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 قرمز لتریرمان ف

 v.rahimi1:  سندهینو

 

 یتیانجمن رمان س عضو

 ما  ینترنتیا آدرس
http://roman-city.ir 

 

 

 

 "میبِسمِ اهللِ اَلرٌحمن ِ اَلرٌح"

 " نٌیاِنٌـَهُ لَکُم عَُدوٌ ُمب طانَیادَمَ َان ال َتعبُدُوا الشٌـَ یبَن ای کُمیاَلَم اَعهَد اِلَ "

  11 – سی"اشکار      یاو بر شماست دشمن کهیرا بدرست طانیش دیادم که نپرست یبن یشما ا ینفرستادم به سو یعهد ایآ

 

 

 

 

 خدا را دارم من

 

 قرمز لتریف

 

 

 ……………v.rahimi1قـَلـَم ِ:  بـِه

 

  

 

 

 :خالصه

 یمن نخواستم اسرار کرد مویما بش یتو خواست یدلم رو گرم کن یستون خواستشروع شد که اخر زم ییمن وتو از اونجا داستان

کردن  یتو، من ادم عاشق یکنم با اسرار ها دیشدن ومن نخواستم زمستونم رو با تو تموم کردم وخواستم حسم رو جد یکیبه 

 یبرا دنیدو نهمهیجفتمون بعد از ابه جون خودت ، االن  هیاخرش تلخ یول میبش مامن وتو  یتو خواست یتو خواست ینبودم ول
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 یی، کاش از اولشم من تنها ییاونهم تنها میختیواشک ر میشد رهیخ نیوبه زم میشد زیچقدر تلخ از زانو او میدیحسمون نرس

من  یینبود تو تنها نیرسم قصه من وتو ا شمشدن رسم من وتو نبود اخر یکی میرفتیم ییهر کدوم راه جدا وتنها ییتو هم تنها

 ییتو هم تنها ییپس بازم من تنها  الیخیبازم ب یباشه ول ختنیواشک ر یواشکی یدناینصفه شبامون از خواب پر هیهد ییهاتن

 کنمیگرم م دمیدستامو تو زمستون جد ییتنها زنمیقدم م ییتنها کنمیم هیگر ییمنم االن تنها الشیخیبه راحت ادامه بده ، ب

مراقب دلت باش  دهیهام رس یسرد دیفصل جد یقته رنگ لباسم شده ها راستو یلیخ ی، مشک میمشک یپالتو بیداخل ج

 زمیعز

 هستم سندهینو من

 یسینویم نیغمگ ندیگویمن م به

 سمینوینم نیمن غمگ دانندینم انها

 نوشتنم نیغمگ ستیمن ن ریتقص

  سمینویشاد م من

 شودیخوانده م نیغمگ

 سمینویم نیغمگ

 هبر جگر خوانند شودیم ییمته ا مانند

 کشدیوجودش را به اتش م عمق

 کندیغمش را متالطم م یایدر

 شودیم نیغمگ سمیبنو ساده

 ساخته شده نیام غمگ یزندگ یرا بخواه راستش

 کنندیام م وانهید زمینر رونیرا به ب میاگر بغض ها میبگو تیساده برا یرا بخواه راستش

 زندیساده ام را م ینوشتنم غم ها نیغمگ یرا بخواه راستش

 سمینوینم نیمن غمگ یرا بخواه تشراس

 شودیقرار م یقلم جوهر خشکم ب فقط

 شودیقرار م یقلم ب فقط

 کندیم یقرار یب

 بزند ادیبغضش را فر خواهدیم

 سمینوینم نیغمگ من

 بر لبانم دوخته شده  زاریکنار شال یوقت است خنده مثل مترسک چوب یلیخ فقط

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مقدمه

 که یدونیوقته دلتنگ خودمم م یلیاسه خودت تنگ بشه؟؟؟ من خدلت و تیشده تو زندگ تاحاال

 عاشــــــــق همتونم که دیدونسی، م دیخونیکه رمانهاشو م ییا وونهیخب بازم من ، همون د ن؟خبیخوب هست سالمعلکم

 خدا رو دارم من

دستمو  یزار هیگر یعد از کلب افتمینخورم اگر هم حواسش پرت شه وب نیکه دستاشو محکم گذاشته پشتم که زم ییخدا همون

 اسمم  یتره درست مثل معن کیش ییتنها گمیبازم م رهیگیم

 خواستمو خودم  خودم

 دوستون دارم تاابد شهیتو قلبم محفوظه تا هم جاتون

 "من خدا را دارم "

 v.rahimi1طرف عشقتون به عشقاش      از
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 بد بو یقرمز تنها لتریف گاریس "

 اب وجارو یب یاتاق خسته  کی و

 نییبه پا زانیالمپ صد از سقف او کی

 نیاه پشت اب بعدش کام سنگ کی

 دمیکه سرش را من جو یکیب خودکار

 دمیبر یلیبه شب سوزن زدم خ یلیخ

 اشک منو یسخت چوب زیم یوقبار رو گرد

 کردیمرا سر گرم م یها یکه کودک یعطر خوبان  افتادن

  کردیشرم م یکه بودم گونه ها کودک

 یگاه هیهمسا یپنهان یبوسه ها از

 ینگاه یمختصر گاه یسالم یگاه

 یاشتباه الیخیعابران ب به

 ینعش تنگ در اطراف ماه یبو به

 پر از اسم تو تکرار یها یخط خط به

 واریمشت من کنار چشم د یجاها به

 خورده مهین یکنسرو ها انسوترم

 که نمرده یاز عطر جنون ریوتقد 

 پر از ته مانده دود یگاریس ریز کی

 هر جفتمان بود یخانه  یزمان نجایا

 فرش است از اشعار پاره نیزم یرو

 دوباره یصورتم زخم یشعر رو هر

 در  یکیمتروک در نزد ییا نهییا

 از من مبتال تر هیگر یمبتال من

 قم رو به بن بستراه رفتم در اتا یه

 که نشکست یبه افکار دمیمشت کوب یه

 یاهیگ یدارو یتو دمیدم کش یه

 یگناه یکردم عشق را با ب اعدام

 خودم خواندم دوباره یشعر گفتم ه یه

 گوشواره یضل زدم به گوش تو یه

 تمام خنده ها را گل گرفتم درز

 بودم که هردو اخر سل گرفتم انقدر

 کردم سرفه پشت سرفه پشت سرفه یه

 گردن یورگها یچرک یفکر ها یه

 را اواز کردن تارینت به نت گ یه
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 اغاز کردن کرشیرا بر پ اغوش

 دارم ریپر از تصو ییتابلو ها من

 دارم ریتاث یکتاب خوب ب یکل

 چرت است میدانیکه م یسخنران یکل

 کدستیحس  یشعار مثبت ب یکل

 ستیکاف حینمانده بعد تو توض یحس

 منم تنها نجایا

 ستـــیمـــن هم اضـــــاف نیهم

 "قرمز  لترفی – یخان ریام مهرزاد

 :دایو

 یبغض لعنت هیصداش بسته راه گلوشو  ادینم در

 نیشعرو گفته که بخونمش براتو بعد از ا نینوشته ا اون

 داد بزنه گهید تونهیگفته نم اون

 صدات بزنه گهید یحت تونهینم

 گل وباغچه شده الیخیب وونهید اون

 خشک تو طاقچه پره یاون گال هنوز یول

 یبمون یتو قول بد خوادینم گهید گفته

 یبتون ویکه قلبشو بساز خوادینم

 گهینم یبه کس گهید ششیپ یستیکه ن تو

 رهیداره م گهیبمونه با اون خودش د که

واسم نمونده  ییره اخاط گهیمن د ؟یلعنت یایدن نیبرم از ا یروز هی شهی؟م نجامینگاه کردم من چرا ا یابر یپنجره وهوا به

 چقدر از درون داغونم ... ستمیافسرده ن گهید دمیدیکه م یروز ومدیکاش م

بهم خودشو نشون  دیاونجور که نبا یوقت زندگ چیه گهیبه لباس عروسم نگاه کردم کاش د ستمیافسرده ن گهیمن د یه

 کاش کاش وکاش  مردمیوقت نم چیکاش ه دادینم

 کیاتاق تار نیمنمو ا سمینویکه م ییعالمه نوشته ا هیکه رو دستمه منمو  یقلبه برگشت هیو که باختمش منم یزندگ هی منمو

وقت در  چیکه ه یمنمو شانس واقبال شناسمینم زویچ چیکسو ه چیشهر که ه نیا یتو یزندگ هیکه مثه شهر ارواحه منمو  یاتاق

گل  یدادم به گوش خدا برسه منمو باغبون یکه صدا مسینویمرگش مونده اونقدر م نیبرزخ ب یدل که تو هیخونمو نزد منمو 

 بالشتم یها

با بالشتشون قسمت  اشونوییبالشتم همه که مثه من تنها یواسه گلها ستنیهمه که مثه من دلسوز ن میمن باغبون خوب اره

 شد اونم ... لیخودم تبد یبه عذا میکه روز عروس یکه مخش رد داده من ستنیهمه که مثه من ن کننینم

 که از افکارمه ییایدر هیکنم منمو  یکار تونمینم سوزمویم شهیاز ر دارم

 باز زنده باشم؟ تونمیمنم م یعنی رهیم یکه رو به خاموش ییایمنمو دن کنهیوغرقم م سوزونهیمن رو م شهیکه داره از ر ییایدر

 ستادمیا

 ها سوزونهیخاطرات داره من رو م عمق

که اومدم وداخلش پنهون شدم  ییوخاک خورده ا یکه از عمارت سنگ ییا انویپ یصدا زنهیها م شهیبه صورت رگبار به ش بارون

 رسهیبه گوش م

 ستین شیب یتوهم

 چشماش وخنده هاش کنمیم هیته دلم گر از

 من دل نداشتم؟ گهیم یک

 منطق بودم؟ یمن ب گهیم یک

 بودم؟ یزندگ نیبه ا یاصال من راض گهیم یک

 غمزده یهوا

 شدنم وونهیبه د نمزیاروم م یشخندین

 فقط خسته ام ستیحالم خوش ن ادیز امروز

 وقته خسته ام یلیخ یعنی
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 فقط خسته ام یول

 که دورم جمع شدن ییودروغگوها یاز زندگ خسته

 ستیکه ول کنم ن یام از سردرد خسته

 دهیوتقاصشو پس م شکنهیکه فقط م یام از دل خسته

 شه؟یمگه م اخه

 نرسم؟ به هدفام دومیم یهرچ شهیم مگه

 رم؟یمن بم نجوریا شهیم مگه

 حالش بد بشه؟ نقدریا هویادم  هی شهیم مگه

 شویاجبار ریتقد نکهیا ایبره زندان  ای ستیخودش ن ریکه تقص یزیبخاطر چ دیکه نصف عمرشو با مونهیادم چقد زنده م هی مگه

 قبول کنه؟

 زده خیبود سرما ها فقط دل من بود که اروم  رفته

 ؟یکه بر یچرا اومد اصال

 ستین میزینه من چ نه؟نهیمن چرا حالم ا اصال

به  کنمویدستامو محکم مشت م کنمینگاهش م خندهیخودشه داره م چهیپیخنده تو گوشم م یصدا کشمیدست م شهیش به

 هیگر زدمیوداد م دمیکشیم غیج دیچیشکستنم تو کل عمارت پ یصدا نباریا دهیخورد شدنمو شهر فهم یصدا کوبمیم شهیش

 اما واسه دردام نه واسه ... بود

 که تموم عمرشو تلخ نوشته یخودم بود واسه کس واسه

 دییایب ینیریش شیجا یکم دیروزگارم شا یها یاز تلخ بنوش

 شوندیعوض م زیادم ها ن شودیعوض م فصل

 رفتنت را مرگ  یرا مرگ جا انتیخ یعشق را مرگ جا یجا

 ییتلخ باخته گناه من مرگ دلم بود ومرگ قصه ا ویباز نیکه ا یس مرده کسعرو هیلباس عروس و زنمیتر مشت بعد رو م محکم

 که مجبور به قبول باختش شدم 

 امیفرود م واریکنار د هیروزگار واسه هممون برنامه داره ها پس خودتو نزن به اون راه با گر یهـــــــ

 زد بارون

 بارون قبال مگه نه؟ یشادتر بود صدا کمی نکهیکن مثه ا گوش

 کوبمیم واریسرمو به د خندمویم کیستریه چهیپیرعد وبرق تو سرم م یداص

بود تا عمارت  الیو ییجورا هی یعنیباز شد  یوحشتناک یروش نشسته بود با صدا یادیاتاق متروک عمارت که گرد وغبار ز در

تخت پنهون کردم دوجفت کفش  ریخودمو ز عیوبهش پناه اوردم سر دمیبود که د ییتنها خونه ا زاریشال نیخزر ب یایدر کینزد

ودستمو رو دهنم گذاشته بودم اروم اشکهام  نیرو زم ختیریدستم به شدت م نخو دمیترسیم یلیاومده بود روبرو تخت خ

اما طرز راه رفتنش  خوردیکهنه اس راه رفتنش به جوون ها م یلیقدم هاش دور شد ورفت کفشهاش معلوم بود خ ختیریم

شدم  وونهید یحساب بودمو یباشه من روانشناس خوب یهرچ شهیجوره خوب نم چیه گهیکمر خم شده ود بود که از یادم هیمثل 

 دهیکار نم گهیمغزم د خیاره من از ب

 هیشبگرد شده  وونهید هیشده  ستیادم ن دایاصال و گهینه د ستین یحس چینه ه یتو دلم مونده ونه شوق بچگ ینه حس گهید

سنگ واسه  هی شهیکلک کمک کنم دلم هم یداده بود ب ادیبه اسم الک دولک خب به دلم  میودبود بچه ب یباز هیعروس مرده 

 بشکنه دلدستش بود اونم بشکن نبود که  میمحافظه کار

 ابونیچتر وخ خوامیبارون نم گهیفکر کنم د خوامیم یزیبه چ گهیکنه نه د یجلوم نقش باز تونهیم یکس چیمن خودمم نه ه اره

چتر  خوامیبارون نم گهینه د خورهیکه از بارون حالش بهم م ییا وونهیشدم د گهیحس کنه د خوادینم ویزیم چدل گهید خوامینم

 خوامینم ابونیوخ

 کردیتهرانو پر کرده بود من که هرروز صدا خنده هام شهرو پر م میوونگیکه د یصابقم من وونهیهمون روانشناس د من

 قبول کنم؟ شدیموندم اخه مگه م رهیخ گوشه هیمن هنوز به  یاون دوتا پا ول رفته

کاش منم از  زدمیم خیکه دوسش داشتم مرد کاش منم  یساله انتخاب شد و اون 41 رپسریپ هیعاشق بودم وواسه ازدواجم  من

  گهید سوختشیکاش هام درجا م یکاش ا یوا گذاشتمینم یلعنت یوقت پامو تو اون باز چیوکاش ه سوختمیم شهیر

 در تحمل داره از همه جا حرف بشنوه ؟ادم چق هیمگه  خب

 یها یروز استارت شاد هیغم ها  نیشاهرگ زدنا کارساز بود کاش ا نیادم چقدر تحمل داره زجر کش بشه؟ کاش ا هیمگه  خب

 ... شدیوقفه ام م یب
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 من نبودم کاش

----- 

 :نیارت

به من  نکهیخدا ا یگردش ه رنیشنگ باهم منگاشون کن چقدر ق یتو کلبه  توهم زده بودم ه الیخیب ستادمیا وارید کنج

مگه من ناز کشت  خرهیبود؟ نگاه کن چقدر قشنگ نازشو م نیبه پسرا فکر کنه ا خوادیبرسه نم شیبه زندگ خوادیم گفتیم

 نبودم نامرد؟

 ؟یدلش جا دار تو گهیاصال د یکنیاحمق؟ فکر م بندهیبهت دل م نتتیبب ختتیر نیبا ا گهید یکنیم ن؟فکریتو چه مرگته ارت اخه

 ن؟یواسه گفتن ارت یدار یاصال تو چ

از  یچ یدونیاصال م یشیکه خاک در خونه اشونم نم یدونیم یجلو؟ اصال خودتو دم خور دختر یبر ینشون داد یتو مردونگ اصال

 بدبخت؟ ییخوایخدا م

 هان ؟ نهیکه حالت ا شدهیچ اصال

 یکنیفکر م یکنیکه فقط از اشغال ها غذاتو جور م ییتو یچیوه یدار پلمیفقط د یشناسیرو نم یشکیوه یچیعمره ه هیکه  ییتو

 اخه؟ یفکر کرد یبرو رد کارت چ شهیدختر خوشگله زنت م

رد داده  گهیکه د یمنمو درد قلبم منمو فکر الشیچشاش قشنگه موهاش دورنگه مشکل نداره فقط چشاش قشنگه منمو خ اخه

 ادیاشک تو چشمم م دونهیمن رو سگ در خونه اشونم نم دونمیفقط م دونمینماسمشم  گهید یدختر خوشگله که حت نیمنمو ا

 یتو فقط دار یتونیتو نم یجلو نرو روان نیحد جلو نرو ارت نیمن احمقم اما نه تا ا رمیجلو م رمیگیخودمو صاف ومحکم م عیسر

 بگم... قتویقح تونمیمن نم شهیبرم جلو نم دیمن نبا یول کردمیاصال به جاده نگاه نم یزنیحرف م

 تونمینم کنمیبگم که چند ساله بهت فکر م تونمینم خوابمیبگم من هرشب با فکرت م تونمینم خوامتیم وونهیبگم د تونمینم

ندارم جز اسمون  یچیبگم من ه تونمینم وونهیعشق صابقم د ریشده اون هم درگ ریقلب دارم اونم درگ هیفقط  ایبگم من از دن

که ارزو هر  یزیبهش بگم من اون چ تونمیاس وپاسم نم یبگم من هستم کنارت ول تونمیش نمعاشقم با یول نشیخدا وزم

 هستم من و من.... گهیبه پات تا عمرم م یول ستمین هیدختر

------- 

 :دایو

اون  نکهیا بتریکه وسط سالن بود وعج ییا انویاز پ ریهمه جا خاک داشت غ نییاومدم خسته رفتم پا رونیتخت ب ریاز ز اهسته

گرفتم تا به  رویشده بود ن ریکه ازشون خون سراز ییبودش اهسته از انگشتا انویپ نیصدا قشنگه اونموقع فکر کنم از هم

از پرده  رهیشدم هوا اونقدر سرد بود که لرزش بدنمو بگ الیخیداشت ب یقشنگ یصدا نگیحرکت بدم د انویپ یها دیسمت کل

به شکل شنل  دنیپوش یتکه هم برا کیه کندم واسه دور دستام که زخم بود وتک کیبود  شیسال پ یکه مال حدود س ییها

نبود که  بمیهم تو ج یهزار تومن کی یحت یتنم بود ازش متنفر بودم ول فیتکه هم به صورت شال هنوز لباس عروس کث کیو

بمونم وبعد از اون آرما داداشم  نجایدوماه قرار بود ا یکیپول بود اون هم واسه غذا بود  کمیبخوام خرج کنم ولباس بخرم فقط 

 کنمیفکر م یوراحت برم گاه افتهیب ابیتا اب از اس کردیصبر م دیفعال با یول اوردیواسم لباس وپول واسه فرار از کشور م

رفت من  یحام یرو که از وقت یحام یحت گردونهیرو بر نم یزیچ چیچرا من هم زنده بمونم ورفتن من ه ستین یحام گهید یوقت

 دبخت شدم ب

که  ویزیخداش مجبور شدم هرچ شیرفت پ یحام یرفت مجبور شدم از سر سفره عقد اون مرد فرار کنم از وقت یحام یوقت از

 داشتمو نداشتم ببازم

 به خفت قبول کنم ویزیو هرچ رمیرفت مجبور شدم بم یحام یوقت از

 داد من مردم عیمتر گور خسته ترج کیمشت خاک و هیبه  مویکن یکه قرار بود باهم توش زندگ ییخونه ا یحام یوقت از

 ستمیپوش کرد من ن اهیمن رو س یحام یوقت از

---- 

 :نیارت

از  رمویمرده متحرک منم که هرروز م هیهمش توهمه منم که شدم  ادیاز داخل کلبه م هیوگر غیج یصدا یگاه گذرهیهفته م دو

شلوغه ها امروز هم دارم  یلیدم در خونه اشون خ زنهیم شورشو مدوسه روزه دل کشمیاه م نمویبیم موییدور عشق افسانه ا

 بشیغ کدفعهیمنم خودمم همون که  دایا گمیم گمیم ویجلو و همه چ رمیبخواد م ااب زدم به صورتم اگه خد کمی نمشیبب رمیم

 نهیتورو بب نکهیاطر اکه دانشکده رو فقط بخ یاون کشهیعمره داره بخاطرت نفس م هیکه  یخودمم خودمم اون زمیزد منم عز

شهر  نیباخته ومونده تو هم یلیکه خ یوبهت خودشو نشون بده منم همون پسر نهیکه خودشو کشت تا تورو بب یاون رفتیپذ
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که  یاش کرده منم همون وونهیکه عشقت د یاون مرده منم همون پسر کننیخونه نرفته وهمه فکر م گهیود نجایمونده هم

 به پات فداتشم زهیحاضره بر شویجوون شویکه زندگ یمنم همون ادتهیبه  کشهیکه م یهرنفس

 فصل من یاسپند فصل عاشق یفصل اسفند وبو دهیچیاسپند همه جا پ یبه کوچه اشون بو دمیرس

 فهیکث یدروغگو هیاون  ریدستشو نگ یچون فقط مال خودم رینگ گهیبگم دستشو د دایرومو کنار بذارمو به ا خوامیکه م یفصل

 ه؟یتا خاکش بره چرا در خونه اشون چراغون شیه گوشه پالتو کهنه ورنگ ورو رفته ام که پاره بود کماروم زدم ب

 چه خبره؟ نجایا

 خودشه نکهیشد عه ا ادهیعروس پ رمیعروسشون رو نگاه کن چه خبره؟جلو م نیماش

 شب یها مهین "

 مقصدم یب یها پرسه

 از هم میدور گهیشهرد یجاده ها نیا یتو باز

 کوچه ها شد سهمشون سکوت نیرفتن تو ااز بعد

 بدون حد وحدود یداشتم بدون مرز دوست

 ارزو هات نیب زمیوقت نبودش اسمم عز چیه

 تار موهات یمن به بلند یشبها بلند

 من روشن بازم کنار پنجره رو به کوچه گاریس

 پوشهیم یبه امشب کنارش چ شبیبه د لعنت

 من ریتقد نیبه ا نینفر

 تو یمابه اون چش نینفر

 دستش یشب رو یها مهین

 تو یپلکا ینیسنگ

 رو زبونت دیاسمش چرخ یکه اشتباه یشب ادی

 بونت هیاون شد سا دمیتابیم دیخورش مثل

 "پور  یول علی –منم  نیا

 ستمیمن ن رهیخودشه خود خودشه فقط اونکه داره کنارش راه م اره

 ینباش یوقت شمیعاشق نم گهید خوامینم ابونیچتر وخ خوامیبارون نم گهید ستین گهید دایا یمن هنوز همون ادمم ول هه

به اسم مرگ همانا خودشه  تپهیکه در وجودم م یبیوحشتناک همانا وحس غر یصدا کدفعهی دمیبرگشتم دو امینم رونیب گهید

 نیکه رو زم ییخون ها شهیکوه خسته پلکم باز م کیمثل  شهیم نیسنگ زیهمه چ کدفعهی زنهیاسمون داره لبخند م نکهیمثل ا

 ...رهیم گهیداره د یروان نیخودشه ا ختهیر

----- 

 :دایو

تو دلم نمونده  یحس گهیکه د یمن شهیداره م دیشده وموهام که سف کیکه تار یزندگ الیخیب الیخیب یعفونت کرده ول دستم

 گذرهیم میاهه از مردن دروغم کی بهیغر زیدل اسمون باز گرفته چقدر همه چ شهیم دیداره موهام سف یوپنج سالگ ستیوتو ب

جا به جا کردم  یها رو کم لهیوس شهیم شتریهموناست فقط هرروز عذابش ب امومن هنوز همونجام خودشه غمهام هموناس درد

توجهم رو جلب کرد  یالبوم ختمیاز حد خاک داره همه جا رو به هم ر شیب نجایخونه بکشم خودشه ا یبه سر ورو یدست هی دیبا

رفت در البوم رو اروم بازش کردم  شیاز تار عنکبوت با دستمال زدم کم شدیچندشم م یلیز تار عنکبوت بود خکه دورش پر ا

ده ساله  نجایبود انگار که ا زیبود همه چ ادیز یبودن خوش یجمع قشنگ یلیخ یمیقد یلیبود وخ یتو عکس که همشون خانوادگ

توجهم رو جلب کرد  یپسر بچه با عکس رنگ هی یقشنگ یه عکساچ یوا زدمینشده باشه اروم البوم رو ورق م دهیبهش رس

داشت در البوم عکس رو بستم وشروع  ییرایخوشگل بود نگاه گ یلیرنگ خ یاب یوچشما یمشک یبود موها الشحدودا هفت س

 یلوس شد ولنازش کردم  یبود کم اطیخوشگل تو ح یلیگربه خ هیکردم  زیتم یرو کم اطیبعد از اون هم ح یزکاریکردم به تم

چند روز کفاف  نیبود ا بمیکه تو ج ییشده بود پولها روبورفتم داخل غ نییگذشت گذاشتمش پا یاز گربه کم شدیچندشم م

عاقل  ینگاه ها ارشوریگرفتم ونون وگوجه خ سیسوس یکه اونجا بود کم یکیسمت فروشگاه کوچ ادهیواسم راه افتادم پ دادیم

چندروز  نیا یول ماندکه دورم گرفته بودم از جانب مغازه دار ب ییپاره شده ا یهمون پرده ها ایبخاطر لباس ها  انهیفیاندر س

رفتم سمت اشپزخونه  ومدیترسناک به نظر م نیهم یاز حد متروک بود برا شیبه کلبه کلبه ب دمیرس کنمیها سر م نیهم با هم

خونه با  نیا یتو نکهیچجور غذا بخورم مثل ا ستمدونیوشروع کردم به غذا درست کردن اونقدر گرسنه ام شده بود که نم

رو  ییگفت خونه بود شمع ها  شهینبود داخل خونه اصال نم ونیبه اسم تلوز یزیچ کردنیسرگرم م ووشمع خودشون ر نیاالد
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اوردم  رونیخب مجبور بودم چند تکه چوب از ب یروشن کردم وبه دور واطرافم نگاه کردم اشکم در اومد واسه تنها بودنم ول

 گذاشتم نشستم وبه چند ماه قبل فکر کردم: نهیوداخل شوم

 ماه قبل1

 ؟ییکجا یالو حام-

 خانومم؟ شهیکم مونده باورت م زمیعز کمینزد-

 :دمیخند زیر

 وونهید-

 مونیسر خونه زندگ میریم گهیدو هفته د دایفکرشو کن و-

 یییوا-

 گفتنات خانوم یوا یفدا یعشقم-

 ؟یحامـــ-

 بفرما؟ ینمخا دایجونم و-

 عاشقتم-

 حرفا بلده؟ نیعه عه خانم ما هم از ا-

 ؟یخودت بلد یفداتشم؟فکر کرد یفکر کرد یپس چ-

 خودتو لوس نکنا-

 دارم ضیحاال که من لوسم اصن قطع کن تلفنو که مر-

 ؟یدرمان کن یریگیخانم مشاور من رو جلسه چند م گمیعجبا م-

 ییتو که دوره درمانت تموم شده اقا-

 تو خخخ  یردغلط ک-

 واست  افتهیم گانیبه بعد را نیجر نزن تموم شده البته از ا گهینه د-

 جانم خانم دست ودلبازم یا-

 گهید گهید-

 دا؟یو-

 بله؟-

 یجانــــم جانــم حام یبگ دیبا ادیمگه بهت نگفتم اقات بدش م یبله؟روان یباز گفت-

 یخل یلیخ-

 دونمیم-

 با تلفن یحرف بزن ینکیم یرانندگ ستیقطع کن خوب ن یحام-

 ؟یمن شد سیدوباره خانم پل-

 که یفهمیعه خب نگرانتم م-

 صداتو بشنوم یدم اخر خوامیاومده م لیاضرائ نی...ا خوامینم-

 ؟یگیچرا چرت م شعوریب-

 خوادیدلم م-

تا  دیشدتصادف  کیوحشتناک مثل  یوصداها ادشیداد وفر یوصدا یزیبرخورد چ یصدا کدفعهیاومد  نشیریقهقه ش یوصدا

 دمیکش غیتونستم ج

 یحامــــــــ-

 ختیریم اشکهام

 حال : زمان

 گفت: شمیپ ییصدا دمیباال اوردم و به اشکام کش دستمو

 کنه؟ هیمگه من مردم خانمم گر-

 نبود اروم صداش زدم: یکس برگشتم

 یحام-

 اونطرف گوشم صداش اومد: از

 صاحابارو؟ یب نیا یزیریم شهیدلم خون م یگیاشکهات بشم اخه نم یفدا-
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 هق هق به اون سمتم نگاه کردم نبود با

 داشت یکه قبل تو شکستگ یپا گذاشت ریرو ز یدل"

 داشت یبه جز تو بستگ یمن عاشق به ک حال

 داشت یواسه من وتو چ تهش

 من بود یتو قلب تو برا ایگوشه از تمام دن هی

 من بود یتو خدا یچشا گمیم یول کفره

 من بود یانتها شروعت

 تو هوامو بد کرده یروزا هوا نیا معشق

 برات دوباره تب کرده یکی

 کن باور

 ییتنها شهیباور کن که باورم نم عشقم

 باور کن یینجایهنوزم ا نمتیبیم

 تو  یبعن یدلتنگ

 تو یعنی دلشوره

 یریمیمن م یب تو

 تو یمن ب رمیمیم

 تو هوامو بد کرده یروزا هوا نیا عشقم

 برات دوباره تب کرده یکی

 کن رباو

 ییتنها شهیباورکن که باورم نم عشقم

 باور کن یینجایهنوزم ا نمتیبیم

 "روزا  نای عشقم – زادهیعل محمد

 رهیگیسرش اومدن م یکه الک ییکه ادم دلش بخاطر تمام اتفاقا یغروب هیغروب جمعه مثل  هیدلم گرفته مثل  یه

 یدلم واسه اون شهینم مییبخوا میکه هرچ رهیگیودم وخودت مدلم واسه خ رهیگیکه مدام تو ذهنمه م ییواسه اون خاطه ها دلم

وقته  یلیگرفته که خ ییابرش سهم ماست دلم واسه هوا یگرفته که هوا یگرفته که دلش از همه جا گرفته دلم واسه اسمون

وبه  کنهیجون م گرفته که داره یدلم واسه اون یسیهوادارتم که هوادارم ن نقدرحالش گرفته ، دلم واسه خودت گرفته که او

 کنمیمن بهش فکر م یوقت یبخند ول گنیم رسمیدارم به جون کندنا اخرشم م گهیدلم واسه خودم گرفته که د رسهینم ییجا

که از  سوزهیاونقدر قلبم م رهیگیکه ندارم م ییزایدلم واسه چ رهیگیبهونه م یب زی، دلم واسه همه چ دهیعقلم اصال کار نم گهید

که شدم مهمون خونه اش دلم واسه غروب جمعه  ییگرفته واسه تنها یدلم واسه همه چ یریمیصدمش م هیحس کردن 

عالمه  هیدلم واسه  رهیگیشادتر بود م روزیکه د یبارون یکه عاشقشم دلم واسه صدا رهیگیدلم واسه خودش م رهیگیواشکام م

 نیکه از دست دادم اونم تو بدتر ییزایسه چدلم وا رهیگیکه سوخت م ییزایدلم واسه همه چ رهیگیگه ندارم میکه د یزیچ

وکم دارمت دلم واسه خود خودت  یسیکه ن رهیگیدلم واسه تو م رهیگیم یاجبار یدلم واسه خنده ها وقرصا رهیگیم طیشرا

 ویباش خوامیواسه خودم که م یتونیونم یباش ییخوایم یروزام هس نیا یول یاونروزام نبود ایبود یول یکه نبود ییتو رهیگیم

 یدونیم دنیکه همش شدن همدردم وبدون صدا وحرف به حرفام گوش م رهیگیم وترمیوکامپ دیدلم واسه صفحه کل شهینم

هم حالم  یلیوقته خسته ام...فقط خسته ام خسته خ یلیکه خ رهیگیدلم واسه خودم م نمیبیرو هم م نایها ا هیوقتا گر یبعض

همه  نمیبیفقط دلم گرفته واسه خودم که م ادیاز چشمم درم ایخوش نیب وهیگرفته که  ییدلم واسه اون خنده ها ستیخوش ن

 نیشدم اون نفر سوزهیدلم م یلیمورد خ هی نیجز ا ستمیمن حسود ن یسخته ول مینیبیومردن خودمو م دنشونینفس کش ویچ

بچه  ادمهی یلیمد اونم خپدر دلم در او گهیمامان د سوزهیم یلی...اوففف مامان دلم خ هاوفففف دلت بسوز گفتیکه م یبچگ

از  یدونیاوففف دلت بسوزه من دارما م میگفتینداشت م مونیهمباز ایکه دوستمون  یزیچ هیواسه داشتن  شهیهم میبود

باشه  وییخوایکه م ییزایچ دمایبهت نم وزهاوفففف دلت بس گهیداره بهم م ایدن هیهه  یزندگ هی نکهیاز ا سوزهیکجاش دلم م

 سوخت دلم سوخت.... قبول اووووفففف دلم

  گهیشو د یکیمن  الیخیب گهیدر اومد خب د یمنکه سوختم دلمم سوخت از چشمم همه چ گهیروزگار د یسوزونیم شویچ گهید

که مزه  ییها از همون بغال کنهیمنت بغلت م یب هیمشت یلیخ گنیپرنده ها برم تو اسمونش اخه م هیمثه  خوادیدلم م یدونیم

پرنده برمو همه  هیمثل  خوادیدلم م ییایب رونیب خوادیودلت نم یکنیم فیکه ک ییااز همون مونهیم یداراش ال دندونت تا عمر 

تموم نداشته هامو  خوادیپر بکشم دلم م خوادیغابل باور من دلم م ریهمونقدر غ کیمشکالمو از باال نگاشون کنم همونقدر کوچ
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که  یام فقط خسته خسته از اون ادم خسته یقشنگ وفانتز یحرفاخسته شدم از  گهیول کنم د ویبزنمو همه چ ایتو سر دن

راجع  ینظر بد  یوخواست یحرفه هروقت اومد یلیخ نمیبیگوشه قفس وم هیمدلش بود اصل اصل...افتادم  نیباختناشم بدتر

 چطوره؟ میزنیبعدا باهم حرف م یدو قدم راه اومد هیبه جون بخر  امویجا من باش کفشامو بپوش سخت یخواست ایبه من ب

 وقته مرده  یلیخ ادیصداش در نم ینیبیم گمیبه صدا دلم گوش کن صدا قلبمو م ایب یزیچ هی اصال

من خودم  رسمیکلمه م نیبه ا یچرا؟ ول گمیوقتا م یبعض یدونیفقط ، م سوزهینکن که م دارشیبهش نزن ب یتو گوش نزن

باالجبار دارم  زنهیومنم به هر ساز م زنهیداره برام م یزندگکه  شمیم امینوت به نوت دلتنگ الیخیخواستم وخودم اصال ب

 ...رقصمیم

 ...یلیخسته ام خ یلیخ

ساله  21دختر حدودا  هیچند تقه به در خورد رفتمو در رو باز کردم  کدفعهیدلم گرفته بود  یلیسرمو و دستام گرفتم خ هیگر با

 گفت: هیبود سر ووضعش داغون بود با گر

 من رو راه بده زتیخانوم ترو جون عز-

 زم؟یعز شدهیچ-

 کنن تیمن رو اذ خوانیاونا م-

 ؟یک-

 من رو راه بده داخل دنمیتروخدا تا ند چوندمشونیپ-

من خودم حالم  کردیبارون شروع به بارش کرده بود دختر با هق هق به من نگاه م رونیداخل ب دیکنار در کنار رفتم ودختر پر از

بهش چپ چپ  ستادیا نهیاومد وکنار شوم نهیهم نداشتم نشستم رو تک مبل کنار شوم دنیازش بدتر بود حوصله سوال پرس

 :دمیاروم غر ستادمینگاه کردم ا

 نیبش ایب میریاون مبل رو بگ ایب-

 باشه-

 به مبل اشاره زدم: نهیسمت شوم مشیکه گوشه سالن بود واورد یسمت تک مبل میرفت

 نیبش-

 زد اروم گفت: یولبخند کم جون نشست

 ممنونتم یلیخ-

 شنوم؟یم-

 کرد اروم گفت: یانداخت با انگشتاش باز ریرو ز سرش

 رهیاز باند دستت داره خون م-

 گفتم: اروم

 ستیمهم ن-

 :هیگر ریچشمام با غم نگاه کرد زد ز تو

 حالت خوبه؟-

 ستمینه خوب ن-

 تو چشمم جمع شد واشک

 ستمیمنم خوب ن-

اروم ازش جدا شدم رو  دمیکشیاروم رو سرش دست م میکرد هیباهم شروع به گروبلند  دیسمتم وبغلم کرد بغضم ترک واومد

 :دمیاشکاش دست کش

 زمینکن عز هیگر گهیبسه د-

 ه؟یاسمت چ یباشه...راس-

 دایو-

 من هم سارا هستم-

 خوشبختم -

  میل کرد-غ-هم رو ب وباز

 گفت: اروم

 ادیخون م یلیدستت خ دایو-

 الیخیب یول دونمیم-
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 چرا؟-

 شده؟یچ ینگفت-

 باهام باشن من هم نتونستمو فرار کردم خواستنیدر اوردم به زور م نجایچرا سر از ا دونمینم-

 مملکت شهر هرت شده؟ ؟مگهیک-

 نبودم یول بودمیم دیمجبور بودم با یوقت یول ستینه ن-

 وگفتم: دمیخند اروم

 شد؟یچ-

نداشتم با  ییهم نشد برگردم جا گهیسر کارم د دمیاومدم د یوقت یول نجایمن از خونه امون فرار کردم اومدم بخاطر عشقم ا-

 یفیبه خودت ، من رو وارد کار کث یکنیتوجه جلب م یکل نکهیهم جا و هم ا یانجام بد یکار کیاشنا شدم واون بهم گفت  یخانم

 برگردم به اون جهنم خوامینم گهید نکهیهم نخوردم وا یزیچ چیدوروزه فرار کردم ه مفرار کن خواستمیماه بود م کیکرد 

 ؟یکردیم یتو خود فروش دمی؟نفهمیچ-

 رو به نشونه مثبت تکون داد دست رو دهنم گذاشتم سرش

 ـــنیه-

 اروم گفتم: ختیمنم ر یاشکها ختیر اشکاش

 چرا؟-

 تر گفت: دوسش داشتم دوسم نداشت اروم

تفاوت که من  نیشده که داستانش مثل منه با ا ادیپ یکی نکهیاز ا نکهیا ای دونمیبود نم یزیاز سرما از هرچ دیلرزیم بدنم

 دوسش داشتم دوسم داشت خدا دوستمون نداشت نکهینکردم وا یخودفروش

 :هیگر ریز زد

اون نبود دروغ  یداشتمو نداشتمو از دست دادم ول یخانواده ام هرچ یلیاحمقم خ یلیوبدبختم من خ چارهیب یلیمن خ دایو-

بودم من دوساله  یبگ یمن دوسال با هرک یلیام خ چارهیب یلیداشت نفس داشت ، من خ گفته بود زن داشت بچه داشت عشق

 خواستمو باختم یمن هرچ دایو امیبدتر از دن ودموخ امیمن دوساله که خراب شده دن رمیمیدارم م

 دمکر هیوباهاش گر دمشیدفعه سمت خودم کش هی گفتیحرفاشو م هیوبا گر دیلرزیچونه اش گذاشتم م ریز دستمو

 نکن تیسارا جونم انقدر خودتو اذ یمونیتو مثل خواهر نداشته من م زمیغصه نخور عز یتو خوب زمیعز-

 رو اشکاش محکم دمیجدا شدم ودست کش وازش

 نکن خب هیگر سیس-

 زمیباشه عز-

 میحاال هم پاشو بر-

 کجا؟-

 میغذا بخور میبگم من گرسنه ام شد بر یزیچ هی-

 وگفت: ستادیزد ا یلبخند

 میبر-

گرسنه بود من  یلیواوردم اون هم مثل من خ دمیکه اونجا بود و من رفتم سمت اشپزخونه وغذا کش یسلطنت زیسمت م میرفت

چوب داخلش  ییچندتا نهیسمت شوم میرفت میغذا خورد نکهیگرسنه ام بود بعد از ا یلیخ یول خوردمیبارم بود م نیدوم

 نهیومر شکنا میانداختم سردم شده بود همراه سارا نشست

 بگه: یزیچ خوادیحدس زدم م کردیم یبا انگشتاش باز سارا

 ؟یبگ ییخوایم یزیچ-

 دا؟یبمونم و شتیپ تونمیم یمن تا ک-

 زمیعز ییتا هروقت که بخوا-

 تو؟ ریغ ستین یکس نجایا-

 نه تنهام-

 بمونم؟ تونمیجدا م-

 خارج رمیم گهیاره فقط من دو سه ماه د-

 ؟یجد-

 فتغم چشماشو گر کدفعهیو
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 تا اون موقع خدا بزرگه -

 گرمش گذاشتم یدستا یسردمو رو یخودمو ودستا دمیکش وجلو

 دا؟یو-

 بله؟-

 شدن؟یچ ؟دستاتیینجایتو چرا ا-

 یه-

 دمیاز ته دلم کش یاه

 نگو یدوس نداشت-

 بهش نگاه کردم کمی

 زیواسم از همه چ یتو هم مو به مو بگ نکهیبه شرط ا گمیمن م-

 باشه-

 دشبو شیسه سال پ-

 سال قبل سه

روز  نیبودم تو دانشگاه تهران اخر یدانشجو رشته روانشناس خورهینم زشیچ یکیبه اون  شیزیکه هرچ یشدم از زندگ خسته

بابا  دیشد یوهمه کس گرفته بود اونروز تعصب ها زیدلم از همه چ یداشتم ول طنتیش یلیترمم رفتم دانشگاه خ نیاز چهارم

بزرگ بود از همه رشته ها  یلیخالصه دانشگاهمون خ دادیکه م یالک یها ریگ کردیوارد م یبدرو دلم وقلبم فشار  زیهمه چ

کنارم نشست  یگذشت پسر یمحوطه نشستم کم یحرفم شده بود رفتم تو یاز روز ها که با بابا سر موضوع یکیداخلش بودن 

 نداشتم: یاصال بهش توجه کردمیم هیمن گر

 نم؟یبش دیستیخانم ناراحت که ن دیببخش-

-.... 

 لب گفت:الحمداهلل زبونم که ندارن پوووف ریز

 خوندیرو م یبود زنگ زده بود واهنگ مسخره انشرل یکردم ده بار جکتشیزنگ خورد آرما بود ر لمیدر اومده بود موبا نمیف نیف

 از وسط نصفش کنم پسره اروم گفت: لمویموبا خواستیدلم م گهید

 نداره لشمیحوصله موبا ایب-

 گفت: وبلند

 تلف شد جوابشو بده چارهیخانم ب-

 نمیبب ویک دیندم با خوامیم-

 من رو-

 زد یقیعم ولبخند

 وگفت: دیگرفت خند حرصم

 اسمت رو بدونم؟ شهیم-

 اسمم به توچه؟ یول دایو-

 هستم خوشبختم یحالــــا...منم حام-

 من هم-

 ؟یشیسوال بپرسم ناراحت نم هیخانم  دایو-

 د؟یبپرس-

 ؟یکنیم هیگ یچرا دار-

 با پدرم حرفم شد کمی یچیه-

 دوروزه ها حاال بخند اینکن دن هیگر الیخیاخه؟ب یاونموقع سر چ-

 الیخیب-

 وگفت: دیزدم اروم خند یکمرنگ ولبخند

 حاال شد-

 ساعتم نگاه کردم اروم گفت: به

 ؟یقرار دار-

 هم اروم گفتم: من
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 نه-

 ؟یکنیخوبه چرا به ساعتت نگاه م-

 کالس دارم-

 ؟ییته اچه رش-

 یروانپزشک-

 ؟خخخییاوه اوه پس متخصص خل وچال-

 کردم ادامه داد: یساختگ اخم

 مملکتم لیمن وک-

 وگفتم: دمیخند

 یپس شمام متخصص خالفکارا مملکت-

 خخ ستین ییچاره ا میچکار کن-

 با اجازه اتون مرخص بشم-

 اخه-

 اخه؟-

 یچیه-

 پس من برم خوشحال شدم-

 بود خانم روانشناس؟چرا دلت گرفته  یاخرش نگفت-

 یعوض کن یتونیپدر مادرتو که نم رهیگیدل همه م الیخیب-

 یگیدرست م-

 ستادیاون هم ا ستادمیا

 ؟یکالس شماره چند هست-

-321 

 م؟یباهم بر یلیما مییطبقه ا کیهستم تو  331من-

 میبهش نگاه کردم وباهم راه افتاد یکم

خاص بود خاص خودش  یاش خوب بود ول افهیخاص ق یبود ول پیخوشت ینه حام پهیخوشت گنیبلند بود مثل همه که م قدش

 الیخیجذبه خودش رو داشت ب رفتیکنارم راه م ییقهوه ا یپوستشم روشن وچشما رهیت هیت ییخرما یدونه بود انگار موها هی

 صدام زد: کدفعهیزدنش شدم ورفتم سمت کالسم  دید

 دایخانم ، و دایو-

 سمت صداش برگشتم

 بله؟-

 جلو همه صداتون کنم ستیدرستش ن نجوریا هیچ تونیلی فاماوال-

 یریام-

 چشمک زد وادامه داد: هیاهان و-

 متخصص خل وچال خخخ چطوره؟ گمیوقتام م یها گفته باشم بعض دایو گمیالبته هربار خواستم م-

 واروم گفتم: دمیخند

 خوبه-

 راه پله منتظرتم کید نزدساعت دو کالست تموم ش نکهیحاال دوما رو بگم برو سر کالست ا-

 چرا؟-

 باشه ایرا ، ب هیبرا همون -

نفر بودم  نیمنتظرمه استاد رفت اخر ینبود که حام ادمیها رو نوشتم کالس تموم شد اصال  یتو کالس ونکته بردار رفتم

زده به  هیتک دمید عهکدفیبودکه بابا چقدر سرم داد زد  ادمیصبح  یهنوز دعوا رونیگذاشتمو اروم رفتم ب فمیکتابهامو تو ک

 زدم به صورتم: وارید

 رفت ادمی ــنیه-

 وگفت: دیسمتش خند ورفتم

 ات سرخ شد ها چارهیاون صورت ب-
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 کردم: یمصلحت اخم

 رفت شرمنده ادمیخب -

 ؟یکنیم رید شهیدشمنت ، هم-

 رفت ادمیخب  یکه نه ول شهیهم-

 میبر-

 میبر-

 حوطه اروم حرفشو مزه کرد:راه افتادم سمت راه پله وبعد از اون م همراهش

 شاپ؟ یکاف میبر یلیهوا سرده ما کمی نجایا-

 شاپ؟؟؟؟هرگز یکاف-

 چرا؟-

 یاقا گهیرا من برم د هیبرا همون -

 ارام هستم-

 ارام یاقا-

 شهیکه نم یزیچ میبر ایب گه؟یعه خب چرا د-

 من برم  شهیهم م یلیخ-

 پس حداقل شماره اتو بده-

 بله؟-

 دانشگاه لطفا امیرو نه نگو چونکه من روز اخرم بوده ممورد  هی نیبال ، ا-

 شماره امو بدم؟ دیچرا با-

 تو بده کارت نباشه به چرا-

 عجب-

 رجب-

 دستش بود  لشیچشم غره رفتم موبا بهش

 گهیبگو د-

 من برم-

 حال: زمان

 اروم گفتم: دیکشیم ازهیشده رو به سارا کردم همه اش خم کیکه هوا تار دمید

 م؟یبخواب میبر ییخوایسارا م-

 درشت شد ومن ادامه دادم: یکم چشماش

 اتاق کنار اتاق من بخواب ایب-

 باشه-

رفت سمت  دونستمیرو نم لشیشده که دل دیسف ییبه اتاقها اون با چهره ا میدیورس میخونه متروکه باال رفت یاز پله ها باهم

تخت دونفره  یرو دمیاخل اتاقم رفتم سمت تخت واروم خزاز اتاقها که کنار من بود وسمت راست من بود من هم رفتم د یکی

به تو " یحام شیبرم پ رمیبم خواستیهق هقم شدت گرفت دلم م ختیر واشکاموبالشت رو بغل کردم واروم گازش گرفتم 

 فکر کردم باز 

 حس پرواز کو بالم؟ پره

 شمیخودم گم م تو

 بد حالم شمیمردم م حرف

 اشک چشمام پر

 روزا نیوتنهام ا بیغر چه

 ایفردا بدون تو دن الیخیب

 ایدن یبـــــ

 حاال که بارونه دلتنگتـــم

 رقصونهیگونه هام اشکام م رو

 زندونه میزندگ ینباش تو
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 ستین یشکیکه ه یجور دلتنگتم

 ستین یشوخ یدلتنگ یبرگرد کاش

 زمستونه امیدن ینباش تو

 بده حرفامو گوش

 خوامویاونروزاموم فقط

 یرحم یب گمینم

 دردامو یفهمیم توفقط

 لبخند سرد هی با

 رحمه یدرد ب نیاخر ا یدید

 تنهام یلیخوبن باهام اما خ همه

 برگرد زود

 حاال که بارونه دلتنگــــتم

 قصونهیگونه هام اشکام م رو

 زندونه میزندگ ینباش تو

 ستین یشکیکه ه یجور دلتنگتم

 ستین یشوخ یدلتنگ یبرگرد یکاشک

 زمستونه امیدن ینباش تو

 "دلتنگــــــــــتم – یرستم نیام "

نگذاشتن من حسش  یحت نمیخوشرنگشو بب یبار نگذاشتن چشما نیواسه اخر یحت دمشیمن ند یبود که حت نیغمم ا شتریب

خاک تو سرت اروم لبم رو به دندون گرفتم  گفتمیکه بهش م ییاز روزا مونمیخاکش کردن پش یبار همونجور نیکنم واسه اخر

 رو  یزندگ نیکردش ا یگزند شهیجوره نم چیه

 نداشت گهیرنگ د یزیچ چیخسته چشم باز کردم ه صبح

قاب عکس  هی گهید کنهیعطر گل عاشقم نم گهید شهیعاشق نم یقلب چیه ادیبهار نم یدیع چیه شهیقشنگ نم یتابستون چیه

 ستمیمن خودم ن گهید رمایدر نم یخل باز گهید شمینم وونهیاون با احساس د گهیگوشه د کیبه  رهیاروم وساکت خ شمیم

 کشهیاز عشق نم ییا کاسویپ چیه گهیبدون خنده انگار د کنمیجا م هرو جا ب یومن فقط تن لش خسته زندگ گذرهیروزهام م

بو  گهیباشن انگار د یزرد نارنج خوانیدرختا فقط م یکنه انگار تموم برگا یتا خوانندگ ستین یشاعر گهیانگار د ادهاشویفر

 خسته شده مگه نه؟ دنیهم از نفس کش نیزم گهیمه انگار دبارونم فقط بو غ

خودم سردتر به  زنهیم خیچشمام  ستیزنده ن گهیحرفام د هیحرفام تکرار کوبهینم یقلب ادینم ییصدا زنهینم ینبض گهید انگار

 نگار من مردم؟ا دنیواسه مرگم کفاف نم ییا کدفهیمختلف و یقرصا گهید کنمیکه چرک کرده وخشک شده دستم نگاه م یزخم

برم پشت بوم  دیبا ایکارسازه؟  خوره؟یحدودا چند متر ارتفاعه؟ بدردم م اطشیاتاق تا ح نیاز پنجره ا کنمیفکر م نیبه ا دارم

 زدمیم یبعد اون شب ونه من حرف گفتیم یزیمدت حال هردومون خراب بود نه اون چ نیسارا بود ا یپا یدر اتاق باز شد صدا

 خش دار گفت: یاروم با صدا میگم شد شخامو یایوتا دند یانگار جفتمون تو

 دا؟یو-

 مگه؟ زننینم خیبودنش رو مگه مرده ها  خیحسش کرد  شدیقشنگ م یلیسمتش اونم مرده بود خ برگشتم

ل دوسا یکی نیا یکه تو ییضایاون مر فهممیحاال م کنهیما مشاوره ها رو مسخره م یکه جنون گرفته حرفا یچرا اون فهممیم حاال

اشم  وونهیاره د یخودم وونهیکه بهم مگفت د فهممیرو م یحرف حام یواقع یبه روزشون اومده بود حاال معن یاومدن سرم چ

 ستین یشکیهمه هستنا اما ه یفهمیاونوقته که م زنهیدر خونه دلت ودر م ادیاروم م شناسهیکه حد ومرز نم یدلتنگشم دلتنگ

که  گذرهینگاه سردم رو به سارا دوختم دو هفته م یچ یعنیبودن  وونهید فهممیمحاال  یضیمر نیا هیاسمش چ فهممیحاال م

 یزیچ چیانگار ه گهیخشک شده بود د مونبعد از اونشب که گذشت نه من ونه سارا حرفا یعنی میبه هم نگفت یخاص زیچ گهید

کرده  هیاشت مشخص بود گرکه گذشت نشست کنارم چشماش پف د یکم ستادیدلمون نمونده بود اومد وکنار تخت ا یتو

 اروم گفت: شبید

 دایو-

 جانم؟-

-.... 
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 یچ ایدرسته  یچ دونستمیافسرده شده بودم نم یلیکرد چون خ هیگر شدینم ینگاهش کردم بغض داشتم ول یکم هیگر ریز زد

کنارش  موهاش وخواهرانه یرو دمیاشتباهه اغوشم رو به روش باز کردم اروم خودش رو داخل اغوشم جا داد دست کش

 که گذشت ازم جدا شد وگفت: یموندم کم

 دیببخش-

 دادم وگفتم: لشیتحو ییژکونده ا لبخند

 الیخیب-

 وگفت: دیخند اروم

 ؟یواسم بگ یداستان رو دوست ندار هیبق-

 یشد وونهیاالن؟؟؟؟د-

 وگفت: دیخند یمسخره وزورک یخنده ها دمیوخند

  یبگ دیبا گهیخب د-

 گمیبعدا م میرصبحانه بخو نییپا میپاشو بر-

 باشه-

 گذرهیم نمیاز مرگ دروغ مهیوماه ن کیدلش گرفته  یخود خدا هم حساب نکهیابر وبارون بود مثل ا یهوا حساب نییپا میرفت

بود که مونده بود  شیاماده کرد صبحانه همون تکه نون دوروز پ عیبشم صبحانه رو سارا سر دیکه با یومن هنوز نشدم اون

دستمو فرو  دمیبه کجا رس خوردمیونم شدیم دهیمختلف واسه صبح جلوم چ یها هکه صبحان ینده زدم منلبخند ژکو ریپن کمیو

 زیتم نجایاز من نداشت چونکه اصال حمام ا یمرتبشون کردم سارا هم دست کم یوکم میفیکرک وپر از کث یکردم داخل موها

رفتنم باعث شده  اینرفتم در اونبعد از  گهیود ایم دررفت شیماه پ کیمن هم  مینرفته بود میحوصله نداشت چکدومینبود وه

صبحانه رو  کردمیفکر نم یزیدکتر برم ومن خودم اصال به چ دیبا گفتیبود که زخم رگهام که زده بودم چرک کنه سارا همش م

اناپه رنگ ورو فقط استخون ازم مونده نشستم رو ک گهیالغر شدم د یلیخ لویک 43االن وزنم به زور شده باشه  دیشا میخورد

 هم نشست روبروم شروع کردم به گفتن ادامه داستان سارارفته و

 سال قبل: سه

 کردیبرگشتمو بهش نگاه کردم با لبخند نگاهم م کباریورفتم ازش دور شدم  لشیامو گفتم زد موبا شماره

 در دانشگاه منتظر بود دو بوق زد سوار شدم یانداختم وراهمو رفتم آرما جلو ریرو ز سرم

 سالم-

 ؟یسالم خوب-

 خوبم-

  مینگفت یزیچ چیه گهید

 دایو-

 بله؟-

 که من خونه نبودم؟ شبید شدهیچ-

 دانشگاه نرو گهیداده م ریباز گ-

 غصه نخور خودم هوادارتم یابج الیخیب-

 زدم ودستمو رو دستاش گذاشتم: یلبخند

 یداداش یمرس یلیخ-

 امروز چطور بود؟-

 خوب بود یچیه-

که حدس زدم رفته  ینرفتم وقت رونیشدم اتاقم وتا شب ب میخونه بابا نبود ج میدیرس یبود حام یاسمش چ افتادم لهیوک ادی

 ، رفتمو غذامو خوردم آرما هم همون موقع اومد دهیخواب

 تعجب گفت: با

 ؟یکه غذا نخورد یتاحاال کجا بود-

 نییپا ومدمین-

 داااایو-

 ها  یکنیباال سکته م رهیقندت م یحرص نخور داداش-

 مرگ وخنده-
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 اد؟یعه دلت م-

 چه برسه دلم ادیقلوه امم م-

 غذا؟ یکنیخب حاال کوفت م-

 کوفت کنم  امیواسم اماده کن برم لباس عوض کنم ب-

 باشه-

خرت وپرتام درش اوردم سه  نیب فمینرفته بودم رفتمو از ک لمیغذا رو اماده کردم ورفتم اتاقم از صبح تاحاال سراغ موبا براش

 کال اومده بود واسم بازشون کردم سیودوتا م امیتا پ

 ؟یسالم خوب-

 هستم  یحام-

 ؟یخوب-

 بود واسش زدم: نیتلگرام انال رفتم

 نرفته بودم لمیسراغ موبا دیسالم ببخش-

 شکلک لبخند داد وگفت: هی

 دونمیم-

 داد: امیبعدش پ یکم

 ؟یخوب-

 ؟یخوبم ، شما خوب-

 خوبم ممنونم-

 چه خبرا؟-

 یسالمت-

 ؟یکنینم هیگر گهیوشکر ، دخدا ر-

 نه -

 دلت گرفته بود؟ یبگو صبح از چ یخوبه ، دوسداشت-

 دانشگاه نرو گهیادم متعصبه بهم م هیعوض کرد بابام  شهیبا بابام حرفم شده بود پدر مادرو که نم-

 عه اخه چرا؟-

 خودشو داره یها لیدل یهرکس گهیخب د-

 هیحرف نمیا-

 من برم؟-

 کجا؟-

 خواب-

 بمون خب حاال-

 باشه-

 ؟یاز من بدون ییخوای، نم یمرس-

 مثال؟-

 امروز دلت واقعا گرفته نکهی، مثل ا الشیخیب یچیه-

 میگرفته از همه زندگ یلیاره دلم خ-

 گذرهیغصه نخور م-

 وقت چیه شهیعوض نم یزیچجور؟چ-

 ؟یباف یچرا که نشه؟چرا منف شهیچرا عوض م-

 اخه-

 اخه که نداره -

 گهید ذارهیکار کنم نم ذارهیدانشگاه برم م ذارهیکارمو انجام بدم م ذارهیعوض بشه بابا م که شهیم یخب مثال چ-

 خب ، خب ازدواج کن-

 نوشتم: عیکردم چند بار پلک زدم سر هنگ

 ازدواج کنم؟ یبا ک ؟اخهیشد وونهید-
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 ست؟ین نطوریبهتر بشه ا یهمه چ دیگفتم اخه با ازدواج شا ینجوریهم دونمینم-

 ؟یخب اگه شوهرمم مثل بابام بود چ یول،  دونمینم-

 مورد فکر نکرده بودم کیبه اون  دونمینم-

 دیوخوب بخواب دیساعت دو شد من هم برم شما هم بر گهید الیخیب-

 باشه -

 خدانگهدار بایارامش وز ریشبتون درگ-

 جان  دایو یودوست داشتن بایشب تو هم ز-

 نیخدانگهدار خوب بخواب-

 دانگهدارتخ یتو هم خوب بخواب-

کارش کرد تا صبح  شهینم گهیادم واقع گرا هستم د هیتعصب بابام فکر کردم منم  نهمهیرو دراور گذاشتم به ا مویگوش

در  یجلو کدفعهیاز خونه وبه سمت دانشگاه رفتم  رونیب دمیپر عیغلط زدم تا باالخره خوابم برد صبح که شد سر یچندبار

 دانشگاه... یورود

--------- 

 :نیارت

 ها زنهیداره م کیت کیت

 یقیدکتر لبخند عم گذاشتیم میزندگ میصاف خدا تو تقو یخط کش هیخط کش و هی نجایاخه ا شدیم یغم بهش نگاه کردم چ با

 زد:

 مرده متحرک؟ یشد داریخب ب-

 شدم داریمتاسفانه اره ب-

 نمیدستاتو تکون بده بب-

 دادم  تکون

 حاال پاهاتو تکون بده-

 :دمیام اروم غرزد به پ یزیچ وبا

 ؟یزنیدکتر چرا م-

 تیبا حواس پرت یحقته که اون جوون رو بدبخت نکن-

 و؟یک-

قهوه  یوچشم ها ییخرما یوهفت هشت ساله که موها ستیزده بود حدودا ب هیتک واریکه به د یدستش اشاره زد به پسر با

 رنگ داشت ییا

 نجایرو دو هفته اس اواره شده ا چارهیب نشیبب-

 دیببخش-

 افسرده بود  یلیخ نکهیاروم اومد جلوم مثل ا رهپس

 خدا ببخشه-

 گفتم: اروم

 یبر یتونیندارم م یتیمن ازت شکا-

 زد: ییژکونده ا لبخند

 داداش یمقصر تو بود-

 سر داد اروم گفت: یقهقه بلند دکتر

 امان از تو -

 از اتاق پسره جلوتر اومد: رونیب ورفت

ازت نداشتم که بهشون  یادرس چیه یحت گم؟یدرست م نجایا یندار ییخانواده ا دمیمدت فهم نیتو ا یشیامروز مرخص م-

 خبر بدم

 نگاهش کردم: غمزده

 من خانواده ندارم-

 زد وگفت: یپلک

 باشه-
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دست کردم  دمیقبلمو پوش یکه داخل اتاق بود ودرش رو باز کردم لباس ها یرفتم سراغ کمد نییرو تخت واومدم پا نشستم

هزار داشتم درشون اوردم وبهشون نگاه کردم اون  صدیبود س عاتیکه جمع کرده بودم وداخلش ضا ییله هااز زبا بمیداخل ج

 گفت: شناختمشینم یپسره که حت

 من حساب کردم بذار باشه-

 چشماش نگاه کردم ارومتر گفت: تو

 بت؟یبذار داخل ج گمیمگه نم-

 هت بدهب ییخوایاز خدا م یهرچ شاهللیممنون داداش ا یلیباشه ، خ-

 لب گفت: ریز یزیچ اروم

 نداد-

فکر کردم که امروز چند روز از تصادف  نیبه ا ابونیخ یشروع کردم به راه رفتن تو رونیب مارستانیسمت در ورفتم از ب رفتم

ال مدل با نیماش کی کدفعهیشده بود  دهیچیدور سرم پ یبانداژ ختیریباال انداختم بارون اروم رو سر وصورتم م گذره؟شونهیم

 مارستانهیهمون پسره داخل ب دمیاومد د نییکه پا شهیجلو پام نگه داشت تعجب کردم ش دونستمیاسمش رو نم یکه حت

 خواستم برم که صدام زد:

 رسونمتیباال م ایب-

 رمیداداش خودم م ستین یازین-

 ؟یذاریچرا کالس م گهید ایب-

 کردم ورفتم باال نگاهش کردم اروم گفت: یپووف

 برمتیکن م ییبهم راهنما ستمین نجایمن بچه ا ؟یریکدوم طرف م-

 باشه-

 بره داخل اون منطقه بهش گفتم: شهینم نیکه ماش ییبه منطقه ا دیرو گفتم واسش واون راه افتاد رس ادرس

 یجلو بر شهینم نیاز ا شیب گهینگه دار داداش د-

 چرا؟-

 شهیبزرگه از جاده اش رد نم نتیماش-

 اهان خونه ات کجاست؟-

 که روبرومون بود رو نشون دادم وگفتم: یمحوطه جنگل شبه

 ایدر کیدرختا نزد نیهم نیب ییجا هی-

 رو بهش گفتم: نییپا نیاز ماش ورفتم

 ممنونم یلیازت خ-

 زد وگفت: یلبخند

 ؟؟؟ یدیدعوتم نم-

 شرمنده ستیواسه دعوت کردنت ن یکیش یجا-

 بزنکارتمه زنگ  نیا یداشت ازیبهم ن یدونیباشه هرجور م-

کارت رو  الیخیکارت حک شده بود دنده عقب گرفت ورفت ب یرو بهم داد نگاهش کردم هم اسمش وهم شغلش رو وکارتش

 نیحس خودم بودم بدتر از ا یبود تو یمزخرف یعجب هوا زدیبارون م زدمیقدم م الیوراه افتادم سمت و بمیگذاشتم داخل ج

 رو باز کردم... الیدر و ستیمال من ن گهید ستیسهم من ن گهیدرده ازدواج ک دایاشک صورتمو پر کده بود ا شهیمگه م

--------- 

 :دایو

 هیکاف گهید نجاشیسارا جان تا هم-

که در رو باز کرده  یاز اونطرف هم کس میل کرد-غ-وهم رو ب دنیکش غیبه ج میباز شد من و سارا شروع کرد الیدر و کدفعهی

 اون مرد با جذبه داد زد: کدفعهی دمیکش غیج میدیا شدم واون مردک رو با سارا داز سارا با ترس جد یوقت دیکشیم غیبود ج

 ن؟یهست یشما ک-

سمت راه پله ها واتاق من  میدیودو میزد غیج شتریمن وسارا قفل کرده بود مرد جلو اومد ودر رو بست که من وسارا ب زبون

وحشتناکترش کرده بود واون  یلیرنگش خ یاب یبود چشما دهیچیبانداژ دورش پ کیبود و یسر مرد خون میبود دهیترس یلیخ

گذشت  یکم میدیکشیم غیبه در اتاق وج میزده بود هیمحکم تک میدیکشیم غیوج میدیترسیم یلیکه داشت خ یلیوسب شیر

 گفت: هیسارا با گر
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 بود؟ یاون ک-

 ترس گفتم: با

 دونمی، نم دونمینم-

 ل گرفت وگفت:-غ-رو محکم ب من

 ترسمیم یلیمن خ دایو-

 محکمتر گرفتمش وبا بغض گفتم: من

 من هم-

من هم همونجور  یاشک ها میل کن-غ-وهم رو ب میبکش غیشد به در باعث شد من وسارا باز ج دهیکه کوب یمشت کدفعهی

 :زدیروونه صورتم شده بود واون مرد داد م

 د؟یکنیم کاریچ نجایا ن؟یهست یشما ک-

 زد: یداد محکم میردکیم هیوگر میدیکشیم غیوسارا فقط ج من

 باهاتون چکار کنم دونمیواال م دیرو باز کن یدر لعنت نیاالن ا نیهم-

 به سارا کردم: رو

 م؟یباز کن میکن کاریچ-

 با ترس: سارا

 بازش نکن دایتروخدا و-

 سارا با هق هق گفت: میدیکش غیوج میل کرد-غ-من وسارا باز هم رو ب دیبه در کوب یمشت محکم کدفعهی

 نداشته باش یبا ماهم کار میریاصال م میا اقا غلط کردترو خد-

 باز داد زد: مرد

 دیباز کن ویلعنت نیا گمیم-

 :هیبا گر سارا

 نکن تیتروخدا اذ داسیخونه ماله من وو نیا نجایاز ا دیتروخدا اقا بر-

 گفت: ادیسکوت کرد وبعد از اون با فر یکم مردک

 یکن رونیمن رو از خونه ام ب ییخوایتو خونه من وم یخونه از توئه اومد نیکه ا یتو غلط کرد-

 تو صورت مرد انگشت اشاره امو به سمتش گرفتم: دیباز کردم ورفتم با تهد عیرو سر در

 ترم پس اون زبونت رو ببر یمن وحش یووحش یزنیاگه تو داد م غمبرشینه پ فهممیمن نه خداش رو م یمشت نیبب-

 باال دیابرو مرد پر یتا هیارا از پشت دستم رو گرفته بود س گفتمینم یچیومن هم ه گفتینم یچیه

 ها اریسگم رو باال ن یخانوم؟اون رو یوحش یکن رونیب نجایمن رو از ا ییخوایم مهیخونه ارث پدر نیا-

 افتاد؟ یبکن یتونینم یغلط  چیمثال؟؟؟؟ه شهیم یچ ادیاون رو سگت باال م-

پارس  یرعد وبرق زد وصدا کدفعهیبعد از اون سارا رو  رونیپرت کرد ب الیومن رو از و اطیسمت ح دیرو گرفت وکش دستم

ل گرفتم -غ-سارا رو ب هیخوفناکترش کرده بود با گر یلیخ زاریهوا جنگل وشال میزدن کرد غیسگ اومد من وسارا شروع به ج

 گفت: وارومگذشت در باز شد  یکرده بود کم سمونیبارون خ

 داخل نییایب-

-..... 

 دادزد: میاز ترس به سکسکه افتاده بودوسارا  من

 داخل نییایب گمیم-

 :دیغر میدیلرزیوم میبود ستادهیا الیداخل از سرما گوشه و میزور همراه سارا رفت به

 نهیکنار شوم نییایب-

نار من وسارا هم ک نشستمیچند روز روش م نیکه من ا ینشسته بود رو تک مبل والیسمت اون ه میسارا وترس فراوان رفت با

کرد به سارا  شدینم شمیکار چیشده بود وه رید یلیپسره خ نیجلو ا میکدوم ما حجاب ندار چیه دمیتازه فهم میستادیا نهیشوم

 از اولش شده بود وگفت: تراروم والیبود ه دهیترس یلینگاه کردم خ

 ن؟یینجایچند روزه ا-

-..... 

 :دادزد

 ن؟یخانواده هاتون کدوم گور ن؟یینجایهمش من داد بزنم؟چند روزه ا نیدوسدار-
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-....... 

 ماشاهلل نیالحمداهلل زبونم که ندار-

-..... 

 دیزنینم یاتاقاتون حاال که حرف نیبر-

 گفتم: اروم

 نجامیا مهیماه ون کیمن -

 وگفت: ستادیا کدفعهیکرد و زیر چشماشو

 و... نیرو زم یخونها ایاز تو بود؟ ومدیم یروونیش ریکه شبها از اتاق ز ییها غیاون ج ؟؟؟؟نکنهیینجایا مهیماه ون کی ؟؟؟؟؟یچ-

 دستمو گرفت وبه زخمم نگاه کرد داد زد: کدفعهیو

 اون خونها مال تو بود؟؟؟؟؟ ؟یرو تو شکوند شهیش-

-..... 

 زد: داد

 گم؟یدرست م-

 وسرمو به نشونه مثبت تکون دادم دادزد: ختیاز چشمم ر اشک

 ؟یچرا اخه؟مگه عقلت رو از دست داد-

 دخالت کرد: سارا

 دکتر؟ دستاش عفونت داره نشیببر شهیم-

 وگفتم: دمیکش رونیدستمو از دست مردک ب عیسر

  ستین ازین یزیچ چیه-

 خواستمویم یکردن چ هیکه داخلش بودم در رو محکم بستم وقفل کردم وشروع کردم به گر یسمت راه پله واتاق دمیودو

 واریاروم شدم وکنار د یگذشت کم یساعت کیتا  دمیکوبیم واریتو در ودومشت  دادمیوزمان فوحش م نیبه خودم وزم شدیچ

 یهرچ نکهیکه فقط ارزوش رو دلم مونده از ا ییزایاز چ ینجوریبودن ا زا میاز زندگ زیفرود اومدم خسته شده بودم از همه چ

دلش خواست سرم اورد وحاال دست  ییهر بال یزندگ نکهیتنهامو تنهامو تنهام از ا نکهیاز ا رسمینم خوامیکه م یزیبه چ دومیم

وقته دارم  یلیخ نکهیفقط خسته ام از ا نکهیمنمو منمو من از ا نکهیاز ا گهید یایدن هیتا تن لشم رو بردارمو برم  ستیبردار ن

ره از بزنم از خودم ا ادیفر تونمینم نکهیبغض دارم از ا نکهیاز ا ستیخبر دار ن یکس کنمویجون م دمیکه دورم کش یکنج قفس

 مونده از خودم خسته ترم یمرده متحرک ازش باق هیکه فقط باخته و یخسته ترم از اون یلیخودم خ

 ابونیبارون تو خ ریحوس کردم بازم امشب ز "

 شهیطبق معمول هم زمیاشک بر ادتی به

 عاشق مثل من هیرو صورت  ادیبارون م یوقت اخه

 شهیمعلوم نم گهیفرق اشکو وبارون د یحت

 بهاره یمن مثل ابرا یچشا امشب

 داره هیبه حال من که حالم گر نخند

 بذاره یریرو تو تاث تونهیام نم هیگر چرا

 بخند بخند که حالم خنده داره اره

 بخند بخند که حالم خنده داره اره

 بخند که حالم خنده داره بخند

 ابونایمن رو کشونده تو خ کطرفهیعشق  نیا

 م باشهدور وبر یخلوت کس نیا یتو خوامینم

 هیاز گر کشمینه دست م رنیهم م یپلکام رو نه

 رو سرم باشه یبارون نه چتر ادیبند ب خوامیم نه

 بهاره یمن مثل ابرا یچشا امشب

 داره هیبه حال من که حالم گر نخند

 بذاره یریرو تو تاث تونهیام نم هیگر چرا

 بخند بخند که حالم خنده داره اره

 رهبخند بخند که حالم خنده دا اره
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 بخند که حالم خنده داره بخند

 هیاز گر کشمینه دست م رنیهم م یپلکام رو نه

 رو سرم باشه یبارون نه چتر ادیبند ب خوامیم نه

 بهاره یمن مثل ابرا یچشا امشب

 داره هیبه حال من که حالم گر نخند

 بذاره یریرو تو تاث تونهیام نم هیگر چرا

 بخند بخند که حالم خنده داره اره

 خند بخند که حالم خنده دارهب اره

 بخند که حالم خنده داره بخند

 "گانهی محسن – بخند

رو گونه ام نگاهم  زهیریاشکام م زنمیاسمونم چه دلش گرفته ها پلک م یاسمون ، راست هیپنجره ساکت  هیدل شکسته  هی

تنم به خودم به اتاق  یش به لباساوچند خط دور تا دور دمیرو کش یسیبه انگل یبه زخم دستم که اول حرف اسم حام رسهیم

شد ومن چرا  ینجوریچرا ا نکهیبه ا سوزوندشیم شهیکه دلم رو از ر زایچ یلیخ هب یبه نبودن حام میوونگیبه د الیو نیمتروک ا

 ایبدونم اون مردک هست  نکهیا یبرا ینداشتم ول ینفر وارد شد حوصله نگاه کردنم حت کیچند تقه به در اتاق خورد و نجامیا

 گفت: هیسارا نگاه کردم هردوشون بودند سارا با گر

 دایو خوامیمعذرت م-

 زد ونگاهمون کرد سارا با هق هق گفت: هیتک واریلم کرد اون مردک به د-غ-ب هیکنار وبا گر نیرو زم ونشست

 یکنیم تینداشتم تو ، تو چرا انقدر خودتو اذ یبخدا من منظور بد-

 گفتم: هیزدم وبا گر داد

 رفته سارا یحام ستین یرده حامم یحام-

سارا اولش تعجب کرده بود  کردمیم هیکه نزدم واسه ختمش االن اومده بود سراغم بلند گر ییغهایزدم اون ج غیته دلم ج واز

 لم کرد اروم زمزمه کردم:-غ-به بدنش افتاد ومحکمتر ب یوبعد لرز

 ستیندارمش ، ن-

 گذشت مردک جلو اومد وگفت: یکم

 ناراحتت کنم خواستمیجان نم دایمتاسفم و-

 گذشت مردک حرفش رو مزه کرد وگفت: یانداخته بود کم نییپا یلیرو دستم سرش رو خ ختیر واشکهاش

 ستیدکتر حالش خوب ن مشیببر رشیرو بگ دایسارا جان و-

 :دمیغر اروم

 ستین ازین-

که ته  یساله چشم اب 27پسر  هیجلوم بود ادم شکست خورده  هینگاه کرد تمام جذبه اش وابهتش رفته بود  یچشمام کم تو

 ادم شکست خورده سارا گفت: هینبود به جز  یچیچشماش ه

 د؟یپانسمان دار لیشما تو خونه اتون وسا نیاقا ارت-

 بله اتاق خودم دارم-

 سارا اروم در گوشم گفت: رونیب میومن وسارا رفت رونیرفت ب اون

 وجاتون امنه نجایا دیبمون دیتونیگفت م میندار ییجا دایبهش گفتم من و یوقت هیمرد خوب یلیخ-

 نیگذشت اون مرد که اسمش ارت یکم نییزدم ورفتم همراهش پا یساده وخوشرنگ سارا چشم دوختم وپلک یتو چشما یکم

ده وشکسته شده خودشه انگار که از درون داغون ش رهیبه ما حس کردم چقدر با ابهت راه م دیورس نییبود اومد از پله ها پا

 من وگفت : یزد جلو وکنجکاو شدم علت داغون بودنش رو بپرسم زان یلیخ

 دستتو نمیبب-

 گفتم: دمیکشیخجالت م ازش

 دمیخودم انجام م دیها رو بد لهیوس شهیم-

 یرو دستم سوزش بد ختیاب سابلن رو ر یسالن سارا کم یورفت سمت پنجره قد ستادیها رو داد دست سارا وا لهیوس

اون مردک برگشت ونگاه کرد کال خفه شدم تو نطفه هنوز هم اون لباس عروس مسخره تنم بود چون فقط از  مدیکش غیداشت ج

شده بود سارا شروع کرد به بستن بانداژ ها دور  فیوکث یگل اوناهمدرست کنم که  یپرده ها اونجا تونسته بودم شنل وروسر
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 یمتوجه شد سارا رفته اومد وروصندل یوقت نیهمون ارت ایاون مرد  الیدستم کارش تموم شد ورفت سمت اشپزخونه و

 نشست وگفت: مییروبرو

 ه؟یک یحام-

-..... 

 اومد روبه سارا گفت : سارا

 ارمیمبل ب ای یصبر کن واست صندل-

 نیاقا ارت ستیالزم ن-

برو من واونطرف تر از من گذاشت وخودش رو نهیکرد ورفت سمت تک مبل گوشه سالن واوردش سمت شوم یمصلحت اخم

 کم کم اروم حرفش رو مزه کرد وگفت: رفتیم یکیوسارا نشست هوا رو به تار

 میبدون دیما با یهم ول یونه دخالت کردن تو زندگ هینه اسمش فوضول دیینجایکه چرا ا دیداستانهاتون رو بگ دیبا نجایخب ا-

 گم؟یدرست م دیشما هم حاال حاال موندگار نکهیبرم ومثل ا تونمیم نجایچونکه نه من از ا

 گفتم: اروم

 نطورهیهم-

 زد خاص صورت خودش وگفت: یلبخند سارا

 م؟یبد حیاز اول توض دیما با یعنیکاره گفته واسه من  مهیداستانش رو ن دایو-

 همون پسر کوچولو تو قاب عکسه خودشه نیا شناسمشیم کردمیوچرا حس م هیک نیا دمیزد حاال فهم یلبخند

 گفت: اروم

 دیاشو ادامه بد هیتا متوجه بشم وبق دیخالصه بگ هیهمه اشو نه -

 وگفت: دیخند سارا

 بگه؟ دایفقط و شهیم یجر زن نجوریا-

 وگفت: دیخند

 دیخب شما هم بگ-

 اخمهاش توهم رفت وگفت: سارا

 میزندگ ستیاخه از من جالب ن-

 زد وگفت: یباز لبخند پسر

 دیقبول کن دیشرطو با گهید-

 زد وگفت: یلبخند سارا

 دیشرط که شما هم بگ نیبه ا-

 :چشم قبولنیارت

 به من ادامه داد: ورو

 ؟یساکت یلیخ دایو-

 بگم؟ یچ-

 اش رو هیخالصه داستانتو بعد هم بق-

ترم  نیتصادفا اشنا شدم اخر یاخرم بود با پسر یترم ها یروز از روزا هیفقط عشقم دانشگاه بود  دونستمیاز عشق نم یچیه-

عوض شد من بودمو من  زیهمه چ ییهوینبود  میاصال تو زندگ شناختمشیتموم بشه اصال نمکالس وکالتش بود که  نیواخر

 بشم یحام ریشد که درگ نجوریبابام که ا یوتعصبها

  ختیاسمش رو گفتم قفل کردم واشکام ر یوقت

 گفتینم یزیکس چ چیشده بود ه رهیخ نیدستاش گرفته بود وبه زم نیسرش رو ب نیارت

 لبش نشست وگفت: رو یلبخند تلخ سارا

 که جلو دانشگاهت اومده بود ییحاال برو از اونجا دایو یخالصه رو گفت-

 زدم وگفتم: یتلخ لبخند

 باشه-

 سال قبل: سه

آرما که امروز قرض گرفته  نیاز ماش یوقت دیزود رس شهیشهر تهران م کیدانشگاه مگه با تراف دمیساعت نه بود رس صبح

 زدم: یرفتم جلو ولبخند ستادهیدانشگاه ا یدرب ورود یجلو دمیرو د یحام یاومدم با ناباور نییبودمش پا
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 ... نیعه شما ، شما که گفته بود-

راحت بشم گفتم  نجایدادم امروز که از شر ا لینامه امو تحو انیروز اخرمه درست هم گفتم اومدم پا روزیاره من گفته بودم د-

 نه ای ییایم نمیمنتظر بمونم بب کمی

 وگفت: دیم به ساعتم نگاه کردم اروم خندزد یلبخند

 شد؟ ریکالست د-

 وبه ساعتم نگاه کرد وگفت: کیرو اورد نزد وسرش

 اوه اوه نه وربع شده-

 من برم پس-

 جلوم: دیپر کدفعهیداشتم جلوش  یمعذب یلیحس خ هیبرم  خواستم

 مشاور خل وچال یموندیحاال م-

 کردم وگفتم: یدند اخم ساختگزد که کل دانشگاه بهمون نگاه کر یبلند وقهقه

 ارومتر وونهید-

بهش چشم  گذاشتیمن پا م یکه کم کم داشت رو لبها ییگرد شده وخنده ا یبا چشما ومدیبهش م دنیچقدر خند دیخند بلندتر

 دوختم اروم گفت:

 ؟یشد وونهید-

 وگفت: دیگرد نگاهش کردم اروم خند یبا چشما باز

 ها رونیب زننیاالن چشمات م-

 قهقه زد وگفت: ذاشتیسر به سرم م یلیده بودم خش یحرص

 یشیاالن بنفش هم م ییوا-

 شد ریبکش کنار پررو کالسم د-

 غم نگاهم کرد: با

 یچوندیداداشتم پ نیماش نمیبیامروز رو کالس نرو م هیخب -

 زد یوچشمک

 گفتم: متعجب

 مال داداشمه؟ یدونیاز کجا م-

بعد از  نیهم هیشب یلیمثل عشقت که نبود رفتارت باهاش بعدشم خ نیتو ماش یدیپر روزمید ستیاز اونجا که حلقه دستت ن-

 بازم بگم؟ یزدیاصال با من حرف نم یعشق داشت ایاون هم اگه نامزد 

 وگفتم: دمیخند

 نه-

 بهتره نجوریا نیافر نیافر-

 نگاهش کردم اروم گفت: متعجب

 هیتا گر ادیبهت م شتریخنده ب-

 گفت: طونیزدم ش یلبخند

 ؟یکنیشاپ دعوت نم یمن رو کاف یچوندیداداشتو پ نیال که ماشحا-

 ها من کالس دارم نیپررو شد-

 سمت ساختمان دانشگاه که اومد سمتم وبا نفس نفس گفت: ورفتم

 خانم دای، و دایو-

 :برگشتم

 بله؟-

 وگفت: دیخند

 با اجازه پدر ومادرم بله گفتنیه بگن مبل خواستنیم یوقت میدخترا قد د؟؟؟؟دخترمیرفت چش سف ادتیبا اجازه پدر ومادر -

 وگفتم: دمیخند

 ییا وونهید یلیخ-

 به راه راست وعاقل شدن؟؟؟؟ یدیمشاورم م-

 نوچ-
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  دمیم یبگ یهرچ دمایچرا؟؟؟ بخدا پول خوب م-

 ما وقتمون پره گهیخب د-

 گهیبدجنس نشو د-

 وگفتم: دمیخند

 نه؟ ایبرم کالس  یذاریم-

 امیواال تا دم در خونه اتون م یشاپ ببر یمن رو امروز کاف دیمنتظرتم با یدم در ورود-

 وگفتم: دمیخند

 یکنیغلط م-

 سمت کالس بلند با خنده گفت: ورفتم

 مینیبیرو م گهیهمد زیخانم بخند روز رستاخ دایبخند و-

 یبه حق کارا دیسمت کالس هنوز رنگ خنده رو لبهام بود بدون در زدن رفتم داخل کالس استاد حرف تو دهنش خشک رفتم

کردم رفتم  کیخل شدم اروم خودم رو مثل گربه بار کننیحاال همه اشون فکر م دمیخندینکرده تازه جلو جمع با خودم م

 الیخیامروز ب دمینفهم یزیمن که چ یوا رهیگیامتحان م یاخر کالس درس دادنش تموم شد گفت جلسه بعد ینشستم صندل

زدم ورفتم سمتش همه  یلبخند دیخندیزده بود وم هیآرما تک نیبه ماش یحام رونیفتم ب یشونه باال انداختم وراه افتادم وقت

 وگفت: دیه زده اروم خندیداداشم تک نیپسره به ماش نیاالن ا دادمیکه اصال به پسرا رو نم یمن کردنیدانشگاه بهم نگاه م

 ؟یدختر خوب قورتمون داد هیچ-

 پررو-

ونشست پشت رل با غر غر رفتم اونطرفش نشستم  دیرو از دستم کش دیوار بشم کلرو زدم خواستم بزنمش کنار وس ریدزدگ

 رو بهش گفتم: دیخندیم زیر زیر

 پررو شدن بخدا یلیمردم خ-

 هستم انیاره من هم در جر-

  دیخند وبلند

 کوفت-

 تو چشمات-

 تو حلقت-

 تو موهات-

 تو تک تک سلولهات-

 تو تمام اندامهات از سر تا نوک پات-

 گفتم: غیج غیاقعا کم اوردم با جو گهید

 یهمون که تو گفت یعنیتو تک تک سلوالت  گمیمن م یوقت یجر زن یلیخ رمینه خ-

 حرف خودم بود ایجر ن رمینه خ-

 زنمتااایم-

 یتونینم-

گردنشو بشکونم تا کفشمو در اوردم ومحکم زدم تو مخچه اش  خواستیرسما در حال منفجر شدن بودم دلم م دیوخند

جلو وگاز گرفت اونقدر محکم گاز گرفت که جز جزش تا  دیبازوم رو کش رانهیحرکت غافلگ کیودر  اوردیاون هم کم ن مدیوخند

 مغز استخونم رفت داد زدم:

 هاپو مگه من استخونم-

 وگفت: دیخند

 خخخ یاستخون باش دیاگه من هاپو ام تو هم با-

افتاد به آرما قول دادم تا دوازده خونه باشم حاال چجور  ادمی هوی دیچرخیم ابونهایخ یبه نشونه قهر باهاش بگردوندم تو سرمو

 وگفت: دینگه داشت واروم خند ییدر خونه ا یبهش بگم برو؟ جلو

 رونیب میریکالس اضافه دارم باهم م یاریفردا بهونه م یول یزود بر یامروز قول داد دونمیم-

 :دادزدم

 ییایفردا ب یکنیتو غلط م-
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هوا تکون داد واشاره زد  یکه تو محله غرب تهران بود ودر رو زد وبرگشت ودستش رو رو ینسبتا بزرگسمت در خونه  رفت

 غیبشم وتا جا داشت گاز دادم ج ادهیپ نکهیرفتم اونطرف بدون ا عیشدم سر یحرص دیخندیبرم طرف راننده وبرم وم

 اومد امکیپ یصدا نگید کدفعهیستارخان بود  کایامون که نزد محلهبلند شد رفتم داخل اتوبان وبه طرف  نیماش یکهایالست

 خخخ نه؟یاون چه طرز گاز دادن به ماش دایو یشد یوحش-

 اومد: امیباز پ نگیگذشت د یندادم کم جوابشو

 خخخ یکم اورد-

 نوشتم: براش

 بذار برسم خونه-

 خدا مردم از خنده  یوا-

 زنگ خورد تلفنم وبا خنده گفت: یاز کم بعد

 بکو بشه االغ جونم زیچ هیاخه  شهیدستت کوتاه م یشینه اتون که از من دورتر مخو یاخه تو برس-

  دیخندیوم

 مرگ-

 یرو زدم در بسته شد رفتم سمت اتاقم کس موتیبه خونه ورفتم داخل ر دمیکردم خودم هم خنده ام گرفته بود رس وقطع

نبود  یهم خبر نهیبوز یواسه ناهار از حام زدیم مامان اومد که صدام یکه گذشت صدا یخونه نبود لباس هامو عوض کردم کم

 کنارمو گفت: ستادیآرما ا زیسر م ارهیکمک مامان کردم غذا رو ب نآرما وبابا هم اومد نییبا اون رفتارش رفتم پا

 دایو-

 ؟یبله داداش-

 اتاقم کارت دارم ایبعدا ب-

 باشه-

 بودم؟ نرویب یامروز با حام نشیباشه با ماش دهینکنه فهم دمیترس کمی

ورفتم سمت اتاق آرما در زدمو رفتم داخل با اخم نشسته بود پشت لپ  میرو جمع کرد زیوغذا رو خوردم کمک مامان م نشستم

 بود رفتم کنارش وگفتم: یساختمان ینقشه ها دنیتابش ودر حال کش

 ؟یاخم کرد هیچ پمیداداش خوشت-

 فت:ودر اتاق رو بست وگ ستادیبسته گذاشت وا مهیتابشو ن لپ

 ؟یامروز کجا بود دایو-

 ؟یشد وونهیدانشگاه د-

 بعد دانشگاه؟-

 ...زهیچ-

 گاز گرفته بود اشاره زد: یدستم وبازوم که حام به

 ه؟یچ نیا-

 ن؟؟؟یا-

 اخم کرد وگفت: یداشتم دستمو بذارم روش وبپوشونمش کم یاشاره زدم وسع وبهش

 ؟یداشت کاریهران چمن غرب ت نیتو امروز با ماش ؟یپنهونش کن ییخوایچرا م-

 من؟؟؟-

 بود؟ ینکن اون پسره کنارت ک یمن رو روان دایو-

 ؟یک-

 برد باال وگفت: صداشو

 گهید یپاتو دم در دانشگاه بذار ذارهیاحمق نذار داد بزنم بابا بفهمه که نم-

 اون.. زهیخب چ-

 دا؟یرو دستت و هیچ یجا نی؟ایاون چ-

 ستین یخاص زیچ-

 ستین یخاص زیکه چ-

 داداش-

 تو دونمویمن م رونیب یبا اون پسره بر برمتیم ارمیدانشگاه خودم م گهیببند دهنتو د دایبسه و-
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 داد...-

 که گفتم نیهم سیس-

ورفتم  رونیاز اتاقش رفتم ب عیسر ختیانداختم غصه ها به دلم هجوم اوردند اشکم ر نییسرمو پا رونیاتاقش رفت ب واز

اراده نگاهم رفت سمت بازوم  یشدم ب نجوریا هویچرا  دونمیهقم شدت گرفت نم تخت پرت کردم هق یاتاق خودم خودمو رو

کردم باز زنگ  جکتشیبود ر یهمون موقع تلفنم زنگ خورد حام هیلبم اومد وباز گر  یرو یلبخند هیگر نیکه کبود شده بود ب

 اروم گفت: زدمینم یخورد وصل کردم حرف

 دا؟یو-

-..... 

 جان؟ دایو-

 کردم کیرو به گوشم  نزد یرو از خودم دور کردم هق هقم کل اتاق رو گرفته بود اروم گوش لیوموبا هیگر ریزدم ز کدفعهی

 یکنیم هیگر یشده؟؟چرا دار یچ زمیعز-

 بغض گفتم: با

 ستمین یکس زیبسه من عز-

 کردم اروم گفت: هیباز گر زدینم یحرف چیه

 زهیاشکاته که بر فینکن ح هیگر یول یستین زمیباشه عز-

-..... 

 ؟یهست دایو-

 اوهوم-

 ناراحتت کردن؟ شده؟بازیچ نمیبده بب حیاروم واسم توض نینکن باشه بب هیگر-

  یبسه حام-

 بسه؟ یچ-

-.... 

 شده؟یجان چ دایو-

  دیداداشم فهم-

 گفت: اروم

 و؟یچ-

 میبود رونیظهر باهم ب نکهیا-

 نیخونه هم یتو فقط من رو رسوند مینبود رونیما که ب-

 داد زد یسرم کل-

 غصه نخور رمیبم-

 غصه نخورد؟ شدیترم کرد مگه م یعصب

 گفتم: هیبود با گر ختهیبهم ر یحساب اعصابم

 خراب شد زینذاره دانشگاه برم همه چ دیشا گهید-

 چرا نذاره مگه عهد قجره؟-

 ؟یگیم یچ-

 رمبهت دا یحس خوب دمتیکه د یمن از وقت کنمیبا مادرمم االن صحبت م هیمن قصدم جد دایو-

-..... 

بامن تجربه  تویودلت بخواد ادامه زندگ یالبته اگه قبول کن تیخواستگار امیب خوامیم یول ایندارم از دن یچیجان من ه دایو-

 ؟یشیم دا؟خانوممیو یشینفسم ، م یدارم بش ایکه تو دن یتنها کس یمادر بچه هام بش یخانوم خونه ام بش ی؟بشیکن

 کدفعه؟ی شدیکردم چ هنگ

-...... 

 ؟یدیجواب نم-

 ابونیبرم تو خ نیرو بگذارم زم لیموبا خواستیکنم فقط دلم م کاریبگم چ یچ دونستمیپشت سر هم نم خوردیسر م اشکهام

لحظه استپ  کیرو  یزندگ خوادیدلم م ییجورا هی گهیوقت د هیبارون هم باشه وفقط راه برم وبگذارم صحبت کردن رو واسه 

 کنم
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-....... 

 دا؟یو-

 بله؟-

 ؟ی، خوب ایابمو ندادجو-

 خوبم-

 ؟یدیجواب نم-

 یحام-

 جوونم ؟-

-..... 

 دایو-

-..... 

 ؟یدیجواب نم یخانوم-

 جوابم مثبته-

 ؟یچــــ-

-..... 

 زم؟یعز یگیم یجد-

-..... 

 وونتمید دایشکرت و ایخدا یوااا-

 "یانبه طور ناگه دیاومدن خورش رونیبارون وب یمثل بارش ناگهان هیگر نیاونهم ب دمیخند"-

 قربون خنده هات بشم خانومم یاله-

 خدانکنه-

 یمال خودم بش ییخوایاماده باش که م زنمیمن امشب با مادرم حرف م-

 باشه-

 قربون باشه گفتنات یاله-

 یحام ییوو-

 زم؟یجوونم عز-

 یچیه-

رد حس خجالت وشرم که تند زد دستام عرق ک هویقلبم  دنیاشو موقع خند افهیتصور کردم ق لیزد از پشت موبا یبلند قهقه

 من عاشق شدم یوجودمو گرفته بود وااا

 خانومم-

 جانم؟-

 قلبم یییوووواااا-

 کنارت مطمئن باش شمیم ایادم دن دیاز ته دل من خوشبخت تر ییاز اندازه خنده ا شیب یاز سر خوش ییخنده ا دمیخند باز

 بدونه من یبر ییخوایامشب م "

 جون من مهین یچشا سهیخ

 ا؟یکنم خدا کاریباورت چ هشینم حرفام

 که بشکنم عشقم یریم یدار راحت

  ـــــــدیشا کمینگات کنم  بذار

 ما یهم بمونه دستا با

 من ینفس نمونده واسه  گهیجوون تو د به

 دلم رو نشکن گهیتو هم د نرو

 رهیمیجلو چشات داره م دلم

 پاهاش ینکن بذار دلم بمونه رو نگام

 ذره اخه مهربون باش هی فقط

 رهیداره م یچجور نیبب داخ
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 که بد شدم یگیتو راست م اره

 که جون به لب شدم یگیم اروم

 شهیدرست نم یزیچ یبمون اگه بر امشب

 یخبر بر یب شهینم ساده

 ازمن یبگذر شهیبگو نم عشقم

 شهیهم یکنارم بگو

 یرینگو که م میچه حال نیخدا بب ترو

 یریکه دستمو بگ خوادیم دلم

 شمیبدون تو شکنجه م نرو

 شهیاخر گمینم یزیچ گهیبمون د شمیپ

 شهیتو نم هیواسم شب یکس

 رمیمن واست بم یاله بمون

 "من بدون – ییپاشا یمرتض

 تا ابد یماله خودم-

 باشه-

 لبخند زدم واروم

 وونتمید-

 من برم؟-

 کجا؟-

 بخوابم خسته ام-

 ست؟؟یزود ن-

 نه-

 میزدیحرف م میزوده ها تازه داشت-

 مبر دیبا یول دونمیم-

 میبد امیتلگرام پ ایحداقل ب-

 چشم-

 جانم قربون چشم گفتنات یا-

 وونهید-

 شدن وونهید یعنیعشق -

 ترسمیمن م یحام-

 ؟یاز چ-

 م؟یبش الشیخیب گمیاز عاشق شدن م-

 حرفو نزن نیا گهیهرگز د-

 باشه-

 پس خدافظ تا تلگرام-

 یحام-

 جانم ؟؟-

 خدافظ نه لطفا-

 چرا؟-

 خدافظ نه لطفا دهیمرگ م یخدافظ بو-

 یتو بگ یچشم هرچ-

 فعالااا یمرس-

 زمیفعال عز-

 هیداشتن ونداشتن فقط فرق ما  نیبود ب بیغر بیعج یلیحس خ هی رییتغ نیاز ا ومدیاولش خوشم ن یبود ول یچ دونستمینم

 ؟یکنیمن رو مجبور به رفتن م ای ؟یریم ای؟  یمونیم شه؟یم یچ گم؟اخرشیبود حس کردنت درست م زیچ
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 ل:حا زمان

 رو اشکام دمیکش دست

رفتم داخل اتاقم کنار پنجره اشکام شروع کرد به  یحرف چیه یوب ستادمیبود ا نیمنظورم از همه سارا وارت دمیدیرو تار م همه

 ختنیر

من که گفته  ؟یچرا من موندم تو نموند کنم؟یچرا من االن دارم تنها بزرگش م م؟یکنیعشقمون رو با هم بزرگ م یگفتیم ادتهی"

بودن چقدر سخته که  یزندگ هیادم بودن متعهد به  هیمگه عاشق  ؟یتونستیمگه م ؟یبعد مرگم تو چرا رفت یودم عاشقتم حتب

 "؟یباش ینخواس

از  زنهیات م شهیبه ر شهیجون ت یکه مثه مته ب ییها از همونا سوزونهیکه دلتو م ییهقم کل فضا رو پر کرده بود از همونا هق

 کنهیم دایتخونت نفوذ پکه تا مغز اس ییهمونا

 قلبم  یاز وجود گرما گذرهیدوسال وخنده هامون فکر کردم به سه سال که م به

که وضعت بهتر از هفت  ییکه تو وضعت خراب بود و من بودم به روزا ییبه اون روزا میرفتیکه با هم م ییابونایاون کوچه خ به

 یتخابش کردراه اسمون رو ان هویکه  ینسل من شد وبازم بودم به روز

 زدیاز کلبه بارون م رونیسرم انداختم ورفتم ب یکه اونجا بود ومثل شال رو یدیسمت تکه ملحفه سف رفتم

 رفتمیم راه

  شدیبارون تموم م نه

 من یاشکا نه

 جاده نه

 شدیجوره گرفته نم چیجونم که ه مثل

 کردن با هق هق گفتم: هیوع کردم به گرجنگل رو بغلشون کردم وبلند شر یاز درختا یکیراه رفتم از اوج بغض  بازم

 چرا من؟؟؟...من چقدر تنهام....خدا چرا من؟-

 "داد وهوارمو  دینشن ییوقت تو تنها چیگرم که ه  یبزرگ یچقدر بد ، دم خدا "

 بارون رو داشتم یکه به گل نشسته بود تو یحس همون خاک نیفرود اومدم رو زم خسته

 دهیه از بس نداشتن کششد ییکه عقده ا ییادم تنها هی حس

 خوب باشه؟ تونهیبنظرت چجور م شهیتهش درست نم یچیچرا ه گنیم یعصه دار گنیم تیبده زندگ گنیم

 رو شونه ام نشست از شدت ترس زبونم بند اومد واز حال رفتم یدست

------- 

 :نیارت

اونجور  گرفتیم شیدلم ات یلیخبد بود  یلیکاناپه حالش خ یکه نشسته بودم رو دیمن رو ند یحت رونیرفت ب دمشید

 خواهر نداشته ام بود هیاز شما چه پنهون شب دمشیدیم

 درخت محکم گرفتش وشروع کرد به زار زدن هیکنار  ستادیا کدفعهی سوزوندیدل ادمو م شیکس یافتادم ب راه

 ختمیریهم اونطرف ترش اشک م من

 دمیافتادم که عشقمو د یروز ادی

 به خاطر ندار بودنم رفت خواستمیز جونم ما شیکه ب یکه اون یروز ادی

 هیقصه تکرار اره

 زنهیدل م اره

  گهیشهر د یشده تو  اره

 غصه اش همونه باور کن یول

 بهتر بشه یکنه حالش کم هیگر دیحالشو خراب کنم شا خواستمیمنصرف شدم نم یقدم برداشتم ول اروم

داشت  هیبه پانسمان وبخ ازیزخمش ن مارستانیاومد ب ینم کردمیکه دستش داشت هم به کنار که هرکار م یدیشد عفونت

 کردیدستش چکه م یخون ها رفتیراه م یخونه وقت یکامال مشخص بود همه جا

 شروع کرد به درد ودل کردن دایوبرق زد و رعد

 ختیریمنم م یها اشک

 جلو دستم رو شونه اش نشست رفتم

 کردمیم یوب نبود بردمش سمت کلبه وسارا رو هم صدا زدم هرکارگرفتمش وراه افتادم حالش خ عیاز حال رفت سر کدفعهی

 اومد یبهوش نم
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 صداش ادیدر نم"

 یبغض لعنت هیراه گلوشو  بسته

 شعرو نینوشته ا اون

 نیکه بخونمش براتو بعد از ا گفته

 داد بزنه گهید تونهیگفته نم اون

 صدات بزنه گهید یحت تونهینم

 گل وباغچه شده الیخیب وونهید اون

 خشک تو طاغچه پره یهنوز اون گال یلو

 یبمون یتو قول بد خوادینم گهید گفته

 یبتون ویکه قلبشو بساز خوادینم

 گهینم یبه کس گهید ششیپ یستیکه ن تو

 رهیداره م گهیبمونه با اون خودش د که

 "گل و باغچه شده الیخیب وونهدی اون – یمظفر شهاب

 داینشه و شیزیچ نکهیواسم مهم بود ا دنیفقط دو زدیرون تو سر وصورتم مبا دمیدو رونیدستام وبه سمت ب یرو گرفتمش

داخل جاده نبود  ینیماش چیرو دستم گرفتم ه یتلفن وگوش وثکیک کیبه  دمیرس کردمیحس م ییجورا هیدست من امانت بود 

فرو بردم به  بمیداخل ج کولم ودستمو یرو انداختم رو دایبود که انداختمش داخل محفظه وو بمیپونصد تومن سکه داخل ج

 ییخسته ا یصدا دادینشون م مویدیارام بعد از حدود پونزده بوق که ناام یشماره اش رو گرفتم حام لیدنبال کارت اون وک

  دیچیپ یداخل گوش

 جانم؟-

 ارام؟؟ یارام؟؟حام یاقا-

 د؟؟ییخودم هستم بفرما-

 راستش چجور بگم؟؟-

 د؟؟ییبفرما-

 هستم نیمن ارت-

 اوردمیبه جا ن ن؟؟یارت-

 وسط جنگل دشیکه رسوند ی، همون پسر دیباهاش تصادف کرد شیکه چند روز پ یهمون پسر-

 جان؟؟ نیارت یاومد ، چطور ادمیاهان -

 موقع شب مزاحمت شدم نیببخش ا-

 اومده؟؟ شیپ یداداش ، مشکل یمراحم-

 ؟؟؟یکمکم کن یتونیم-

 چرا که نه-

 نامزدم حالش بده "کنم  فیرو چجور توص دایطه خودمو وبگمو راب یچ دونستمینم "راستش اممم -

 ینداشت ویتو که کس-

 یام کرد ادهیکه پ ییمن همونجا هوشهیداره االن ب ازیبده به کمکمون ن یلیخب حالش خ هیدختر هی نیاوووف لو رفت دروغم بب-

 گه؟؟یتو خاطرت هست د ستادمیاونروز ا

 کجاست دونمیاره م-

  ادیوب رهینم نجایا ینیماش چیه-

 خودم رو رسونمیاالن م-

 داداش یمرس-

 کنمیخواهش م-

رو اب برده بود از اونطرف هم جنگل گل شده  زاریشال دیباریوم زدیکردم به اسمون نگاه کردم پشت سر هم رعد وبرق م قطع

 یساعت میبه تنها بمونه نسراغ سارا خوب نبود داخل کل رفتمیوم یدست حام دادمیدختر رو م نیا دیسارا هم بود با یبود نگران

 ...زدیکند م یلیخ دایمشخص شد نبض و یمتر ستیاز دو یکدفعه نور چراغینگران بودم  یلیخ ومدیگذشته بود ن

--------- 

 :یحام
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 کجا؟؟ زمیعز-

 ییبرم جا دیجان با وشاین-

 زد وگفت: یخواب الودش نگاه کردم لبخند یچشما به

 خب کجا؟؟؟-

 داره اجیاحت یلیخنفر به کمکم  کی دونمینم-

 رون؟؟؟یاز خونه بکشه ب خوادیوقت شب شوهر منو م نیکه ا هینفر ک هیخوب اون  یباشه عشقم ول-

 شناسمشیخودمم نم-

 ایکنیم ینگرانم دار-

 بگو ویوهمه چ سیشد وزنگت نزدم زنگ بزن پل ریهمون پسره اس که باهاش تصادف کردم ، اگه د زمیعز ستیمهم ن-

 ام؟؟یت بمنم باها ییخوایم-

 زمینه عز-

 وادامه دادم: دمیاز وجود من واون نگاه پر مهرش رو د ییبچه ا دمیرو شکمش کش ودست

 یاستراحت کن دیدکتر که گفته با یمراقب کوچولومون باش دیتو با-

 ایخبرم نگذار یب زمیباشه عز-

 باشه-

واسم افتاده بود  یبیعج یاتفاقا یلیاطراف خ نیل وادو ماه که واسه کار اومده بودم شما نیاز هتل ا رونیافتادم سمت ب وراه

 وشایشکم ن یبچه سه ماهه تو هیبچه دار شدنم بود که االن  شیدرست سه ماه پ دمیاومدنم فهم نجایکه قبل از ا نشیمهم تر

نجاتش  یختاب که به س ریسرشو بکنن ز خواستنیکله گنده ام که م یاز موکل ها یکی یصفائ یشدن پرونده اقا دهیچیبود وپ

 اموال از دست رفته اشم ریدادم واالن درگ

-ب یداغون وگل وخون یدختر با لباس ها کی نیاز ماش نییکردم رفتم پا ادهیرو پ نیکه ارت ییشدم ورفتم سمت اونجا سوار

 سرش اورده؟؟؟ ییبال ایلش بود تعجب کردم نکنه مرده -غ

 شده؟؟؟یچ-

 مارستان؟؟یب شیببر یتونیم-

 اخه-

 زنهیده نبضش کند محالش ب-

 ؟؟یتو چ-

 مارستانیب امیباشه باهاش م دهیترس یلیخ زنمیمنن االن حدس م یمهمونا نایکلبه اس ا یدختر تو هی-

 من که-

اون مهمونم هم  مینجاتش بدم از طرف دیکرده با یخودکش یدختر افسرده اس چند بار نینکردم باور کن ا شیداداش من کار-

 به خدام قسم کنمشیبهم کن جبران م یلطفا کمک ستین دایحالش بهتر از و

ومن سوار  دیبه سمت چپ که جنگل بود دو نیارت یصندل یرو باز کردم واون دختر رو گذاشتمش رو نیماش یدر جلو عیسر

 ترمز  یزدم رو کدفعهیشدم ودور زدم 

 دای....ودایو-

فکر  یگاز دادم وراه افتادم ول عیشنا بود واسم سرچقدر ا دمشیشن ییجا هیقبال  کنمیحس م دیچیسرم پ یاسم تو نیا چقدر

ومجبور به  اوردیکه لبم رو کش م ییاز همونا دیچیخنده تو سرم پ یبود سرم رو سمت اون دختر چرخش دادم صدا ریدرگ

 توجه کردم میبه رانندگ الیخیبود ب هدختره بست نیچقدر اروم چشماشو ا کردیم دنیخند

سمت خودم  دمشینبود در طرف اون دختر رو باز کردم کش رونیب یکس مارستانیاالخره در بب دمیگذشته بود رس یساعت مین

شش اونقدر -و-غ-دختر و ا هی یکوتاه از خنده ها یلیخاطره از جلو چشمم رد شد خ هیلحظه  هی دمشیم کش-ش-و-غ-ا یوتو

 ژهیو یبردمش به سمت مراقبت ها باز شد ومن کمیکه چشمهاش  مشمحکم گرفت دمید یرفت چ ادمی عیکوتاه بود که سر

 واورژانس....

--------- 

 :دایو

 کردمیحال وهوامو خوب حس م ینیسنگ

 زنده بشه؟؟؟ تونهیعطر م کی یمگه ادم با بو دیچیسرم پ یاشنا تو یبو هی کدفعهی یول

 از حال رفتم نمیر ببسرم رو اوردم باال تا بهت یباز کردم هوا که خودش بود عطرشم که خودش بود وقت یبه سخت چشمامو
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--------- 

 :نیارت

 یمثل ابر بهار کردیم هیگر دیسمتم دو دیمن رو که د کردیم هینشسته بود وگر واریسارا کنج د دمیتا به کلبه رس دمیدویم فقط

 با هق هق گفت:

 خوبه؟؟؟؟ دایخوبه؟؟؟و-

 سارا میبر دیما با-

 کجا؟؟-

 ایفقط ب-

 اخه-

  ستین یبهش اعتماد ادیز یول نمارستایرو برده ب داینفر و کی-

 باشه-

جلومون ترمز زد  یحام نیشهر بود که ماش یبودم سمت شهر ورود دهیتازه رس میدیدویبارون م ریگذشته بود که ز یساعت کی

 اخم کردم: کمیرفتم باال وسارا نشست عقب  عیسر

 ؟؟یرو تنهاش گذاشت دای، و میومدیم ؟؟؟خودمونیداداش چرا اومد-

 ارمیشما رو ب امیب رونیاز اتاق عمل ب ادینش اتاق عمل گفتم تا ماره ، برد-

 میسه مون استرس داشت هر

----------- 

 :یحام

نداشتم و نوشتم که  یمشخصات چیپرونده دادم البته ازش ه لیواسش تشک عیبه عمل داره سر ازیاون دختر ن دمیفهم یوقت

مه ام رو الصاق به پرونده اش کردم وراه افتادم به سمت همون جنگل از برگ اول شناسنا یوکپ مینامزدمه تا به مشکل نخور

در امن وامانه ومن تا فردا صبح  زیزدم وگفتم ناراحت ونگران نباشه وهمه چ نگز وشایراه به ن یتو ارمیرو ب نیباز تا ارت

گذاشتم هنوز هم اسمش باعث رو تنها  دایاشوب بود که چرا و یکم دمیرس نیبه ارت یکه قبول کرد وقت ششیبرم پ تونمینم

 زنمیلبخند م شیاور ادیاسم دارم که با  نیاز ا نیریخاطره ش هی دیشا شهیلبخندم م

 :گفتیوم کردیم هیدر اتاق عمل اون دختر که فکر کنم اسمش سارا بود مدام گر میدیرس

 خورد تا باالخره از پا در اومد شویاونقدر غصه حام-

 :دمیرفتم سمت اون خانم وپرس شدهیوال بود واسم چس یمن بود خنده ام گرفت جا اسم

 سوال بپرسم؟؟ هی تونمیم-

 د؟؟ییبفرما-

 ه؟؟یک یگیکه م یحام نیا-

 منگ زده نگاهم کرد وگفت: یکم

 بوده وهست عشقشه دایو یایراستش دن-

 سوال بپرسم؟؟ تونمیاهان ، باز م-

 بله؟؟-

 بود؟؟ یدگیر از برشده؟؟و دستش هم که پ یزیراستش لباس عروس تنش بود چ-

 ابرو باال انداخت وگفت: عیسر نیزدم به ارت واشاره

 دایاولش و یعنی میاجازه وارد خونشون شد یماجرا ها خبر نداشتن ما ب نیاز ا یحت شونیا ستین ییکاره ا نیاصال اقا ارت-

 وبعدش هم من

 دست رو دهنش گذاشت وگفت: کدفعهیو

 گم؟؟؟یدارم به شما م نارویمن چرا ا نیییه-

 ارمیخانم و در ن دایو نیتا ته ا دمیبه خودم قول م یشده بود ول ییا دهیچیپ هیرفت سمت ابسرد کن ته سالن چه قض عیوسر

 ول کن نباشم

 وگفت: رونیموقع دکتر اومد از اتاق عمل ب همون

مصرف کنه  کیوتیب یانت یماه کی دیداره با یدیشد یبه خودش زده وعفونت ها یجد یبهایاس رید کمی یعملش خوب بود ول-

  شهیدرست م ییبایزخم هاشم با عمل ز یتا خوب بشه و جا

 سمت راست وگفت: ورفت
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 خانم نامزدتون باهاتون صحبت کنم نیراجع به ا دیدفترم منتظرتونم با یتو گهیساعت د مین-

 بهشون زدم وگفتم: یواون دختر گرد شد که چشمک نیارت یها چشم

 امیچشم حتما م-

 سمتم اومد وبا اخم گفت: نیر رفت ارتدکت یوقت

 نامزدم نامزدم؟؟؟؟ یگیتو م زنهیدختر داره با مرگ دست وپنجه م نیا ه؟؟؟ینامزد چ ؟؟؟یچ یعنیکارا  نیا-

خوب تو کله ات فرو کن نه تنها  نویالزم بود واال ا میافتین سیمن وتو دست پل نکهیکار واسه ا نیا اریب نییصداتو پا سیس-

که مهمونته چشم داشته باشم  یبه دختر نمیبینم یازیشکل گرفته خودمو همراه با بچه ام دارم پس ن یمن زندگنامزد بلکه 

 نیفقط خواستم کمک کنم هم

 شده یعصب یمعلوم بود حساب ینگفت ول یزیچ

 هم اومد وگفت: نیافتادم سمت دفتر دکتر ارت راه

 اشممنم برادرشم پس الزمه من هم اونجا ب یاگه تو نامزدش-

 خب یلیخ-

بهوش اومد ببرنش بخش دکتر دست هاش رو  دایتا و یکاوریداخل اون دختر سارا هم رفت سمت اتاق ر میاز در زدن رفت بعد

 داخل هم قالب کرد وگفت:

 شنوم؟؟؟یم-

 و؟؟یچ-

 فقط دروغ نگو جناب-

 ستیواسه گفتن ن یدروغ-

 ونه خواهر شما نه نامزد شماست هیکاوریخانم که تو اتاق ر نیا دونمیمن م-

 اشاره زد نیمن وارت وبه

 کنهیهم کار رو خراب م قتیحق یول ستیدور زدنش درتس ن دمید

 م؟؟یبا شما صحبت کن دیبا یرو چه حساب-

کار رو  نینشده واال ا یبهش دست دراز دیشانس اورد یلیبفرستمتون باال خ تونمیتلفن راحت م کیکه من با  یرو حساب-

 کردمیم

 ندارم یحرف گهیدکتر؟؟؟من د یدن حتما کباب شدنم داره مگه نه اقاکر ؟؟؟ثوابیچ-

 صداشو باال برد وگفت: یاز جام بلند بشم که دکتر کم وخواستم

 بود؟؟؟ نجوریدختر چرا حال وروزش ا نی، ا نیبش-

 باال بردمو گفتم: یکم صدامو

 شیسو تفاهم پ خوامیازاونجا که م یول یندار کردن ما رو میج نیپس حق س ییدکتر ساده ا هی،  یستیبازپرس مملکت که ن-

 نجایا شیکه دو هفته پ هیهمون پسر نیکمک کردم ارت نیمن فقط به ارت ستمین ییبدون که من کاره ا نجاشویتا هم ادین

 دیشناسیاوردمش وشما هم که من رو خوب م

 منه ی فهیارام سوال کردن من وظ یاقا-

 دخالت کرد وگفت: نیارت

اولش  کننیم هیدوتا دختر داخل کلبه نشستنو گر دمیرفتم داخل کلبه ام د یمن وقت یاون روز اومده بود خونه بعد از  دایو-

اون دختر  دمیهم داخل خونه رفتم د یگناه کردم؟؟؟؟وقت دیبعدش دلم به حالشون سوخت شما بگ یکنم ول رونشونیخواستم ب

کرده  یخودکش یچند بار ایگو کردیودورشه ودستاش هم خون چکه م کلبه من تنش زتکه پرده ا کیخانم لباس عروس و دایو ای

من رو بشناسه جدا از اون هم  یکس خوامیخطر داره واسم  وکال نم گفتیم ومدین یول مارستانیب ارمشیداشتم ب یسع یلیخ

 یبه اسم حام یشخصواسم از   بوداز داستانشو که گفته  یکم نجورهیتصادف از دست داده که حالش ا کی یعشقش رو تو ایگو

که  زایچ یول دونمیرو نم زایچ یلیکه رفته من خ شدهیچ دونمینم کدفعهیعاشق هم بودند که  یلیکه خ کردیصحبت م

 یادم دهن لق جلو هی خوامیچون نم دیصحبت نکن یباره با کس نیرو هم گفتم بهتون االنم ازتون خواهشمندم در ا دونستمیم

 هکنیناراحتش م دونمیباشم م دایو

بود اهلل اعلم دکتر باالخره حنجره خشک شده اش رو حرکت داد  یچ هیقض نینگاه کرد من هم ماتم برده بود پشت ا یکم دکتر

 وگفت:

 میصحبت کن دایبا خود و دیبگم ، با یچ دونمینم-

 نه ایمن مردد بودم که برم  یسمت بخش همه اشون رفتند داخل ول میوراه افتاد ستادیوا
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 :دایو

کمکم کرد نشسته بود کنارم واز اون اقاهه  ییاقا هیو زدینبضم نم گفتیوم کردیم هیاومده بود کنارم وهمه اش گر سارا

 اون عطر افتادم: ادی کدفعهی گفتیم

 سارا؟؟-

 جانم؟-

 گمیم-

 شنومیبگو م-

 دمیرو د یبودم خواب حام هوشیب یوقت-

 زد وگفت: یلبخند

 خب؟؟؟-

 زدیاون عطر رو م شهیعطرش بود ، خود خودش هم-

 جدا؟؟-

 رهینم ادمیمنت بلنک رو  یاره من بو-

اومدند داخل دکتر اومد  انسالیپوش م دیدکتر سف کیو  نیخراب بود در اتاق باز شد و ارت یلیحالم خ دیاز چشمم چک واشک

 زد وگفت: یسمتم ونبضم رو گرفت لبخند

 ؟؟؟یچطور-

 اتاق باز شد لبخند زدمو گفتم: در

 خوبـ....-

 یخودشه صدا قلبم صدا ختیریبود فقط اشک هام م ستادهیفاجعه جلوم ا هیبه عمق  یقیباز مونده بود انگار که شک عم دهنم

ببرمش همه لحظه ها جلو چشمم بودن اون بود منم  ادیاز  تونستمیهوا بود چطور م یکه رو می، زندگ دمیام یروح وروانم صدا

سوخته شدن وپودر شدنش بر اثر  ینبودن حام دیچیپ یگوش یکه تو یتصادف ناکتوحش یصدا ستادهیبودم انگار که زمان ا

هم  مریاگه الزا یخاطره رو فراموش کنم حت نهمهیا تونستمیلحظات خوبمون چطور م مونیبهم خوردن عروس نشیسوختن ماش

 دیرسیزورش به اون همه خاطره خوب بودنش نم گرفتمیم

  اهامیکردم چقدر جذاب تر شده مرد رو زیالسر تا پاشو هزار بار ان ختیریم اشکم

 تونم؟؟یتو من نم یب یعشقم تو نگفت اخه

 ؟؟ینفس بکش یتونست ژنیچند ماه بدون اکس نینبودم چطور ا ژنتیمن اکس مگه

 :دیبا تعجب پرس دکتر

 ه؟؟یزیچ-

 ووصلش کرد: زنگ خورد لبخند زد یحام لیفقط همون موقع موبا دیلرزیبزنم بدنم م تونستمیحرف هم نم یحت

 جانم خانومم؟-

-........ 

 خانومش؟؟؟؟؟

 شد؟؟؟یچ

 کردیکه روم بود رو فشار دادم که دستام گز گز م ییاونقدر پتو نمیکور بشمو نب خواستیسمت حلقه اش رفت دلم م نگاهم

 ازدواج کرده یحام ختیریاشکام پشت سر هم م

  شناسهیمن رو نم یحت اون

از اتاق ومن بلند هق هق زدم اون چطور تونسته ازدواج  رونیبود رفت ب دهیچیاق پات یتو رهینم ادمیعطرش که  یبو

 گفت: هیکنه؟؟؟؟؟؟سارا دستمو گرفته بود وبا گر

 خوشگلم؟؟ یابج شدهیچ-

 خانوم حالتون خوبه؟؟ دای:ودکتر

 رمیبم خوادینه...نـــــه دلم م-

مدت کجا بوده؟؟؟؟چرا با  نهمهیونسته ازدواج کنه؟؟؟اصال ابودنم سوخت چطور ت بیغر نهمهیدلم واسه ا کردمیم هیگر وبلند

 در حقش کرده بودم؟؟؟ یکارو کرده ، مگه من چه گناه نیقلب من ا

 کنه اروم گفت: هیگر خواستیقرمز نگاهم کرد انگار که دلش م یبا چشما نیارت
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 جان اروم باش دایو-

 به دکتر گفت: ورو

 صحبت کنم؟؟؟ ییتنها دایبا و تونمیم-

 گفت: دیکه حال خرابم رو د تردک

 البته-

 رفتند رونیسارا و دکتر از اتاق ب عیسر

 بود وگفت: سیخ سهیبرگشت سمتم گونه اش خ یسمت پنجره و وقت رفت

 کمی خواستمی، رفتم خونه اشون م داستیدختر مورد عالقه ام اسمش ا گمیرفتم در خونه اشون ، عشقمو م شیچند روز پ-

دوست  دایبد دلم سوخت ازدواج کرده بود ا هیدر خونه اشون چراغون دمیکنم د یازش خواستگارمردونه باشم ومردونه 

کار  هیبا دلت  تیتو زندگ انیادما م یراسته بعض یدونیش گرفت میدلم ات یلیبود خ امیدخترم بود دوست دختر هم نه دن

 یکه واسش روزا خوب بساز ینخور یاونهم با کلشاپ  یکاف یریم سازنیروزا خوب م یکل یبه دلت اعتماد کن یعاشق ش کننیم

اعتماد کنه  تونهینم گهیدچون  مونهیادم تنها م مونهیتنها م ایها  سوزهیکه دل ادم اخرش م ستین نیبحث ا  یکن یخاطره ساز

دل ببنده  متونهین گهیشاپ دلش رو ببازه د یکاف زیپشت همون م یبدبخت یاعتماد جمع کنه و با کل یواسه کس تونهینم گهید

  هیتهش تلخ دونهیچون م

 سوزمیدارم م-

رفته ، بهت  یگیکه تو م شدهیچ یحت دونمیگفت خانومم نم یپشت گوش یوقت یدیکش یچه حال دونمیم دایو سوزمیمنم م-

 ذره عشقت االن رو سرت هیو دیذره ام هیاون ارزوهات و فهممیم یول دایباشه باشه و خوادیم یهرچ ایکرد؟ فوت شد؟  انتیخ

 رو  گهید یکیصدا شکستن دل  یفهمیم یکه اگه عاشق باش نیبخوره زم نجوریا یوقت دهیخراب شد اونقدر دل ادم صدا بد م

 بره ازدواج کنه اون حق من بود سهمه من یحام دیچرا با شهیبد اوردن سهم من بود هم هیگر ریز زدم

  داشیو سهم

 تونسته؟؟ یکارو کنه چجور نیدر حقم ا تونهیبودم نم اشیدن من

 دستمو جلو چشمم گذاشتم وهق هق زدم : یمن نفسش نبودم چه زود زده تو کار تنفس مصنوع مگه

 اون قول داده بود -

  گذروندمیبود که داشتم م یروز نیافتاد تلخ تر هیهم همراهم به گر نیارت

 اون ماله من بود-

-...... 

 اون سهم من بود-

 :کردیاومد جلو واروم صحبت م نیارت

 بسه یجان داغون شد دایو-

 رو چشمام گذاشتم و به سکسکه افتاده بودم  دستمو

 سوزمیدارم چقدر م یدونینم یول-

 ختیریدستم م یبانداژ ها یکردم اشکام رو هیگر وبلند

 به حال روزگارم سوختیدلم م یلیخ

 گذرهیم گهینکن د هیتروخدا گر دایو-

 گفتم: هیگر با

 عمر من بود که گذشت-

 اومد وجلوم رو گرفت وگفت: نیارت نییواومدم از تخت پا دمیو از دستم کشسرم ر محکم

 دایبود و یچه کار نیا-

 رو ساخته بود  یرنگ قشنگ کیرو سرام ختیریکه از دستم م ییها خون

بازش کردم سوز وسرما به  ستادمینگاه کردم راهمو عوض کردم ورفتم سمت پنجره ولبه پنجره ا نیرنگ ارت یاب یچشما تو

 دادزد: نیهوا شدم ارت نیهم هیپوستم خورد درست شب

 دایو-

بود که  ییروزا شناسهیتورو م ارهیبه رو خودشم ن یکه حت یلحظه اخر جور ینیموقع دراتاق باز شد چه بده عشقتو بب همون

 تیتا اذ کردمیکنسلش م خواستمیم ویزیبه هر بهونه هرچ گرفتمیواسش م هیهد یخوب نبود ومن به هر بهونه کل شیوضع مال

 رهیگیبه خورد نم گهیرو د هیرنگ کنارشن من همون ادم عاد ادخترا رنگ نیاالنشو بببن من رو بب ینشه ول
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بدونه من همونم همون  خوادینم دیحرف شن یبخاطرش کل دیبه خاطرش با همه جنگ یمن همون عشقشم که کل نهیبب خوادینم

 دوسم نداره گهیعشقم د نهیواسه هم دینداره شا دنیجنگارزش  گهید ایدن یبود ه اشیکه دن یهمون داشیو

 هی ینگاه به دکتر که حول کرده بود هرکس هیکه چشماش پر از اشک بود  نینگاه به ارت هی ینگاه به حام هینگاه کردم  نییپا به

 پا اون پا کرد وگفت: نیا یکم نیارت دمیشنینم یزیچ چیمن ه یول گفتیم یزیچ

 باهاش کنار اومد تروخدا با خودت اون کارو نکن گهیجور د هی شهیم دایو-

 که جلو چشمم بود لبخند زدمو گفتم: ینگاه به ارتفاع هینگاه سرد تو چشماش کردم  هی

 مگه نه؟؟؟ ونهیهه روانشناس د-

 اروم تر گفت: کردیگرد شده نگاهم م یبا چشما نیارت

از  ییخوایم یحت ای یکن هیگر یتونیم نیاز لبه پنجره بهتره ها بب نییپا ییایبخدا اگه ب یوسط خب ول نیکاره ام ا چیمن ه نیبب-

 ببرمت؟؟ نجایا

 ستیتو ن یکه من قصد رفتنشو دارم جا ییجا-

 :دادزد

 مثال خو منم عاشقم ی؟؟؟عاشقیثابت کن ویچ ییخوایم یلعنت-

 ادامه داد: هیوبا گر نیفرود اومد رو زم ودوزانو

از دستش  ششویپ یبر خوادیکه دلت م ییکنم به همون خدا تونمیم یکرده رفته چه غلطشوهر  دمید یمنم عاشقشم هنوز ول-

جهنمه االن واست همه جا ، منم دوسش  دونمیم دمیو چش دمیحاال کش نیمنم عاشقم منم از ا دیندارم چون منو ند یدلخوش

 رفت ، رفت یداشتم ول

 نگاش کردم چشماش گرد شده بود جلو اومد وگفت: رو  یحام ختیریم کهایسرام یانداخت اشکهاش رو نییپا وسرشو

 دینکن یعمر با لبخند خانواده اتون باز هیتروخدا  یول انتونیاز جر دونمینم یچیمن ه-

 زدمو گفتم: لبخند

 مرده ام دوننیخانواده ام م-

 بعدش ارومتر گفتم: هیزدم وگر وقهقه

 زنده موندن چه سود؟؟؟ دیپاش دمیذره ام هی دیکه قرار بود بسازم پاش ییخانواده ا-

  مینگاه کردم طبقه اخر بود یمتر یبردم به ارتفاع س رونیاز پاهامو از پنجره ب یکیو

 تا مرگ هیصدم ثان مین-

 شدم هوشیومن ب دیمن رو از پشت محکم کش یکیبعدمم باال اوردم وبرگشتم چشممو بستمو خواستم بپرم که  یوپا

------- 

 :نیارت

پرت شد رو  دمشیخودشو بکشه کش یدست یبذارم دست تونستمیمردنشم دستش بود نم هیثان یحت یوقت دایسمت و دمیدو

 گهیبود د یدست زدنشون واسه چ دونمیکه اونجا بود اول صلوات فرستادن وبعد دست زدن نم یتیواز هوش رفت جمع نیزم

 رونیتمش رو تخت ودکتر ها همه رو بکنار رفتم وگذاش عیرنداشت س یفرق چیبا مرده ه یشم ول-و-غ-ا یافتاده بود تو

 دایکه و یبود و حساب یپیخوشت یلیبهش نگاه کردم پسر خ یچشم ریروبروم ز یبود وحام ستادهیکردند سارا اونطرف ترم ا

از  خوادیم مبهش دارم دل یاالن چه حس دونستمینم دمیکه شن ییزایچ نیکه درموردش زده بود وا ییروش باز کرده بود حرفا

 ؟؟یکرد کاریبا دلش چ یدید یبگم بگم لعنت ویبهش همه چ ایمحوش کنم  نیزم کره یرو

 جلو اومد وگفت: خودش

 اومد؟؟؟ شیپ یتو اتاق چ گمیم-

 سیس-

 شد رهیگرد شده تو چشمام خ یچشما با

 بهتره ینگ یزیچ کنمیتو مغزم مرور م وییزایچ هیدارم -

 باال وگفت: دیتا از ابروش پر هی

 عجب-

  یحام-

 بله-

 ش؟؟یشناسیرو م دایتو و-

 نه چطور؟؟؟-
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 شه؟؟؟؟یمگه م شناسمشیقشنگ گفت نم چه

 صدامو باال بردمو گفتم: کمیخونم به جوش اومده بود  ستادمیا

 ش؟؟؟؟؟؟؟یشناسیرو م دایتو و-

 که میکه بدهکار نشد زیچ هی میکمک کن میگفتم که نه ، اومد یزنیچرا داد م-

 گفتم: نشستمو

 ...دایو یول-

 میدیوسمت دکتر هممون دو رونیاومد ب دکتر

 شد؟؟؟یچ-

 افسرده اس یلیجان خ نیحالش بده ارت-

 دونمیم-

دستمو تو دست دکتر گذاشتم  عیبود سر دهیبگه دکتر هم فهم یکنه وچ کاریچ خوادیم دمینگاه کرد فهم یحام یتو چشما کمی

 فشار محکم دادم بهش وگفتم: هیو

 دکتر-

دکتر دادم که دکتر هم  یبه انگشتا یکیابرو انداختم واسش باال که نگه وفشار کوچ هیشم همه چشمام نگاه کرد دور از چ تو

 فشر داد دستمو

 یرو نجات داد دایکه و یمرس-

 زد وگفت: یلبخند دکتر

 یرو تو کرد یکار اصل-

 منه یایدن دایو-

 کردنیگرد شده نگاهم م یاشون با چشما همه

 گفتم: ارومتر

 کنم باهاش ازدواج خوامیم-

نگاش  یهوی یلیمشترکه درد بود که خ نمونیب دمیدیکه م یزیتنها چ دونمینم ایبود  دایتنها راه خوب شدن حال و نیا دیشا

 رو گرفتم میتصم نیا ییهوی یلیکردم چشممو زد خ

 ی: تو که گفتیحام

  شدینم طشیبا اون شرا گهید یرو تصاحب کنه ول دایو خواستیهنوز م انگاز

 شیحس حس کردن که تو ندار خوادیم دنیچشم د دای، و یفرق داره حام ممیتصم االن یاره ول-

 گفت: متعجب

 چشمم دنبال دختر مردم باشه دیمن؟؟؟به من چه اخه؟؟من خودم زن وبچه دارم چرا با-

 ینجوریهم-

 نطوریکه ا-

 بله-

 هیبدونم چ خواستیدلم م یلیو خ هیچ هیقض دونستمیناراحت شده بود نم یکم

 یحام شدیازش م دیکه با گهید یمراقبت ها یلیوخ گهید زایچ یلیداشت وخ شیازما دایاونجا و مینشسته بود یتساع چند

 رفت سارا نشست کنارم:

 ن؟؟یاقا ارت-

 بله؟؟-

 شدم رهیهمون سارا خ ایکه روبروم بود  ینشستم وبه دختر ساده وجذاب وصاف

 زد وگفت: یلبخند

 د؟؟یکرد یجلو همه خواستگار دایشما چرا از و-

 زایچ یلیواسه خ-

 مثال؟؟-

 دیناراحت شه شما بدون دایو دیشا-

 الیخیپس ب-

 تنهاش بگذارم راحت تونمیتنهاس نم یلیخ دمیکه د نهیکه مربوط به منه ا شییقسمتا-
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 بگم؟؟ یزیچ هی تونمیاهان ، م-

 د؟؟ییبفرما-

 گفت یزیچ هیتو اتاق بودم  دایو-

 ؟؟؟یچ-

 شه؟؟؟یخودشه ، م یعطر همون حام یزده بو یحام که اون اقاهه یعطر گفتیم-

 زدمو گفتم: یمتعجب نگاهم کرد لبخند یچشما وبا

 تمام حدس هات درسته-

 به خودش داده یدواریام یمتاهل شده کل یحام نکهیا دنیقبل فهم دایشد پس و لیتبد قیبه اخم وغم عم لبخندم

 اد؟؟یم یچ دایبه نظرتون سر و-

 نشه نیبره کاش داغون تر از ا شیش خوب پکا یول دونمیخودمم نم-

 اره کاش-

اومده بود  یحام میگذشت ناهار رو خورد یساعت کیدعا کردم  دایواسه و یلیظهر در حال خونده شدن بود تو دلم خ اذان

وصا برد مخص شیپ شهینم نجوریکار درست درمون ا هیبرم از فردا سر  دیبا شهیم ادیهاش ز نهیحتما هز یخصوص مارستانیب

 عوض کنم اشویدن یبتونم کم دیشا مکن یرسما خواستگار دایاز و نهیاالن که فکرم ا

ومن خبر نداشتم واسه  افتهیکه قرار بود ب یام افتاد واسه تمام اتفاقات هینماز خونه نمازمو خوندم اخر سر سر سجاده گر رفتم

 کس وکار بودم یواقعا ب نکهیبودنم وا بیغر

 یچ یعنیدهنم اندازه تاالر باز شد  دمیکه د ییبود در اتاق رو که باز کردم از صحنه ا یداخلش بستر ادیکه و یسمت اتاق رفتم

 دونستیرو نم دایاخه؟؟ مگه حال و

 زدیاون دختر هم حرف م زدیولبخند م کردیزده وپر از اشک بهشون نگاه م خیگرفت  شیات دایواسه و دلم

--------- 

 :دایو

 ختمیپنجره با پنجره ام "

 ختمیبه حلقوم خودم ر زهر

 هوا یتورا از ته دل ب بغض

 ختمیحنجره او نیا ی گوشه

 شدم زجه شدم سوختم درد

 ها دوختم نهیبه لب ا لب

 شروع شد که تمامم کنم عشق

 مسئله اموختم نیتو هم از

 شد واریحوصله د یب ی کوچه

 عشقت سرم اوار شد ی خانه

 قلم بود شکستم که بعد هرچه

 دار شد یفه عاط یب ی چوبه

 نگفتم چرا ویدینشن تو

 نگفتم چرا ویدیکش درد

 کرد سکوت تو در منقرضم

 ماجرا یتو وسلسله  جنگ

 به خودم زخم زدم در جنون من

 ات واژگون یشدم نلبعک روح

 بگو ییبه بادم تو کجا هیتک

 ستون یمن ب کریپ شکندیم

 را شهیبزن ر شهینکن ت رحم

 را شهیبزن انهمه اند گند

 خته منو عقل منبکش ر اب

 را شهیش یفلسفه  نیشو ا سنگ
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 خودم خواستم جهیسرگ نهمهیا

 کم خواستم ویبود نیاز ا کمتر

 بود هوس کردمو نیمن ا جرم

 فاصله را کاستم نیا یاندک 

 دلم خواست فقط دور شد هرچه

 بود که مجبور شد نیمن ا دست

 کند دست تورا عشق من لمس

 شد وناجورینشد باز جور

 رهنیعبت در پلو ی ملعبه

 منو اه هوس ناک من چشم

 مرا سمت تنت سوق داد عشق

 مصرع نا پاک من نیبر ا یوا

 به احساس من یبه من وا یوا

 نشناس من هیبد قاف شعر

 را باختمو باختم هیقاف

 به ابرو به تن اس من یوا

 ام دهیتو مرا د یدیند خواب

 ام دهیتورا از همه پرس اسم

 تیاز دور ویبود یقدم کی

 ام دهیسگ ارمرحله ترس لمث

 شکستن شدم یایمح یوا

 من شدم یبه من عاشقه  یوا

 تک وتنها به دشت یدرخت کهنه

 اهن شدم ی غهیتن خود ت بر

 بر سخره ها یشدم جار اب

 هم تو همان دره ها ییتو کوه

 در سرم یپخش شد یمن علم

 ذره ها یشده در معجزه  گم

 یدل وعقل تو حاکم شد نیب

 یدرون خود دل من سر به در

 لبم را بگو ریز یشنویم

 یخودینکن از طرفم ب فکر

 ستمیمن خود من ن ییکه تو تو

 ستمیعملم حرف زدن ن من

 نیام را بب یکن زندگ زلزله

 ستمیا یحادثه م نیلب ا من

م به اسم ا نهیبود درون س یزیدردم درد چ نیدرد داشتم وبدتر یلیچشم باز کردم خ یبا کوفتگ یچند ساعت بود ول دونمینم

گذشت در اتاق باز شد قلبم  یاذان اومد کم یوقته شکسته اس صدا یلیخ کشهیوقته نفس نم یلیوقته مرده خ یلیقلب که خ

احساس خوب بوده ساده دست  یاز هرچ شهیقلبشو نشنوه مگه م یاهویوصدا ه نهیادم عشقشو بب شهیصدا داد مگه م

 بکشه؟؟؟

 بهتر از منه یلیکه خ یدر کنار کس یزنده است وخوشبخت ول یخوشحال باشم که حام تونستمیم حداقل

  خوشگلتره

 بلند تره قد

 داره یرنگ یچشما
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بهتره حداقل  یلیاز من خ شینگاهش همه چ یپاک یلبخند هاش حت یواحساسش حت هیروح یاز من بهتره حت زاشیچ یلیخ

خاطره ها واسش  یلیرو نگفته خ زایچ یلیجاها خ یلیواسش بهتره حداقل اون خ یلیخ نینبوده وا یاونهمه عاشقتر از حام

رو داره چه  یحام یدنایبچه هم دارن ناز خر یحت ایرو داره و گو یکه حام هخوشبخت تر از من یلیبهتر از منه خ یلیخ ینساخته ول

گلومو گرفته  یبغض لعنت هیجلوت چقدر حواسش بهش بود  خرهیعشقت داره ناز عشقشو م ینیوبب یولبخند بزن یکن هیسخته گر

 بود 

 دیترکیوم شدیعالمه بغض بود که رو هم تلنبار م هیفقط همه اش  ختیریصدا اشک م یاومد فقط ب یگلو صداش در نم نیا

جواب سوال هاشون رو با سرم  خرهیدورم نمونده بود چقدر قشنگ ناز عشقشو م مییخانواده ا ینداشت من حت ییشونه ا چیوه

ملو درام زنده رو از جلو  لمیف نیا خواستیخراب کنم دلم نم شونویتخوشبخ خواستیلم نمد ختمیریواشک م دادمیتکون م

 هینگاه کردم  دیچیکه دور دستاش پ یعالمه حسرت به دست حام هیخواست ونشد فقط با  زایچ یلیچشمام از دست بدم دلم خ

بزنم  ادیفر خواستیدلم م یلیخ ختیریوم ختیریمن بود فقط اشکام م یایچشماش دن نیروز ا هیدستا سهم من بود  نیروز ا

 ؟؟؟یبگم پس من چ

 ؟؟؟یچ داتیو

هم شده بگو دوست دارم عشقم قول  یاز رو فراموش یانصاف بذار رو دستم حت یشده از رو خاطره هم شده دستتو ب یحت

نکن بهم بگو  غین دررو از م نیخواب ا یشده تو یذوق نکنم حت یلیخ دمیقلبمو اروم کنم قول م دمیلوس نشم قول م دمیم

 دوست دارم 

ام رو حرکت دادم ورو به  دهیخشک یبشنوم اروم لب ها خواستیدلم نم نمیبب خواستیدلم نم گهیرو به دندون گرفتم د لبم

 وهمسرش گفتم: یحام

 دیدکتر رو صدا کن شهیم-

 زد وگفت: یلبخند یحام

 جان دایحتما و-

 جان دایو

 هیمنم  یرفته شده مال مردم بابا گهیوبگه هستم د رهیندارمش که دستامو بگ گهید دهینم تیمالک میبهم م گهیبودم د جانمش

 داده مال مردم خوردن حرومه ادمیخوب  یلیخ زویچ

 سرم یرو دیلم کرد اروم دست کش-غ-خانمش اومد وب هیگر ریرفت بلند زدم ز یوقت ورفت

 به روزت اومده؟؟؟ یاخه چ زمیعز-

  وشاین سوزهیدلم داره م-

 دوست خوب شم درد دلت رو به من بگو هیبرات  تونمیندارم تنهام م یخوشگلم من خواهر برادر رمیبرات بم رمیبم-

من بود؟؟بگم  ژنیعشقم اکس یگیکه االن بهش م یمنو بسازه؟؟؟ اون یایدن خواستیبچه اته م یکه االن بابا یبگم؟؟؟بگم اون یچ

 تو وتورو خوشبخت کرد؟؟؟بگم اون به من قول داده بود یمد خواستگاراخرش او یول دنمونیسه سال موندم واسش واسه رس

 مهم نبود یزیچ چیغرورم واسم مهم نبود ه گهید کردمیم هیگر بلند

 گذشت دکتر اومد یکم

-مهربون بود ب یلیدختر خ هیبودم تو طول عمرم  دهیبود که د یارام بخش یجا نیبهتر وشایوش ن-غ-بگم ا ییبخوام خدا یول

 واشکاشو پاک کرد وبا لبخند گفت: ستادیاونطرف تر ا وشاین دیبهم چسب یرد حسابلم ک-غ

 لمون خوشحاله-غ-تو ب یاومد نکهیکوچولومم از ا نیبب-

 بهش زد واروم گفت: یولبخند ستادیکنارش ا یگذاشت رو شکمش حام ودستشو

 ؟؟یخانوم باز کار خودتو کرد-

 یحام یحت گهیانداختم د نییلبخندا سهم من بود سرم رو پا نیا ارمیب ایرو به دن یزدم قرار بود من بچه حام یپر از بغض لبخند

 خوب یلیخ یلیخ ادمهیقولمو خوب  شدیم یهم واسم نبود اقا حام

 ؟؟؟یجان صدام کرد دایو هی:چدکتر

 د؟؟یسیرو بنو میمرخص شهیم-

 بعدا یخوب بش یهنوز که خوب نشد-

 رو تحمل کنم نجایبخدا ا تونمینم-

 یبتون دیبا-

 با خنده گفت: یانداختم حام نییکنار هم سرمو باز پا یوحام وشاین دنیاومد داخل خشکش زده بود از د نیباز شد وارت در

 جان دایمجنونتم که اومد و-
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 نگاه کردم بلند گفتم: نیگرد شده سرم رو باال اوردم وبه ارت یچشما با

 ستمیکس ن چیه یلیندارم من ل یمن مجنون-

 گفت: نیبا تعجب نگاهم کردند ارت وشایون یحام

 گهیراست م دایو-

 بازم تعجب کرد وبا خنده گفت: یحام

 خب به خودشم بگو یدوسش دار یبابا تو که گفت-

 :دادزدم

 دوسم داشته باشه یکس خوامیکس دوسم نداشته باشه من نم چیه-

 گنیچرت م نایا یگیتو درست م دای:و نیارت

 زدم: داد

 باشه ، نداشته باشهدوسم نداشته  یکس-

 عشق بود متنفر شده بودم یاز هرچ دیلرزیم بدنم

 افتادمو داد زدم: هیگر

 دوسم داشته باشه یکس خوامینم-

 :دادزدم

 خوامینم-

سرم رو محکم رو شونه اش  وشایتمام بدنم کبود شده بود ن خوامینم زدمیلم کرد فقط داد م-غ-اومد وب هیبا گر وشاین

 تونستمیپاهامو بسته بودن کنار تخت نم کردمیوپتو رو چنگ م خوامینم گفتمیومن فقط م کردیم هیگرچسبونده بود وهمراهم 

 کنم یخال ییحرصمو سر جا

فکرم به خاطرات  کردمویشده بودم کنج اتاق رو نگاه م رهینقطه خ کیبه  وشایش ن-و-غ-وتو ا ختیریگذشت فقط اشکام م یکم

 وشاین خوردیهمه اشون تکون م یفقط خاطراتش لبها نمیبب خواستیخودشم دلم نم گهید یبود حت دمیرو د یکه حام ییروزا

 یول خوردیجلو چشمام واسه جلب توجه تکون م یزیشده بودم چ رهیخ هیرنقطه بدون گ کیومن به  ستادیا ییرفت گوشه ا

 که بودم وبه حرفاشون گوش بده  یطیداخل مح ادیبود بخواد ب یحواس من پرت تر از اون

 شدیاش غصه تموم مک "

 کردمینم هیگر کاش

 شم  یباعث وبان من

 ردمیگیم یک دنبال

 سرم اومد یخودم بوده هرچ ریتقص

 سرم اومد نایع دمیکه ترس یهرچ از

 یاحساس خطر کرد یدیحس منو د تو

 یرو خبر کرد ایدن یدیفهم تارازمو

 میدیتلخو از چشم تو م یحادثه  نیا

 بود امیتو دن یتورو

 دمینگپشت تو ج من

 بود  امیدن یتورو

 دمیپشت تو جنگ من

 بود امیتو دن یتورو

 "دمیپشت تو جنگ من

--------- 

 :یحام

 با غصه گفت: وشاین کردمیم یومن رانندگ مینشسته بود نیسمت خونه داخل ماش وشایهمراه ن میشب بود رفت ازدهی ساعت

 بهیچه غر دایواسه و رمیبم-

نفسم تند شده  ابونیبود زدم رو ترمز کنار خ یچ دمیخش دار اومد جلو چشمم نفهم صحنه هیمثل تصادف  یزیچ هی کدفعهی

 گفت: یبا نگران وشایبود ن

 ؟؟؟یدیدوباره همون صحنه رو د-
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 اره-

 حالت خوبه االن؟؟ رمیبم-

 ؟؟یابو از داشبورد بد شهیش شهیم-

 گفت: یدر داشبور رو باز کرد و داد دستم وبا نگران عیسر

 اومد؟؟؟ ادتی یزی، چ یمحا دهیرنگت پر-

 نه-

بعد از پنج سال به گفته دکترا همه  دیتا پنج سال قبل حافظه ام رو از دست داده بودم شا شیکه داشتم ده ماه پ یتصادف تو

 بیو غر بیعج جهیهمراه سرگ ومدیم ادمی یواضح ریخش دار وغ یصحنه ها یهر از گاه یبرگرده به حالت قبل ول زیچ

 یبهم دست بزنه انگار که تعهد خواستیو دلم نم بردمیم ادمیرو از  وشاین یوقت ها حت یگذاشت گاه دستم یرو رو دستش

 و من ازش خبر ندارم دادزدم: مهیزندگ یتو

 دستتو بکش من عاشقشم-

 با تعجب نگاهم کرد وگفت: وشاین

 ؟؟یحام یگیم ی؟؟؟چیعاشق ک-

 من؟؟؟من عاشق توام خوب-

 عاشقشم یگفت یول-

مامان وخانواده هم  یحت کردیم هیگر وشاین ومدیاخر حرف هام م نیکه اون ش ییوقتا شدیم نیهم شهیهم هیگر ریز وزد

ازدواج  وشایمکرر بعد از شش ماه با ن یکنن بعد از اون عمل ها یازم مخف ویزیچ خوانیم کنمیحس م ختیریاعصابشون به هم م

داشتم باهاش ازدواج کنم من هم  یادیهم با اون بودم واسرار ز وقبال بودمدختر عموم  وشایمن عاشق ن گفتیکردم مادرم م

 یچشما یگاه ختیریفرو م نیزم یرو کجایافتادم تمام دلم  یاون صحنه م ادی یچرا وقت دونمینم یقبول کردم ازدواج رو ول

 هیچ دونستمیم رو نمذهن یتو رداون ف تیجنس یبود حت یاز ک دونمینم یکه داشت ول ییها دیام ومدیم ادمیادم  هیمنتظر 

 اومد داد زدم: ینم ادمی زیچ چیه

 کن ؟؟؟بسیفهمی، م وشایبس کن ن-

به  یخودم هم چه مرگم بود وچ دونمیاز وجودم کنده شده امشب نم کهیت هیبودم حس کردم  یتا خونه عصب کردیم هیگر اروم

 حس رو داشتم نیحال وروزم اومده بود که ا

 ختیبه هم ر ییهوی زایچ یلیکه خ دونمیخوب م یول

------- 

 :نیارت

 با ارام بخش هم خوابش نبرده بود دایرفتند رفتم باال سر و همه

 زد : ییپژمرده ا لبخند

 ؟؟یخوب-

 رفته ادمیوقته خوب بودنو  یلیخوب؟؟؟خ-

 چرا؟؟-

 خوشبخته نه؟؟ یلیخ-

 گذرهیم-

 گذرهیکه نم کنهیم ریگ ییجا هیوقتا ادم  یبعض یاره ، ول-

 قبول دارم-

 خواستم؟؟یم یاز ارزو هام براورده شه چ یکیاگه قرار بود  نیاقا ارت یدونیم-

 ؟؟یچ-

 خوادیدلم م یفراموش یبشه ول یقراره چ ستیخودم رو هم نشناسم ، واسم مهم ن یحت کنمیکه چشم باز م یفردا صبح نکهیا-

گرفت که بهش وابسته  رید یلینگرفت خ یول رهیکه سهم من نباشه رو ازم بگ یمن قبلش به خدا گفته بودم عشق یدونی، م

 شدم حداقل کاش ارزو االنم براورده بشه 

 وچشمش رو بست دیکش یواه

اون خوابه  کنمویوبهش دارم نگاه م ستادمیا دایسر و یکه هنوز باال دمیدو ساعت گذشته بود د یکیشدم  رهینقطه خ کی به

 شدم: داریپرستار ب یصبح با صدا دایاز واونطرف تر  دمیهمراه رو زدم حالت تخت ودراز کش یصندل

 مراقب خواب؟؟؟ ای دیماریشما مراقب ب-
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 روزیکه د یینشده بود دکتر هم اومد باالخره چشم باز کرد چقدر تعجب داشتم چشما داریب دایکردم هنوز و یواخم نشستم

کردم خودم رو  یسع یونم کامل کامل ولزده ا خیبود جا خوردم انگار  ییهوی یلیشد خ یدفعه مشک هیاونهمه رنگ داشت چقدر 

 نبازم لبخند زدمو گفتم:

 باالخره؟؟ یشد داریب دایو-

 قهقه زد وگفت: دکتر

 ؟؟یبود داریب یلیکه انگار خودت خ یگیم یجور-

 گفت: دایدکتر رو به و ستین ایدن نیانگار که اصال از ا کردیمبهوت نگاه م دایو

 ؟؟؟یامروز چطور-

 بود ساکت

 لم به شور زدن افتادشدم د نگران

 دست تکون داد وگفت: دایجلو چشم و دکتر

 ؟؟یچطور-

 :هیگر ریز زد

 من کجام؟؟؟-

 میکرد هنگ

 اومدن داخل سارا هم بود همراهشون از راه اورده بودنش یهمراه حام وشایموقع در اتاق باز شد ون همون

 معصومانه گفت: هیگر با

 بابام کجاست؟؟؟من کجام؟؟؟-

 :دکتر

 جان اروم باش دایو نیبب-

 کرد ودست رو چشمش گذاشت : هیگر

 خوامی، نم خوامینم-

 من دکترتم-

 جلو وگفتم: رفتم

 گهیاروم باش د زمیجان عز دایو-

 پر از اشک نگاهم کرد وگفت: یتعجب وچشما با

 که اقا شناسمیمن شما رو نم-

 نیمنم ارت-

 کردیتعجب نگاهم م با

 گفت: هیوگر غیبا ج دایرو اماده کرد و یدکتر سوزندورم کرد  دایدستمو گرفت واز و دکتر

 ترسمیسوزن نه م-

 جان دایو یشیخوب م-

 خوامیسوزن نم ه؟؟؟منیک دایو-

 ستین یزیچ-

 زد: غیج

 جلو ادیاقاهه ترو خدا بهش بگو ن-

 هم گفت که کنارش باشن وشایسوزون رو کنار گذاشت وبهم چشمک زد که همراهش برم به سارا ون دکتر

 گفت: یدکتر با نگران رونیب رفتم

 واسش افتاده یبد یفکر کنم اتفاقا-

 گفت: یحام

 دکتر؟؟ شدهیچ-

 هیاش فراموش گهیرفته ، اسم د لیکه بهش وارد شده مغزش تحل یاز فشار روح-

 یتبدبخ یفلک زده انگار که خدا هرچ یدایدستام گرفتم و نیهم تعجب کرده بود نشستم گوشه سالن وسرم رو ب یرفتم حام وا

 گرفت: هیوبا گر رونیاومد ب وشاین دایکرده بود مختص و یبود رو بسته بند

 وبا هق هق ادامه داد: یصحبت کنه ورفت سمت حام گهید ستیبلد ن یحت-
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کرده خدا  یکه با دلش باز یچند روز؟؟لعنت به پسر نیکرده اخه ا یگناه ه؟؟چهیدختر ک نی؟؟؟ایبه روزش اومده حام یچ-

 نیزممحوش کنه از رو 

 ناراحت بود یلیهم خ یحام

عشقشم فراموش کرده  یحت ادینم ادشیمن رو هم  یبد بود حت یلیتو دل من نشسته بود حالم خ ایدن یانگار که غمها یول

نشده بود انگار  ونهید یول دایو دیخندیرفت جلو م یحام رهیاسکن بگ یتیوس یازش ام ار ا خواستیهمه داخل دکتر م میرفت

 با لبخند گفت: یامد شده باشه صفر صفر بود مغزش حکه تازه متول

 یشناسیمن رو م-

 زد وگفت: یلبخند

 ادمهیبوعطر یاسمت نه ول-

 درست صحبت کنه تونستینم وشایبه گفته ن یول

 ؟؟یزیچ ادشهیپس هنوز  میتعجب کرد هممون

 گفت: دکتر

 کنار؟؟ یبر شهیجان م یحام-

 شدیواال اون هم داغون م ظیحرفو زد اون هم با لبخند غل نیا دایخانم داخل اتاق نبود و وشاین خداروشکر

 وگفت: دایرفت سمت و دکتر

 میریاسکن بگ یتیس میتا بر نییپا ایب-

فقط  گفتینم یزیدست دکتر رو پس زد و دستش رو سمت من دراز کرد چ هینگاه کرد ، دکتر دستش رو دراز کرد با گر متعجب

 نیخورد رو زم ستادیا نکهیبه محض ا یول ادیراه ب تونهیکردم م الیگذاشت خ نیزم پاهاشو رو یوقت ختیریصدا اشک م یب

رفته بود ادم  ادشی یراه رفتنم حت ستهیبا یحت تونستینم ستهیالبته قبل فرود کاملش من گرفتم کمرش رو کمکش کردم با

اشکام نگاهش  نیرو صورتم از ب دیشدستشو اورد ک ختیریاشکام م رهیگیاش م هیگر نهیحال بب نیتو ا ویکیسنگ هم باشه 

 دکتر اومد جلو گلوشو صاف کرد وگفت: کردیتا نم ینجوریباهاش ا ایکاش دن کردمیم

 مثل من ییایراه ب دیبا نیجان بب دایو-

وسارا  وشاین میواسش اورد لچریدکتر گفت و خوردیم ینگاه کرد و خواست راه بره که مدام سکندر دایبرداشت و یقدم وچند

رو باز کنه دکتر  شیمارستانیبلوز ب یدکمه ها تونستینم یلباس بود حت ضیتعو یسمت اتاق ام ار ا میرفت کردندیم هیگرمدام 

 قبول نکرد وشاین یغر زد ول یکم یتا کمک کنه حام ستادیبه خواست خودش ا وشایکرد ن رونمونیب

------- 

 :وشاین

هاش رو از دست داده بود اروم دکمه ها بلوزش رو باز کردم  ییناهمونجور پشت سر هم همه توا ختیریسمتش اشکام م رفتم

تخت مخصوص ورفت داخل اون  یرو مشیعوض کردم وبا کمک پرستار ها گذاشت یولباس هاش رو با لباس مخصوص ام ار ا

با مغز ولو شد من و پرستار ها سمتش  دنیخودش قبل از دو نییپا ادیاومد خواست ب رونیب قهیبعد از ده دق یسلولک ام ار ا

داخل اتاق و من کنارش موندم اروم  مشیبرد گهید یاز پرستار ها ییبا کمک چندتا کردیم هیخون دماغ شده بود وگر نیرو زم

 گفتم: دمویخوش حالتش دست کش یموها یرو

 جانم دایو-

-.... 

 کردیچشمام نگاه م یتو فقط

 ادته؟؟ی یچ-

 رو به چپ وراست تکون داد سرش

  بندشمیپا یواقع یمثل خواهرت تا عمر دارم کنارت باشم از اون قول ها دمیخوب قول م استوشیمن اسمم ن-

 که با پانسمان دکتر بسته بودش دیدستشو رو دماغش کش دیفهمینم یکدوم از حرفام رو هم حت چیانگار ه نکهیزد مثل ا لبخند

 ؟؟یدرد دار-

 یادم صفر صفر جلومه کس هینمونده  یزیچ چیه یروزیر از اون دختر دانگا کردیم هینگاه کرد چقدر ساده گر هیچشمام با گر تو

 نکرده و.... ینکرده ، عاشق نشده ریال بچگ یرو انگار که سپر یروز وشب چینداره ، ه ییخاطره ا چیکه ه

------- 

 :نیارت

 دکتر؟؟ شدیچ-
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 شدهیدفتر کارم بگم چ میبر-

 زد زود اماده بشه خواستیم عیمخصوص چونکه جوابشو سر شهیرو زد به ش یار ا ام

 دهیرو نشون نم یحاد زیچ یام ار ا-

 مغزش رو باز کرد وگفت: نوار

خانم کامال حافظه اش رو از دست داده ومثل نوزاد تازه متولد  دایو یبگم بهتون ول یچ دونمیبخش خاطرات صفره صفره نم-

 گهیخوشبختانه د گهید یها زیچ یلیوخ انیتکلم براه رفتن و یخوندن ونوشتن حت یحت ستیتو ذهنش ن یزیچ چیشده اس ه

هست که بهش وارد  یدیاز شک شد نینداره وا ییکه حافظه ا نهیوا فتادهاتفاق نادر واسش ا نیبدتر یول کنهینم یخود زن

 ها رو تا اخر زیچ یسر هی رهیکه اگه خوب نشه ونپذ نهیا گهینکته د کیسخت بوده و  یلیواسش خ قیحقا رفتنیشده و پذ

کنه  یشه خودزن یوعصب شهنتونه کار کنه لباس نتونه بپو زیت یها لهیممکنه با وس خوادیعمرش مثل بچه دو ساله مراقبت م

 صشیواستون بگم موقع ترخ دیبا یبرنامه کل هی یکه ط گهید یزایچ یلیوخ

 ف اومد:به حر یحرف بزنم حام تونستمینم یبگم حت یچ دونستمیمن نم میکردینگاه به هم م یوحام من

 شه؟؟یخوب نم گردهیحافظه اش بر نم گهیوقت د چیه-

 ده درصد دیشا ستین یقطع-

 هی یعنیاز دست دادنش بشه  یغافل شدن ساده اش به ازا کی یممکنه حت یعنیتا اخر عمر  یعنیدستام گرفتم  نیرو ب سرم

 ؟؟عشقش سوخت؟ یبپا شهیاز ر دایو یعنیکنم ،  انشیچجور ب دونمیعالمه حرف که نم

 شخندیدفعه با ن هیبگم  زویهمه چ یداشتم به حام مینه من تصم زدیحرف م ینه حام میرفتیاز دفتر دکتر راه م رونیب میرفت

 گفت:

 بده؟؟ شیجان چ نیارت یدونیم-

موند  ادمی زایچ یلیموند خ ادمیبود که درسم  نیکه اوردم ا یو من تنها شانس یرسینم یینقطه ا چیبه ه یفکر کن یهرچ نکهیا-

 هیچ دایاالن درد و دونمیم گردهیبر نم کنمیم یرفت وهرکا ادمی زایچ یلیوخ

 تعجب نگاهش کردم با

 داشته باشه تونهیادم م هیکه  هیدرد نیکرده بدتر ریگ یاز زندگ اهینقطه س هیداره وسط  یاالن چه حال دونمیم-

 ؟؟یگیرو م نیکه ا یدید یمگه چ-

 ادمیقبل از تصادف  هیثان کیاز  یحت زیچ چیاز شش ماه برگشت وحال خوب شدنم ه تصادف کردم بعد شیدرست ده ماه پ-

از پنج سال  دیپر زمیهمه چ خونمیدارم م دایکه جد ییمال پنج سال قبله ودرس ها ادمهیهم که از وکالت  ییزاینمونده وچ

  میزندگ یمطلق افتاد تو یاهیس کیقبل 

 ستادمیوسط سالن ا متعجب

 ؟؟؟یردازدواج ک یتو ک-

 زد وگفت: یلبخند

 ماه بعد ازدواج صاحب بچه شدم کیچهار ماهه -

 تو؟؟-

 ؟؟یمن چ-

 :کردینگاهم م ومتعجب

 اد؟؟؟ینم ادتیرو  دایو یعنی-

 و؟؟؟یک-

 کردیگرد شده نگاهم م یچشما وبا

 به خودم بودم دی، ببخش یچیه-

 گه؟؟یبگو د یگفت یزیچ هینه -

 نه نگفتم-

رفت اگه  ادشیاز  یهم االن همه چ دایگرفته و یفراموش یدوتا پس؟؟؟ حام نیاخر غصه ا شهیم یاشفته شده بود چ واعصابم

 رهیرو بشناسه ازش انتظار نم یحد که حام نیتا ا ارهیم ادیخانواده اشو ب ادیب ادشی یلیخ

 زویبه سارا همه چ دیاکنم ب یچه غلط دونستمینم یشبهه ول یذهنم بود کل یفکر وسوال تو یکل دایسمت اتاق و میافتاد راه

 مسئله رو هرجور شده حلش کنم نیا دیهم با گهیطرف د کیواز  میغصه رو به جون بخر نهمهیا تونمینم ییتنها گفتمیم

 ماه بعد دو
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 ادیخوب نشده وفقط  دایدرمورد و زیچ چیهنوز ه یول هیتیچقدر پسر با شخص دمیخوب شده فهم یلیخ یلیخ یام با حام رابطه

حمام  یحت کنهیم سیاوقات خ یگرفته خودش رو بعض ادیچند تا کلمه حرف زدن  یکیو نیدم اهسته راه بره وهمگرفته چند ق

 یهاش رو حام نهیبعد از دوماه تمام هز شهیم صیترخ مارستانیتازه از ب روزحمام ام برتشیوسارا م ستیکردن رو هم بلد ن

نامه ام رو اظهار کنم واالن  انیرفتم سر کار وتونستم پا یکمک حام هستند من هم با دایکنار و یلیوسارا خ وشایمتقبل شده ن

 مینو گرفت لهیوس یوکم میکرد زیتم یجمعه قبل کلبه رو حساب یسمت کلبه همراه حام میماهه رفت یوسط فصل سرده ساله د

 وشاین نیهم یوبرا ندرجیاز پرونده هاش دو ماه بره ب یکیقرار بود واسه  یحام میهم چند دست لباس گرفت دایو یوبرا

داره واگه  ینگفته بودم چون مطمئن شدم فراموش یرو به حام یزیچ چیداخل کلبه بمونه من ه نجایوا دایکنار و ادیب خواستیم

واسه  یبدتر یاتفاقا یلیاومده رو از دست بده وخ ادشیکه  ییزایخاطرات وچ یسر هیبهش وارد شه ممکنه باز  یدشک ب

 ادیب شیپ وشایرابطه اش با ن

کلبه صدا داد  اطیدرب ح کدفعهیحالش همچنان خراب بود  اواسط بهمن ماه بود  دایوو گذشتیم یاز رفتن حام یمیماه ون کی

صدا  یدرب ورود یسه نفر دنیخوابیمن م یعادت داشتند رو تخت مامان بابا دایساعت ده شب بود دخترا رفته بودن اتاق و

 با تعجب گفت: شناختمشیبود نم ستادهیا در یپسر جلو کیداد رفتمو باز کردم 

 ؟؟؟یهس یتو ک-

 باال وبا تعجب گفتم: دیابروم پر یتا هی

 ه؟؟؟یالونک هستم حرف نیصاحب ا م؟؟؟خبیک یگیجان؟؟؟به من م-

 تعجب گفت: با

 دا؟؟؟یپس کو و-

 با تعجب گفتم: رونیبود بزنه ب کینزد چشمام

 ه؟؟یک دایجان؟؟؟و-

 :دادزد

 ؟؟؟یکرد کاریبا خواهرم چ یعوض-

بهش زدم  یسمتش ومشت دمیپر دیچیپوست وگوشت واستخونم پ یتو یقیحواله صورتم کرد درد عم یسمتم ومشت دیوپر

 دنیکش غیشروع کردند به ج وشایهمون موقع سارا ون

 :سارا

 شیرو کشت نیارت-

 گفت: هیبا گر هیک دونستمیبه زور از هم جدامون کردند اون پسر که نم و

 نیما کجاست؟؟؟تروخدا بهم بگ یدایشده؟؟؟ویکوچولوم چ یخواهرم ابج-

 اشکشو پاک کرد وگفت: وشاین

 د؟؟؟ییشما دایداداش و-

 جلو گفت: دیپر سارا

 ه؟؟؟یاسمتون چ-

 آرما-

 رو شخصا داغون کرده بود آرما اقا  کنهینم هینکته که مرد گر نیوا

 گفت: سارا

 ن؟؟ییایبا من ب شهیم-

 من شیشده بود از وقت حضورش پ دایه مال وک یرفت سمت اتاق هیگر وبا

 بود وگفت: دهیکه با خواب دایرو باز کرد واشاره زد به و در

 ش؟؟یشناسیم-

 سمتش وتکونش داد: دیدو پسر

 دای، و یخواهر-

 گفت: هیگر وبا

 بابا رفت  میپاشو بر-

حول داد آرما رو کنار  کدفعهینگاه کرد و قیعم یلیبرادرش قفل شد خ یتو چشما کردیچشم باز کرد ومتعجب بهمون نگاه م دایو

 ودادزد:

 ؟؟یهس یتو ک-
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 متعجب نگاهش کرد وگفت: آرما

 دایو-

 ختیر واشکش

 داره ازیپاشو مامان بهت ن رمیبهت سخت نگ گهید دمیجون قول م ی، اج تیمنم داداش-

 زد وگفت: یها لبخند ونهیپلک زد ومثل د دایو

 شناسمینم-

 سمتم: آرما با داد اومد دیوخواب

 یک ؟؟؟شمایهس ی، تو ک یاش کرد وونهینبود اشغال ، تو د نجوریمن ا ؟؟؟خواهریکرد کارشی؟؟؟چیکرد کارشیچ یعوض-

 ن؟؟؟یهست

 :دادزدم

 مینکرد دایبا و یما کار یداد بزن یخونه منه حق ندار نجایا یصداتو ببر عوض-

 وگفتم: رونیوانداختمش ب یسمت درب خروج دمشیسمتم ومن کش دیدو

 گمشو-

 :دادزد

 ؟؟؟؟یفهمیبازش کن م ویدر لعنت نیا کنمینابودت م کنمیم تیواست شکا-

 :دادزدم

 برسه بدبخت نجایکار خواهرت به ا یذاشتینم یداشت رتیاگه غ یکه تا االن بود یبرو همون گور یکن یتونینم یغلط چیه-

 به در وزجه زد: دیمشت کوب با

تن  یبخاطر من عوض دایبخاطر من اشغال خودشو نابود کرد و دایو ستیفقط خواهرم نمنه  یهمه زندگ دایدرو باز کن و یعوض-

بازش کن ترو  شهیباز کن خواهرم داره نابود م ویلعنت نیبود باز کن ا وهیکه عاشقشم داد چون ب یبه ازدواج با داداش دختر

 خدات

 اروم گفتم: ختیریدر رو باز کردم اشکام مصدا کوالک زمستون گم شده بود  یاومد که تو یمرد یزجه ها نیغمگ یوصدا

  یکه فکرشو کن یاز اون شتریداغونه آرما ب دایو-

 چرا؟؟-

 ادینم ادشی ویکس چیاون ه یول یبفهم ندهیهم خودت تا چند روز ا دیسر فرصت بگم واست شا دیبا-

-------- 

 :آرما

 ادینم ادشی ویکس چیاون ه یول یبفهم ندهیهم خودت تا چند روز ا دیسر فرصت بگم واست شا دیبا-

 شده باشه اروم گفتم: ختهیمغز سرم ر یرو خیکه اب  انگار

 ؟؟؟یگیم یدار یچ-

 رفته ادشی زویهمه چ دایو-

 :دادزدم

 بس کن -

 هق هق گفتم: با

 قابل باورن ریتروخدا ادامه نده حرفات حال بهم زن وغ-

 جلو اومد وگفت: هیگر با

 باور کن-

 چراا؟؟-

 گفتم: هیگونه ام با گر یرو ختیریاومده بود؟؟؟ اشکهام م یسر خواهر کوچولوم چ نیزم اومدم رو وفرود

 شد؟؟ نجوریچرا ا-

 دونمینم-

داره از جلو در کنار رفت ودستش رو  دایبه و یدیشد یانگار که وابستگ کردیم هیوگر کردیچشماش نگاه کردم نگاهم نم یتو

 یول دمشیجا قبال د هیکه اونجا بود رو حس کردم  ییاز دخترا یکیاخل ورفتم کمکش د ستادمیا عیبه سمتم دراز کرد سر

هم  دایو دهیداغون بودم بابا ده روزه رفته مامان داغونه خانواده امون پاش یلیخ نهیشدم نشستم رو تک مبل کنار شوم الیخیب

وقت به بهانه مردن از  چیه کردمیبدتر شد کاش کمکش نم زیگرفته تازه همه چ یفراموش دمیبره خارج واالن که فهم خوادیم
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 دیکس ند چیدر حق همه کرد وه یافداکار یلیخ دایافتاد و یوقت اون اتفاق واسش نم چیهمه دور بشه کاش بخاطر من ه

مهم بود  نیسرم اومده ا یهستم وچ یک ننیبیمهم نبود واسم که م چیزجه زدم ه امیدستام گرفتم وواسه بدبخت نیسرم رو ب

 دنشیواسه د کردمینم رید نقدریرو هم از دست دادم کاش ا دمیگاهم تنها ام هیاهر کوچولوم رو ندارمش تکخو گهیکه من د

خونه تا  مشیاوردیم میومدیهمراهش م گفتمویم ویتنگ شده همه چ دایکه بابا کفت دلم واسه و شیروز پ ونزدهکاش همون پ

 وکاش... کردیدق نم دایخوب بشه کاش بابا از غم و

وروشنش کرد  ونیتلوز یکامل از کنارم رد شد ونشست پا یتفاوت یبود با ب ستادهیوردم باال خواهر کوچولوم روبرو ارو ا سرم

اروم  دادینشستم کنارش کنترل دستش بود وانگار استرس داشت مدام پاهاش رو تکون م دنیوشروع کرد به برنامه کودک د

 گفتم:

 سالم-

 با کنترل زد تو صورتمو دادزد: کدفعهی

 نمیبیساکت برنامه کودک م-

 گفت: هیوبا گر دیلرز کیستریه ودستاش

 نم؟؟یبیبرنامه کودک م یفهمیمگه نم-

 زد: غیج کدفعهیانداختم  نییسرم رو پا هیرو صورتم موند با گر رهینگاهش خ کدفعهی

  ادی، خـ..ون ، خــــــــ....و..ن م ادیخون م-

 :گفتیوم زدیپنجه مکردن تمام صورتش رو  یکرد به خود زن وشروع

 من کردم-

من کشتمش ، من  گفتیوم کردیم هیوگر زدیم غیج یمحکم به خودم فشار دادمش ول زدمیمحکم گرفتم وهق هق م دستاشو

 واونقدر تو بغلم نگه داشتمش تا خوابش برد میبهش ارام بخش داد نیکردم همراه ارت

طبقه باال بر خالف  سیرفتم سمت سرو کردندیم هیهم گر وشایبردمش سمت اتاقش خواهرم نابود شده بود سارا ون هیگر با

نگاه  نهیاب به صورتم زدم تو ا یبود چند مشت یمیقد یلوکس ول یلیبود داخلش خ زیخوف انگ ییکه کلبه ا نجایا یرونیظاهر ب

وقته  یلیکه خ میزندگ کیزنگ خورد اتوسا بود شر لمیاومده همون موقع موبا یچ امسر خانواده  دیکردم ومردونه شونه ام لرز

  گهید ستین کمیشر یزیچ یتو

----------- 

 :نیارت

دوشم  یرو ینیکس بار سنگ چیبگم به ه ویزیچ تونستمیداغون بود وداغون تر از اون من بودم که نم یحساب دایبرادر و آرما

 گذشت سارا کنارم نشست: ید کمدلم گرفته بو یلیگوشه سالن وشروع کردم به زدن خ انویبود همه خواب بودند رفتم سمت پ

 ؟؟؟یخواب یب-

-..... 

 نیاقا ارت نیداغون شد یلیخ-

 قسمتشه هیداغون -

 ن؟؟یشد دایشما عاشق و-

 ستیعشق ن یول دونمینم-

 باشه دمیشا-

 خورهی عشق ِ من که به دردش نم ِیعاشق حام دایاس و گهیحس د هیعشق  ستین-

 دونهینم ویزیحاال که چ-

کارا رو  یلیوخ زایچ یلیمثل قبل افسرده باشه وخ تونهینم یحت گهید دایکنم جدا از اونم و انتیخ دایبه و تونمیمن نم-

 بهتره میخودخواه باشم پس درموردش حرف نزن تونمینم دونهینم

 خوابتون کرده؟؟؟ یب یپس چ-

 واسش نگرانم یول دونمیخودم هم نم-

 شهیدرست م-

 شهیمطمئن باش درست م-

 ب خوشمن برم بخوابم ش-

 شب خوش-
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که  یزیبودم دنبال هزار راه واسه برگشتن به چ گهید زایچ یلیخودم وخ تیخودم دنبال هو یسمت اتاق خوابم من حت ورفتم

 میاومده تو زندگ هیکه سه چهار ماه یدختر ریاالن شدم درگ یبشه ول خواستمینم

رو  دایودست و دایباال سر و کردیم هیگاهش کردم گردر ن نیسرش بود از ب یآرما باال دایرفتم سمت اتاق و بردینم خوابم

 محکم گرفته بود

 ، من رو ببخش که خودخواه بودم یخواهر-

-............ 

 ستمیبخشش ن قیال دونمی، م دونمیبد شکسمتمت م یخواهر-

-......... 

 ینداشته باش شهیمگه م یهنوزم دوسش دار دونمیم یهنوز عاشق حام-

-......... 

داماد شده  دمید یشدم وقت یچه حال یدونیازدواج کرده ، نم یزنده اس وحت یحام یدونیبرا دلت که نم رمیمب میخواهر-

 یستیواونکه کنارشه تو ن

-........ 

زنده اس  یحام دونستمیتورو کشتم من که م مینکردم واسه برگشتش که با تمام خود خواه یمن رو ببخش خواهرم که کار-

 دست تورو تو دستاش بذارم رمویقبل از ازدواجش جلوشو بگ یحت ای ییبگم بگم تو زنده ا بهش وینرفتم جلو وهمه چ

-........... 

 ادتی یچیوه یگرفت یکه فراموش یواسه شناختن خوش به حالت خواهر میستین یخوب یما ادما ینشناس ویکس یحق دار-

 ستین

حدود پنج ماهه  دمیشن ینگفته؟؟؟؟از حام دایزنده است وبه و یحام دونستهیآرما م یعنیدور شدم  دایاز اتاق و عیسر ستادیوا

وارث بر  یعنیگفت که دختره  یبه حام یبچه اشونم مشخص شد وتلفن تیجنس یچهارماهه بارداره حت وشایازدواج کردند واالن ن

 شیپ یدونستنش هم کار یلرو بگم اون حق داره بدونه و زیهمه چ یکم کم به حام دیبا ردمک یرو قاط زی، کال همه چ یاسم حام

 برهینم

پرده ها رو پس کنن وسرش  گذاشتینم دایباال رفتم سمت اتاق و دمیبهتره بگم پر یعنیشدم  داریب هیوگر غیج یبا صدا صبح

 : گفتیپتو وم ریرو کرده بود ز

 رمیبم دیمن با نمیرو بب ییجا خوامی، من کشتمش من نم دیبر-

خودش رو داغون  یوشروع کرد با مشت به سر وصورتش زدن حساب وارینشست کنج د ونریب دیکش دایپتو رو از دست و آرما

 گفت: هیکه اروم شد آرما با گر یآرما هم دستاشو گرفته بود کم کردیم هیکرده بود وگر

 من خوبم نیبب-

 آرما که با کنترل زد به صورتش وگفت: شبیبه زخم د دیدست کش ختیریهاش م اشک

 ؟؟یتو ، تو خوب-

 زد ییژکونده ا ندولبخ

 اشکشو پاک کرد وگفت: عیسر آرما

 خوبم ، خوبم فدات بشم-

 گفت: دهیبر دهیبر دایو

 ؟؟؟یهست یتو...توک-

 من آرمام داداشت-

 ه؟؟یداداشم؟؟داداشم چ-

 گاهت خواهر کوچولو هیتک یعنی نیکیبابا مامانمون  یعنیمثل تو از خون تو از خانواده ات  یعنی-

 آرما نگاه کرد وگفت: یچشما زده تو خی یول قیعم

 شناسمت؟؟یم-

 یشناسیم یفکر کن کمیاره -

 وگفت: هیزد وبعد قهقه وبعد هم گر لبخند

 با کنترل زدم تو صـ... شبی، د شبید-

 تلفظ کنه با انگشت اشاره اش محکم زد به زخم آرما وبا لکنت گفت: تونستیرو نم صورت

 نجای...انـیا-
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 تونستینم ینترل کنه ولداشت اشکاشو ک یسع یلیخ آرما

------ 

 :دایو

 ییایکه در نم یریم قیعم یکیتار هیخواب خاموش تو  هیمثل  ادین ادتی یزیسخته چ چه

 دل  نیرگ خواب ا"

 دست تو بوده تو

 قلبم  یترکها

 تو بوده شکست

 لبخند  هیبا  منو

 یابرو کشوند به

 قطره اشکت کی با

 ینشوند شیات به

 هام یبا دلواپس ینکرد مدارا

 گرفته دهیند

 هام یکس یب غم

  ییارزو نیا با

 تو محاله یب که

 شب خواب راحت هی

 الهیخ کی فقط

 عشق نیا فهیح چقدر

 هدر شه نجایهم

 از ما دوتا یکی

 در به در شه شهیهم

 یخال ینجایسر کنم با هم دیبا

 یتو نبودم بگو در چه حال حاال

 هام یبا دلواپس ینکرد مدارا

 گرفته دهیند

 هام یکس یب غم

  ییارزو نیا با

 تو محاله یب که

 شب خواب راحت هی

 "الهیخ کی فقط

 یخنده ها یسر سر یها هیگر یکنیدرک نم ویزیکه چ یشیاونقدر احمق م ستین یزیچ چیوخودت ه یمطلق فقط خودت یاهیس

با  ادمهیعطرتو خوب  یبو دونمیخوب م زویچ هی یکجا تو قلبم حک شده ول ادتیو هیاسمت چ دونمینم یریگیاخت م نایبا ا یزورک

بغضت سر جاشه  یول ایکنیم هیگر ادیصدات در نم یول یزنیصداش م ادینم ادتی یچیه یول ایکنینگاش م یفراموش نهمهیا

از غذا خوردن  یول یخوریغذا م ییهوا یرو یول یریراه م یشیخوشحال نم یول یخندیم شهینم یدل پرت خال یول یزنیحرف م

 یکنیسکوت م یذاریم واریسر به د یول یسردرد دار یکنیحسش نم یول شهیوتو درونت غوقا م یشیم ضیمر یفهمینم یزیچ

دنبال اونه وتو دنبال  ینیبیم دنشویدو دوهیقراره م یدلت هنوز ب یعقلت کار خودشو کرده ول یجنگ یاز درون با خودت تو یول

 ... هیتلخ یایاون چه دن

--------- 

 :یحام

  مونهیهم م شهیعشقم بوده هم شهیهست هم نفس هاش ادیم صداش

 ایدن نیکل ا ینباش "

 تابوته هیقد  واسم

 تویمثل کبر نبودت
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 انبار باروته دلم

 کمیروز تار ینباش

 شهیات انوسیاق هی

 ایغصه دن تموم

 شهیم نیقلبم ته نش تو

 لحظه هی خوامیتو نم یرو ب ایدن

 چشمات یب ایدن

 دروغه محضه هی

 لحظه هی امخویتو نم یرو ب ایدن

 دروغه محظه هیچشمات  یب ایدن

 ینباش

 شب وهرروز هر

 واواره ام لونیاش و همه

 مونمیفکرت زنده م با

 که نفس دارم یوقت تا

 که نبود تو  یوقت تا

 بده دستم یکار هی

 ایتا ته دن بمون

 تا تهش هستم یبمون

 لحظه هی خوامیتو نم یرو ب ایدن

 چشمات یب ایدن

 دروغه محضه هی

 لحظه هی خوامیتو نم یو بر ایدن

 "دروغه محظه  هیچشمات  یب ایدن

 ییحس اشنا یلیخ یلیبهم خ کهینزد یلیخ کنمیکه حس م دایبه اسم و یدختر ریبود درگ ریفکرم درگ یرو زدم از اول ول یپل

که  یوده ، به دخترب دایشدنم و نیداشته انگار که اصال باعث ا میزندگ یمهم تو یلیخ یسکو هیروز  هیبهش دارم انگار که 

نفر  کی ادیمن رو به  قیعم یلیکه حرفاش خ نهیا نمیا دونمیخوب م زویچ هی یلو هیچ دونمینم لشویشده ودل ونهیاالن د

که انگار شناختم ازش  دمیخوب فهم زویبه چ یمدت ول نیبشناسمش ا یلیرو نتوستم خ دایمن و شناسمشینم یکه حت ندازهیم

دختر  کی یزدم رو ترمز صحنه خش دار از قهقه ها کفعهی کردمیمرور م دمویچند روز د نیه اک ییکامله همه اش صحنه ها

بود اون دختر باز  یزیچ یبه بازوم حس جا دمیدختر دست کش نیا هیک یعنیذهنم نبود  یازش تو یریتصو یاومد ول ادمی

خنده ها واسم  یصدا نیگوشم چقدر ا یتو ومدیخنده ها م یصدا شدیصحنه ها تکرار م نیبه دستم مدام ا دیمشت کوب

شدمو تلفن رو وصل  یالک الیفکر وخ نهمهیا الیخیبود ب وشایزنگ خورد ن لمیهمون موقع موبا دمشونیشن ییاشناست انگار جا

 کردمو راه افتادم :

 جانم؟؟؟-

 سالم عشقم-

 ؟؟یسالم خانوم چطور-

 خوبم-

 کوچولومون چطوره-

 کنهیم تیاذ کمیاونم خوبه فقط -

 داروشکرخ-

 چخبر؟؟-

 راهم یتو تیسالمت-

 ؟؟؟ ینیپشت ماش-

 اره-

 پس من قطع کنم-
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 دمایبابا تازه صداتو شن-

 افتاد ادمیصحنه  هی کدفعهیو

 یجانــــم جانــم حام یبگ دیبا ادیمگه بهت نگفتم اقات بدش م یبله؟روان یباز گفت-"

 یخل یلیخ-

 دونمیم-

 با تلفن یف بزنحر یکنیم یرانندگ ستیقطع کن خوب ن یحام-

 ؟یمن شد سیدوباره خانم پل-

 که یفهمیعه خب نگرانتم م-

 صداتو بشنوم یدم اخر خوامیاومده م لیاضرائ نی...ا خوامینم-

 ؟یگیچرا چرت م شعوریب-

 "خوادیدلم م-

 :دمیرو شن وشاین غیصدا ج نیداد ماش یترمز بد یسرمو تکون دادمو زدم کنار صدا عیسر

 ؟؟؟یخوب یحام-

 خوبم-

 شد؟؟؟یچ-

 ستین یخاص زیچ-

 اومد؟؟؟ ادتی یزیچ-

 نگران بود یلیکه خ انگار

 نه-

 باشه-

 من قطع کنم شهیم-

 مراقب خودت باش یاره ول-

 تو هم -

 باشه-

 فعال-

 فعال-

بود که جا  ییهویبود اونقدر  دهیها پر الوگیهمه د یحت ومدین ادمی گهیاون صحنه د ارمیب ادمیخواستم  یکردم هرچ قطع

 مخورد

برگرده به اون  زیهمه چ خواستیدلم م یلیبود خ نیریش زهیانگ هیحس خوب  هیدوباره تکرار بشه مثل  خواستیدلم م یلیخ

تو گذشته  یبیعج یاتفاق یسر هی کنمیحس م ادیم ادمی نشیریش یکه واسم بود وهمه اش االن خاطره وحس ها یخوب یروزا

با مادر خودم هم  یوقت ها حت یقرار گرفتم گاه یزندگ نیا یکجا مویکه ک ختمشنایخودم رو هم نم یاوقات حت یمن افتاده گاه

 ارمیب ادیبه  ویزیچ ترسمیانگار که هم م کردمیم ریهمه اش وفکرمو درگ کردمیم یاهنگ پل شمیعالم م یها بهیتر از غر بهیغر

  ارمیب ادیهم دوس دارم به  یلیو خ

--------- 

 :آرما

داشت رو واسش  ازین یزیمدت هرچ نیجلو پاش گذاشتم ا یراحت ییدمپا دایخل اتاق ورفتم دا گذشتیم یساعت چند

 نگاه کرد جیتو چشمام گ دمیخریم

 حال وهوات عوض شه رونیببرمت ب کمیبپوش -

 نمیبی، من م خهی رونیب-

 خواهرم ینیبیم ویچ-

 ترسمیم-

 فداتشم لج نکن گهیپاشو د-

بند کفشش روهم  یحت دایبهش پوشوندم و یعنیم لباس هاش رو بپوشه وکمکش کرد نییواوردمش پا دمیرو کش ودستش

محکم گرفتمش وراه  ادیراه ب دیترسیبود م دهیچیببنده خم شدم وبستم دستشو دور بازوم مثل بچه ها پ تونستینم گهید
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 یهم ابر بود ول رزایشال یبود هوا دیع یکایداشت نزد یبیعجدر رو باز کردم ونشوندمش هوا حال  میسمت آ او د میافتاد

  کردیم یرو واسم تداع یحس جالب یلیاومد خ یبارون نم

نگاه  نیفقط به زم دایو میرفتیراه م میوراه افتاد میشد ادهیبودم پ دهیکه هنگام ورود به شهر د یسمت مرکز شهر وپارک رفتم

وزد تو سرش  نینشست رو زم وندشید یوفت دایزوج جون با شوق از کنارمون رد شدن و کیبارون زد  کی کدفعهی کردیم

 کردیم یوخودزن

 رو دوس داره هوام بود گهید یکی،  مونمیمن تنها م رهی، م رهی، م رهیاونم م-

 یدونیشده بود م وونهید یدستاشو گرفته بودم ول کردیم یوخودزن زدیحرف م هیوبا گر کردیم هیپشت سر هم گر همونجور

 یشیم وونهیفقط د ادینه صدات در م یکه نه جنون دار ییجا کنهیم وونهیاز حدم ادمو د ادیوقتا فکر کردن ز یبعض

 دستاشو گرفته-

-........... 

 من دوسش داشتم-

رو  نایشده که ا یبه سرش اومده وچ یچ دونمینم یول گهیرو م یحام گهیداره م ویک دونستمیخوب م دایهمراه و کردمیم هیگر

 فوت شده یحام هکنیفکر م دایحتما تو فکرش بوده اخه و گهیم

------- 

 :یحام

 :دمیپرس نیرو زدم باز شد در خونه ساکت بود از ارت نیعمارت ارت در

 دا؟یکجان؟اتاق و هیبق-

 رو که داداشش برد داینه و-

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یک-

 داداشش-

 ه؟یوسط چ نیرو نداره ، پس داداشش ا یکس یمگه نگفت-

رو همراه با شناسنامه بابا مامانش وخودش  دایرما هستش وشناسنامه وآ دایاومد گفت برادر و شینفر چند روز پ هیاره -

 رفتند تا پارک وبرگردند گهیاالنم با هم د دایدنبال و ادیفوت شده ونتونسته ب داینشون داد گفت پدر و

 اهان ، خانوم من کجاست؟-

 :دمیپرس گهید شکل کینگفت باز سوالمو به  یزینگاهم کرد وچ یباال کم دیپر نیارت یابرو یتا هی

 همسرم کجاست؟ وشایجان ن نیارت-

 اهان ، همراه سارا رفتند باال-

 سمت پله ها در اتاق سارا رو زدم ووراد شدم: رفتم

 سالم-

 وگفت: دی-وس-ذوق زده سمتم اومد وگونه ام رو ب دیمن رو د یوقت وشاین

 یخوش اومد ییاقا-

 پسر خوب الیخیب گهیبوده د وشایومد حتما نا ادمیخاطره  کیبوسه وچشم بسته  یبه جا دمیکش دست

 ...یبوسه وطپش قلبم ول نیاول ریبود ، درگ ریدرگ یلیفکرم خ یزدم ول یلبخند

 گفتم عاشقت هستم دمویکه تورو بوس یوقت"

  شمیم ونهید گهید شمیاز پ یکه اگه بر یگفت

 آآآآه شمیم ووونهید

 رو دارم ایدن یهمه  یمن انگار باتو

 تو من یب

 بارمیابر بهار م مثه

 بهارم آآآآه ابر

 لحظه خواب ندارم هی دمیکه تورو د یوقت از

 که به تو دارم هیکه چه حس دونمینم

  شمیاز پ یبر اگه

  شمیم وونهید

 لحظه منو تنها نذار تنها نذار کی
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 لحظه خواب ندارم هی دمیکه تورو د یوقت از

 که به تو دارم هیکه چه حس دونمینم

  شمیاز پ یبر اگه

  شمیم وونهید

 لحظه منو تنها نذار تنها نذار کی

 گفتم عاشقت هستم دمویکه تورو بوس یوقت

  شمیم ونهید گهید شمیاز پ یکه اگه بر یگفت

 آآآآه شمیم ووونهید

 رو دارم ایدن یهمه  یمن انگار باتو

 تو من یب

 بارمیابر بهار م مثه

 "بهارم آآآآه ابر

اومد دو تا دکمه  یم ادمیشده بود انگار خاطرات مبهم  نیکم بود جو سنگ یلیوا واسم خانگار که ه رونیزدم از اتاق ب عیسر

زنگ در اومد  یهمون موقع صدا دیحالم رو د نیارت نییداشتم رفتم پا جهیسر گ ومدیم رفتویباز کردم نفسم تند م راهنمویپ

 دایو ستادمیا واریاومد داخل من هم کنار د دایهمراه و یبکشم در باز شد پسر تونستمینفس هم نم یواز طرف زدیدلم شور م

 منفجر شد یاون پسر مثل بمب ساعت کدفعهیپر از گِل بود وصورتش کبود کبود بود 

------ 

 :آرما

در که باز  دیباریم یدیغروب بود وبراون شد یدم دما دمیوراه افتادم سمت عمارت رس نیرو گذاشتم داخل ماش دایو عیسر

حس کردم داره جونم  ارمیبود چند تا شاخ پشت سر هم در ب کیو تعجب نزد دمیکه د یزیومن ازچ دایسمت و دیدو نیشد ارت

 وداد زدم: واریاش رو گرفتم وچسبوندمش به د قهیسمتش و فتماز تنم تمام تن صدام رو باال بردم ر ادیدر م

 ؟؟؟یکنیم کاریچ نجایتو ا یعوض وونیکثافت ح-

 بود دادزدم: دهیهم رنگش پر یحام کردندیگاهم مگرد شده ن یبا چشما هیوبق نیارت

 یزنت حامله اس کنار هم زندگ ینشون بد یاومد ؟؟؟؟؟ینشونش بد تویخوشبخت ی؟؟؟اومدییخوایاز جوون خواهرم م یچ-

 ؟یاش کن ونهید یاومد ن؟یدار یخوب

براش نمونده  یقلب گهیه بود دواسم مهم نبود خواهرم مرد یزیچ چیه زدمویمشت محکم حواله صورتش کردم همونجور م کیو

از هم  شیبه درک که تصادف کرده به درک که زندگ ستین ادشی یزیبه درک که چ ستادیهمه ا یتورو وونیح نیبود بخاطر ا

 شه؟یم یشه مگه زندگ تهساخ یکه رو خرابه ها اوار قلب کس یزندگ پاشهیم

 گرفتیدلم اروم نم یول زدیاون هم م زدمیم

 واریرفتم سمت د کشون کشون هیگر با

گذاشت ومجبورشون کرد به باال  دایو یرو تو دستا وشایدست سارا ون نیارت دیکوبیشده بود ومشت به سرش م یعصب دایو

 اونجا بمونه وشاین یبرن نگذاشت حت

 هق زدم: هق

 ؟یکن نجوری، دلت اومد با خواهرم ا یرو کشت دایتو و-

 ختیچشماش نگاه کردم واشکم ر تو

 اروم گفت: کردینگاهم م گنگ

 ؟یگیم یاز چ-

 :دادزدم

 بود اتیکه دن یاون گم؟؟؟ازیم یاز چ-

تو  هیوقرمز شده بودم با داد وگر رونیبدنم زده بود ب یرگها واریاشو گرفتم وچسبوندمش به د قهیسمتش رفتم و وبه

 صورتش انگشت اشاره امو بردمو گفتم:

 یبه پات داد و خودشو نابود کرد از همون دختر اشویکه دن ییا چارهیباز اون دختر  یابرو وشرفش رو برد یکه کل یاز اون-

 از عشقت گمیکه مرد از خواهرم م گمیم ییا چارهیب یدایکه رو تعصبا باباش پا گذاشت از همون و گمیم

 واروم گفت: دادیکمرم رو ماساژ م نیگوشه بدنم به رعشه افتاده بود ارت هیاش رو ول کردم رفتم  قهیو

 یگفتیکاش نم-
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 بود یاز اشک بود پسر احساسات سیچشماش نگاه کردم صورتش خ تو

 رفتیم یصورتش به کبود کردیم هیشده بود وگر رهینقطه خ کیخورد به  یبه حام نگاهمون

---- 

 :دایو

نگاه  ادیاونهمه داد وفر نیتو چشم بود بهش به غم ب یلیبود خ یکه داد هاشون اشنا بود حلقه دست اون پسر که حام انگار

 کردم

 ارمی یدل ب یا"

 کس وکارم تنها

 ازم دل کند یدید

 دوسش دارم اونکه

 بود یعمر هی اونکه

 خوردمیاشو م غصه

 چه راحت گفت یدید

 تو دلش مردم من

 ام دهیدل غم د یا

 رحمه یچه ب یدید

 احساسو یمعن

 فهمهینم یدید

 ام دهیدل غم د یا

 رحمه یچه ب یدید

 ـــــمهفهـــــینم یدیاحساسو د یمعن

 شدم تنها رفتو

 اون تنها ستین دونمیم خوب

 از امشب هرشب گهید من

 دارم با غمهاااا یمهمون

 که چقدر تنهام اخ

 چقدر دستام سرده

 شده صبر من سر

 خوامیاونو م دست

 ام دهیدل غم د یا

 رحمه یچه ب یدید

 احساسو یمعن

 فهمــــهینم یدید

 شدم تنها  رفتو

 نهااون ت ستین دونمیخوب م اما

 از امشب هرشب گهید من

 دارم با غمهااااا یمهمون

 " ارمی یدل ب ای –مقدم  یمهد

 ...ویزیبشنوم چ خواستینم دلم

-------- 

 :یحام

گرفت  شیلحظه ات هی زیمن مصوبب حال خراب اون دختر بودم دلم واسه همه چ یاومد ول ینم ادمی یزیشدم چ رهیخ نیزم به

 تکون داد: هیمو گرفت ومحکم با گردوباره آرما سمتم اومد بازو ها

خودشو  یدونیچقدر برات از خودش گذشت؟نم یدونینم ؟یفرو کن دامیو یخوار تو چشم ابج هیمثل  ویتیخوشبخت ییخوایباز م-

شه اونم  ینامرد چقدر التماس مادرت رو کرد تا به وصلتتون راض یزدیتو ده قدم ازش جلو م شهیهم یکشت تا بهت برسه ول
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 کرد؟یالتماس خدا رو م هیچه شبا تاصب با گر یدونیم یکتک خورد بخاطر توئه عوض نچقدر از بابامو م یدونیشم بابام مدور از چ

 یداغ رو دلش گذاشت یلیخ اوردیبه روت ن یچیوه دیچقدر حسرت کش یدونیم

 وگفت: دیام کوب نهیبه س یاروم مشت

 یرفتیخواهرم کاش م شدیانقدر داغون نم یاگه مرده بود-

 لبخند هینبود جز  ادمیهنوز  یزیچ چیه یبود ول دایهرشبم و یها ایاومد تو ذهنم اون دختر رو قایدق لبخندش

 رو پاره کرد نگاهش کردم کردمیگذشت از روز اول تا انتهاش رو که مرور م دایکه با و یچند روز نیافکار ا شهیداد زد ور آرما

 دایبابام دق کرد مرد و رونیخواهرم پاتو بکش ب یر کردن داره؟از زندگمگه فک ؟هان؟یکنیفکر م یبه چ یتوروخدات دار-

از  یچ گهیشد مادرم حالش بده د وونهیکنه که نتونست بعدش هم که د یازدواج اجبار خواستیفرار کنه م رانیاز ا خواستیم

 برو به جدت قسم ؟ییخوایجون خانواده امون م

 خشک شده ام باز شد وگفتم: یکردم لبها نگاهش

 ستی، ن ستین ادمی یزیمن چ-

 گفت: هیبا گر وشاین

 یحام-

 دستشو رو دست آرما گذاشت ورو به من گفت: نیارت

 بارداره وشاین شهیم یمتالش یزندگ هی دیخانم نگ وشایبه ن گهیتروخدا د-

 اومد سمت من هیبا گر وشایون نیبه زم دیعقب گرد کرد وپاهاشو محکم کوب آرما

 شده؟یچ-

 زمیعز ستین یخاص زیچ چیه-

 صورتت زخمه چرا آرما تورو زد؟-

 سو تفاهم شده بود دونمینم-

  نمیبب ویکس چیه خواستیدلم نم یحت گهید یرو اشکاش ول دمیکش ودست

 جان وشاین-

 جانم عشقم-

 خونمون؟ میبر یچند روز یلیما-

 اخه ...-

 میبر زمیاخه نداره عز-

 اومد جلو وگفت: نیارت

 وشاین یبهتره ابج یبر-

 اخه شهیتنگ م دایدلم واسه و-

 که گذشت باز سر بزن ییهفته ا هی میما کنارش-

 باشه-

 موندم آرما برگشت سمتم وشاین منتظر

 لطفا ایطرف خواهرم ن گهید یول زیبه پاش بر ارویکن خوشبخت باش دن یبرو با زنت زندگ-

اومده  شیپ یاشتباه دیشا کردمیم لیرو تحل نگفتم داشتم مسائل یزیو اون موقع چ یکه گفت زایاز چ دونمینم یزیمن چ-

اومده  ینم شیبودم وپ وشایمن سه ساله نامزد ن وشایمادرم وخانواده ام ون یچون از گفته ها ستمین یکنیکه فکر م یواون

 حالش بد شده گهید یجا هیازدواج کنم حتما خواهرتون هم از 

چرا امروز به آرما همون پسره  دونمیواقعا نم نیسمت ماش میاومد ورفت وشایبگه که ن یزیآرما کبود شد وخواست چ صورت

 نگفتم اونهمه دست روم بلند کرد وداد زد یزیچ چیه

--------- 

 :نیارت

 رفتم داخل: کردیم هیتو اتاقش نشسته بود وباز گر بیسوخت چه غر دایبه حال و شتریاز همه ب دلم

 دا؟یو شدهیچ-

 دونمینم-

 ؟یکنیم هیچرا گر-

 بخ دونمینم-



Roman-City.ir 
 رمان فیلتر قرمز

 

https://telegram.me/romancity 11 

 

 شده بود رهیشده بود خ لیجلوش که پر از اکل یگو وبه

 دا؟یو-

 چشمم نگاه کرد: تو

 ؟یشناسیرو م یتو حام-

 نوچ-

 آرما رو؟-

 نوچ-

 من رو-

 ...ی، اقا شناسمیمن خودمو نم-

 نیارت-

 ؟یبریمن رو فردا پارک م-

 برمیم-

 نمیبب گهید خوامینم یول-

 ویچ-

 اونارو-

 ویچ-

 دونمینم-

 کنار رو حس کردم کردیم هینفر رو که گر کیتخت وخوابش برد حضور رو  دیکش ودراز

 د؟یکه فهم شدیچ-

 اخه-

 واسم بگو از اولش ویهمه چ نیاخه نداره ارت-

 خواهرت خوابه رونیب میبر شهیم-

 البته-

 داغون بود وسرش رو گرفته بود اروم گفت: یلیآرما خ یول زیپشت م میونشست یسمت سالن غذا خور میرفت

 نومشیم-

  یتر از اونه که فکرشو کن نیغمگ میزندگ یدونیخونه ام تصادف کردم م یحضور خواهرت تو دنیقبل از فهم-

 چرا؟-

 بشه؟ ریاما د یواسه خواستگار یعروس عشقت با دسته گل رفت نیتاحاال جلو ماش-

 انداخت وگفت: ریرو ز سرش

 نمبود مطمئ یخواهرم االن کنار حام بودمیاگه من خود خواه نم-

 تو چرا؟-

ادامه اشو  شهیدر حقش نکردم م یوقت برادر چیبگم ه دایهام در حق و یبد یاز کجا دونمیجان نم نیارت ادهیحرف وگفته ز-

 ؟یبگ

 کیهست  یجاده خاک یکایمن رو رسوند تا نزد یشدم حام صیتصادف کردم بعد از چند روز که بهوش اومدم وترخ یبا حام-

 نجایتر از ا نییپا لومتریک

 اره-

 تیکردن بودند اون هم تو وضع هیاومدم خونه ام دو تا دختر در حال گر یوقت بمیتا اونجا اوردم وکارتش رو داد گذاشتم ج-

 هم سارا خانم یکیخواهرت بود واون  شونیکیخراب  یوجسم یروح

 خب؟-

 بود  یاغی یلیخواهرت خ رونیاولش از خونه انداختمشون ب-

 زد وگفت: لبخند

 دونمیم-

واسه موندن نداشتن ازم خواهش  ییوسارا جا دایعد دلم سوخت اوردمشون داخل قرار شد همه داستان هاشون رو بگن وب-

قبلترش که تصادف نکرده بودم هم  کردیم یونگیود شکوندیم شهیش زدیافسرده بود مدام رگ م یلیخ دایکردن کنارم بمونن و

حرف  یکه از حام ییوقتا دمیدیرو تو خونه نم یکس یمنته دمیشنیمدخترونجه وزجه  یها غیشکستن وج شهیش یمدام صدا
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 یازش خواستگار یوحام دیدیکه شما فهم ییوفوت شده داستان عشقشون رو تا جا ستیرفته ون گفتیوم کردیم هیگر زدیم

وعفونت  یزیدستش هم خونر یلیرفته بود وسط جنگل خ شیچند ماه پ نکهیعاشقانه پشت تلفن کرده رو گفت واسمون تا ا

 زیخاکر کینداشت بردمش نزد دهیاوردمش خونه فا ومدیاز حال رفت هر کار کردم بهوش ن دیداشت رفتم سراغش من رو د

بهوش اومده بود کنار سارا همه اش از  یبد بود وقت یحالش چند روز مارستانیب مشیاومد برد یزنگ زدم به حام وسکیواز ک

شده بود اول  وونهیبهوش اومد اومدند داخل اتاق د یخانم همراه ما وقت وشایون یمحا نکهیتا ا گفتهیم یعطر حام هیشب یعطر

پرت کنه  "..." مارستانیخودش رو از طبقه دهم ب خواستیودر اخر م زدیبعد از اون هم همه اش از مرگ حرف م هیزد وگر غیج

تا عاشق  دهیبه اخر رس اشیکه انگار دن زدیحرف م یبا حسرت در مورد حام یشبش جور میومنصرفش کرد میکه نگذاشت نییپا

 یوجدا از اون خوشبخت یاونهمه اتفاق رو با هم بفهم یقلبت وقت کشهیم یچه درد یدونینم یکنیرو درک نم دایحال و ینباش

 یشد خال داریفردا صبحش ب یکشیکه فقط درد م کنهیغمزده ات م یتازه جور شهیداره صاحب بچه هم م ینیبب ینیعشقتو بب

دو ماه  یکیبره تمام اون  تونستیراه هم نم یانگار خشکش زده بود حت کردینم هیگر دیخندیاومد نم ینم ادشی یزیبود چ

که  دایخوش به حال و گمیوقتا م یحسشون کرد بعض دشونیشن دیکنارش بودن د وشایون یسه ماه شده باشه االن حام دمیشا

عشقتم با عشقش جلوت پز  یمنته یدار توییتنها هیتلخ یلیخ یایدن ییادم تازه متولد شده شد ه هیوصبح مثل  دیشب خواب

  دهیم

بالها  نیبود ا اشیخواهرش بود دن دمیفهمیبارون خوب حالش رو م ریز رونیپاشد ورفت ب کردیم هیرو باال اوردم آرما گر سرم

 هیدختر بودنش مرد محکم نیدر ع داینبوده سرش اومده راستش و یدرد کم

رو در اوردم تمام خاطرات  دایوعکس ا بمیداغون شدن سهم همه اس دستمو کردم داخل ج نمیبیم کنمیکر مف قیبه حقا یوقت

 داشتم یاومد کاش منم جرات خودکش ادمی

 ازت نبودو یخبر"

 تاب تو بودم یب یلیخ

 سراغت اما  اومدم

 شد وجودم هیگر پر

 دلتنگه تو بودم یلیخ

 مهربون ونازم گل

 نجامیچرا ا دونمینم

 اصال چم شده بازم ای

 قول وقرار اونهمه

 ارمیب ادتی اومدم

 یراه گهیانگار د اما

 برگشتن  واسه

 ندارم

 گل بارونه امشب نجایا

 بهیفضا عج نیا چقدر

 گمینم یچیمن ه چرا

 بهیعج خندمیم چرا

 مجبورم  بخندم اخه

 نهیاشکامو نب یکس

 کو تا باورم شه حاال

 نهیمن هم سرنوشت

 از قلم افتاده باشمکه امشب  ادینظر م به

 بود که من امشب  ارزوم

 باشم سادهیتو وا شیپ

 یقشنگ یلباسا چه

 زمیچقدر عز ادیم بت

 من از دور ویخندیم تو

 زمیریاشکامو م واست
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  یام که بود غهیسل خوش

 بهتر از من اونه اره

 دونمیازم م سرتره

 همونه یخواستیم اونکه

 حسودم دمیفهم تازه

 تو تودست اونه دست

 اونم یدا انگارخ یا

 دونهیضعفمو م نقطه

 تو دست تو حلقه است  حاال

 اون حلقه تو دستات دست

 نمیبیمن اشتباه م ای

 دروغ بود همه حرفات ای

 یدیند یریرو بگو گل من تو ازم خ بله

 نمیبود بب ارزوم

 یدیسف یتو رختا که

 میهردو حلقه دار حاال

 تو دست من تو چشمام تو

 من اما موندم یزد تو

 حرفام یقولت رو ریز

 زمیعز یخوشبخت ش برو

 یدیند یریازم خ تو

 نمیبود که بب ارزوم

 یدیسف یتورختا تو

 رو بگو گل من بله

 شرشو بکن بگوو

 اصال شهیتو باورم نم یب هیوزندگ من

 کم کم شهیسردم م داره

 از اشکام لباسم سهیخ

 هامو کردم هیگر همه

 هم نمونده واسم یاشک

 نجایاز ا رونیب زنمیم

 نباشم یگیرو م بله

 گوشه هی رونیاون ب رمیم

 به دامن خداشم دست

 به دامن خداشم دست

 تموم شد یرو گفت بله

 اخر کاره گهید نیا

 بگم مبارک خوامیم یه

 ذارهیبغضم نم یول

 من بود کیهقم تبر هق

 کردم هیواسه تو گر من

 کردم هیاشکو به تو هد یقطره ها قطره

 دمیکش یچ یدونینم زمیتو جشنت عز امشب

 دمیدیاشکام نبودن تورو واضح تر م یکاشک

 نهیبیچشمام نم گهید
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 سهینوینم دستمم

 نامه اس هی نیهم میدلخوش

 سهیخ سهیخ نمیا گرچه

 جمله نامه ام  نیاخر

 از ته وجودم نهیا

 "عاشق تو بودم یلیخ زمیعز یخوشبخت ش برو

دم  ییدلم چا یبگ تلخ دستم بود حت یفنجون ت هی شهیل همسالن مث یرفتم سمت پنجره قد کردیکه داشت خفه ام م یبغض با

 خواستیکرده ورنگ ورودار نم

------ 

 :یحام

 شدیآرما تو سرم زده م یهمه حرفا زدیم یبیبارون عج توراه

 عاشقت بود دوست داشت دایو یعوض-

 ریدلم رو ز تشیمعصوم یول ختمششنایکه نم یبدتر از اون تو نگاه معصوم دختر گهید یبود ودلم هزار جا ابونیبه خ نگاهم

 دمیشنینم یزیچ یول کردیصحبت م وشاین داستیکه سمش و یهمون دختر کردیورو م

 تکون داد: دستمو

 یحام-

 جانم-

 ه؟یجنس کوچولومون چ یپرسینم-

 تفاوت نگاهش کردم یب

 ه؟یچ-

 کرد بعدشم بغض اخم

 یچیه-

 ؟باشهیچیه-

 دختره-

 دختر؟خوبه-

 ؟یخوشحال نشد-

 باشه بچه اولم خوادین دلم پسر مم دایو-"

 "به من چه جنس پسرت ، عجب-

 نیینبود رفتم پا نیداخل ماش یینگاهش نکردم هوا یگفت ول یبد یخورد و ا شهیسرش به ش وشایزدم رو ترمز ن محکم

 بود تو ذهنم اومد؟ یچ نیا ختیواشکام ر

 که من دارم؟ هیجهنم یایچه دن نیا

 تو ذهنم اومد یدختر یها قهقه

 نیچرا من نابود شدم؟ا رمیبم خواستیدلم م کردمیم هیومن گر دیکوبیصورتم محکم م یبارون تو زاریسمت محوطه شال رفتم

 پسره امشب بهم گفت؟ نیبود ا یحرفا چ

 من؟ یزندگ یبوده تو یک دایو نیا

 مامان خبر داره تلفنم رو در اوردم وزنگش زدم بعد از چهاربوق وصل شد: حتما

 مامان یدایپ سالم پسر کم-

 سالم-

 ؟یشده حام یزیچ-

 مامان-

 ؟یحام یخوب-

 نگران بود وصداش

 ه؟یک دایمامان و-

-...... 

 اون هم با بغض : دمیپرس باز
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 ه؟یک دایمامان و-

 خوبه؟ وشاین-

 ه؟یک دایمادر من؟ گفتم و یچونیپیچرا م-

 ه؟یک دونمیمن چه م-

 ردمتن صدامو باال ب یتو صداش مشخص بود کم ینگران یول

 ه؟یک داینشد حرف ، و دونمیمادر من چه م-

 شناسمشینم-

 یشناسیم-

 :دادزدم

 ؟یگینم یزیچ ویشناسیم-

 نه-

 مامان دروغ بهم نگو-

 ؟یشد وونهید ؟یحام یگیم یچ-

 ؟یزنیرو بهش وصله م وشایکه ن هیهمون دایو گم؟یخاطره گذشته منه؟ درست م دایو-

 یچرت کمتر بگو حام-

 تهران امیمن فردا م-

 چرت وپرتم کن یفکرا نیکمتر از ا نمتیبب شمیاتفاقا خوشحالم م ایب-

 یاهنگ دمیشنینم یزیچ یول کردیصحبت م وشایصدا راه افتادم ن یونشستمو ب نیبود رفتم سمتش ماش ختهیبه هم ر وجودم

 ه؟یک دایکه پخش شده بود من رو به فکر برده بود و

 نگو یتو عوض شد "

 بگو که چت شد زمیعز

 عاشقت شد یدل من اشتباه ویخواستن تو

 به قلب تنهام دلتو

 وسپردم ینسپرد

 اصال من به درد تو نخوردم فهممیم حاال

 نهیقلب تو بس یجز من تو یکس دیبا چرا

 گرمه  ییجا هیسرت  تو

 نهیمن باتو هم فرق

 نداره یواسه ما فرق ییجز جدا گمیم یوقت

 اشکات نذاره ندفعهیدستات ا یبه جا خوادیم دلم

 که تنهام یوقت شهیم یچ

 یریمنو بگ یاروم کنارم دستا ییایتو ب یریاوج گوشه گ یتو

 مثل من یاتاقت از رو دلتنگ یگوشه  یبر ستمیکه ن یوقت شهیم یچ

 سراغت ادیها ب هیگر

 سراغت ادیها ب هیگر

 سراغت ادیها ب هیگر

 بشنوم از تو شهیم یچ

 یمن ندار ریغ یکس

 دوس دارم به جز من یلیخ

 یمحل نذار یکس به

 عشق نیدوس دارم تو ا یلیخ

 رهیتو گ یکنم پا حس

 خدافظ گمیبهت م تا

 رهیات بگ هیدارم گر دوس

 رهیات بگ هیدارم گر دوس
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 نگو یعوض شد تو

 اون ادم صابق یستین

 من عاشق عاشق یعشق ول یب ویسرد تو

 تا ته قصه کنارم یمونیم کردمیم فکر

 کس وکارم یتو من چقدر ب یکه ب یدونستیم کاش

 با ماست شهیکه دل تو تا تهش هم یبود گفته

 نجاستیاخر غصه هم یخب نگفته بود یول

 یواه دیام هیجز من نمونده واسم  به

 یراه مهین قیاز اول تو رف دونستمیم کاش

 بارم هیواسه  شهیم یچ

 ینیبه راه من بش چشم

 ینیمنو بب یخوابا یکه خواب یشبا وقت ای

 قلبم یحرفا تو یلیخ

 هنوزم که هنوزه تهس

 یاصال بدون خوامینم

 دلت واسم بسوزه که

 دلت واسم بسوزه که

 چند وقت هیدارم بعد  دوس

 یباش دهیمنو ند که

 سراغم ییایکه م یوقت

 یباش دهیخودت رس به

 ندارم یمن حرف گهید

 خدا به من نظر کن یا

 مونده تو قلبم یحرفا

 احساسش اثر کن یرو

 باش  خوادیدلت م یهرجور

 خب بمون کنارم یول

 که جز تو یبدون کاش

 رو دوست ندارم یچکسیه

 رو دوست ندارم یچکسیه

 "رو دوست ندارم یچکسیه

---------- 

 :آرما

بود انگار که صد  دهیخواب دایناراحت بود رفتم باال سر و یلیخ دمیخواب بابا رو د دمیشب بود از خواب پر مهیدو ن یحوال ساعت

صورتش بود من  یبغض تو کردیم تمیکه اذ یزیاروم وچ یلیاون هم خ خوابهیکه م یه معصومدرست مثل بچ دهیساله نخواب

زنگ خورد  لمیودر رو بستم همون موقع موبا رونیبشم اروم از اتاق رفتم ب منکرش تونمیکردم ونم تیرو اذ دایامشب باز و

 واخرش ... دمیجنگ یلیکه بخاطرش خ یفائزه بود کس

 :شهیله تر از همحوص یکردم اون هم ب وصل

 جانم؟-

 سالم مرد مهربونم-

 سالم-

 ؟؟ییکجا-

-... 

 ؟ ییکجا نمیگفتم زنگت بزنم بب دمیاز خواب پر دمیراستش خوابت رو د-

 فائزه ادیمن االن خوابم م-
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 اخه...-

 زمیعز ریشبت بخ-

 آرما یول-

 فعال-

درسته  دیافتاد نشست ونابود شدن خانواده ام رو د یاتفاقا واسه خانواده ام نم نیوقت ا چیه ومدیکردم اگه باهام م وقطع

اتاق  نجاینه خواهر از دست رفته ام نشستم لبه تخت وبه اطراف نگاه کردم ا شهیعشقش واسه من نه بابا م یهمسرمه ول

ت خوش پوش رفتم سمتشون درس یخانم واقا کیازش گوشه اتاق بود همراه با  یمهمون نواز بود عکس بزرگ یلیبود خ نیارت

رو در اوردم عکس  میاومد گوش جیمس یچشماش رنگ خانم بود فکر کنم مادرشه عکس از هفت هشت سال قبل بود صدا

فرود  دیدلم لرز دکر اهیس امویچشما دن نیا یچشماش ول یرو دمیدونفره ام با فائزه رو صفحه حواسم رو پرت کرد دست کش

که  ی، از زندگ یزندگ نیها تر شده بودم من فقط گناهم عشق بود از اتنها بودم وتن یلیکس بودم خ یب یلیخ نیاومدم رو زم

 نیبود بهتر نیا تشونیاون کلبه کردم انگار که خاص یوارایدرد ودل با د یهمه رو نابود کردم تا به خواسته ام برسم تا صبح کل

تر  وونهیرو د وونهیشمال ادم د یهوا نهیا تشی، خاص دیرو به جنون کش دایو نجایا یچرا هوا فهممیشدن حاال میهمدرد ادم م

که  ارهیاز دل اون ادم تنها در م یحال وهوا گذرش دمار نیبه ا افتهیادم تنها ب هیکه  یعاشقو عاشق تر وامان از اون روز کنهیم

 کنه یحض کنه ، ادم تنها رو هم تنهاتر م ایدن

------------ 

 :دایو

 بشنو خود خودشه  صداشو

 نیبب لبخندشو

 بودا اتیدن

 کنارش بهینکاه کن به غر یول

پس نگاهتو بدزد وسرت رو  بهیمال مردم خوردن حرومه ع گفتیرفته بابا با تموم اخماش در حقت م ادتی،  یستیتو ن اونکه

  نییبنداز پا

 ستیسهم تو ن گهید بهیغر اون

پسند جامعه  یدزد بهیرو بدزد غرحس قلبت بود که االن فرسنگ ها دلش از دلت دور شده پس نگاهت  نیاشناتر بهیغر اون

 پس نگاهت رو بدزد هیعشق چ دوننیشه بودن رو به دلت بزنن اونا چه م-ح-ا-نگذار انگ ف ستیات ن

 قسم به چشمات"

 مثل تو نبود یکس

 تنهام بعد تو نشد

 به چشمات  قسم

 مثل من  یکس

 نساخت نسوخت

 عشق تو یپا

 دنتیواسه د سوزمیم دارم

 تودل بستن به چشم  واسه

 قفس نیکنج ا پوسمیم دارم

 تو بهشت تو امیباز ب خوامیم

 مثل دل من رهیقلبت بم یاله

 شد حاصل من اتییوفا یتو ب بعده

 که روزگار با من ناسازگاره نیبب

 داره هینکن به حال من که گر هیگر

 به چشمات قسم

 مثل تو نبود یکس

 تنهام بعد تو نشد

 به چشمات  قسم

 مثل من  یکس
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 نساخت نسوخت

 عشق تو یپا

 دنتیواسه د سوزمیم دارم

 دل بستن به چشم تو واسه

 قفس نیکنج ا پوسمیم دارم

 تو بهشت تو امیباز ب خوامیم

 مثل دل من رهیقلبت بم یاله

 شد حاصل من اتییوفا یتو ب بعده

 که روزگار با من ناسازگاره نیبب

 "داره هینکن به حال من که گر هیگر

-------- 

 :یحام

انگار  دیباریکه م یبارون ریز رونیندم خونه بهش گفتم چمدون رو اماده کنه رنگ نگاهش فرق داشت راه افتادم برو رسو وشاین

 کرده باشه ریتو قلبم گ یزیکه چ

  رهینم نییپا یبگ تلخ یت چیگلوت که با ه خیب خیب یبغض هی

 رسهینم یکه به گوش کس ییصدا هی

 رسهیمن به گوش کر اسمون م یدانه بغض من نه ص شهینه شهر تموم م رمیم راه

 خدا جونم ستیحق من ن یزندگ نیکه من دارم ا هیچه سرنوشت نیا

 ام از شهر وتموم ادماش خسته

 ستیکه هوام ن ییتو هوا دنینفس کش از

ارون فقط من بودمو ب ومدیتو ذهنم ن ییخاطره ا چیه یالک یها دیدلم به ام شدینم یجوره راض چیدلم گرفته بود که ه یجور هی

 هامو تو گوشم گذاشتم: یهندزفر دیباریکه م

 بدون من یبر ییخوایامشب م"

 جون من مهین یچشا سهیخ

 ایکنم خدا کاریباروت چ شهینم حرفام

 ک بشکنم یریم یدار راحت

 نگات کنم  کمیبذار  عشقم

 ما یبا هم بمونه دستا دیشا

 من ینفس نمونده واسه  گهیجون تو د به

 و نشکننرو تو هم دلم ر گهید

 رهیمیجلو چشات داره م دلم

 پاهاش ینکن بذار دلم بمونه رو نگام

 ذره اخه مهربون باش هی فقط

 رهیداره م یچجور نیبب خدا

 که بد شدم یگیتو راست م اره

 که جون به لبم یگیم اروم

 شهیدرست نم یزیچ یبمون اگه بر امشب

 یخبر بر یب شهینم ساده

 از من یبگذر شهیبگو نم عشقم

 شهیهم ینارمک بگو

 یرینگو که م میچه حال نیبب تروخدا

  یریکه دستمو بگ خوادیم دلم

 شمیبدون تو شکنجه م نرو

 شهیاخر گمینم یزیچ گهیبمون د شمیپ

 شهیتو نم هیواسم شب یکس
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 "رمیمن واست بم یاله بمون

که اتفاق  ییزایبه بعد واسه چ نیقراره از ا کنمیحس م زنهیحرفا دلت رو اهنگ زده حس کردم داره تموم حرفامو م تاحاال

به دلم  کجای یحس یشونه باال انداختم انگار که تمام ب الیخیحسه ب هیهمه اش  نایا یبشم ول مونیپش یلیخ یلیافتاده خ

بود رفتم  دهیاروم خواب وشایاتاق خواب مشترکم با ن یسمت خونه وتو فتمنداشتم ر انشیواسه ب یحس چیبرگشته بود ه

 دیوخواب دی-س-و-زد وچشماشو محکم بست وگونه ام رو ب یلبخند دمشیوسمت خودم کش دمیکنارش دراز کش

---------- 

 :آرما

 سرم یبا غرغر اومد باال نیخوابم برده بود ارت نهیکنار شوم نیچشم باز کردم رو زم یوقت صبح

 ن؟؟ییپا ییایب یوقت کرد یداداش ک-

 دونمینم-

 تو چشمام نگاه کرد متعجب

 نییفکر کنم تشنه ام شده باشه اومدم پا دمیاب پراز خو شبید-

 اهان-

 رفتم سمتش ودستشو گرفتم با داد پسم زد: ادیب نییرو گرفته بود وکمکش کرد از پله ها پا دایدست و سارا

 به من دست نزن یهست یتو ک-

 گرد شده نگاهش کردم یچشما با

 داداشت آرما دایمنم و-

 اروم در گوشم گفت:  مینداره که ک ادیمن رو به  یگرفته بود که حت دلم یلیخ دیدستم رو اروم کش نیارت

  میعادت کن دیدکتر گفته با شهیدوباره مثل روز اول م یروزا حت یبعض هیعیرفتارش طب نیآرما جان ا-

 نداشتم انشیواسه ب یحرف چیانداختم ه ریرو ز سرم

-------- 

 :یحام

 میجان بر وشایزود باش ن-

 ه رفتن بود حاال؟ب یاخه چه اصرار-

 کار دارم یسر هی میبر دیبا زمیپاشو عز-

 ؟یچه کار-

 غر نزن فداتشم میتهران بمون شهیواسه هم میبر دیشا-

 خب یلیخ-

مرتب کردم همه جا رو شکمش  ادیب رونیاتاق تا اومد ب سیرفته بود سمت سرو وشایاومدم ومرتبش کردم ن رونیپتو ب ریز از

گذاشتم وراه  نیکه تکون بخوره چمدون ها رو داخل ماش گذاشتمیمن نم یعنیتکون بخوره  ادیز تونستیبزرگ شده بود ونم

  بردیبود موقع مسافرت کردن خوابش م نیهم شهیخوابش برد هم عیسر وشایراه ن یتو میافتاد

 نبودم  نجایانگار که اصال ا کردمیم ریس گهید یایدن کی یومن تو خوندیخودش م یبرا اهنگ

----------- 

 :دایو

  ادینم ادشی یزیچ

بدتر از اونه  یچ یدونیم یول یشاد باش یول ارویدن هیتلخ یسیحرفه بنو یلیواسش تموم شده ، خ ای}انگار که باور کرده دن

 یتلخه ، تلخه و تلخم باش یسیبنو

 وقتام فاتحه اشو یبعض خونهیدلشو م تیوقتها ادم وص یبعض

 الیخیب یبرسم ه نجایاومدم که االن به ا ینم ایحس کاش به دن یتولدم کال ب نشستم

 شب تولد منه "

 کنارمن همه نیبب

 بازم نگاه تو انگار

 کنار من کمه نجایا

 همه ازم  یول یستین

  دنیپرسیتورو م حال
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 دنیفهمیاز اون نگام م یول ارودنیروم ن به

 حبسه تو گلوم یبغض هیتولد منه  شب

 یمن بود یارزو تو

 به ارزوم؟ دیبود رس یک

 گرفته از همه  دلم

 صدا ویشلوغ نیا از

 ادتهیرفتن  ی لحظه

 چرا؟ دمیپرسیم فقط

 نجایخوبه ا چقدر

 سر جاشه یچ همه

 خنده هاشه یصدا دمیصدا که شن نیبهتر

 دست تو دست یخوبه کنارم یچ همه

 بهتر از تو هست یعنی گهیگوشم م در

 باهم میدل خوش دار میگینم ییبا هم از تنها میخوشحال همه

 یبه نظرم مست یزنیقهقه م چقدر

 یمثال هست یگفتم الک نارویا

 مثال هنوز دستاتو دارم یالک

 تولدمه ها هنوز عکساتو دارم شب

  یخوب بود همه چ چقدر

 م؟یکمم داشت یزیهان مگه چ میغمم داشت مگه

 یشکنیهنوز درارو م مایمثل اون قد یراست

 یشنویسر وصدا رو م هیجا رنگ همه

 نمزیحرف نم ادیز

 ضیافسرده مر هی

 ؟یشنویهنوز صدامو م ستیحس خوندنم ن گهید

 بود؟ یرو فوت کنم االن به عشق ک شمعا

 بود گهیعشق د هیکنار من به فکر  اونکه

 شادن دورمو نگا چه شلوغه همه

 خنده ها دروغه نیا نینب مویسلف یعکسا

 ؟ینشست یتو کجا وباک یدار یچه حال االن

 یمست شهیمثل هم ای یتو بغلش ای

 هنوز یتو که کنارم گمیدارم م یچ

 خوشحالم  چقدر

 یمثال هست یالک

 تولد منه  شب

 کنارمن همه نیبب

 بازم نگاه تو انگار

 کنار من کمه نجایا

 همه ازم  یول یستین

  دنیپرسیتورو م حال

 دنیفهمیاز اون نگام م یول ارودنیروم ن به

 حبسه تو گلوم یبغض هیتولد منه  شب

 یودمن ب یارزو تو

 به ارزوم؟ دیبود رس یک

 گرفته از همه  دلم
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 صدا ویشلوغ نیا از

 ادتهیرفتن  ی لحظه

 چرا؟ دمیپرسیم فقط

 ندارم ویکس حس

 شمیم ریاش درگ همه

 گن؟یم کیتبر ویخاطرات بدت چ با

 چند سالم شده؟ اصال

 کنهیفرق نم برام

 دمیم عیترج ینگاهتو به همه چ هی

 کجاس؟خشک شد به درا اخه معرفتت  چشام

 همه کس شماس؟ گهید یکیاالن  یراس

 کنه؟یدم به ساعت چکت م یاون شیپ االن

 االن اونه نفس شماس؟ ششیکرده پ ریگ دلت

 من خورد شدم ندفعهیکه خوبه حالت ا تو

 مغرور شدم گهیخودتم د مثه

 خوابمیبه بعد راحت م نیخودتم از ا مثه

 شهر خورد شدم نییمن پا ییباالها تو

 ستمیهمرنگت ن گهید یشنویم صدامو

 ستمیاون دل سنگت ن چهیباز گهید

 شب تولدم یحت کنمیبهت فک نم گهید

 "ستمیدلتنگت ن گهیمثال د یالک

گرفته  یفراموش شیالیخیدختر از ب هیادم  هینشده فقط  شیکه طور یکس ادینم ادشی یزیکه چ یکس نهیرسمش هم الشیخیب

مهم  ستیدلخوش بودم اما مهم ن یچرا الک دونمیفقط نم هیاخرش چ دونستمیکه ممن  نهیبب خوادیکه نم دهیاونقدر د گهیفقط د

 ادین ادتیخاطره  یخوبه بخواب یلیخ زایچ یلیوقتا ندونستن خ یعضخوشگل زدم ب دشویمنم ق یکه با فراموش نهیا

 ینخور غصه

 ینخور غصه

 ینخور غصه

 هیبذار  گمایرو م بهیهمون غر ادیم یدست یدست اسیدن یخوراک نیتکرار شده چون خوردنش دردناک تر یهمونه ها ول کلمه

 کنم  انشیواست ب گهیجور د

 ادینم ادشی یچیانگار اونم ه کنهینگاه م بهیهمون غر یخوش اومد"

 رو سرم اوار شد؟ یارزوهام چطور یدید بهیغر یه

 اخه؟ یاومد یتو ک بهیغر

 ؟یگذشت دور زد خوش

 بهتر از من؟ یکرد دایپ

 نویاسترس ا شهیمن هم یمن نزدم تو کار نفس مصنوع ینفس بود یبود یزندگ یجان بود ژنی، هه اکس یبود مایتو دن بهیغر

 چقدر تنهام؟ ینیبیاخرم دلتو بردنو من دلتو زدم حاال م بهیداشتم دلتو ببرن غر

 یلعنت ینبود بهیتو برام غر بهیغر یمن بود یایتو دن بهیغر

 یتو عشق بود بهیغر

 یبود دیام

 یرفت

 ایهم ن گهید

 همون خدا که ... گمایحسابا با خودش دارم خدارو م هیتسو یسر هی رمیم منم

 میبگذر

 شد امیکه دن یلبخند ادیتموم شد بهش فک کن به روز اول به  یبد همه چ چقدر

 که االن خاطره اش اشک شده  ییایهمون شوخ ادی به
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 یورفت دمیچش دمویکه کش زایچ یلیخ ادی به

 کلمه به اسم عشق هیتو  شهیکه جمع م زایچ یلیحرمت خ به

رو داره  زایچ یلیخ کنمیتو چشماش نگاه م ششیپ رمیم زنهیلنگ م شهیکه واسه ما هم اشیدن ششیپ رمیخودش قسم م به

 {"که کال فراموش کردم زاسیچ یلیدارم بگم خ زایچ یلیخ رهیتو مخم نم زایچ یلیبده خ حیواسم توض

-------- 

 :نیارت

 که سوخت امشب یارتش نیمونده ا یباق نیاخر ریفندکمو ز مزنیم شیات

 رهیم ادیفال گرفتم م گارامیگرم دوباره برگشته کنارم با س ییبهتر از قبل دم تنها یلینه حالم خوبه خ دارمیبازم ب امشب

 هم نه اومده نباری؟ا هیفقط جوابش چ دونمیحاال نم مونهیم

 ارزومه به تو برسم نیارت-"

 "انم خانوممج دایمنم ا-

 ساعت رو مخمه یصدا کیت کیت

 ست؟یازت ن یکه خبر یاالن نکنه مرد رمیمیم ینباش یرو گذروندم گفت ینگو که چه جهنم یگذشت به کس ییروزا هی سیس

 افتاده  رشیگ یکه به پستت خورد عجب ادم یاون بعد چارهیب

 مطمئن باش  یاگه دلت شکست تقاص داد تیزو خوشبختخانم با ار دایا یشهرمون ول یزد دلم گرفته بارون از ادما بارون

 نشده یزیچ نیپسر اروم باش ارت الیخیب

 ستیمال من ن گهینشده فقط چند ماهه د یزیچ

 گذرن؟یشباش چجور م یعنی

 دوسش داره؟ یعنی

 رو کنارم حس کردم آرما بود یکنار دستم ، حضور کس یسنگ یگاریس ریله کردم به ز شمیمونده اخر ته

 ق؟یبا خودت رف یکنیم کاریچ نیارت-

 گذرونمیم-

 و؟؟یچ-

 دمیبه مرگ رس دیشا-

 اخه...-

 واقعا ادینم ادشی یزیچ دایخوش به حال و گمیوقتا م یبعض-

 انداخت ریرو ز سرش

 ، هه عاشق شد رفت  شهیوخوب تر از تو هم هست هم دیجد نهیهم ایدن یدونیاومد ، م دهیپسر جد-

-..... 

 هیعصر  روزیبند نشد راستشو بگم د ییدستم به جا یبد سوخت ول یلیخوشگلتر شده دل منم خ یلیخانوم خونه اش شد خ-

وقت دوسم  چیخوشحال بود از اولشم ادم رفتن بود ه یلیخ دیبود اومده بودن خر رونیباهاش ب دمید رونیسر رفتم ب

 نداشت 

-..... 

 زویچ هی دونمینم یول-

 و؟یچ-

 کنه؟یم هیمن گر یخال یجا ادیهنوزم به -

 ختیر اشکام

 کنمیدق م یاگه بر گفتیم شهیهم-

-.... 

 زم؟یکه کنارشه بگه منم دوست دارم عز یمثل عاشقا به اون تونهیم-

-.... 

 ازم دور باشه؟ هیثان هی کنهیم هیهنوزم گر-

-...... 

 ؟یخل وچل خودم گهیبه اونم م-

-..... 
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 هق هق گفتم: با

 به منه؟ دنیهنوزم ارزوش رس-

 داداش-

 هام رو گرفت وگفت: وشونه

 ؟یونگفت یدیکش گاریس ویختیچند روز همه اشو تو خودت ر نیتو چرا ا-

 پاک کردمو خواستم از کنارش رد بشم که بازوم رو گرفت وگفت: اشکمو

 سوزهیمنم دلم م-

 نامزدم  کنمیم یمعرف نیجلوت وبگه اقا ارت ارهیب رهیرو بگ گهید یکی یتو که عشقت نرفته دستا-

 م؟یاتاقت حرف بزن میبر شهیم-

 البته-

 میافتاد راه

----------- 

 :آرما

 خواب بود زایچ یلیخ دنیبود د خواب

که به سرم اومد نشستم لبه تخت  ییزایچ خواستیم وبیصبر ا یلیخدا وک یول یکه فکرشو کن یتر از هر خواب ایرو داشتنشون

 هم نشست اونطرف اون زودتر شروع کرد به گفتن: نیارت

قرار بود  زایچ یلیخ افتهیاتفاق ب زایچ یلیکر کنم واست تاحاال گفته باشم از اومدن ورفتنش اومد وساده رفت قرار بود خف-

 بهترم هست مگه نه؟ شهیخوب هم یسهم من بشه ول

 ؟یکشیم گاریس نقدریچرا ا یکنیخودتو داغون م نجوریا یول شدهیچ یجان واسم گفت نیارت-

 کنهیارومم م-

 داره واست ضرر-

 دونمیم-

 ؟یکشیوم یدونیم-

 هرچه زودتر خالص بشم خوامیم کشمیضرر داره م دونمیچون م-

 یتو هنوز جوون-

  الیخیب-

 من خودم چقدر داغونم؟ یدونیم الیخیب یگیچرا انقدر م-

 گارمیبشه دود س کشیشر دمیم حیبشم ترج میسه یغصه هام رو با کس خوامینم نهیواسه هم دونمیم-

 واسه وصف حالت بگم ییجمله ا چه دونمینم-

  نجایا زمیعز یول گهید یکینشد  نیا یگینگو االن با خودت م یزیچ-

 رو قلبش  وزد

 ودل بستن دوباره رو ندارم یمن هم حوصله عشق وعاشق ستیکاروانسرا ن-

 یشیم-

 همه اش دروغ بودبچشم چون  خوادیدلم نم گهیعشقه د ایحس دن نیتوبه کردم مزخرف تر گهیمن از عشق د الیخیب-

 یدونیبگم خودت م یچ-

 رونیاز اتاقش ب ورفتم

----------- 

 :نیارت

 بودم باز کردم دهیکه خر ویدیسررس

که  یاخر سیروبروم گذاشتم وو مویرو در اوردم وگوش گاریس دیپالتوم وپاکت جد بیآرما فکر کردم رفتم سراغ ج یحرفا به

 یه پلماه جلو عقدش بود زدم رو دکم کیازش داشتم 

 گهید یدوسش دارم شرمنده انشاهلل خوشبخت بش یلیخ کنمیمن دارم ازدواج م دمیکه بهت م هیامیپ نیاخر نیا نیسالم ارت-

 خدافظ یچیه

گذاشته بود از خودش  دیخطشم عوض نکرده بود عکس جد یاخالقشم دوس دارم که حت نیبود ا نیگوش دادم انال یبار چند

 قفله گهیهم د یخدا دستاشون چه تو یا ناایجانم چه به هم م یوعشقش ا
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 هیخواب گر یتو دایسمت اتاق و دمیدو یگاریس ریز یاومد انداختمش تو هیوگر غیج یزدم صدا شیرو هم ات یبعد گاریس

شدم آرما حولم داد کنار  سیچند لحظه گذشت حس کردم خ دیلرزیلش کردم محکم فشارش دادم به خودم م-غ-ب کردیم

از  یاریاخت چیکرده بود ناراحت بود واقعا ه سیخودش رو خ نکهیاز ا زدیخودش رو م هیبا گر دایفت ول گر-غ-رو ب دایو

بهش پوشوند بعد از حمامش هرروز  زیرو اروم کرد ولباس تم دایوآرما و میکرد زیخودش نداشت همراه سارا اتاق رو تم

 یوموها شگاهیابه سارا گفت ببرتش ار شیهفته پ کیآرما  دیوبا کمک آرما خواب دیلباسهاشو پوش هیبا گر یحت شدیتر م فیضع

 یکوتاه خاص ترش کرده بود آرما دست رو یموها یول دادیم یخاص ییبایرو کوتاه کوتاه کردند هردو مدل بهش ز دایبلند و

 اروم گفت: دایو دیکشیموهاش م

 آرما؟-

 جانم خواهرم؟-

 بدم یلیمن خ-

 یستینه ن-

 من بدم-

 هیفته خودش ادم بدگ یهرکس زمینه عز-

 من بدم ینگفته ول یکس-

 تونستیرو بلد نبود هنوز نم زایچ یلیهنوز خ یصحبت کنه ول تونستیجواب داده بود وم یخداروشکر گفتار درمان کردیم هیوگر

 خوردیم نیوقتها موقع راه رفتن زم یبعض گهید یزایچ یلیمانتوش رو ببنده وخ یدکمه ها

 گفت: هیرد وبا گرشروع به نوازش کردنش ک آرما

 فدات بشم یستی، بد ن یستیخواهرم تو بد ن-

 یهمگ دیکه کامال خواب یوقت دیشد واروم چشماشو بست وخواب رهیآرما خ یدرشتش که پر از اشک بود به چشما یبا چشما دایو

 رو صدا زد: میآرما من و سارا که عزم رفتن کرده بود رونیب میبا هم رفت

 دیصبر کن نیسارا ارت-

 من زودتر گفتم: میرگشتب

 جانم داداش؟-

 راستش چجور بگم-

 و؟یچ-

 راستش من االن... دیکرد تشیحما یلیخ دیبود دایمدت که کنار و نیا-

 آرما؟ یتو چ-

 گفت: یکرد وبا لبخند یبلند مکث

 برگردم تهران دیخبر بهم داده با هیهمسرم -

 شده؟ یزیچ-

 شمیافتاده دارم پدر م افتهیب ییا گهیبه شکل د تونستیکه م میاتفاق زندگ نیبهتر-

 طرف ناراحت  کیخوشحال بود واز  یلیزدم بهش خ یلبخند

 مبارک باشه-

 یسالمت باش-

 سارا با بغض گفت: کدفعهی

 ؟یچ دایو-

ختم بشه  ییقرار بود به جدا یقیعم یانگار که وابستگ ختیلحظه حس کردم قراره هزار برابر تنهاتر بشم قلبم کال فرو ر همون

 انداخت وگفت: ریآرما سرش رو ز

 برمشیم-

 گفتم: عیسر

 ذارمینه ، من نم-

 زدمیگرد شده نگاهم کردند فقط حرف م یوسارا با چشما آرما

 شهینم میدوسش دار میآرما ما بهش عادت کرد شیببر یحق ندار یعنی ذارمینم-

 زد وگفت: یلحظه به خودم اومدم آرما لبخند هی

  ستین یاز تهرانه پس مشکل تتیخودت هم اصل دمیاز اون فهم یهران جدات دیاریب فیخب شما هم تشر-
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 انداختو گفت: ریسرش رو ز سارا

 امیب تونمیمن نم یول-

 :دیسوال من رو پرس آرما

 چرا؟-

 گهیخب د-

 با انگشتاش  یکرد به باز وشروع

 فتم:زدم وگ یدوس نداره به آرما بگه لبخند دیوشا هیافتادم که گذشته سارا چ نیا ادی

 بره دایو میذاریما نم-

 گرد شده نگاهم کرد یبا چشما آرما

 گرفتمو گفتم: دستاشو

 یرو بگ هیوبه مادرت قض یبرگرد یکه بتون یتا وقت مونهیداداش شرف تو شرف منه خواهرتم مثل خواهر نداشته خودم م-

وبعد  ادیب ادشی زایچ یسر هیرو درک کنه و قیبهتره حقا کنهیخرابتر م زویمن بمونه بهتره االن برگشتش به تهران همه چ شیپ

 از اون برگرده تهران 

 یول-

 میواما واخه هم ندار یول-

 زد وگفت: یلبخند

 رها کنمو برم تنها نجایخواهرم رو ا ارهیاخه من چجور دلم تاب ب-

 سارا کنارشه پس غمت نباشه ستیخواهرت تنها ن-

 که گذشت گفت: کمیانداخت  ریرو ز سرش

 نون دارتم داداشواقعا مم-

 فدات کنمیخواهش م-

 کن هیرو واسش ته حتاجشیخواهرم وما  یدرمان یها نهیهز نجایا گذارمیم ینه نگو من کارت اعتبار گمیم یزیچ هیفقط -

 کردم وگفتم: یاخم

 اخه؟؟ یچ یعنی نکاری؟؟؟ایکشیخجالت نم-

 برمشیرو م دایگفتم نه نگو واال و-

 زشته ینجوریداداش اخه ا-

از  شینداشت ب یاالن فراموش دایباشه وخرجش رو نده مطمئن باش اگه و نجایکه خواهر من ا نهی، زشت ا ستیزشت ن چیه-

 بود  یادم پر خرج شهیچون هم نجایواسه بودنش ا کردیخرج م نایا

 انداخت وگفت: ریرو ز سرش

 گفتیو اخر سر هم م دیخریم هیش هدواس ستیروبه راه ن شیوضع مال دونستیافتاد م یم یهر اتفاق یمخصوصا واسه حام-

 دایکه کفششم بعد از دانشگاه از و یهمون پسر شینابود لیدل شهیروز م هیعشقش  یحام دونستینم کننیرو رد نم هیهد

 ینفر بعد یپ رهیوم ندازهیرو دور م دایداشت اون هم به زور راحت و

 افتاد سمت اتاقش واخر سر گفت: راه

 نشده ریتا د اماده کنم لمویمن برم وسا-

 باشه-

------------ 

 :آرما

وقته ونرم بهتره ساعت  ریکه د کردیهمه اش غر غر م نیوراه افتادم ارت دمشیخواب بود بوس دایرفتم اتاق و یخدافظ موقع

 دایبهبود پ دیشدم دکتر گفت شا دایحال و یایرفتم وجو مارستانیکه ب دیطول کش کمی نیهشت ونه شب بود واسه ا یحوال

مگر در  ستیبه برگشتش ن یدیقبل تا االنش هست رو کامال فراموش کرده وام لاز حافظه که مربوط به پنج سا یقسمت یول کنه

  شناسهیبه عنوان عشق اولش رو نم یبه اسم حام یکس گهید یعنی افتهیموارد خاص که به ندرت اتفاق م

تب ساده هم نکرد  هی یسوخت ومرد که واسش حت یکس واسه دایکنم و کاریچ دونمینم افتمیهاش م یونگیاون د ادی یوقت

 یوقت اونجور نبود حت چیه یحام یول خواستیرو از ته دلش م یحام رمیگیم شیچکار ها که نکرد ات یواسه حام ادیم ادمی یوقت

وقت  چیه دایو ینبود برا یحام رفتیجمع وخانواده اش قربون صدقه اش م یجلو دایکه و ییوقتا یکه باهم بودند حت ییوقتها
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 کیبا  ای دیدیرو م یحام ییجا هیاگه  دینخواست باور کنه نخواست باورش رو از عشق خراب کنه شا دایو ینبود ول یعشق خوب

 ومردبد سوخت  دای، و شدیعاشق نم نقدریا شونیروز اشنا شدیبرخورد ساده از کنارش رد م

اب رو از داشبورد  یزدم کنار وبطر افتادمیراه م دیبود نبا نیا ارتخوابم گرفته بود حق ب زدمیچرت م یلیراه بودم خ یها مهین

چشمم گذشت  یعمر خاطره از جلو کیلحظه به اندازه  کیو رونیکامل اومدم ب رونیدر اوردم در رو باز کردم وپامو گذاشتم ب

 اخرش دمیانگار که رس وردخ چیگوشم پ یوحشتناک تو یوصداها

 ادیازش بر نم یرخود خدا هم کا یکه حت ییهمونجا

 یلحظه سبک هی یکه فکرشو کن یزیکار گذشته از هرچ یکن ول یرحم هیمن چقدر جوونم ها خدا  یوا یا یگیکه م ییهمونجا

 یگردیلحظه بر م کیو یکنیورفتن رو حس م

به سمت  ییتکون بدمش نگاه کردم پاها تونستمیسرفه چشم باز کردم سرم درد داشت انگار اصال سر بر بدنم نبود نم با

 ومدندیم

 اشیوجذبه اش ، مادرم با کوه غصه اشو مهربون شیولبخندش ، بچه نداشته ام ، بابا با اون همه پدر ساالر دایو

 ، تلف شد رهیمیداره م نیحس ای-

-..... 

 امبوالنس خبر کنه یکی-

 :دادم اروم گفتم رونیکه داخل دهنم بود رو ب یسمتم سرفه کردم وتمام خون دیدو ییاقا هی

 اب-

 بودم ارومتر گفتم: دهیوقت ند چیبابا رو ه یها هیگر کنهیم هیل بابام و بابا داره گر-غ-لحظه حس کردم تو ب هی

 بابا اب-

بود درست مثل  اهیشد وچشمهام بسته انگار همه جا س سیخشک شده بدنم به رعشه افتاده بود لبهام خ یلیکردم لبهام خ حس

برگشتم  کدفعهی یراه افتادم ول ستادمیبه بدنم بود ا یونه درد زدیداد م ینه کس دومیم یینه صدا گهیشب د یعزا دار

سمتش  دمیبود خودم بودم ودورم شلوغ بود به دستام نگاه کردم سالم بودن بابا نگاهم کرد وراه افتاد دو دهیخواب دمشید

وبه عقب نگاه کردم  ستادمیحرکت ارفت از  یصداش زدم ول دمیرسیبهش نم دمیدویم لیتردم یانگار رو دمیدویم یهرچ

درد داشت پرت شدنم وباز حالت  یلیپرت شدم خ ییشد محکم به جا دهیلحظه انگار بدنم به عقب کش کینبود  یزیچ چیه

بدنم  یتخت امبوالنس با ناباور یکه بهم چشم دوخته بود نشستم رو یچشمم رو باز کردم چشمم خورد به دو چشم عسل یراحت

لحظه  هیبه عقب برگشتم ونشستم کنار اون اقا که روبروش دونفر از همون پرستار ها بودند  دمیترس یلیخاز بدنش رد شد 

 ها رو کردم بهش وگفتم: شهیظاهر م بایادم فرشته مرگش ز گنیبود م پیخوشت تارخنده ام گرفت اخه پسر پرس

 داداش-

 زدم بهش دست

 یاهم اخو-

 بهش زدم یمشت کردیرو حس نم یزیمنگ بود وچ انگار

 شم؟یخوب م ؟منیخواب اروی ییهو-

 ینگاه به خودم کردم سرم پر از خون بود ودست وپاهام حساب شمیلحظه از حرف خودم خنده ام گرفت اخه من که خوب نم هی

 گفت: یکیاز اون ها رو به اون  یکیبودنو ورم کرده  یزخم

 شده ها یضربه مغز نکهیداداش مثل ا نیحس-

 بگم یچ دونمینم-

 وگفت: کردیرو جدا م زاتیراننده وتجه نیبه حالت تور مانند امبوالنس که ب دوز

 تر برو عیسر کمیداداش -

---------- 

 :نیارت

 یزیرو واسش قابل تحمل کنم البته اونکه چ ییتنها نیا دیکه با دایبه و کردمیفکر م زیتخت وبه همه چ یبودم رو دهیخواب

اومدم  یافتادم که وقت یاون موقع ادیشده بود باز رو دستم گرفتم  دهیوآرما واسم خر ادیکه از لطف و یلیموبا یگوش دونهینم

 ختمیکه دورم بود رو دور ر یخوب یزایترکم کرده همه چ دایا نکهیا دنیبعد از فهم زوسه رو شدیدادم چ حیرو ترج نجایوا

بامداد روز پنج شنبه اواخر اذر ماه بود  کی قایتلفن در اومد ساعت دق ی، صدا ادمهیقشنگ جز به جزئش  شیحدودا ده ماه پ

 نجایدوسدارم ا ییکه خ نهیواسه هم بهشتیتا ارد زهیریاز مرداد هوا به هم م نجایبود ا ختهیبهم ر یلیوهفتم هوا خ ستیب

 تخت یصفحه خاموش وروشن شد ومن وصل کردم ونشستم رو یاسم آرما رو کدفعهی دمیم حیرو به تهران ترج نجایباشم وا
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 جانم؟-

 به شور افتاده بود دلم

 سالم-

 سالم شما؟-

 راستش میکرد دایودستمونه پ نجاستیکه ا یلیموبا یما شماره شمارو رو نیارت یاقا دینیبب-

 :دادزدم

 آرما کجاست؟-

 بودم وخبر بد یتلفن لعنت نیاز سرشب همه اش منتظر ا نکهیا مثل

 .... یریام یاقا دیاروم باش-

 :دادزدم

 ؟یچ یریام یاقا-

 "..." مارستانیب دییایب دیتونیراستش شما م-

 امیاالن م-

 دنیوشروع کردم به دو رونیلباس هام رو عوض کردم وزدم ب عیکردم وسر قطع

 وخاموش کیشب تار ویتورفت"

 منو گرفت در اغوش یبغض تب

 وتموم لحظه هامو ویرفت تو

 "عشق تو کردم فراموش ادی به

 مثل برادر نداشته ام بود  ختیریبود وحضورش اشک هام م نجایکه آرما ا یچند ماه نیخاطرات جلو چشمم بود ا تمام

 لحظه ها رو غم گرفته یستیتو ن"

 رو ماتم گرفته هیثان تن

 "غم از من گرفته ونیتموم خنده هامو شب گر ویستیتون

که اومد دست بلند  ینیماش یعمارت جلو کیکه اونجا بود نزد ییبه جاده ا دمیفقط برسم رس خواستیدلم م دمیدویم فقط

 میدیگذشت که رس یساعت کیچالوس  مارستانیسمت ب میرفت عیومن رفتم باال سر ستادیکردم واون هم ا

 بود ودستاش وپاهاش بسته شده بود  یچیبود فقط سرش باند پ ژهیو یباال سر آرما بخش مراقبت ها رفتم

 اشک ادما رو نهیبیخدا م"

 داره حساب لحظه ها رو خودش

 دمیکش یتو چ یب دونهیم خدا

 "رو صدایبغض ب شنوهیم خدا

 صداش زدم: اروم

 آرما من که گفتم نرو-

 هق زدم: وهق

 ؟یداداش چرا رفت-

-...... 

 یمن که گفتم بمون لعنت-

-......... 

 تختش فرود اومدم کنار

 شو  داریشو داداش ب داریب-

که  ییبودن خانواده ا زیبشه مثل خانواده ام واسم عز شیزیچ ستمخوایدلم درد گرفته بود نم یلیخ زدمیسرم م یمشت تو با

 بعد از اون اتفاق از دست دادمشون با هق هق گفتم:

 بود تا نابودم کنه لطفا پاشو یواسم کاف کباریکنم  یخدافظ یبا کس خوامیمن دو بار نم-

 اشکمو پاک کردم ورو به پرستار گفتم: ستادمیا

 درسته؟؟؟؟ ستین شیزیداداش من چ نیخانم ا-

 انداخت ورفت نییسرش رو پا پرستار

 سال قبل تهران: ده
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واسش فراهم  زیپسر که باال شهر تهران خونه اشونه وهمه چ هی شدیم دهیکه به گوشم شن یجذاب یوصداها یسالگ هفده

که بودند  یینجایبود به ا بود ومادرم تهران عشق کارشون رو کشونده یپدرم اهل انزل یعنیبود  یواسه بندر انزل تمیاصل شهیم

بود اونروز موندم خونه سارا و مامان وبابا رفته بودند عمارت بابا بزرگ  یعروفرو داشت و کال تاجر م یپدرم تجارت تن ماه

 مهین میراننده امون راه افتاد یسیچونکه امتحان داشتم باهاشون نرفته بودم همراه با ع ششونیوقرار بود من امروز برم پ

چند  گفتینم یزیچ چیبود وه ختهیاعصابش به هم ر کردیم رییزنگ خورد ورنگش مدام تغ یسیکه تلفن ع میبود راه یها

منه از  یاز خودمه از صدا کردمیشهر بودم چون حس م نیا یهوا وادما نیعاشق ا یشرج یهوا یسار میدیگذشت رس یساعت

 نرفت سمت عمارت رو بهش کردمو گفتم: یسیجنس منه ع

 عمارت؟ دیریچرا نم یسیاقا ع-

-..... 

 یسیاقا ع-

-..... 

بود  ادیز یلیبابا بزرگ خ یها یینگه داشت امالک ودارا مارستانیدر ب ینگفت جلو یزیبهش دادم چ ینشسته بودم تکون عقب

 پشت سرش راه افتادم گفتم: نییداشت رفت پا زاریشال یتاکستان و چند هزار متر نجایبابا هم ا

 ؟یسیع اقا مارستانیچرا ب-

-.... 

 یسیاقا ع-

 :ختیچشمام نگاه کرد واشک از چشمش ر یسمتم تو برگشت

 بابا مامانت وسارا فوت شدند-

 :دادزدم

 ؟؟؟یچ-

 انداخت دادزدم: نییرو پا سرش

 ؟یگفت یچ-

 گفت: هیگر با

 اقا گمیم تیتسل-

ساله ام  ازدهیفکر نبودن خواهر  تخیریاشکهام م کردمیم یرانندگ عیگاز فشار دادم سر یوپام رو رو نیسمت ماش دمیدو

 نییوبعد از چند معلق پرت شدم پا زاریتعادلم رو از دست دادم ورفتم داخل شال کدفعهی کردیام م وونهیوپدر ومادرم د

 رخ داد  یمیچشمام بسته شدند وبعد از اون انفجار عظ

 زد: ییبود لبخند ژکونده ا ستادهیسرم ا یباال یسیباز کردم ع چشم

 ؟یشد داریب-

-..... 

 نیارت-

 بله؟-

 ؟یبهتر-

 خوبم-

 میکنه بر صتیترخ ادیبه دکتر بگم ب-

 امینم ییمن جا-

 گرد شده نگاهم کرد وگفت: یچشمها با

 ؟یچ-

 بغض گفتم: با

 برم فعال خوامینم گهید یجا چیمن رو ببر اونجا ه هیمیبرم عمارت قد خوامیکه م ییتروخدا تنها جا-

 انداخت وگفت: ریرو ز سرش

 اخه-

 لطفا یسیاخه نداره ع-

 برم کلبه ومنتظر بابا ومامان وسارا بمونم خواستمیرو قبول کنم م قتیحق خواستینم دلم

 نبوده؟ نجایا یخاک داره مگه چند وقته که کس نجایکلبه باز شد چقدر ا در
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 گفتم: هیوبا گر دیترک بغضم

 چند روزه .... یسی...عیسیع-

 لم کرد وگفت:-غ-ب یسیکنم ع انشیب یحت تونستمینم

 میون کسالی-

 چشماش نگاه کردم  تو

 ستیومتاسفانه پدر بزرگت هم زنده ن ستندیوپدر ومادر وخواهرت ن یتو خواب مهیون کسالی-

 ؟یچ-

 اومدم وگفتم: رونیاغوشش ب  واز

 بزرگ؟ ؟بابایگفت یچ-

 عمرش رو داد به شما یبر اثر سکته قلب شیپ کسالیاره متاسفانه -

 رونیب رفتمیم یخودم گاه یدر رو قفل کرده بودم رو گذشتیبودم عقب گرد کردم ورفتم داخل اتاقم ده روز مالل شده  کال

 یبه عنوان خانواده با انگشتام رو ستیدورم ن یکس چیه مهیون کسالهی یعنیتکه نون تا زنده بمونم  کیو خوردمیاب م یوکم

 ستیمهم ن الیخینبود ب یسیاز ع یخبر دمیکشیکف اتاقم اشکال مختلف م یپارکتها یخاکها

 حمام هم نرفتم  یگذشته حت یماه دو

توجهم رو جلب کرد  یینامه ا یسلطنت یکنار کاناپه ها یعسل زیم یشده بود رو دهیپوش دیسف یهمه جا با پارچه ها نییپا رفتم

 منامه بازش کرد کیدفترچه حساب و کیداخلش بود و شینه سال پ ونیلیم کیبازش کردم اندازه 

که پدر ومادرت تک فرزند بودند  یدونیشرکت بابات برسم م یبرم به کارها دیبمونم با نجایا تونمینم نیاز ا شیپسرم من ب"

 نیا رهیدارند که اداره اموال رو تا بزرگتر شدن تو به دست بگ یبه کس ازیهاشون رو اداره کنه ون ییتا دارا ستین یکس چیوه

 حتاجتیما گردمیبر نم یداخل حسابت من تا چند سال ختمیمقدار هم ر کینگه دار  تودخ شیپول که داخل پاکت هست رو پ

مراقب خودت باش اخه  یلیخ یلیبهت خ گمیسرت بزنم باز م امیواسه سال نو ب دمیازخودت مراقبت کن قول م یرو بخر وحساب

 " یارباب یادگاریتو 

نامه نشدم راه  نیماهه متوجه ا کیمن  یعنیماه قبل بود  کی دمشیبار که د نیهم رفته بود اخر یسیع یپلک زدم حت یچندبار

 شده بودم یخسته ام استخون خال یافتادم پاها

جعبه از  هی دیکشیم گاریبابا س شهیشهر شروع کردم به راه رفتن هم یبه شهر داخل کوچه پس کوچه ها دمیرس رفتمیم راه

 دمیکش یسرباز رو اتش زدم دودش گلوم رو سوزوند ول نیاول ریوز دمیکه قرار بود بشن همدردم رو خر ییارتش ها نیا

 وراه رفتم االن نوزده ساله بودم

 به چمخاله بود  زییکه نشون دهنده اومدن فصل پا یبارون زدیوبارون م رفتمیم راه

تو  یبه لباسهادور شده بودم از عمارت  یلیراه افتادم مرکز شهر خ یرفتم سمت حمام وبعد از دوش مختصر ختیریم اشکهام

 بایداشت وخودش هم فوق العاده ز ییبایشده بود اندام ز رهیخ ییاونطرف تر به مانتو یمغازه ها نگاه کردم دختر یها نیتریو

 مانتو رو نبود رفتم داخل مغازه وسفارش دادم همو

 چند اقا؟ زیسا-

 که اونجاست یاون خانم زیسا-

 زد ووواسم اورد  یبخنددستم دختر رو نشون دادم خانم فروشنده ل وبا

 د؟یریکادو بگ شهیم-

 البته-

 وگفتم: یپولش رو حساب کردم ورفتم سمت درب خروج دیچیدورش پ یکادو گرفت وربان قرمز یسیانگل یروزنامه ها با

 که من رفتم؟ یاونم وقت د؟یخودتون بهش بد شهیم-

اومدم اون دختر  رونیهم واسش گذاشتم وب یزدم وانعام ییشد لبخند ژکونده ا رهیمتعجب به چشم هام خ فروشنده

 میکرد ییساده ا ینبود عذر خواه یسر ووضعش انچنان ادیز یزده بود ول یداخل وتنه اش به من خورد عطر خوب ادیب خواستیم

 جلوم وگفت: دیپر نفر هی کدفعهی دمیکشیم گاریوس زدمیوراه افتادم قدم م

 ه؟یچ نیا-

 رو نشونم داد وبا داد گفت: ومانتو

 ؟یهست یتو ک-

 بنده خدا هی-

 دادزد: باز
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 ؟یهست یک-

 بنده خدا هیگفتم که -

 ؟یچ یعنیکارت  نیا-

 بدم هیگفتم بخرم بهت هد یکنیقشنگ نگاهش م یلیخ دمید دونمیخودمم نم-

 کرد سمتم وگفت: پرت

 الزم نکرده-

 ست؟ین نطوریا دنیرو پس نم هیهد-

 :دادزد

 خفه شو-

 چشم-

 :ولرزش دست گفت هیگر با

 ؟یچ یعنیکارا  نیاخه ا-

 دونمیخودمم نم-

 و؟یچ-

 کارو کردم نیکه چرا ا-

 نگفت اروم گفتم: یزیچ چیانداخت وه ریرو ز سرش

 یبپوش یبه خوش-

 دستتون درد نکنه-

 کنهیدرد نم-

 اروم گفتم: نشستیخنده اشم به دل م دیرو باال اورد وخند سرش

 اسمتون رو بپرسم؟ تونمیم-

 نه-

ساله بود که دلم رو از  11-15دختر  هی دایا دمیپرسیومن م زدیواون حرف م میزدیراه افتادم قدم م ادهیالش پافتاد دنب وراه

 شد وگفت: رهیوبهم خ ستادیا ییبه جا دیهمون اولش برده بود رس

 ن؟ییاین گهید شهیم-

 دا؟یچرا ا-

 کنمیلطفا خواهش م-

 چشم-

نشد ونشد  یسیاز ع یوخبر گذروندمیکه من سرکار م ییها دیذشت عگ یومن هم رفتم ورفتم سمت عمارتمون چند سال رفت

رو گرفتم  سانسمیمدرک ل دیطول کش یرفته بودند چند سال نیکس رفته بودم سرکار تمام پس اندازهام ازب چیخبر از ه

 ... شدمیماهه اخراج م کیشدم یاستخدام م یوقت ای کردندیمعموال سرکار استخدامم نم

 :نمارستایحال ب زمان

 ایدن نیا یتو دایکه و یآرما بود تنها کس دایو یتنها حام مردیآرما م دیسمت پرستار ودکترا وبهشون التماس کردم نبا دمیدو

درد از دست دادن خانواده اته دکتر ها گفتند تمام  نیبدتر دیکشیم یکس یهم مثل من ب دایو خواستیداشت دلم نم

 ریغ یکس چیهفته گذشت وباالخره من رفتم خونه آرما وضعش ثابت بود وه کیدند بهم ندا یدواریام یول کنندیتالششون رو م

بود رفتم سمت  زیهمه جا هم تم ومدیغذا م یبه روز آرما اومده درب عمارت رو باز کردم بو یاز من خبر نداشت که چ

خانواده اش  یاورد حت ینم ادی هو بر یزیچ چیه یبهتر شده بود ول یلیحالش خ دایبودند و یوسارا در حال اشپز دایاشپزخونه و

رو  انیهرجور که به صالحشه واسش جر میتونیاز پنج سال قبلش که م ریبه غ ویکم کم همه چ ارهیم ادیبه  گفتیدکتر م یول

 زد واومد جلو وگفت: یوهر شک ممکنه واسش خطر داشته باشه لبخند میکن فیتعر

 شناسم؟یسالم من شمارو م-

 گه؟ید نیمنم ارت دایسالم و-

 زم؟یعز یاهان خوب-

 دیابروم باال پر یتا هی

 زد وگفت: یلبخند سارا

 درست کنه خوادینم یزیجون خانومت گفتم چ دایداداش من به و-
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 لبخند زد وگفت: دایگذاشت و شینیدست رو ب داینگاه کردم سارا از پشت سر و متعجب

 ؟ییایوب یدستات رو بشور شهیم-

 البته-

 نیا یعنی،  رهیمیبگم که داداشش داره م دایآرما افتادم اخه من چجور به و ادی کدفعهیشده؟؟؟ یچ یعنی سیسمت سرو رفتم

سفره  رونیکالفه بودم رفتم ب یلیخدا خ یاومده؟ ا ادشی زیهمه چ یعنیشده  بیغر بیعج یلیخ دایو شدهیمدت که نبودم چ

 دوس دارم اخه؟ یمن چ دونهیاز کجا م نیجان ا یادرست کرده بود  یماه هیبود وقل دهیچ یقشنگ

 گفت: دایوسارا هم نشستند قاشق اول رو خوردم و دایو زیپشت م نشستم

 ادیب گفتمیبهش م میدوس داره کاش تهران بود یلیخ هیآرما هم قل-

ک وسارا واش دایو یرو لبخندا زایچ یسر هیاومده  ادشی دایو نکهیداخل گلوم شروع کردم به سرفه کردن آرما ، ا دیپر غذا

 جلوم: دیپر دایو ستادمیتو سرم زده شد بغضم رو با اب غورت دادم وا زیمن همه چ یچشما

 جان؟ نیخوب نبود ارت-

 نه ، نه خوب بود-

 انداخت وگفت: ریرو ز سرش

 خب؟ یچرا نخورد-

 لب سمت سارا سرش رو چرخوند وگفت: ریغصه اش شده بود نخورده بودم غذاشو اروم ز یلیخ

 درست کن یارا ، من بهت گفتم دوس نداره تو گفتحتما دوس نداره س-

 بزنم هرچند مزحک گفتم: یکردم لبخند یمتعجب نگاه کرد سع سارا

 دوسدارم فقط خسته ام-

 رو اورد باال وبا لبخند گفت: سرش

 چه خبر از شرکتت؟-

 باال وگفتم: دیابروم پر یتا هی باز

 شرکتم؟-

 سرش رو خاروند وگفت: یوکم ستادیا سارا

 خونه ییایسه روز ن نیا یبود ومجبور شد ختهیجان شرکتت که اوضاعش به هم ر نیارت گهید اره-

 اهان اره ، بهتر شده-

 نمیبب دمیپرسیرو از سارا م زیخوابش برد همه چ دایو یوقت دیخواب رو بهانه کردم با زیفرار کنم از همه چ خواستیم دلم

بهش گفته کاش به من خبر  یچ ستیدارم واست معلوم ن یعنیدوختم  سبز رنگ سارا چشم یبه چشما یاخه عصب هیچ انیجر

 داخل دلم کردم وگفتم: یبده پوف رهم از من نداشت که خب ییداده بود اخه شماره ا

 میکنیمن خسته ام برم استراحت کنم بعدا صحبت م-

------- 

 :دایو

 روز قبل: سه

 کجاست؟؟؟؟من کجام؟؟؟؟؟ نجایا پرتگاه بلند به اطراف نگاه کردم کیمثل  دمیخواب پر از

 لم کرد وشروع به نوازش کردنم کرد -غ-داخل اتاق وب دیپر یسبز اب یبا چشمها یدختر کدفعهیزدم با تمام توانم  غیج

 نشده فدات بشم یزیجان چ دایاروم باش و سیس-

 کجاست؟ نجای؟ایشناسیرو از کجا م ؟منیهست یتو ک-

 تو؟؟؟؟؟ دایو-

 دوخت به چشمام چشم ومتعجب

 دا؟یو یخودت-

 من باشه؟ یکپ یخواستیپس م-

 دمیوخند

 کجاست؟ نجایآرما وبابا ومامانم کجان؟ا-

 آرما؟آرما!-

 آرما ازدواج نکرده دونمیبابا من که م ی؟ ا یاره آرما نکنه تو زن آرما-

 شیآرما رفت تهران چهار روز پ ستمینه من زن آرما ن-
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 کجاست؟ نجایا ؟؟؟مگهیچ-

 واست بگم زویتا همه چ یباش قول بده اروم-

 االن کالس دارم یجون به سرم کرد نمیزود بگو بب-

 ؟یکالس چ-

 خب دانشگاه ؟یشد ونهید-

 یاهان نه تو کالس ندار-

 چرا؟-

 گفت؟یم یچ نیزده نگاهش کردم ا وبهت

 که دستام رو گرفت: نییاز تخت پا رفتم

 لحظه هی نیبش-

 باشه-

 لبه تخت ونشستم

داخل  دیعاشق هم بود یلیخ یاشنا شد نیبه اسم ارت یبا پسر شیتو درست تموم شده سه سال پجان  دایراستش و-

 یباالخره همه رو راض نیارت دیکرد یجفتتون پا فشار یبابات وخانواده ات مخالف ازدواج با اون بودند ول یدانشگاه عاشقش شد

 ادینم ادتی یزیچ چیاز پنج سال قبل ه یاز دست دادوحافظه ات رو  یدتصادف کر تونیشش ماه بعد از عروس نکهیکرد تا ا

 نداشت  ییا دهیفا یول ارهیب ادتیبه  ویکرد همه چ یسع یلیخ نیارت

 ؟یچ-

 گفت؟یم یچ نیا

صدامو در حد ممکنه باال اوردمو  گهیدروغ م گفتیچرا دلم بهم م دونمیحرفاشو باور کنم نم خواستیچرا دلم نم دونمینم

 وگفتم:

 دختر جون؟ یاحمق شد گه؟ید هیک نیتتو؟ار یگیم یچ-

 گمیبخدا راست م-

 انداخت باز دادزدم: نییرو پا وسرش

 یگیمثل سگ دروغ م یدار-

 نه به جان خودم-

 قسم نخور-

 رونیواخر سر هم دست دختر رو گرفتم واز اتاق پرتش کردم ب ختمیبشنوم همه جا رو بهم ر یزیچ خواستیبودم دلم نم یعصب

 گه؟یبود د یبشه اصال اون ک یهرچ خوادیبه درک که م

--------- 

 :یحام

شده؟  یچ یعنینگران بودم  یلیرو خ زیبپرسم از مامان همه چ گذاشتیومشغله ها نم میبود دهیبود به تهران رس یروز چند

اهم هم همر وشاین میاون حرف ها؟؟؟؟راه افتادم سمت خونه مادر یچ یعنیدوسم داشته  یچ یعنیمن؟ یتو زندگ هیک دایو

بود که  نیبپرسم ا خواستیکه دلم م یزیچ نیداخل اول میجا کرد رفت جابهدسته گل دستش رو  وشایاومده بود زنگ رو زدم ن

 ذهنم اومد یقهقه  ها تو یسر هی اطیداخل ح ه؟رفتمیک دایو

 یعه نکن حام-"

 "س کنم؟-و-رو ب هیس نکنم دختر همسا-و-تورو ب یتو عشقم-

به سر گذشته ام  یچ یعنیمغزم  یتو دیچیپیقهقه م یذاشتم وراه رفتم با هر قدم صداهم گ یرو محکم رو چشمام

 دی-س-و-ب-ی-لم کرد ومن رو م-غ-رفتم داخل مامان محکم ب میدیاومده؟رس

 ؟یباالخره اومد زمیپسر عز-

-..... 

 ؟یقربونت بشم مادر خوب-

 ؟یخوبم تو خوب-

 یها خواستیگذشت که دلکند ازم دلم م یلم کرد کم-غ-وباز محکم بشد  رهیرو از صورتم جدا کرد وبه چشمام خ صورتش

دسته گل رو داد به مامان بعد از مامان بابا ازمون  وشایبود ن دهیچیمغزم پ یعالمه صدا تو هیو کردیکنم سرم درد م هیگر یها
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ومادر هم گرم  وشایون دیدیم من فکرم هزار جا بود وبابا طبق معمول اخبار لنداخل سا یمبل ها یرو میاستقبال کرد نشست

  کردمیهرچه زودتر سر صحبت رو باز م دیصحبت بودند با

 اهم-

 رو خاموش کرد ونیاشون ساکت شدند بابا هم تلوز همه

 بپرسم؟ یسوال هی شهیم-

 نگاه کنم اروم گفتم: خواستیچشماشون دلم نم یتو یحت

 ه؟یک دایو-

 :مامان

 دا؟یو-

 زد رو به جمع وگفت: یلبخند وشایاال اوردم نکه حول کرده بود سرم رو ب انگار

 مدت نهمهیبودم ا ششیکه من پ هیهمون دختر دایخب و زمیعز-

 دمیجان از شما که نپرس وشاین-

 باشه؟ یک یخواستی:خب مبابا

 وسط حرف بابا وگفت: دیپر مامان

پسرم حالت  ه؟یک یپرسیحاال م ؟یدونیمگه نم داستیخودمون هم و وشاین ییاسم شناسنامه ا گهید وشاستیدوست ن دایو-

 ستایخوب ن

 صدامو باال بردمو گفتم: کمیکالفه بودم  ستادمیا

 یبفهمم بهم دروغ گفت یبخدا اگه روز یمامان ول یکنیازم پنهون م زویچ هی یدار دونمیچون م ستمی، خوب ن ستمینه خوب ن-

 به خودت قسم کنمینگاهتم نم یحت گهید

 وصداشو باال برد وگفت: دستایبابا ا دیرنگش پر مامان

ات چه اسم  ندهیهم باشه چه تو گذشته چه تو ا یهرک دایدوما و یتورو پدر ومادرت صداتو باال نبر ریبگ ادیاوال کره خر -

که عاقت  یما ند لیتحو گهیرو هم د فیاراج نیوا یکن یزمان حال زندگ یکه تو یریبگ ادی نویا دیهمسرت چه اسم دخترت با

 یودلش رو بشکن یباال ببر وتورو مادرت صدات گهید بارکیاگه  کنمیم

 نفر تو ذهنم اومد کی هینطفه خفه شدم گر یتو رسما

 چقدر خواستگار دارم؟ یدونیمگه نم ؟یپس ک یحام-"

 "ذارنیبخدا خانواده ام نم-

وهردو هم  میشده بود رهیهمراه مامان سفره انداخت ومن وبابا بهم خ وشاین خوردیتو مغزم موج م یادیز یفکرا یول نشستم

به  دیبشم وبا الهایفکر وخ نیهمه ا الیخیگرفتم ب میتصم یول دمی، باز به جواب سوالم نرس میخودمون غرق بود یایدن یتو

از همه جا دل بکنمو  خواستیداغون دلم م یلیخ یلیداغونم خ یلیبلکه ، چند روزه خ هاروم بش کمیدکتر مراجعه کنم تا اعصابم 

 برم

------- 

 :نیارت

بفهمه شکه  دایو یعنیخدا  یا اد؟یم یسر آرما چ یعنی بردیغلط زدم خوابم نم یرو تخت کم دمیسمت اتاقم ودراز کش رفتم

در باز شد  کدفعهی دمیرسینم ییا جهینت چیواخر سر هم به ه دادمیمغزم بود جواب هاش رو م یتو یادیز یسوالها شه؟یم

 کرد؟یم کاریچ نجایا نیسرم رو خاروندم ا یتم رو تخت وکمتختنشست  نشس یاومد داخل ورو دایوو

 انداخت وگفت: ریرو ز سرش

 میبهم گفت ما باهم ازدواج کرد ادینم ادمی یچیمن ه یشدیبه سرت اوردم وچ یسارا بهم گفت من تصادف کردم وچ یابج-

 گه؟یباشم د شتیپ دیاالن من اگه زنت باشم با

اصال؟ اونکه  میمگه دار شه؟یکنار من بخوابه مگه م خواستیم گفت؟یم یه کردم چگشاد داخل چشم هاش نگا یچشم ها با

کردم  یو سع نییاگه من نتونم تو دلم استغفراهلل گفتم ورفتم از تخت پا یچ افتهیب نمونیب یاگه ، اگه اتفاق ستیمحرمم ن

 صدامو باال نبرم گفتم:

 ادیب ادتیمن نخواب تا  شیخب االنم پ گهید ادینم ادتی یچیتو ه نیجان بب دایو-

 سمت در اتاق وباز کردم وگفتم: ورفتم

 حاال هم برو اتاقت-

 بود وگفت: نییپا یسرش حساب ادیم نشیف نیحس کردم صدا ف کدفعهی
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تا اوضاعمون رو خراب کنم  ادینم ادمی یزیبگم چ خواستمیناراحتت کنم بخدا نم خواستمینم یخب تو شوهرم خوامیمعذرت م-

 تنهات بذارم که ... تونمیبرم نم شتیاز پ شهیاخه ، نم

 دستمو گذاشتم رو دهنم به عالمت سکوت: زدیسر هم حرف م پشت

 نگو یزیچ سیس-

 اخه   اوردیاونهمه اشک رو از کجاش م دونمینم

 دایباشه بمون و-

 بچه گربه شرک شده بود  هیشب رونیکوتاه که از شالش داده بود ب یرو باال اورد با اون موها سرش

 نکن هیگر-

 گفتم: عیعوض شدن جو سر واسه

 ادیمن خسته ام خوابم م-

 صدام زد: دایسمت تخت و ورفتم

 ن؟یارت-

 بله؟-

 سمتش برگشتم

 ؟یبخواب ییخوایم رونتیب یبا لباس ها-

 وگفت: دیخند دایلباس عوض کنم و دایباال اخه من چجور جلو و دیابروم پر یتا هی

 یمراعاتمو کن کمیرو بهتره  یهمه چ ادین ادمیتو عوض کن تا  رونیب رمیمن م-

 زنهیهنوز دلم واسه اون م دامیرو تو اتاقم راه بدم من هنوز عاشق ا دایو یحت دیافتادم من نبا دایا ادی کدفعهی رونیب ورفت

 دمدایرو گوش نم دایو یصداها زدیکه بارون م یابونیخ یاز اتاق وراه افتادم تو رونیقرار اونم رفتم ب یهنوز هم ب

 گرفتیم شتریودلم من ب خوندیوم رفتموی، راه م یقشنگ یچه سمفون زییوبارون وپا یاهنگ وهندزفر 

 ابونایبارون تو خ ریز"

 بازنده وداغون منم

 شهر نیدلزده از ا منم

 وسر گردون رونیح منم

 اگه چشمت به من افتاد یدیوقت اگه منو د هی

 دادم بر باد مویحال خرابم رو جوون نیبب

 پام ریز شهیخشک که له م یبرگا یصدا

 خودم بخوام نکهیبدونه ا رمیم جلو

 دورم یتوجه به ادما یب

 چشمام یکه ضل زدن به اشک تو ییادما به

 دمیبر یخودمم از همه چ تو

  دمیدوو یبه قدم هرچ قدم

 دمینرس ممیکودک یبه ارزوها یهه حت یخود دار یکه جا تو

 کوتاه یموها

 یخاک یلباسا

 ؟یوباک ییتو کجا چه سرده هوا

 شترنیکه خاطرتش از تو ب ییابونایاز کوچه خ گذرمیم

 استقبالم ییایباالخره نم اومدم

 بدهکارم یزیچ هینکنه  هیچ

 گذشت دوسال

 فرستادم امیخاموش پ یبه گوش دوسال

 خوردم نیمن زم نیباختم بب من

 محکم ریدستاشو نگ شمیم وونهید دارم

 یروز هیداشتم واسه خودم  ایبرو ب منم

 یروز نیتو منو انداخت به همچ الیوخ فکر
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 میبود یما رو برجک تو کف مرخص نیبود یدورهم قاتیشبا که با رف اون

 یبود میقد پیتر یگیبهم م یخندیحساس بودم روت تعصب داشتم م چون

 هیچ یحس دلتنگ یدونینم تو

 دمیدیاما تورو نم ومدمیمن م گهیبود به اخر هفته د دمیام همه

 گهیفته وهفته وهفته ده بازم

 سالم نموند رو بدنم یجا گهید بخدا

 لم-غ-بغض تو گلوم عکس تو ب شبا

  یدیطرف سردرد شد هیاز  ویخوابیب

 دیخبر جد هیاز تو  ادیمنتظر که ب فقط

 تموم شه اخرش ینجورینبود ا قرار

 به مدل اهنش یفروخت یبه چ منو

 نگو قسمت بودش  هه

 بودش خدمت یبود فالن یات چ بهونه

 تو به پام یازت تا نسوز گذشتم

 خودم بخوام نکهیبدون ا رمیم جلو

 شترنیکه خاطراتش از تو ب ییابونایاز کوچه خ گذرمیم

 یپا لهش کرد ریکادو دادم عشقو تو ز واست

 یبرد مویومات همه زندگ شیک هیساده با  چه

 سر سوزن یحت گهید یحس چیندارم ه بهت

 سوزنیم نجایامشب ا نیخاطراتمون هم تموم

 غربت یبه واد رمیم

 گردمیبر نم رمویم

 چرا ولت کردم یتو بوده نگ ریاش تقص همه

 ینقش چی تو ندارم ه ِیتو زندگ گهید

 "یکه تو خوشبخت ش یقلب رو اله نیکه باختم ا یمن

 هامو در اورد وبا داد گفت: یصورتم تکون داده شد و هندزفر یجلو یدست

 صداتو نشنوه یکس یگوشت الحمداهلل کر شد یها رو هم گذاشت نیا یریاوفف چقدر تند راه م-

-...... 

 یباتوام نکنه هنوز کر ییاو-

 دا؟یو هیچ-

 ونه به الل شدنش خنده ام گرفته بود به خودش اومد وگفت: غشیج غیچشماش چشم دوختم الل شده بود کال نه به اون ج وبه

 پسره خنگ-

 من؟-

 نه ، نه-

 خنگه؟البد خودت یپس ک-

 دوباره الل شده بود زدیصورت جفتمون م یبارون تو دمیخندو

 یخوریخونه االن سرما م میبر ایب دایو-

 نوچ-

 نــــــــــــوچ؟-

 اره-

 ومدیرنگ بنفش بهش م یاشو باال انداخت چقدر روسر وشونه

 کوفت واره ، اره واجر پاره-

 ات پاره پاره نهیتخته س-

 اد زدم:وزبونش رو در اورد وفرار کرد د دیخند

 خونه میبر ایب رونیب کشمیاون زبونت رو از حلقت م-
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 شب جنگل خطرناک بود با خنده دادزدم: مهین کیاحمق شده بود ساعت  زدیدنبالش رفت سمت جنگل وقهقه م دمیدو

 سمت جنگل احمق جون یریچرا م-

 دمیزد نگران سمتش دو یبد غیح دیچیخورد وپ زیدفعه پاهاش ل هیسمتم که  برگشت

 دایو دا،یو-

 کردیم هیگر ششیبود تو صورتم بارون هم شدت گرفته بود نشستم پ ختهیموهام فرو بردم که ر یدستمو تو یبار چند

پاهاش  یانداختم رو لمیبا چراغ قوه موبا ششینشستم پ نیهم افتاده بود رو زم شیشده بود وروسر یکیاشکهاش با بارون 

 زد غیوج دیورم کرده بود دستشو روشون کش یلیخ

 یییییآ-

 اش شدت گرفت نگران گفتم: هیزن از دست بره گر کیحجاب  ومدیبدم م شهیرو انداختم رو سرش هم شیروسر

 ؟یدرد دار یلیخ-

 سوزهیم یلیخ-

 دادزدم: هیگر ریوبغض کرد وبعد زد ز دیچیپ یچند دور ولبهاش

 مگه نگفتم هان؟مگه نگفتم این نجایاخه االغ من که بهت گفتم ا-

 اه کردم وصدامو باالتر بردمو گفتم:نگ وبهش

 مگه نگفتم جنگل خطرناکه-

 ینگفت نویا-

 دوباره وگفت: هیگر ریز وزد

 سوزهی، م سوزهیم نیارت-

  میخوردیسرما هم م میموندیداخل موهام اگه همونجا م دمیکش دست

 خونه میبر دیپاشو با-

 باشه-

 کشش  شیجونورا که پ هیبق گهید کردیهم اونجا بود از ترس فرار م زد که اگه ببر مازندران یغیچنان ج ستادیا یوقت ستادیا

 یییییآ-

 خورنتیم انیم یکنیم دارینگو االن جونورا جنگلو ب یچیه سیس ییوا-

 چشمام با ترس نگاه کرد وگفت: تو

 ؟یگیم یچ-

 بزنه غیج نکهیبدون ا ختیاشکاش ر واروم

 دفعه با بغض گفت: هی

 نیارت ترسمیمن م-

 به جونت زنیجونورا بر نجایتا نگذاشتمت هم ایر راه بهرچه زودت-

 گفت: هیگر با

 یکنیتو غلط م-

 اش شدت گرفت وگفت: هیزد وگرومپ صدا اومد گر یبد غیدفعه ج هیزدم  یثیراه افتادم ولبخند خب عیسر

 امیراه ب تونمیمن نم-

 به من چه-

 کمکم کن-

 وگفتم: دمیخند گفتینم یزیچروبروم بود  قایدستشو دق دمیحرکت کش کیوبا  دمیخند

 یپررو نشو کمکه تو مثل خواهرم-

  دیلبخندش خشک دایدادم و یاومد چه گاف ادمی کدفهی

 خواهرت؟-

 ها یزیزبون بر نجایهم ندازمتینبود پررو خانوم ، م نینه ، نه منظورم ا-

 رد داره دختره خنگد یلیکفرم در اومد البد خ میراه بود یاخرا ختیریاشک م صدایافتادم اروم وب وراه

 میدینکن رس هیگر نقدریا گهید-

 نیارت-

 هووم؟-
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 بابامو آرما دلم واسشون تنگ شده شیبرم پ خوامیمن م-

 داد گفتم: با

 بابات ، آرما که... شیالبته پ ششونیپ یبر یکنیتو غلط م-

 ها؟؟؟؟-

 کرد وگفت: هیگر شتریب گفتمیم یمن چ یتو چشمام نگاه کرد وا ومتعجب

 من دوسشون دارم یمنن سارا بهم گفت چقدر سخت گرفتن بهمون ول یم؟اونا خانواده چرا نر-

 فعال نه یول ششونیپ برمتیپووف باشه م-

 زمیعز یمرس-

دست خودش داد سارا که خواب  یچه کار نیباال ونشست لبه تخت پاشو اورد باال اوه چقدر ورم کرده بود دختره احمق بب میرفت

مرحم ها درست  نیهفت هشت سالم بود واسم از ا یمامان بزرگ وقت شهیهم ادمهیم مرغ وخرما اوردم تخ نییبود رفتم واز پا

من ، داخل اشپزخونه رفتم  یرو دادیاثر م شتریب یمیقد یتز ها رفتیجا م نکهیاز ا دخوب بود بع یلیخ یواسه در رفتگ کردیم

 الیخیب دایاال جالب بود اتاق مامان بابا شده بود اتاق من ووکاسه گذاشتم وخرما وتخم مرغ اوردم ومخلوط کردم ورفتم ب کیو

 با تعجب گفت: دایشدم به فکر کردن بهش و

 ه؟یاون چ-

 صبحونه درست کنم خوامیم-

 کردمو گفتم: یظیغل واخم

 واسه پات خوبه-

 یبه پام بزن ناینه ، من عمرا بذارم از ا-

 نمیبب نیبش یکنیم جایتو ب-

 یونگرانم کرده بود که نکنه پاهاش شکسته باشن لباسها کردیم هیبه پاهاش وماساژ دادنش گرکردم به زدن مرحم  شروع

زد  غیج یرو محکم به پاهاش بستم کم یزدم به پاهاش اون مرحم رو باند کش نکهیبود از بارون بعد از ا سیخ سیجفتمونم خ

 یرو داشتم ول یاستعداد پزشک شهیانجام دادم هم یبودم ول ذارین کار ها بیساکت شد اخر سر کارم تمام شده بود از ا یول

اتاقم ودست  سیرو انتخابش کنم رفتم سرو یرشته پزشک تونستمیوالکل داشتم نم نیکه از باند وبتاد یبخاطر حالم وتنفر

وقت  یمن ک یخدا یبود وا دهلباسش رو عوض کر دایبرگشتم و یبردم وقت نییرو پا هیاول یهامو شستم وظرف وجعبه کمک ها

جلف نبود وشلوار وبلوز گشاد بود وشال هم سرش کرده بود تعجب کردم  ادیکرد لباس خواب بپوشه؟ البته لباس خوابش ز

 توجه بهش مجبور شدم داخل رختکن حمام اتاق لباسم رو عوض کنم یکرد؟ب دایرو اخه از کجا پ نیخنده امم گرفته بود ا

 دمیتخت رو انتخاب کردمو خواب یگوشه  نیرت ییتخت گوشه ا یبودرو دهیخواب رونیرفتم ب 

-------- 

 :یحام

سمت خونمون اون  میراه افتاد وشایهمراه ن شدیکه نم شدیبشم نم الیخیب خواستمیبود هرچه م ختهیاعصابمو بهم ر یکالفگ

بکه شبکه به اون ش نیهدف از ا یوروشنش کردم ب ونیتلوز یکاناپه جلو یرفت سمت اتاق خواب ومن هم نشستم رو

 مشخص بشه واسم هیبزنم تا قض دینبا یکس چیه بههم  یحرف چیمن خودم موضوع رو کشف کنم ه دیبا دمیپریم

 هفته بعد کی

واسم بد شده  یلیزدم نشد سه بار دادگاه داشتم ودوتا از دادگاه هام موکل هام بازنده شدند ومجبور به حبس خ یهر در به

 شیب کردیکه م ییوکار ها وشایشلوغ ن یجمع ها نیا یدارم به تنها بودن به نبودن تو ازیحس کردم ن دادیمغزم کار نم چیبود ه

از حدش  ادیز یتوجه ها گذاشتیوواسه جلب توجه من جلو چشمم م دیخریکه م ییا ترونهدخ یاعصابم بود لباس ها یاز حد رو

 یرفتن به خونه ومهمون یاز حدش برا شیب یامامانم با اسرار ه کردیام م وونهیاز اندازه اش همه اش داشت د شیب یمهربون

 ینم ادمی یزیچ چیه نکهیواز ا امیب کناربا خودم چجور  دونستمیمختلف وهمه وهمه شده بود سمبل عذاب من راستش نم یها

به جونت  یقیدرد عم هیخراب بشه  یات قراره به شکل افتضاح ندهیا یحس کن نکهیگرفته بودم ا یدیاومد عذاب وجدان شد

رو  زیچ چینه شب پنج شنبه بود راه افتادم سمت خونه حوصله واعصاب ه یساعت حوال یکنیکه فقط خودت حسش م ندازهیم

وبعد از اون سمت اسانسور طبقه ده رو زدم  نگیبهمن ماه رفتم داخل پارک کیو ستیبود وامشب هم ب یبرف وانداشتم ه

باالتر بود  میاز خونه پدر ابانیخونه ام غرب تهران وچهار خ 1112 یعنیاسانسور رفتم سمت واحد خونمون  ستادیووطبقه دهم ا

چراغ ها  کدفعهیرفته خونه اشون کنار مادرش  وشایخاموش بود حتما باز ن ارو انداختم داخل قفل ودر رو باز کردم چراغ ه دیکل

 روشن شد 

  یتا صد سال زنده باش شمعا رو فوت کن ایتولد ، تولد ، تولدت مبارک مبارک مبارک تولدت مبارک ب-
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 با لبخند گفت: وشایوبابا ومامان جلو اومدن ون وشایزدم ن ییاونجا بود لبخند ژکونده ا یکه بگ یهرکس

 شب تولدت مبارکت باشه میعشقه زندگ-

 ودومه ها ستیتولد من ب ادمهیکه  ییتا جا-

 که امشب شبشه نهیمهم ا-

حس خوشحال کننده  چیه دنیکشیم غیزدم همه دست زدنو وج یلبخند دی-س-و-وگونه ام رو ب ستادینوک پنجه پا ا واروم

 خوشحالم نکرد دستامو دو طرف بازوش گذاشتم وگفتم: ییا

 امیمن لباس عوض کنمو ب زمیعز-

 باشه-

 خاطره کی یاور ادیلحظه  کیاتاق شدم  وارد

 ایبه انتخاب خودم رو تختته بپوش وب دمیعشق جانم من واست لباس خر-"

 "تتیحما نهمهیبابت ا یمرس زمیزچشم ع-

 ای ارمیذهنم ب یتو یریخواستم تصو یهم فشردم وباز کردم هرچ یچشم هامو محکم رو چیه گریزنونه بود ود یاون صدا فقط

لباس رفتم سمت سشوار باز  ضیگرفتم وبعد از تعو یرفتم سمت حمام ودوش مختصر الیخیباز همون کلمات رو اصال نشد ب

 دیچیوشم پگ یهمون قهقه تو

 خودم واست سشوار بزنم؟ یدوس دار-"

 ایب ایچرا که نه ! ب-

 "برو گمشووو لوس-

چشمام کبود شده بود و الغر شده  ریشدم ز رهیبه خودم خ نهیا یداد وهزار تکه شد تو یبد یصدا نیرو انداختم زم سشوار

 ام بهیغربا خودم  کنمیخودم رو بشناسم چرا حس م تونمینم م؟؟؟چرایبودم اصال من ک

 با چهره نگران اومد داخل وشایپشت سرم باز شد ون در

 ؟یحام شدهیچ-

 ....از دستم افتادیچیه-

 سرت ، نگرانت شدما یفدا-

 زمینباش عز-

 ایمن برم تو هم زود ب-

 باشه-

 مو رو در اوردم وموهامو با اتو خشک کردم کارم تمام شده بود اتو

 که انقد ماه شدهمن قربون عشق جذابم برم  یاله یواااا-"

 "خدا نکنه خانومم-

بوده  میدوست بچگ ادمهیهمه باز دست زدند عِـمران دوستم اومد جلو تا  رونیرو چند بار تکون دادم واز اتاق رفتم ب سرم

 خوبم بوده یوجدا از اون پسر عمه 

 داداش گمیم کیتبر-

 زد که شکم رو کنار زد یلبخند یاش نگران به نظر اومد ول افهیق

 نون داداشمم-

گفت  شهیاز خودم دروغ نم ریکردم همه خوشحال بودند به غ یرو هم قسمت بند کیک 23از فوت کردن شمع عدد  بعد

 فکر بود وکنار جمع نبود ینشسته بود نشستم کنارش تو ییشده بود عمران گوشه ا ختهیام یهمراه با نگران یخوشحال

 ؟یساکت هیچ-

 جان؟ساکت-

 ؟یاره ساکت-

 عمران گفت: یجلو وبا نگاه به چشما اومد مامان

 ؟یکادو هاتو باز کن ییخواینم زمیعز-

داشته  جانیدوما مگه من بچه ام که واسه باز کردن کادو ه میکردم وداد یرو قسمت بند کیمامان اوال که زوده االن تازه ک-

 باشم؟

 سمتش برگشتم وگفتم: دمیگفت که نشن یزیاروم چ عمران

 داداش؟ یگفت یزیچ-
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 من ومامان نگاه کرد وگفت : یچشما تو

 از اونهمه ... یدوساله شده بود یبچه ها هیکه شب یداشت جانیتولدت بود که انقدر ه یروز هی-

 وسط حرفش وگفت: دیپر مامان

درسته  ادیب ادتی یزیاالن فکر نکنم چ یعمران همون موقع ها که هجده سالت بود وواست تولد گرفتم منته گهیرو م مایقد-

 ران؟عم

 داد وگفت: رونیشد عمران نفسش رو ب رهیعمران خ یچشم ها وبه

 ؟یباالخره چ یدرسته ول-

 خبر داره زیمامان حرف بزنه حتما اون از همه چ یجلو تونستیتعجب کردم انگار که نم یکم دمیفهمیهاش رو نم حرف

 زد وگفت: یلبخند مامان

 عمران زدیمادرت صدات م یراست-

 باشه-

 کرد ورفت رو به مامان گفتم: یشمام نگاهوبه چ ستادیوا

 ه؟یچ هیقض-

 حول کرد وگفت: یکم

 ؟یچ هی؟قضیچ-

 گهید یزایچ یلیوخ شیعمران کم حرف ینگاه ها هیقض-

 داغونه ختهیبهم ر شیزندگ یاز وقت شیشناسیخودت که م گهی، اگه دوسداشته باشه خودش واست م یچیاهان اون ه-

 البته-

اخه  دادیم حیها رو توض زیچ یسر هیامشب واسم  نیهم دیسالن با چشم هام دنبال عمران بودم باورفتم اون سمت  ستادمیوا

 یلیخ یکارش عمران وخانواده اش از وضع مال یمدت قراربود بره لندن برا هیقرار بود از فردا بره سنندج وبعد از اون هم 

قرار داد هاش عمران باعثشون بود البته اونهم  شترید وببو "..." یوبازرگان یجاربهره مند بودند پدرش صاحب شرکت ت یخوب

رو گرفتم هرجور شده عمران رو  ممیتصم نیشد واسه هم هیوتابع حرف بق یادم درست وحساب هیکه افتاد  یبعد از اون اتفاق

رفتم جلو  کنهیمهمون شوهر خاله صحبت  ای وشایوبا پدر ن ستادهیگوشه سالن ا دمید نمشیبب یک گهیکنم معلوم نبود د دایپ

 وگفتم:

 ؟ییایلحظه ب هی شهیعمران جان م-

 زد وگفت: ییجلو ولبخند ژکونده ا اومد

 جانم؟-

 اتاقم ییایباهام ب شهیم-

 وگفت: دیهمراه هم سمت اتاق کار وکتابخونه ام در رو قفل کردم عمران خند میافتاد راه

 ؟یباهام که در رو قفل کرد یکن یکار ییخوایم ه؟نکنهیچ هیقض-

 زدمو گفتم: یلبخند

 یگیبهم راستش رو م دونمیحرفاست که دوس دارم بشنوم م یسر هی ینه ول-

 انداخت وگفت: ریرو ز سرش

 جان یبهتره گذر زمان بهت بفهمونه تا من حام-

 ناراحت شدم اروم گفتم: یکم

 شده با من؟ تونیزیچ اشیو اریتو وزان-

 نه چطور؟-

 دیکنیرفتار م نیسنگ یلیخ-

 ادم اضافه ام هیخودمم  یایمن واسه دن یشناسیدورت بهتره من رو که م میخب ما نباش یشم ولنه دادا-

 ؟یگیم یدار یچ-

 خوادیدلت نم ای شونیارینم ادیخاص داشت که تو به  یاتفاقا یلیگذشته خاص بود خ هیجان خالصه بگم گذشته تو  یحام-

واخر سر با اون  میکه کمکت کرد یاونقدر میکنارت بود اشی ارویزانکه من و یاونقدر شونیاریب ادیبه  یدوس ندار ای یریبپذ

راحت  یلیجان خ ییدا میما نباش دیشا مینباش میگرفت میاز سمت خانواده ات تصم میعوض شد وسر خورده شد زیاتفاق همه چ

 ادیتره و بتونه با تو کنار ب

 ؟یزنیچرا مبهم حرف م-
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 یدیگم خودت هم دبهت ب تونمینم یزیجان من چ یمتاسفم حام-

 بره سمت قفل ودر رو باز کنه که با بغض گفتم: وخواست

 داست؟یمربوط به و زیهمه چ-

 جهیبه نت دیکه واسم مبهم بود شا یزیچشمم رو بستم وشروع کردم به گفتن چ لرزنیکرد حس کردم دستاش دارن م توقف

 برسم

من بوده ومن  وونهیکه د یمن بوده اره؟دختر یزندگ یتو دایبه اسم و یمربوط به عشق اونه درسته؟قبال دختر زیهمه چ-

 اش؟درسته؟ وونهید

 صاف کرد وگفت: کمیسمتم صداشو  برگشت

 پس خرابش نکن یحام یرو انتخاب کرد ندهیکه باشه تو ا یهرکس ای دایو-

 باال بردم وگفتم: صدامو

 بوده؟ ادینبوده عشق من و وشایبه اسم ن ییدرسته عمران؟ عشق من از اولشم دختر-

 رو باال برد وگفت: صداش

 واون از... شیسوزونیم یکه دار ییوشایاون از ن یکه روبروته رو درک کن یزیچ یخواستیوقت نم چیه-

 رو خورد دادزدم: حرفش

 ؟یاون از چ-

 دهنم رو گرفت وگفت: در

کن  یمشکل دارم سع شمینجوریهم ؟منیوبگن تو کرد افتنیمملکت به جونم ب هی خوامیداد نزن من نم ته؟یحال چیداد نزن ه-

 یدرک کن

 رو اورد داد دستمو گفت: وشایکارم وعکس من ون زیرو از دهنم برداشت ورفت سمت م ودستش

ناخواسته وارد  ایباشه اون خواسته  وشاین یعنیدختر  نیا دیبا یکه دار یزیوفردا وامروز وحال وهرچ ندهیگذشته وا یبنیم-

 یکه باهاش کل یکس دونهیاون تورو مرد خودش م یندار وشاین یب کردن سقف ارزوهابه خرا یحق چیشده تو ه تیزندگ

 یگذشته ات رو خودت از دست داد یحام گهیگذشته ات شو د الیخیب کنمیخوب ساخته تو ذهنش ، بهت التماس م یارزو

 یحاال دار یفرق داشت ول هیقض دیاالن شا یبودیرحم نم یاگه از اولش اونهمه ب ریاالنم دنباله اشو نگ یخودت خرابش کرد

بوده  تیتو زندگ دای؟ویفهمیتمام شده م گهید دایو دایتنها حق انتخابت دخترت وهمسرت هستند نه و یوانتخاب کرد یبنیم

اون هم  یمرده حام دایمردن و شهیاش م گهیاسم د شهینم داریوقت هم ب چیوه دهیخواب شهیهم یبرا دایو گهید ستین یول

وخانواده  یرو باز کن دایوداغ دل خانواده و یرو باز کن هیقض خوادینم گهیکرد االن هم د یطر تو خودکشبخا شیروز عروس

 ندارم یحرف گهیخودت رو ناراحت من د

که داره  یه؟اونیخاطراتم شد ک یاور ادیکه باعث  یاون ه؟یک دمیکه من د یمرد پس اون دایکرد اگه و ستارتیلحظه مغزم ر کی

 صداش زدم: کشهیمن بوده من مطمئنم که اون زنده اس ونفس م یقبال تو زندگ ینام دایو ه؟اگهیگذشته ام کبه  زنهیتلنگر م

 زنده اس دایعمران و-

 سمتم وگفت: برگشت

 یانقدر احمق بود شهیهم یاز بچگ-

 زنده اس باور کن گمیم-

 دمیرو م ستین دایو گهید نکهیشرط بهت باور ا کیبه -

 ؟یبه چه شرط-

 یودخترت فکر کن وشایات با ن ندهیبه ا-

 رو بستمو گفتم: چشمم

 زنده اس دایو-

 ؟یبه شرطتت عمل کن یدیقول م-

 ...یول دمیقول م-

 دایدرست مثل و یکن دشیناام دیتو نبا ییتو ستشیهست ون وشاین ینداره حام یول-

 ؟یبگ دایاز و شهیم-

 وقت چیواست بگه ه داینخواه از و ییا گهیرکس دچه از من چه از ه یطیشرا چیوقت تحت ه چیاصال حرفش رو نزن ه-

 اخه چرا؟-

 گهید یزایچ یلیوخ شهیوقت چون سقف ارامش خونه ات خراب م چیوقته ه چیوقت نخواه ه چیه یچرا نداره حام-
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 خب یلیخب ، خ یلیخ-

 وگفتم: ینشستم رو صندل وناراحت

 که هستم قسمت من نبود یینجایوقت ا چیکاش ه-

 سازنیاونو م کننیسمتشون رو انتخاب نموقت ق چیادما ه-

 یبساز یتو هم نتونست یول-

جور  هیرو  زیاعصاب شده قبال همه چ یرک وب یلیبود که عمران خ نیبود ا بیکه واسم عج یو موضوع رونیرفت از اتاق ب عیسر

 رش اوار شدههست که س یهم بخاطر اونهمه اتفاق شوم دیادم متفاوت شده شا هیاالن  یول کردیم فیتعر گهید

-------- 

 :دایو

مثل خواهرش بودم  ایانگار که اصال من وجود نداشتم  شدیتر از قبلش م بیعج نیهفته گذشته بود وهر لحظه رفتار ارت کی

 ه؟؟؟یعشق چ نیبودم پس ا دهیاز عشق شن یلیخ

درمورد خانواده ام ازم  یلیخ نیتسارا وار میهمراه سارا نشسته بود نمیبشنومو بب خواستیودلم نم کردمیدرک نم ویزیچ چیه

 وگفت: شمینشست پ نیارت دنیپرسیم

 جان دایو-

 بله؟-

 بگم؟؟ یزیچ هی-

 به چشماش نگاه کرد پلک زد سمت سارا ورو به من گفت: سارا

 ؟یجان قول بده خونسرد باش دایو-

 شده؟ یچ نمیخونسردم فقط بگو بب-

 تهران میبر دیفقط ما با ستین یخاص زیچ-

 تحملش کنم نگران گفتم: دیافتاده که من با یبد یلیاتفاق خ هیکردم  حس

 چرا تهران؟-

 مادرت؟ شیپ یبر یدوس ندار-

 برم خوادیدلم نم کنمیخب حس م یدوس دارم ول یلیخ-

 اخه چرا؟-

 شده؟یچ یگیم نیارت-

 ایجواب سوالمو نداد-

 نه؟ ای شدهیچ یگیم زنهیدلم شور م-

 راستش خب چجور بگم؟-

 گهیبگو د-

 میبر یلباس هات رو بپوش شهیم-

 کجا؟؟؟-

 ییجا هی میبر-

 شمیباشه االن اماده م-

 نییسمت اتاقمون ولباس هامو عوض کردم ورفتم پا رفتم

------- 

 :نیارت

دلم  یلیهم داشتم قبال خ نیماش دایاز صدقه سر و یاز حد پول واسم خرج کرده بود حت شیمدت که آرما کنارمون بود ب نیا

 نیبخوام ماش نکهیچه برسه به ا دیرسیهم نم شتمیبه خرج ودخل روزانه ومع یپول هام حت یداشته باشم ول نیماش خواستیم

 رفت باال به سارا نگاه کردم وگفتم: دایکه و یمدل باال وقت نیبخرم اون هم ماش

 سارا جان-

 بله-

 من چجور بهش بگم؟؟؟-

 ام؟؟؟یمن هم ب ییخوایم-
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کنه  هیشش گر-و-غ-ا یداشته باشه که تو ازین یحالش بد شه ممکنه به کس مینامحرم ادیبهتره چون من وو ییایاره ب-

 تحمل کردم که جلو روم باشه یچند روز به سخت نیا میکه من هم چجور ادم یدونیم

د هم قبل از اون اتفاق حجابش کامل بود وبع دایو یحت دادیوقت حجابش رو جلو روم از دست نم چیشالش رو صاف کرد ه سارا

 نکهیبودم با ا یدیادم مق  گذاشتیم دایسر و یاوقات کاله شتریباشم وب دایو یرو یجلو ادیمن ز گذاشتیاز اون هم آرما نم

 یومحرم غمبریخدا وپ یواهل مسجد ومنبر نبودم ول خوندمینماز وقران نم کردمیدراز نم ممیوقت پامو از گل چیجوون بودم ه

نگران  دایو مارستانیهمراه هم سمت ب میوراه افتاد نییاومد پا دایبودم . و دایبا ا که ییوقت ها یبود حت میحال ینامحرم

 گفت:

 ؟ینگه داشت مارستانیچرا جلو ب-

 دمیم حیتوض-

 و؟یچ-

 مینیرو بب یکی میبر دیجان ما با دایو نیبب-

 و؟یک-

 یشیبه وقتش متوجه م-

 باشه-

دست بودند وکنار من  یوسارا دست تو دایو ژهیو یسمت مراقبت ها میرو پارک کردم وراه افتاد نیرفتم وماش نگیپارک داخل

 گهید شهیوهرلحظه ممکنه واسه هم دهیخواب ژهیو یتخت مراقبت ها یداداشش رو نکهیسخت بود گفتن ا یلیخ ومدندیراه م

 گفت: هیوبا گر ختیاشکش ر دایشدم و رهیوبه آرما خ شهیش پشتو ژهیو یپشت در مراقبت ها میستادینفس نکشه ا

 ه؟یک دهیتخت خواب یکه رو یاون نیارت-

-...... 

 با توام نیارت-

  کردیم هیانداختم سارا هم گر نییوسرم رو پا ختیر اشکم

 تکونم داد وشروع کرد به مشت زدن بهم محکم

 ده؟یاونجا خواب هیبا توام اون ک-

 زد: غیسرم رو سمت چپ حائل کردم ج هیگر با

 با توام نیارت-

 دورمون جمع شده بودند یفرادها وا پرستار

 به اشکم وگفتم: دمیرو کش دستم

 ، اون ، اون آرماهستش دهیکه اونجا خواب یمتاسفم ، راستش ، اون دایو-

 دمیرو شن دایو غیج یبد شده بود صدا یلیحالم خ یافتادم سمت در خروج وراه

 ستینــــــــــــــه ، نـــــــه اون داداش من ن-

 نگاه نکردم پشت سرم رو هم یحت

---------- 

 :دایو

 ، اون ، اون آرما هستش دهیکه اونجا خواب یمتاسفم ، راستش ، اون دایو-

 تونستیآرما نم یداشتند ارومم کنن ول یکردم همه سع دنیکش غیوشروع به ج نیباور کنم فرود اومدم رو زم تونستمینم

  ژهیو یمراقبت ها یها شهیه شوشروع کردم به مشت زدن ب ستادمیا یبخوابه رو اون تخت لعنت

 شووووو داریب-

-..... 

 آرما-

-...... 

 از حال رفتم  کدفعهی

 هیوسارا هم اونطرف تر گر دیکشیم گاریبود وس ستادهیگوشه پنجره ا نیبودم وارت دهیخواب مارستانیباز کردم رو تخت ب چشم

 سمتم دیسارا پر نیینشستم رو تخت ورفتم پا کردیم

 کجا؟ دایو-

 دیدویسارا دنبالم م رونیسمت ب یبرگشت سمتم رفتم بدون حرف نیارت
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 دا؟؟یو یبر ییخوایکجا م-

 رو گرفت ودستم

 برم کنار آرما باشم خوامیم-

 ختیریم واشکام

 داره اجیداداشم به من احت-

 ستیتو حالت خوب ن دایترو خدا و-

 نمیآرمارو بب دیخوبم من با-

 دایو-

 یپلک نینگاه کرد ارت نیسارا به ارت کردیدستمو رها نم دمیشم دوختم ومحکم دستمو کشسارا چ یبه چشما نیوخشمگ ستادمیا

برم داخل  گذاشتیپرستار نم ژهیو یبه مراقبت ها دمیکردم رس یراه رو تنها ط هیزد که سارا دستم رو رها کرد راه افتادم وبق

 کردم نوشروع به التماس کرد نینشستم رو زم

 نداره یخواهر برادر چیمن ه از ریتروخدا داداشم به غ-

 شهیخانم نم-

 ترو به جون بچه ات قسم کنمیالتماست م-

 شهیخانم انقدر التماس نکن واسه من دردسر م شهینم-

 یبا هرک کنمیالزم باشه صحبت م یبا هرک شهیترو قران دردسر نم-

 خانم...-

 اومد جلو وگفت: نیارت

 نهیببره داداشش رو ب دیفر لطفا بگذار یخانم عماد-

 اخه-

 ودستاشو گرفتمو گفتم: ستادمیپرستار نگاه کردم وا یچشما تو

 ؟یتروخدا مگه خودت داداش ندار-

 قهیباشه فقط پنج دق-

مگه  یبهش بخوره ول دیوجه دستم نبا چیورفتم داخل بهم گفت که اصال به ه دمیسمت رختکن ولباس مخصوص پوش رفتم

وهمونجا فرود اومد تمام بدنش  کشیکنار تخت ودستم رو بردم نزد یو صندلخطرناکه نشستم ر یلیگفته بود واسش خ شدیم

 کردن هیوشروع کردم به گر دیلکه خون بهش بود بغضم ترک یبانداژ بود که کم کیورم داشت وکبود شده بود سرش فقط 

 یداداش-

-..... 

  گهیپاشو د یداداش-

-..... 

 دمایند تویامادقربونت برم من فدا اون قد وباالت بشم من هنوز د-

-..... 

 شو داریواست ارزو دارم ب یمن هنوز کل یداداش-

-...... 

 یبخواب شهیممکنه هرلحظه واسه هم گنینامردا م نیا ییدادا-

-....... 

 یداداش-

 هق زدم وهق

دلم  زدمیوهق هق م رفتمیخواستم دستمو بکشم به صورتش که نگذاشت دور تخت راه م کردیم هیهم اونطرف تر گر پرستار

فرود اومدم کنار تخت پرستار سارا رو صدا زد وبا  هیاخر سر با گر شدیل کنم داداشمو پرستار هربار مانعم م-غ-ب خواستیم

خورده بودم رو برگردوندم با کمک سارا به  یوهرچ یبهداشت سیسمت سرو دمیبد بود دو یلیحالم خ رونیکمک سارا رفتم ب

 رفتیآرما ساده م دینبا کردمیم یکار هی دیمن با دمیاز خواب پر کدفعهیخوابم برد  همون اتاق برگشتم وباز بهم سرم زدند

 نیبودند رفتم سمت ارت رونیب نیداخل اتاق نبود سارا وارت یکس چیه رونیب دنیدو

 نیارت-

 بله؟-
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 تهران میآرما رو ببر دیما با-

 شهینم-

 :دادزدم

 یدست ذارمیسرش باشن ممکنه خوب بشه من نم یدکترا باال نیبهتر دی، داداشم با رسنیبه داداشم نم نجای، ا شهیم شهیم-

 از دستم بره یدست

 باور کن یکن یکار یتونیتو نم دایو-

 :دادزدم

 ارمیدکتر ها رو باال سر داداشم ب نی، من تهران دستم بازه بهتر یچیه یدونینم یچیتو ه-

 :دادزد

 متر واسش خطر داره یسانت کیبه اندازه  یتکون خوردنش حت یبفهم ییخوایچرا نم-

 یشده واسش خطرناکه هرچ یکه مرگ مغز یماریتکون خوردن ب دونستمینباشه خودم خوب م یزدم هرچ هیتک واریبه د دیناام

 :نیتهران رو کردم به ارت رفتمیم دیبابا ومامان افتادم من با ادی کدفعهی ختیاشکم ر خوندمیرو م ینباشه رشته روانشناس

 ؟یدیتلفنت رو م-

 بود ودوست خوب آرما ومن بود رو گرفتم بعد از دوبوق جواب داد: مونیخانوادگ لیکه وک مییرو داد شماره دا تلفنش

 الو بله؟-

 جان سالم ییدا-

 سالم شما؟-

 دایمنم و-

 شده صدا زدم: یانگار که الل مادر زاد گفتینم یزیچ چیه

 دایارش منم و ییدا-

 ؟یکنیم یخانم چرا شوخ-

 داینم وم هیچ یشوخ-

 وقته مرده یلیکه خ دایو-

 ؟؟یدیمن م لیچرا چرت وپرت تحو ییمرده؟؟؟؟؟دا-

 دور شد از اونجا نیزدم نداد بهم وسارا نگذاشت تکون بخورم ارت غیهم ج یاز دستم هرچ دیرو کش یگوش نیارت

------- 

 :نیارت

بودم  دهیواسم گفته بود فهم دایکه قبال و ییزایز اون چا ادیوآرما قرار بوده با هم بکنند در م دایکه و یکه داره گند کار دمید

هاش توجه نکردم وباز همون  غیوبه ج دمیکش دایوفرار از کشور بوده تلفن رو از دست و یوآرما قرارشون مرگ دروغ دایو

 داد وابشماره رو گرفتم بعد از دو بوق ج

 بله؟-

 سالم-

 د؟ییسالم بفرما-

 هستم نیراستش من ارت-

 جان؟ نیبفرما ارت-

 خواهر زاده اتون باهاتون صحبت کرد شیپ قهیچند دق-

 شدم پس.... یاالتیفکر کردم خ ؟منیچ-

 اره اون زنده اس-

 شه؟؟یمگه م-

 خبر نداره اون..... زایچ یسر هیاز  دایو دینیاقا ارش بب-

اقا  یحرف چیمتکلم وحده بودم وهپشت تلفن و زدمیکه حرف م شدیم ییا قهیدادم حدود ده دق حیافتاده رو توض یاتفاقا وتمام

 ادیسکوت کردم وباعث شد ارش به حرف ب گفتینم دایو ییهمون دا ایارش 

 ؟یتو شوهرش کنهیفکر م دایو یعنیاالن -

 البته-

 دونه؟؟؟؟یگرفته ازدواج کرده نم یفراموش نکهینمرده وبعد از ا یحام نکهیافتاده وا یواتفاق ها یاز حام یزیچ چیه یعنی-
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 اره-

 به من زنگ زد؟؟؟ دایوووف ، االن چرا وپ-

 ؟یسار دییایب دیتونیراستش شما م-

 ام؟؟؟یب دیالبته فقط چرا با-

 نجایا دییایب عیسر یلیخ-

 امیب دیخب بگو من چرا با-

 آرما-

 خب؟؟-

 دیبا هم دار یادیز تیمیوآرما صم دایشما وو دمیکه فهم نجوریچجور بگم ا دونمینم-

 جان؟ نیارت شدهیچ یگیاره ، م-

 داشت واالن رفته کما وممکنه هر ان جونش رو از دست بده  یتصادف بد شیمتاسفانه آرما پونزده روز پ-

-..... 

 جان؟؟اقا ارش ییدا-

-..... 

 حالتون خوبه؟؟؟-

 مارستان؟؟؟یکدوم ب-

 "...."مارستانیب-

 امیمن هم م یرو اروم کن دایکن و یتا عصر سع-

 افتهیب یکه اتفاق بدتر دیافتیاه نر ییلطفا خودتون تنها دینیبب-

 کرد قطع

وهرچه هم زنگ زدم جواب نداد  دونهینم یزیاز مرگ پدرش چ دایبگم و دایو ییرفت به دا ادمیگرفتم  یوجدان بد عذاب

  زدیاصال باهام حرف نم دایو یشده بودم واز طرف یعصب گهید

------- 

 :دایو

 یینگذاشت به دا یحت دادیمختلف رو به خوردم م یها وهیخورم وبه زور ابماز جام تکون ب گذاشتینم نیبود ارت یساعت چند

فکر کردن بهش  نهیکشور رو بب یدکترا نیبهتر نکهیا ایرزرو کنه واسم  طیحداقل بل ایوکنار من وآرما باشه  نجایا ادیبگم ب

 از دستمون بره  یدست یدست تونهیکنم آرما نم ادیدکتر ها رو پ نیتهران وبا کمک بابا بهتر موبر رمیبگ طیبل دینداره من با دهیفا

نگذشته بود ومن  یساعت کیگرفتم  طیفردا صبح ساعت هشت بل یوبرا ییشش عصر بود زنگ زدم اژانس هوا یحوال ساعت

ا کردن حالم بد بود آرم هیوشروع کردم به گر یهم اسرار داشت من رو ببره خونه نشستم رو صندل نیکالفه تر از قبل بودم ارت

 بره؟ تونهیچجور م

 ندارم؟ ویکس چیاز اون ه ریمن غ دونهینم مگه

 هیسمتش وشروع کردم به گر دمیکرده دو رییاش تغ افهیشد چقدر ق دایاز ته سالن پ ییدا دمید کدفعهیرو باال اوردم  سرم

 با هق هق گفتم: کردیم هیکردن اون هم گر

 ؟؟ شدیچ یدیچه به سرم اومد؟؟؟؟د یدیجون د ییدا-

 دلم زینکن عز هینکن قند عسلم گر هیفدات بشه گر ییاد-

 بره  تونهیآرما نم رمیمیارش دارم م-

 رهینم ییجا دایو رهینم یینه جا-

 طرف صورتم رو گرفت وگفت: ودو

 بشه خب شیزیچ گذارمیمنو نگاه کن من نم-

 کنمیمن دارم دق م ییدا-

 کنه یکنار بچه اش بمونه وواسش پدر دخوایاون م رهینم ییاون محکمه اون جا شهینم شیزیآرما چ-

 بچه؟؟؟-

 ییتا دا شتریبرادر بود ب هیارش مثل  گفتمیارش م ییبه دا شهیشدم هم رهیاز اشک به ارش خ ییحاله ا نیب ومبهوت

 کرد ختنیپلک زد واشکهاش شروع به ر ارش
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از اون قسمت ها بودن آرما  یقش هم جزئآرما وازدواجش با فائزه عش یعروس یرفته حت ادتی زیکه همه چ ییمدت ها نیتو ا-

 هست که ازدواج کرده وفائزه ازش بچه داره تازه بچه دار شدن یکسالی

 ؟؟؟یچ-

لم کرد وارومم کرد بودنش از هر مسکن -غ-زوده واسش رفتن ارش محکم ب یلیداداشم خ نکهیشد واسه ا شتریام ب هیوگر

که  یکم یما ارش بود چهار سال از ما بزرگتره با کمکش نشستم رو صندلکننده من وآر تیحما نیبهتر بود بزرگتر یارام بخش

از اشک نگاهش کردم واز دستش قهوه رو گرفتم واسه همه گرفته  ییبود با حاله ا نیقهوه گرفته شد ارت کی یگذشت جلو رو

بود قلبم  شمیپ نیکه ارت دو هفته نیا یتو نجایا ادیگفته ب ییشدم پس خودش به دا رهیبهش خ گفتینم یزیچ چیه یبود ول

 شدیقلقلک م مقلب یفقط کم شدیاومد گرمم نم یدرونم جوش نم یزیچ یول بودیکه کنار م ییوقتا شدیقلقلک م

 شهیثابت نم یزیچ ادیتا آرما بهوش ن گفتندینداشت همه اشون م ییا دهیفا یدکتر ها رو اورد ول نیگذشته ارش بهتر یروز ده

 نشه  داریوقت ب چیمکنه االن جابه جا بشه هانجام بشه وم ییکه جابه جا

شده بود با  یمنش یسر کار داخل شرکت رهیوبعد از اونجا م مارستانیب مونهیراه افتادم سمت خونه سارا گفت م نیاجبار با ارت به

حدود  ادمدیاهنگ هم صداش کم بود ومن اصال بهش گوش نم نیگفتم نه ارت یزیراه نه من چ یکمک آرما به گفته خودش ، تو

 دیکه دکتر ها قطع ام دیبه سه رس شیپنج حدوده پنج روز پ یرو شیاریهوش شهینم داریبو دهیوپنج روزه که آرما خواب ستیب

وبه گفته ارش االن فائزه سه ماهه  ستیمشخص ن یزیچ چیواالن هم به پنج ه دیباالرفت وبه هشت رس کدفعهی یکردند ول

اواخر رابطه  نیآرما ا گفتیارش م میکنیمدست به سرش  زنهیکنارش باشه هربار که زنگ مداره که آرما  ازین یلیبارداره وخ

عمارت متروکه اش نگه داشت  یجلو نیارت شیپ میاش با فائزه خراب شده وفائزه رفته خونه اشون اون هم حدود دوماه ون

 یحت گفتیم نیارت یبود ومزرعه اسب دار زاریاز حد متروک بود دور تا دور عمارت جنگل وشال شیب یول نجایبود ا بایز یلیخ

برف اومده بود رفتم  یلیخ نجایبود ا دیع گهیاواخر اسفند ماه بود چند روز د نییرفتم پا شناسهیمزرعه ها رو نم یها احبص

نهم به او کباریاومدم  یمن نم یخونه ول ومدیم نیهم پشت سرم اومد رفتم باال داخل اتاقمون شبها ارت نیداخل خونه ، ارت

 شهیچرا هم دونمینم دنیکش گاریکنار پنجره وشروع کرد به س ستادیا نیتخت ارت لبهاالجبار ارش اومدم خونه امون نشستم 

سالم وخدافظ شالم رو ازاد  کیرابطه امون شده بود در حد  دیکشیم گاریوتلخ س کردینگاه به من نم کردواصالیسرد نگاه م

حجاب شدن من فرار  یانگار که از ب کردیرفتار م بیغر بیعج یلیخ رونیفت از اتاق بکردم از دور گردنم برگشت سمتم ور

 یلیخ رونیاومدم ب یرفتم داخل حمام وبعد از حمام مفصل کردیسرم بود نگاهم نم یکه روسر ییوقت هم وقتا چیوه کردیم

نبود  نیارت یول مارستانیب میبر نیارت که همراه نییخسته بودم لباس هامو عوض کردم ومانتو وشالم رو سرم کردم ورفتم پا

 هیشدم تاحاال بهش دقت نکرده بودم  رهیتخت خ یاتاق رو کامل از نظر گذروندم به عکس روبرو کباریاتاقمون  برگشتمباز 

رنگ بود  یداشت واقا چشم هاش سبزطوس یرنگ یاب یحدودا چهل ساله خانم چشم ها یاقا کیوپنج ساله و یخانم حدودا س

خانم بود ودختر  هیشب قایحدودا ده ساله طرف خانم بود که دق ییا بچهرنگ پسر  ییخرما یداشت ومرد موها یمشک یوهاخانم م

که چشم  نینفر رسوند ارت کیپسر ومادرش من رو به  یاب یاقا بود چشم ها هیشب قایطرف اقا بود که دق ییسه چهار ساله ا

 یلیاون عکس که خ یکه حدودا شونزده ساله بود بودش ول نیخانم وارتبود اونطرف ترش عکس همون  یاز حد اب شیهاش ب

 ییدراور ها رو باز کردم دفترچه ا یکی یکینشستم لبه تخت و زدیچشم م یتو یلیخ دادیبزرگ بود وخانواده کاملش رو نشون م

دست نوشته باز  یوکمبود  یعکس خانوادگ کی رشیدراور کنار تخت بود درش اوردم ز یکشو نیداخل اخر دیسر رس هیشب

 ها باز کردم وشروع کردم به خوندن خیاز تار دیسررس نیننشون نگاه کردم تا برسم به اولیبود ب دیسر رس رشیهم ز

با خانواده اش صحبت کنه قلبم  خوادیشده بود دفعه قبل که گفت م پیاومده بودند تهران چقدر خوشت دمشیامروز د ییوا"

هرچه زودتر صحبت  خواستیدلم م کردیهمه اش بهم نگاه م میجمع که نشسته بود ینه؟؟؟توکیکار رو م نیا یعنی ختیفرور

به خودم مطمئن ام  یلیاز من خوشگل تر؟؟خ یخب ک یاش قبول نکنن ول وادهخب تک فرزنده ممکنه خان یکنه با خانواده اش ول

 "برم دانشگاه دیفردا با ادیخوابم م یلیبشم فعال که خ الشیخیها ب

 هفته بعدش بود کیفحه بعد مال ص رفتم

غصه نخور  الیخیشه؟؟؟بیازش نشده مگه م یخبر چیه یسر به تنش نباشه امروز تولدمه ول خوادیدلم ازش گرفته دلم م"

من رو  یلیهم مشکل نداره چونکه من پرنسس بابام بابا خ رنیخب نگ یول رنیگیمامان بابا حتما امشب واست جشن م زمیعز

 اطمونیحتما خ زنهیندارن مامان داره صدام م ییبچه ا گهیاز من که د رینباشه من بچه اشونم وغ یهرچ دوس داره باالخره

 "اورده  یلباس واسم چ نمیاومده برم بب

 هم صفحه بعد باز

 ختمیها رو دور تا دورم ر دیرو تخت وهمه سر رس دمیخوندنشون لذت بخش بود دراز کش 
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 یول کنمیم شونیکه هرجور شده راض گهیخب مامان بابا قبول نکردند سام م یم ولشد ایدختر دن نیامشب من خوشبخت تر"

ذوق کردم  یلیکرد من که خ ینداره امشب جلو اونهمه مهمون ازم خواستگار شتریسال که ب ستیهم زشت شد اخه ب کمیخب 

 "من ی چارهیسوخت عشق ب یلیدادن دلم واسش خ بهش یگوش مال کمیخب بابا خودش وپدر ساالر بنده  یول

بود رفتم سمت  کیتار کیخواب عمرم رو رفتم چشم باز کردم هوا تار نیتر قیعم کردمیوخوابم برد حس م دمیکش ازهیخم

 یعنیبازم بخونم اون نوشته ها رو چشم انداختم نبود  خواستیدلم م بردینم مارستانیمن رو ب یالمپ تا فردا کس

 به روزشون اومده؟؟؟؟ یچ یعنیبودم  یعصب یلینکردم خ ونداشیپ یول ختمیکجاست؟؟؟همه جا رو به هم ر

 نبود که نبود انگار اصال وجود نداشت دمیرو هم د رسهیکه به عقل جن نم ییهرجا ایتخت  ریز

------- 

 :نیارت

گرفتم  یشد وراه افتادند تاکس نیسوخت سوار ماش یلیباز دلم خ دمیرو د دایاز دور ا زدمیقدم م ابونیخ یبود تو یساعت دو

گرفتم وهمراهشون رفتم داخل انگار که خدا  نمایس طیدست تو دست بودند بل نمایوپشت سرشون راه افتادم رفتند سمت س

 وبهش زنگ زدم نمایاز س رونیزنگ خورد ارش بود رفتم ب لمیابود موب لمیواسه هم ساخته بودتشون اواسط ف

 جانم ارش؟-

 ن؟؟ییکجا-

 کنم حمامههم فکر  دایوو رونیمن اومدم ب-

 کنه ییاخه؟؟؟ممکنه کار احمقانه ا یستیاهان چرا کنارش ن-

 کنهینم-

 ؟؟؟یمطمئن نقدریچجور ا-

 کارا کنه نیامروز دلش بخواد از ا خوردیبهش نم-

 شد دیناام یلیخ شبید-

 دونمیم-

 کنهیم میعصب تیخونسرد نیارت-

 زدمو گفتم: یلبخند

 کنهیم یهمه رو عصب-

 وگفت: دیخند

 وامان از ت-

 چه خبر از آرما-

 خبرا که خوبن-

 بهوش اومد؟؟؟-

 نه متاسفانه-

 ؟یپس چ-

 دهیبه ده رس شیاریهوش-

 جدا؟؟؟؟-

 ادیبرسه تا اخر اونهفته بهوش م 14اره اگه تا -

 خداروشکر-

  گهیواقعا هم خداروشکر من قطع کنم د-

 فعال-

 فعال-

 هیکاش  گرفتیدلم م شتریبه صورت رگبار وب دیباریون هم مدلم گرفته بود بار یلیوسمت عمارت خ نمیافتادم سمت ماش راه

جاش  نیبدتر یبرم سر خاکشون ول خواستیدلم م یلیبابا مامان کجا خاکن خ گفتیوحداقل بهم م نجایا گشتیبرم یسیروز ع

 رسمتیم یلیواز رفتن به تهران خ ستین ادمیتهران رو  یجا چیه نبود که تهران به خاک سپرده شده اند وم نجایا

خاطرات مامانو  یاخه به چه حق رونیچشمام زد ب دمیکه د یزیاز چ انهیخوبه  دایو نمیرفتم باال بب عیخونه سر دمیرس یوقت

شدم  یعصب یلیکه من از مامانم دارم خ هییزایتنها چ دیسه تا سررس نیمن از مامانه ا یادگاریتنها  نایا خونهیدستش گرفته م

هارو  نیا دایو گهید دیوپنهانشون کردم نبا یروونیش ریمشون رو دستم گرفتم وبردم اتاق زنگفتم تما یزیخواب بود چ یول
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سرم حس  یرو باال یغیج یگذشته بود صدا یسالن خوابم برد کم یورو مبل ها نییرفتم پا کنهیکه م هیکارا چ نیبخونه اخه ا

 سرم یبود باال ستادهیا دایکه امکانش بود باز کردم و ییکردم چشمامو تاجا

 شون؟؟؟یکجا گذاشت-

 باال نشستم رو مبل وگفتم: دیابرو هام پر یتا هی

 ه؟؟؟یهم باق متیدو غورت ون یکرد یفوضول-

 ها رو دیگفتم بده من اون سررس-

 اگه ندم-

 کردم داشونیاونا ماله منن من پ-

 ؟یهم کمک گرفت هیاز بق ای یکرد داشونیپ ییاهان تنها-

 کرد وگفت: یظیغل اخم

 ها رو بده اونا مال منن دیاون سررس گمیبهت م-

 گفتم: دمویخند

 خوره؟؟؟یمادرمه به چه دردت م یها دیاخه؟؟؟اونا سررس یگیچرا انقدر جفنگ م-

 اون ها رو؟؟؟ نیبده به من ارت گمیبهت م-

 ؟؟؟یچکارشون کن ییخوایاخه م-

 دستش مشغول شد وگفت: یانداخت وبا انگشتا ریرو ز سرش

 بخونمشون مخوایکه م خورمینم-

 خوندنت بدتر از خوردنشونه فوضول خانم شونیبخون ستین یازین-

 کشف کنم خانواده ات رو خوامیپس من هم خودم م یراجع به خانواده ات نگفت یزیتوکه چ-

 ستیخوب ن ینکن فوضول یمردم فوضول یانقدر تو کارا ستیبه کشف کردن ن ازین-

 ها رو دیساون سرر نمیبده بب االی یشوهرم هیمردم چ-

 زدمو گفتم: ییا قهقه

 عمرا بدم بهت اونارو-

 یعوض-

چه  دیرسیکوبونده شدن در تا تهران هم م یبود صدا ادیفاصله سالن تا اتاقم ز نکهیبا ا دیسمت اتاقم ودر رو محکم کوب ورفت

کردن دخترا ده  تیاذ یه توک ییا زهیانگ یرو نداشتم ول یاصال حوصله زندگ نکهیزدم با ا یطانیش ییقهقه ا نییبرسه به پا

 کنم  تشونیاذ یکه حساب دادیواسم جالب بود وقلقلکم م شدیبرابر م

کردم سالن رو چند  یلبهام خشک شد پووف یبهش لبخند رو کردمیم یشوخ یکه از رو ییها تیواذ دایخاطرات ا یاورد ادی با

 کنم یخال یزیحرصم رو سر چ خواستیبودم ودلم م یبار از نظر گذروندم عصب

------- 

 :دایو

 نکهیهاش از ا یتوجه یام افتاد از ب هیدادم وبعدش گر نیباال وخودمو پرت کردم رو تخت اول چندتا فوحش ابدار به ارت رفتم

 اومد ییگذشته بود صدا یساعت مین کردمیم هیدلم گرفته بود وبلند گر زایچ یلیآرما حالش بد بود از خ

 یها یبود که حاضر بودم باهاش ها نیواشکمو پاک کردم هرچند اهنگش اونقدر غمگزدم رو تخت  یچقدر قشنگه غلط واو

انگار برق  کدفعهیصدا  نیهم گذاشتم اخ که چقدر ارام بخشه ا یبود پلک هامو رو ختنیاز اشک ر شیلذتش ب یکنم ول هیگر

 اد؟؟؟؟یصدا از کجا م نیسه فاز بهم وصل شد ا

عمارت بود رفتم  یبودم ضلع غرب دهیکه د ییانویپله پ نیبه اخر دمیشده بود رس رشتیب یلیسمت راه پله ها صدا خ دمیدو

 خودشه؟؟؟ یعنیبود  نیارت هیاز پشت شب انویکه نشسته بود پشت پ یهمون سمت لباس کس

کنم  یها کرد رو تالف دیکه با سررس یاون کار دیلجم گرفته بود ازش با یلیخ زدیدهنم گذاشتم فوق العاده م یرو رو دستم

سوخته  ییقهوه ا یرخش رو نگاه کردم موها میممکنه دنبالم کنه شالم رو محکم بستم واروم رفتم جلو چشماشو بسته بود ن

داشت وپوستش  یبلند یبرجشته ومژه ها یبه عمل داشت گونه ها ازیبود ونه ن کیداشت نه کوچ یمتوسط وخوش فرم ینیب

کردن صورتش دست  زیتپل بود از انال یدرشت بود شکم نداشت ول خودش هم کلیتپل بود صورتش وه کمیبود  دیسف

محافظ  سمتصورتش نکرده بودم اروم دستم رفت  یدقت رو نقدریتا امروز ا یول دمیدیرو هرروز م نیارت نیمن ا دمیکش

چشماشو در حد  زدم فکر کنم انگشت هاش نابود شدند ییمحکم زدم رو دستش وقهقه ا یومثل برنامه تام وجر انویپ یها دیکل

 دیکش یممکن باز کرد وداد بلند
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 یییییییییییییییییآ-

 یچشما دمیترس یلیشد خ رهیچشمام خ یدلم کباب شد چه زود قرمز شدند وورم کردند تو یدر اورد انگشت هاشو وااا عیسر

 دیبه بنفش رس صورتش از رنگ قرمز کدفعهیدر دهنم رو گرفتم که نخندم  شدیترسناک م یلیخ شدیم یعصب یوقت شیاب

 ودادزد:

 گاگول؟؟؟کودن یاحمق ؟؟؟مگهیکارو کرد نیا یبه چه حق کشمتیتو رو من م-

 من؟؟؟-

 پس من؟؟؟-

 کردم وگفتم: انهیفیام رو عاقل اندر س افهیق

 یخوریها به همون گاگول ها م هیجور هیاش  افهیگفتم چقدر ق یگفت یآ-

از  عیوسر نییکنم اومد بزنه در گوشم که دستش رو مشت کرد واورد پابود سکته  کینزد ستادیا کدفعهی دمیخند زیر زیور

  دمیکش یاز سر اسودگ یرفت نفس یکنارم رفت وقت

نگفتم امروز  یزیچ یول ومدیکار بدم م نیاز ا یلیخ کشهیم گاریوس ستادهیکنار پنجره ا دمیکجا رفته د نمیگذشت رفتم بب یکم

 کتکه رو شاخم بود رفتم پشت سرش واروم گفتم: گفتمیم یزیاز حد رو مخش رفته بودم اگه چ شیب

 نیارت-

 گلوم رو صاف کردم: گهید کباری کنهینگاه م شهیکه از ش دمید

 جان نیارت-

 هووم؟؟؟-

 هووم وکوفت-

 کرد اروم گفتم: یظیغل اخم

 ؟؟؟یتو من رو دوست ندار-

 ت:که گذشت به خودش اومد وگف یدرشت نگاهم کرد کم یسمتم وبا چشما برگشت

 چطور؟؟؟-

  یمن رو دوست ندار کنمیاخه حس م-

 حس نکن-

 ؟؟یکنیرفتار م ینجوریخب چرا باهام ا-

 ؟؟؟یچجور-

 یجوری دونمینم-

 ؟؟یچجور-

 ینیبیتو قلبته اصال من رو نم ییا گهیکس د یجا کنمیحس م یتو دوسم ندار دونمیخب نم-

 چرا؟؟؟-

 چرا؟؟؟ یچ-

 یحس رو دار نیا-

 یگیها اصال کلمات خوشگل بهم نم یشوهرم یخب ناسالمت-

 بگم؟؟؟ یچ دیمثال با-

 مرد عاشق من بوده؟؟؟ نیمطمئنه ا ه؟؟سارایجد نقدریا نیادامه بدم چرا ارت شتریب دمیترس شدیم شتریاخمش ب وهرلحظه

 الیخیب یچیه-

 بگو؟؟-

 محکم گفت که چشمم رو بستم وشروع کردم به فک زدن اونقدر

 یل هم نکرد-غ-من رو ب یحت گن؟؟؟تویبه هم م یقربونت برم دوست دارم زن وشوهرا چ زمیمثل عز ییکلمه ها دونمینم-

 کیبا من تو  یستیحاضر ن یتو حت یخورده بود تو اصال منو دوسم ندار چیکه پاهام پ امیراه ب یمجبورم کرد یاون روز بارون یحت

 تو... یاتاق بخواب

 زده نشست وگفت: هیتک واریونطرف تر از من به دا نیسرد ارت نینشستم رو زم هیوبا گر دیبر نفسم

 دایو یدونیرو نم زایچ یلیتو هم خ-

------- 

 :نیارت
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 گهینوع د کیبگم البته به  دایرو به و دایا انیگرفتم جر میتصم

 ن؟؟؟یرو ارت ایمثال چ-

وهنوز هم دارم راستش خب دوسش داشتم  یلیاشنا شدم خ دایبه اسم ا یبا دختر ییایب میزندگ یتو تو نکهیمن قبل از ا-

 یکن درکم کن یسع دایداغونم و یلیازدواج کرده خ دمیفهم دایچجور واست بگم جد

 زد: غینشسته عقب عقب رفت وج نشسته

 گهیکه فکرت دلت کنار کس د یدر حال یعاشقتم باهام ازدواج کن یبه من بگ یتو....تو چطور تونست نیارت یوونیح هیتو -

 ه؟؟؟ییا

 نم دایمن...و-

 زد: غیج

از منه که همسر  یاز منه کوتاه یمتنـــــــفرم من ، من احمق فکر کردم کوتاه نیمتنفرم ارت ؟؟؟ازتیهااا؟؟؟؟تو چ یتو چ-

که  یدوسم دار یواقعا تو دوسم دار یواقعا تو ادم گنیم تییارش وسارا از عشق افسانه ا نهمهیا نکهیبا ا ستمیواست ن یخوب

 ؟؟؟یموضوع رو از من پنهان کن نیا یچطور تونست خورهیحالم ازت بهم م نی، ارت یستادیا نشیانبابا با اونهمه قو یجلو

 دادزدم: ستادمویا

 افتاد؟؟؟ ارمیدر ب یازت پنهان نکردم که االن بخوام دغل باز ویزیمن از اولشم چ دایحد خودت رو بدون و-

 ودادزد: ستادیا

 سر من داد نزن ، سر من داد نزن-

رو نداشتم  یکس چیاصال حوصله ه رونیکالفه از خونه زدم ب زدیفقط هق هق م گفتینم یچیفرود اومد ه نیزم یور هیگر وبا

هاش همه اش عذاب شده بود نشستم  هیوگر دایوخنده هاش وو دایبرف فکر ا یرو رفتمیاروم اروم ومن راه م دیباریبرف م

 ودادزدم: نیرو زم

 بسه بســـــــــــه-

 چطور تونست بره؟؟؟ دایداغونم ا یلیشد حس کردم خ زونیبرف موهام وصورتم او ید توفرود اوم ودستام

 کنه؟ کیخودش رو به من نزد نقدریچطور تونست ا دایو

 وراه رفتم ستادمیزد ا بارون

 با خودش معلوم نبود فشیهوا هم تکل نکهیوبرف تگرگ مثل ا بارون

 شهیطبق معمول هم مزیاشک بر ادتیبارون به  ریحوس کردم بازم امشب ز"

 عاشق مثل من هیرو صورت  ادیبارون بارون م یوقت اخه

 شهیمعلوم نم گهیفرق اشک وبارون د یحت

 بهاره یمن مثه ابرا یچشا امشب

 داره هیبه حال من که حالم گر نخند

 بذاره یریروتو تاث تونهیام نم هیگر چرا

 بخند اره

 که حالم خنده داره بخند

 ه دارهبخند که حالم خند بخند

 من رو کطرفهیعشق  نیا

 ابونایتو خ کشونده

 دور وبرم باشه یخلوت کس نیا یتو خوامینم

  رنیهم م یپلکام رو نه

 هیاز گر کشمیدست م نه

 بارون ادیبند ب خوامیم نه

 "رو سرم باشه یچتر نه

  مییتنها

 سرم  یباال یپدر ومادر وخواهر نبود

 نابود کنند با تمام توانم رو به اسمون دادزدم: شهیه بودند تا من رو از رشوم گذشته همه دست به دست هم داد یاتفاقا

 چـــــــــــرا مـــــــــن؟-
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اونها بود بدجور وجودم رو  یمشت نمک رو کی دنیقلبم وپاش قیمثل باز کردن زخم عم شونیاور ادیو دایا یها خاطره

 سوزوندیم

 یزندگ نکهیبا ا"

 خوب تا نکرد باهام

 از من جدا نکردتورو  نبودن

 برم یکوچه هام دنبال ک لونیو

 بعد تو فقط فکر مقصرم چون

 نمیبیم یکیتار نهمهیتو روز روشن ا نمیتلخ وغمگ یلحظه ها یالبه ال از

 من نبــــــود ریتقص ایاریبد ب نیا

 "من نبود ــــــــــــریتقد یتوهم بر نکهیا

------ 

 :دایو

 کنه؟؟؟ نکارویتونست با من ا نیماتم برده بود چطور ارت رهینقطه خ کیشده بودند وبه هام خشک  هینشسته بودم گر نیزم یرو

 رو سرم واروم گفت: دیشال دست کش یکردم از رو هیسمتش وتا تونستم گر دمیباز شد وارش اومد داخل پر در

 دا؟؟؟یو شدهیچ-

 ...ییدا-

 کردم هیگر وبلند

 یکه من رو دق مرگم کرد شده؟؟؟تویجانم؟؟؟چ-

 رفت نیارت ییدا-

 ؟؟؟یچــ-

 گفتو رفت  ویمن سرش داد زدم من کردم ، اون هم همه چ-

 دا؟؟؟یو یگیم یچ-

 ادینم گهید نی، ارت نیارش رفته ارت-

 اد؟یخونه اشه چرا ن نجایا یگیچرا چرت م-

 من بود ریتقص-

کنارم ودستم رو گرفت محکم  مبل وخودش نشست یومن رو نشوند رو دیمبل سه نفره رس نیتر کیرو گرفت وبه نزد دستم

 وگفت:

 شده؟؟ی؟؟؟چینشست نیکه رو زم گذرهیم ؟؟؟چقدریزد خی نقدریچرا ا-

 واشکمو پاک کردمو گفتم: دمیرو باال کش مینیب

 ، هنوزم دوسش داره داستیخانم به اسم ا هیارش اون عاشق -

 متعجب گفت: کدفعهی یتفاوت نگاهم کرد ول یب ارش

 دا؟؟یو یگفت یچ-

 ن رو دوست ندارهاون م-

 بهت گفت؟ نی؟؟ارتیدیموضوع رس نیاز کجا به ا-

 نه-

 ؟؟یخب پس چ-

 تو قلبشه گهید کنفری یگفت جا یول-

 ؟؟یمطمئن-

دوسش داشتم وهنوز هم  یلیاشنا شدم خ دایبه اسم ا یبا دختر ییایب میزندگ یتو تو نکهیمن قبل از ا "بهم گفت  نیارت-

 "یکن درکم کن یسع دایداغونم و یلیازدواج کرده خ دمیفهم دایدارم راستش خب چجور واست بگم جد

 ؟؟یکرد تشیحرف رو بهت زد ، نکنه اذ نیچرا ا ؟؟؟اونموقعیچ-

بحث  هیحرف رو زد خودش  نیگذاشتم که ا نیدم ارت یمن پا رو دیفهم نکهیا دادیکار دست من وآرما م شهیارش هم ینیب زیت

 نهیب زیواقعا ت یجداس ول

 راستش خب-

 موهاش کرد وگفت: یبار دست تو چند
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 ؟؟؟یازش خواست یتو چ-

 انداختمو گفتم: ریکردم وسرم رو ز یساختگ اخم

 بخوام خو؟ یمن چ خوانیکه همه خانما از شوهراشون م یزیچ-

 دای، و دای، و دایو-

 بنفش شده بود ادامه داد: قایدق

 ؟؟؟یکنیم یدار یمعلومه چه غلط چیه-

 ست؟؟یهمسرم ن نیگه ارتخواستم؟؟م یبد زیمگه چ-

 وگفت: عیرو حفظ کرد سر شیخونسرد

 ...یاره ، اره هست ول-

 ارش؟ یچ یول-

 کنمیصحبت م نیمن با ارت الیخیب یچیه-

 باشه-

 حداقل تا خوب شدن آرما دیند ریبه هم گ ادیلطفا ز-

 زده گفتم: ذوق

 مگه بهوش اومد؟؟؟-

 بره  تونهیبرگرده نم دیبا گهیتا دوسه روز د-

 هامو محکم فشرد وگفت: تودس

 گذارهیاون مارو تنها نم-

 زدم وگفتم: یلبخند

 من دلم روشنه گردهیآرما برم-

 زد وگفت: یظیغل لبخند

 م؟؟یبخور یدرست نکرد یزیمهمونتم چ نجایبعد چند شب اومدم ا یناسالمت-

 کنمیغذا درست م رمویاصال حواسم نبود االن م یواا یا-

 هم دنبالم اومد وگفت: ییکه داسمت اشپزخونه عمارت  ورفتم

 ؟؟یدرست کن ییخوایم یچ-

 ؟؟؟یدوس دار یچ-

 زرشک پلو ومرغ درست کن -

 چشم-

 کمک امیمن هم م-

 هرگز-

 چرا؟؟-

 فت؟؟یچرک وکث یدستا نیبا ا-

 تره زیمن از تو تم یدستا-

ت کنه ومن هم مرغ رو ،در ومجبورش کردم دستاشو بشوره اومد کنارم وبرنج رو قبول کرد درس سیدادم سمت سرو حولش

 که گفت: میحال درست کردن غذا بود

 ؟ییدایو-

 هووم؟-

 هووم؟ گهیم شییبه دا یهووم ودرد کس-

 گفتم هووم میمن به ارش-

 اد؟یم ادتی یچ-

 ها یشد ریپ یلیوتولدت بود خ یوقت قبل که تو خونه امون بود یلیخ دونمیراستش نم-

 عمه اته ریپ-

 وخوشگل یتو چقدر جوون گفته ریخخخ اونکه به پ-

 ها دهیوسه رس یودو تمام شده رفته، س یشدم االن س ریپ یلیرو ، حق با توئه من خ زیرفته همه چ ادتیراستش تو -

 ؟؟یزن ندار-
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 هست اصال؟؟ یچ ؟؟؟زنیخل شد-

 سازدیتر م بایمرد را ز یکه زندگ لتیو با فض بایز یموجود-

 سازهینم زین باتریتو ، اگه خرابتر نکنه ز یغلط کرد-

 واون عمه محترمت یغلط رو تو کرد-

 ؟؟یچسبونیکه عمه محترم بهمون م یکلک نکنه بابا بزرگ من رو مچش رو گرفت ی، ا شناسمیمحترم؟؟؟؟نم-

 رمیبوده باشم مچ بابا بزرگ تورو بگ لیمن؟؟؟اگه فس-

 زدم: غیج رهیبرنجش داره م دمید کدفعهی

 ارش برنجت-

 ن کرد وگفت:رو صاف کرد وکمک م برنج

 ییغویج غیبشر ارومه تو ج نیا یها هرچ یشد غویج غیج نیخونه ارت یاومد دایو-

 ...غویج غیج-

 ادامه بدم وگفت: نگذاشت

 کنمیم اتیس ریعمه با کفگ یبگ گهیبار د هی-

  میومشغول بود دمیخندیم جفتمون

پشت دره ازش عذر  نیرفتم سمت در که اگه ارت سمت سالن همون موقع در باز شد میساعت تمام شد رفت کیبعد از  باالخره

 به فنا رفت سارا اومد جلو وگفت: دمیتمام ام ستادهیسارا ا دمید یکنم وقت یخواه

 دا؟؟یو یخوب-

 اره-

 ؟؟؟یحس کردم ناراحت-

 ومد؟؟یامشب ن افتهین یدنبالت که اتفاق ومدیم ؟؟؟هرشبیدیند زاریشال یرو طرفا نیارت-

 از تو بپرسم خواستمینه ، من هم م-

ازش خجالت  یلیتک نفره دور از ارش خ یاز مبلها یکیداخل سارا نشست رو  ادیرفتم داخل وبه سارا اجازه دادم ب نگران

به  یمشغول بود وهراز گاه لشیشب بود رو به ارش که با موبا مینه ون یکه گذشت نگاه به ساعت کردم حوال کمی دیکشیم

 کردم وگفتم: کردیم اهوتبال بود نگکه مشغول پخش ف ید یال ا ونیتلوز

 ارش؟-

 گفت: عیاز نگاهم خوند سر مویکرد فکر کنم نگران نگاهم

 ه؟؟؟یزیچ-

 نگرانشم ستین نیارت-

 ؟؟یتماس باهاش گرفت-

 ؟؟یدیرو م لتیموبا-

وخاموش روشن  لشیموبا یزنگ خورد واسم زهرا رو لشیموبا گشتمیم نیرو گرفتم وداخل تماس ها به دنبال ارت لشیموبا

 :دمیشد متعجب پرس

 ه؟؟یزهرا ک ییدا-

 وگفت: دیرو از دستم کش یگوش عیزد وسر یلبخند

 ؟؟؟یفوضول-

 طون؟؟؟یش هیخبر-

 وگفت: دیانداخته بود ارش خند ریزدم نگاهم به سارا خورد سرش رو با اخم ز وقهقه

 جاست فرندمه هیخبر چ-

 داختمو گفتم:شونه باال ان الیخیکردم چرا سارا ناراحت شده ب تعجب

 باال بزنه واست باالخره نیبه مامان بزرگ بگو است ایتر بشو باهاش  یمیخب صم-

هستم فرصت  ییجا هیمن هرروز  یدونیخودتم خوب م ادیخوشم نم میمن اصال از دونفره شدن زندگ دایچرت وپرت نگو و-

 تونمیو پا بست خودش کنه اصال نمفکرشو کن خانمم بشه وهرروز من ر گهیزهرا رو هم ندارم که دوستمه د دنید

 اخه-

 ؟؟یچکار کن یخواستیرفت م ادتیاخه هم نداره ، -

 ویگوش یتو گرفت وونهیخو د-
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 وگفت: دیخند

 دمشینم گهید یفوضول یلیخ-

------- 

 :نیارت

نده خ یخسته ام کرده بود رفتم داخل صدا یگذشته بود که برگشتم سمت عمارت رانندگ یبودم سمت شهر دوساعت رفته

من بره تا  یکنم که خودش از زندگ یوکار رمیبگ یزد رو جد دایکه و یداد هیقض دیپس ارش برگشته من با ومدیم دایارش وو

 زد وگفت: یولبخند محو ستادیا دایبه سمتم برگشتند و نقدم هام همه اشو یبا صدا نهیبب بیکمتر اس نجوریا

 ؟؟یزنگت بزنم کجا بود خواستمیم-

 یخوش همگمن خسته ام شب -

 صدام زد: دایسمت پله که و ورفتم

 ؟؟یبخور ییایشام درست کردم نم نیارت-

 ندارم گفتم که خسته ام لیم-

 باز صدام زد: دایقدم رو بردارم که و نیاول وخواستم

 ن؟؟؟یارت-

 سمتش وگفتم: برگشتم

 هووم؟؟-

 من درست کردما-

 ندارم لیم-

 ن؟یارت-

 بله؟-

 داد بزنم خواستمینم خوامیخب معذرت م-

-.... 

 با توام ها نیارت-

 دخالت کرد وگفت: ارش

 مییایما هم م دایو نیرو با کمک سارا بچ زیم-

بود رفتم سمت پله ها ارش هم همراهم اومد  نمنیکه متصل به سالن نش یوسارا رفتند سمت اشپزخونه وسالن غذا خور دایو

 شدوگفت: رهیخ قهیبه اتاقم چند دق

 ن؟یارت-

 جانم؟-

وشغلت هم که  یرو از آرما دار یکه االن سوار ینیبه گفته خودت ماش یول یدار ی، خونه مجلل دونمیازت نم یزیمن چ-

 خونه... نیا یزده ول نییخط فقرم حقوقت پا ریاز ز ه؟؟تویچ هیتومن پس قض ستیودو ونیلیم کیتراشکار ساده اس با ماهانه 

 من؟؟؟ ؟؟ازیبدون ییخوایاز کجا م-

 ؟یگه دوسداراره ، البته ا-

 چکار کنم دیباهاشون با دونمیمشت خاطرات سر در گم که خودمم نم کینداره فقط  یجالب زیمن چ یزندگ-

 چرا؟؟-

 شد وگفت: رهیخ مونیتابلو خانوادگ وبه

 خانواده اتن؟؟-

 اره-

 یودرست حساب ییایاسپان یکنتزاده ها هیجور شب هیها  هیودرست وحساب پلماتید یادما نیا هیکجان؟؟؟چقدر پدرت شب-

 یرانیا یزاده اس ول لیاص هیینجاینه بابا اصالتا ا-

 منظورم همون بود -

 زد وادامه داد: یظیغل ولبخند

 کجان؟ ینگفت-

 ستندین-

 ؟؟ینرفت ؟؟چرایخب کدوم کشور اقامت دارند تو که نرفت-
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 خونه دارن هی یبهشت برزخ یخدا نخواست ، راستش فکر کنم حوال-

 ؟؟یچ-

 فوت شدند-

 گفت: کدفعهی کردینگاهم م مات

 چه بد همه اشون؟؟-

 همه اشون-

 ؟یاونموقع تو چ-

 زنده ام یمن االن از بد شانس-

 چطور؟؟؟-

خسته ام شام هم حاضره تو برو بخور  یلیاالن خ ییداشت مفصله قصه اش راستش رو بخوا یادیز یبابا شرکت وکارخونه ها-

 افتادهیتا از دهن ن

 ؟؟ییای؟؟؟نمیتو چ-

 هن-

 هم باهات صحبت کنم دایراجع به و خواستمیراستش م-

 هم متوجه نشه دایو م؟؟کهیدفتر کار بابام وصحبت کن میفردا شش صبح بعد از اذان بر یلیما-

 خوبه پس من مزاحم نباشم یلیاره خ-

 یمراحم-

 خانواده اتم خدا رحمت کنه یفعال شب خوش داداش راست-

 خوشت داداشخدا رفتگان تورو هم رحمت کنه شب -

 ومن خودم رو پرت کردم رو تختم وبا لباس خوابم برد رونیاز اتاق ب رفت

----------- 

 :دایو

 دهیفا دادندیم می، هرچقدر ارش وسارا دلدار زیکردم سر م هیگر یها ینشستم وها ومدین نیوارت زیارش اومد سر م یوقت

در اتاق رو اهسته باز  نیاه افتادم سمت اتاق مشترکم با ارتغذا باالجبار ارش خوردم ور یگرفته بود کم یلینداشت دلم خ

 ؟هنوز دلخوره؟؟ یعنیکالفه بودم  یلیکردم خ

 بود پس من کجا بخوابم؟؟ دهیوسط تخت خواب قایتخت دق یبود رو دهیخواب

وحشت زده  یکیارت یتو دیاز خواب پر نیارت نیخورد وافتادم زم زیسمت تخت اومدم شالم رو بردارم از سرم که پام ل رفتم

روشن  نیچراغ رو ارت عیکه به پام وارد شده بود ، سر یبا وجود درد ستادمیومن ا نییاز تخت اومد پا عیشده بود سر رهیبهم خ

 خوابه اروم گفت: دکرد چشماش قرمز شده بودند معلوم بو

 ؟؟یخوب-

 زدمو گفتم: یلبخند

 خوبم-

 انداخت وگفت: ریشالم رو از سرم بردارم که سرش رو ز وخواستم

 نه دست نزن-

 ؟؟؟یچ-

 دایگفتم برندار شالت رو و-

 چرا؟؟-

 الیخیب یچیه-

 سمت کمد لباسش ودو سه دست لباس گرفت دستش وخواست بره با غصه گفتم: ورفت

 کجا؟؟؟-

 یاتاق کنار-

 رمیمن م ی؟؟؟ناراحتیچرا اتاق کنار-

 بمون نجاینه من برم بهتره ، تو هم-

 نیارت-

 بله؟؟؟-
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 ؟؟؟یکنیباهامون م یکارو دار نیچرا ا-

 یکن یباهام زندگ خوامینم نجوریمن ا دایو ادیب ادتی زیبهتره همه چ-

 ه؟؟؟یمنظورت چ-

 یتو زندگ یهست یکه ک یخودت حس کن خوامیم یندار ییجا میکه تو زندگ یفکر کن خوامیمن هرروز نم دایکه و نهیمنظورم ا-

 شه یکیبمون تا اتاقهامون  یمن بعد اگه خواست

 دوست دارم گمیاالنم چشم بسته م نیهم ؟؟؟منیگیچرا چرت م نیارت-

 اروم گفت: زدیم یچه برق شیاب یجلو چشما اومد

 یندار مانینگو که بهش ا ویزیوقت چ چیچشم بسته ه-

 باال بردمو گفتم: صدامو

 ینداشته باشم تو شوهرم مانیچرا ا نیارت یبافیچرا جفنگ م-

 دایشب خوش و-

وشروع کردم به مشت  دیخوابیم نیاز تخت که ارت یقسمت یشدم بغضم باز سر باز کرد وخودمو پرت کردم رو رهیرفتنش خ به

 کردم که خوابم برد هیزدن بهش وفوحشش بدم اونقدر گر

بخوابم  خواستمیکه م یوقت شبیاونهم د کباریدر حد همون سالم خداحافظ هم نبود چون  نیرابطه من وارت گذشتیم یروز سه

 یخبر نیکه آرما بهوش اومده اونهم ساعت پنج صبح بهتر گفتندیم مارستانیسمت ب میراه افتاد نی، همراه ارش وارت دمشید

که وارد اتاق شد  ینفر نیسرد بود اول یلینه صبح بود وخ یساعت حوال شسمت بخ میرفت عیسر دمیعمرم شن یبود که تو

 دیپرستار سرم داد کش عیسر یلش کردم ول-غ-سمت آرما وب دمیدو هیربا گ نیارش بود وبعد از اون من وبعد از اون ارت

 :فتماز حال رفته بود با هق هق گ ادیبهوش اومده بود از درد ز یآرما تمام وجودش شکسته بود ووقت

 پاشو ، پاشو قربونت برم یداداش-

 ادیز یزیان برگشتش هست واز درد وخونرکه امک ییکردند وگفتند که آرما رفته کما سبک کما رونیموقع دکترا ما رو ب همون

 یبرا رندیبگ تیازمون رضا خواستندیم هیبهوش اومدنش حتم یول ادیبهوش ب یک ستیمشخص ن ینوع کما ول نیا افتهیاتفاق م

 نیتهران وارش همراهش رفت وقرار شد من وسارا وارت مشینجات انتقال داد مدادوبا هلکوپتر ا مینداد تیاتاق عمل که رضا

بود که ممکنه نتونه راه بره نشسته بودم  نیخبر ا نیبدتر یول گردهیخوشحال بودم که آرما برم یلیخ میافتیراه ب نیبا ماشهم 

که به  شهیداده بود به ش هیتک یجوردستش رو  کیدستش به فرمان بود و کی نیوسارا عقب نشسته بود ارت نیکنار ارت

 باشه واسم؟؟؟ یدوست داشتن تونهیبهش فکر کردم چقدر م کمی کردیم یگرو گرفته بود ورانند شیشونیبرسه وپ شیشونیپ

 قرارش هست؟؟؟ یقلبم گوش کردم اصال ب یصدا به

درشت وقد  کلیبگذرونه روزهاشو صورت خوش فرم وه نیبود که با ارت یهر دختر یبود ارزو یکامال خوش چهره وجذاب پسر

سوال واسم  کیشرکت داره فقط  دونستمیفقط م هیکارش چ دونستمینم یمن حت یداده بود بهش ول یخاص تیبلندش جذاب

 الیخیهست ب سیروغن وگر رهیت یها یلباس هاش چرب یخونه رو ادیمواقع که م یاومده بود اگه شرکت داره چرا بعض شیپ

 دهیم حیروز باالخره خودش توض کیشونه باال انداختم 

------ 

 :نیارت

که ازش  یحدود ده پونزده سال برگشت به شهر یزیل استرس داشتم بعد از گذشت چاز حد معمو شیومن ب میراه بود یتو

دوس نداشتم  دایاز ا یبودم از طرف شیکوره ات یانگار که تو سوزوندیمن رو م شهیخاطرات بدجور از ر یاور ادیرونده شدم و

رفتن به  نکهیبودم از ا مونیپش یلیخاسترس زبونم رو بند اورده بود  ودبخش قلبم ب یتسل دنشمیدور بشم همون از دور د

 نیکه ا یهر سانت دونستیمن ونم یقصه  لیاز اوا یبه جز بخش دونستینم یچیتهران رو به اسرار ارش قبول کردم ارش ه

 کنم  یرانندگ تونستمینم یواعصابم داغون تر از قبل حت شهیم شتریطپش قلب من ب گذرهیم ابونیخ

به ذهنم  یزیچ چیشده بود که ه رییاونقدر همه جا دستخوش تغ یعنیراه رو بلد نبودم  کردم راه رو گم کردم من اصال حس

رو دستم گرفتم  لمیبوده از راه رو فراموش کردم موبا یکه بهم وارد شد حس کردم هرچ یمخصوصا بعد از اون شک دیرسینم

 شیاوردم درست طبق همون راه پاس واسم مشخص کرده بود رو  یپ یج یکه ارش رو یاس رو روشن کردم  راه یپ یوج

شده بود  بهیچند روز واسم غر نیا دایدر واقع و یعنینگاه کنم  دایبه و یحت دمیترسیاونقدر استرس داشتم که م رفتمیم

 از هم میبود که دور بش نیاتفاق هم نیوبهتر دمشیدیواصال نم

 دایاسترسم کمتر بشه و کردیکمک م یول مشدیمتوجه نم یزیچ چیکه ه خوندیم یرو زدم واسه خودش اهنگ فرانسو یپل

 کرد وگفت: یاهم

 نیارت-
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 هووم؟؟-

 ؟؟؟یترسیم یاز چ-

 ترس؟؟؟؟؟؟؟؟-

 یترسیم یدار یزیچ هیاز  کنمیاره ، حس م-

 ترسمینه نم-

 ؟یچرا ساکت-

 صحبت کنم یالک نمیبینم یلیدل-

 یترس واسترس رو باهم دار گمیباز م یول-

 بس کن دایو-

داده بود  هیتک شهیناراحت شد سرش رو به ش یلینگفت حس کردم خ یزیچ چیه گهیوخشک گفتم که د یمحکم وجد اونقدر

 که تند تر حرکت کنم  شدیم نیمانع ا یبرف یشده بود هوا رهیخ رونیوبه ب

توجهم رو جلب کرد نگه داشتم  یتهران رستوران کیجاده چالوس بودم نزد یاخرا کردمیم یبود رانندگ یشش ساعت حدودا

 زیلحظه همه چ کیاز من سفارش رو قبول کردند  تیهم به تبع هیداخل سفارش کباب دادم وبق میرفت دایهمراه سارا و وو

که  ییروزا میکردیم یراه رو ط نیبود ا1381افتام که با فوورد فوکوس بابا که مدلش واسه سال  یم ییروزا ادیرفت  ادمی

 گردمیغم وغصه دارم برم یاالن با کل رمیراه رو م نیبا حسرت هام دارم ا االن یول زیبود همه چ زیخانواده داشتم همه چ

 دلم گفتم: یتهران تو

 "درستش نبود خدا جون ینجوریا یباالخره برگشتم ول"-

 دونستمینم یزیچ چیکجان؟؟؟من ه میومادر میپدر کنه؟؟؟؟؟خانوادهیم کاریوچ ه؟؟؟کجاستیک نکهیوا یسیع

ها هم من رو  نیچونکه مامان بزرگ بابا بزرگا حتما فوت شدند وجدا از ا کنهیرو عوض نم یزیدونستنش هم چ نیارت الیخیب

 نیمن موندم خونه وبه ا یول برندیاخه قرار بود اونشب من هم باهاشون برم وبه همه گفته بودند من رو م شناسندیاصال نم

 حبس محکوم شدم

 چشمم به خودم اومدم  یدست سارا جلو یتکون ها با

 ؟؟؟یخوب نیارت-

 خوبم-

 یهست ییا گهید یایدن یتو نکهیمثل ا یول کنمیربع ساعته دارم صدات م کیاز  شیب-

-.... 

 رو از دستم گرفت وگفت: چییسارا سو نیسمت ماش میافتاد راه

 رمیمن تا تهران م ستیتو حالت خوب ن-

بلد  یرانندگ کردمیسارا راه افتاد فکرش رو نم یرانندگ یزدم از خدا خواسته عقب نشستم واقعا حالم خوب نبود برا یلبخند

 نگاه کرد وگفت: نهیزد واز ا یباشه لبخند

 ؟؟یداداش؟؟؟تعجب کرد هیچ-

چرا گفته داداش سارا  دمیبعد که فضا رو درک کردم فهم یلحظه تعجب کردم بهم گفت داداش ول کی کردیمتعجب نگاه م دایو

 وگفت: دیخند

 گرفتم ادیبودم  تعجبم داره تهران که گهیبله د-

 گفت: دایو

 تعجب داره؟؟ یچ-

 گفت: دایلبخند زد وروبه و سارا

اوقات  شتریب نیهستش ومادرمون زاده تهران ارت یپدرمون زاده سار یعنی نیارت میوقت کنار هم نبود چیومن ه نیارت-

 من تهران بودم یبود داخل عمارتش ول یسار

 زد وگفت: یلبخند دایو

 از مادرت بپرسم خوامیسوال هم دارم که م یکل ادشونی زایچ یلیحتما از من خ یانواده ات روبرو کنمن رو با خ دیپس با-

 زد وگفت: ییلبخند احمقانه ا سارا

 هووم حتما-

 که خوابم برد کردمیومن تمام خاطرات گذشته ام رو مرور م زدینم یحرف یکس چیه

 دادزدم: شدیم کیهوا کم کم تار یسرسبز ول یوسط جنگل بودم جنگل"
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 ست؟؟؟ین یکس-

-..... 

 شنوه؟؟؟یصدامو نم یکس-

 ن؟؟؟یارت-

 ؟؟؟ییکجا یاها-

 تو؟؟ ییکجا نیارت-

 رفتم جلوتر جلوتر حس کردم چقدر اشناست اروم گفتم: رونیدرختا اومد ب نیاز ب ییاقا کدفعهی

 بابا؟؟؟-

 ن؟؟؟یارت یخودت-

 خودمم -

 منتظرت بودم یلیپسر خ یکرد ریچقدر د-

 بود یمهبت اله نیتر نیریش پدرم ش-و-غ-ا کردمیم هیبلند گر میرو بغل کرد گهیدهم ومحکم

 اومد؟؟ ی؟؟؟ُسرت چ شدیبابا چ-

 یمراقب باش یلیخ دیبا یحاال که اومد نیارت-

 ؟؟؟یمراقب چ-

 زایچ یلیمراقب خ-

 مثال-

 نکن چمیپسر جان سوال پ زایچ یلیخ-

-.... 

 نیارت-

 بله؟؟-

 یریپس بگ هاتو یامانت ییایب دیبا-

 ؟؟یامانت-

 تو فقط مال خودتن یها یاره امانت-

 "بابا؟؟ یکنیصحبت م یاز چ-

 وگفتم: یصاف نشستم رو صندل کردیم هیبود وگر ستادهیاب باال سرم ا یبطر کیو دایو دمیاز خواب پر کدفعهی

 شده؟؟؟ یزیچ-

 : سارا

 خواب؟؟  یتو یزدیداد م ن؟؟؟چرایشده ارت یتو بگو چ-

 داد؟؟؟-

 که مونیترسوند یلیه خار-

 من؟؟-

 اومد ینم ادمی یزیچ چیکردم ه فکر

 ؟یگیم یاز چ ادینم ادمی-

 بابا کمک یزدیو همه اش داد م نیارت یخواب بود-

 اها-

نفس سر  کیو دمیکش دایاب رو از دست و یبطر سوزهیاومد حس کردم مغزم داره م ینم ادمی یزیچ یفکر کردم ول باز

 کردندینگاهم م متعجب دایسارا وو دمیکش

 ؟؟؟یریسارا خودت ادامه راه رو م-

 البته-

 بوده؟؟؟ یچه خواب یعنیبابا  گفتمیم نکهیبودم به ا دهیکه د یراه فکر کردم به خواب ینشست پشت فرمون وراه افتاد تو وسارا

 کردم یشدم نگاه به تابلو کنار جاده برف الیخیب دینرس جهیفکر کردم به نت هرچه

 "ترلومیک 5تهران "

 دادزدم: کدفعهیباال رفته  یخونم حساب نیوادرنال زنهیم واریکردم قلبم محکم خودش رو به در ود حس

 نگه دار-
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ونفسم به  ختیریوسارا سرشون رو همزمان به عقب برگردوندن عرق از صورتم م دایترمز وو یرو ابونیزد کنار خ عیسر سارا

بافتم رو هم در اوردم همراه  وریو باز کردم ودرش اوردم بازم گرم بود پلپالتوم ر یگرمم بود دکمه ها ومدیوم رفتیم یسخت

 زنهیحس کردم هنوزم گرمه وقلبم محکم م رفتمیبرف راه م یرو رونیورفتم ب دمرو باز کر راهنمیشال گردنم ودو دکمه پ

حس کردم  کمیرو نزد ییاقدم ه یصدا نیبرف چهارزانو رو زم یاز دکمه هامم باز کردم وفرود اومدم تو گهید ییچندتا

 زد: غیج دایوحس کردم صورتم برافروخته شد و ختندیریاشکهام م

 نیارت-

 یول دندیپاشیاب به صورتم م کردندیم هیگر دایسارا وو رفتندیها م نیتفاوت بهش نگاه کردم وبعد از اون به جاده که ماش یب

 شونه ام انداخت وگفت: یپالتوم رو رو هیبا گر دایدرد من از درون بود و شدمیخوب نم

 تروخدا پاشو نیارت یخوریاالن سرما م-

-...... 

 نیارت-

 دمیشنیانگار فقط حرف م یول نیروم انداخته شد کار سارا بود با التماس بهم گفت بلند بشم از رو زم یکردم پتو مسافرت حس

 اروم لبهام به حرکت در اومد

 زیتا همه چ گهید یتا 5مونده ،  لومتریک 5-

 مبهم گفت: دایو

 ن؟؟؟یارت یگیم یچ-

 وگفتم: ختیر اشکم

 بوده نجایهم دیدونه؟؟؟شایم یک-

 گفت: هیبا گر دایو

 شده؟؟؟یچ زمین؟؟؟عزیبوده ارت نجایهم یچ-

 ه؟؟؟یداشتن داداش چه حس دایو یراس-

 مبهم نگاهم کرد وگفت: دایو نداختیابرو باال م سارا

 ن؟؟؟یارت یشد وونهی، د هیخوب یلیخب حس خ-

 نه-

 دخالت کرد وگفت: سارا

 گهیپاشو د یخوریقربونت برم پاشو االن سرما م یداداش-

وراه افتادم سمت  ستادمیحالم بهتر شده بود ا یبگذارم کم نیحرف رو زد که روم نشد حرفش رو زم نیمهربون ا اونقدر

 وسارا اومد عقب کنار من واروم گفت: کنهیم یگفت رانندگ دایو نیماش

 باز شهیکارا رو نکن بفهمه داغون م نیا دایبه خاطر و ؟؟؟حداقلیشد وونهید یسختته ول مدونیم نیارت-

-...... 

 ؟؟؟یها ، مسکن بدم بهت بخور دهیپر یلیرنگت خ نیارت-

 ابش وگفت: یدر اورد وجلوم گرفت همراه بطر فشیاز ک یومسکن

 اریلطفا بخور نه هم ن-

 ... قیعم ینبود خواب یزیچ چیه ارنبیخوابم برد ا عیدستش گرفتم وخوردم سر از

رو  نیدر ماش نییپا انیدارن م رنیوراه م ستادهیقرار بود سهم من باشه کنارش ا یکم کم عروس اماده شد خودشه واا"

چقدر خوشحاله سوار موتور  یچه سرووضع ینیزدم چه ماش هیتک واریواسش باز کرد ونشست داخل واون هم کنارش به د

 واسش کم بذارم؟؟؟ شهیمه مگه معشق یشدم امشب عروس

گرفته بود  شیودلم ات زدمیبه خونشون ومن پشت سرشون بوق م دندیباشه رس ایادم دن نیخوشحال تر دیعشقم با امشب

 "وحشتناک تصادف ومرگ یداماد نبودم برگشتنم وصدا یمن بجا یکه اونجا بودند ول ییاونها نیمن ب ینگاه ها

سرم رو چسبوندم وبه  نیوبه پنجره ماش میشونیپ یبه عرق رو دمیل خودش بود دستم کشباز سارا تو حا دمیخواب پر از

 گوشم گذاشتم یرو تو یشدم وهندزفر رهیخ رونیب

 خورمیحسرت م امییوقته که تو تنها یلیخ-

 کنمیچم شده چرا دس دس م دونمینم

 ییا گهید یکیکه تو با شهیباورم نم هنوز

 ر از استرسهپ میزندگ یسرتا پا یرفت یوقت از
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  یتوبرعکس من اما

 یتو عکس عل یستین گهیالبوم د یتو یحت

 یزدیم هیوکنا شیچقدر روز اخر بهم ن یچه روزگار بد یه 

 یروز قالم بذار هی ییخوایم  دونستمیکه م من

 یدل ساده ام بذار یپا رو ییخوایم دونستمیم

 داشتم ازیکه بهت ن یرفت یوقت درست

 داشتم دوروبرم ادیمثل تورو ز ییادما یگفت

 پشت سرم یگیبد م یدار دونمیم

 ستشیمهم ن اما

 خوشـــــگل زدم ــــــــــــدتویق گهیکه منم د نهیا مهم

 یقالم بذار ییخوایم دونستمیکه م من

 یا رو دل ساده ام بذار ییخوایم دونستمیم

 داشتم ازیکه بهت ن یرفت یوقت درست

 دلت بسوزه اقتیل یب نیبب اشکامو

 تو بخدا واسه امروزه یاه یشاد

 یخوریکه تو هم شکست م رسهیروز م هی

 یکه تو هم شکسته شد نمیبیروز م هی

 مونم؟یپش یکنینکنه فک م هیچ

 عوض شدم نه همونم یکنیم فک

 یفروخت بهیکه منو به غر یتو بود نیا

 یتو وجودت غرور ن کردمیباش فک م منو

 یدفعه رنگ پس داد هیبرعکس  اما

 میرو از دست داد یزندگ یایهم خوش ما

 ه دل پست-ز-ر-ه هی؟یخاطر ک به

 تو دلش هست گهید یکی یمن جا یبجا که

 رو دارم یینداره اصال منم خدا بیع اما

 رو بامن ییجدا یودوس کرد یرفت

 راحت ادامه بده الیبا خ حاال

 راهم یاخرا گهیمن د اخه

 با من یداستان تا قسمت نیتو ا یتو فقط بود اره

 دارم؟ یبپرسه بگم با تو چه نسبت یهرک حاال

فکر  دیبه اون طرف غصه وسوختن مهره مقابلت هم با یراحته رفتن ول یلیدارم؟؟؟خ یبگم واقعا باهات چه نسبت دایا اره

ها رو  نیلورد وکوئ نیکاش ا یمن بود نیماجرا نبودم اونم مقابلت من لورد بودمو تو هم کوئ نیمن فقط لورد ا ینامرد یکردیم

 میخوردیرو نم یعشق پوشال هیکاش همه اش حسرت  میرفتیوصادقانه جلو م میکردیکاش دلمون رو صاف م میذاشتیار مکن

  میشدیکردن نم یاز اولش تا ما هم عاشق باز کردینم یوقت با دلهامون باز چیکاش ه

 کمی یمنته یول میکن یکه باز یهنادم ا دنویخریواسمون عروسک م یکه مامانامون با دلسوز میروزید یمون همون بچه ها همه

که بعد از  ستین یبچگ یبدن قلب ادما ادم اهن ادیبه ما  دونستندیدادن کردند ونم یکردند وما رو عاشق باز یرو ادهیز

 شهیومثل اولش نم شکنهیصدا م یب شکنهیقلب ادما بشکنه ساده م رهیبگ گهید یادم اهن هیشکستنش جاشو 

دادنش راحت تر  یقلب شکسته تر باز یهرچ میشکسته باش یتشنه قلبها مینگرفت ادیکردند که  تیماها رو نامرد ترب واونقدر

.... 

 ...میبگذر

اشکش رو در  شهیکه بخار ش ییاخر سرش شد همون ادمک بغ کرده ا دمیکشینامربوط م یخطها شهیبخار ش یانگشتم رو با

 کردمیفقط نگاه م ارهیم

 ردپر ک یسنگ وارید هیکه جاشو  یعشق

 که از پشت خنجر زد وولم کرد ینامرد اون
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 که ساده رفتند  یپدر ومادر اون

تا  دمیخریکه سراغ داشتم م ییاونموقع از هر مغازه ا دیخر تونستیکه عقده شد نداشتنش کاش مرگ رو م یهمه محبت اون

 نداشت وراحت مرد یشرمندگ نهمهیا شدیکاش م یلعنت یزندگ نیراحت بشم از ا

 ومد:سارا ا یصدا

 ن؟؟یارت-

 هووم؟؟-

 با دستت؟؟ یکشیم یچ-

 یچیه-

 نییبودم وپنجره رو پا دهیکش یینکردم پنج تا یسارا هم توجه یکردم به سرفه ها دنیرو در اوردم وشروع به کش گارمیس

 سرد به صورتم بخوره یداده بودم تا هوا

 میدیرس باالخره

 ارزوم باشه؟؟؟شهر  نیا یونبودن تو دنیروز ند هی کردیفکرش رو م یک

 خاطره نفرت داشته باشم نهمهیروز از ا هی کردیفکرش رو م یک

 کردم اهنگ رو: یرو گذاشتم داخل گوشم وپل یهندزفر

 هست تو قلبم یکی"

 اون خوابه سموینویهرشب واسه اون م که

 تابه یب نهمهیبدونه که واسه اونه که قلب من ا خوامینم

 کاغذ هی

 خودکار  هی 

 وونهیدله د نیم اشده همد دوباره

  سهینامه که خ هی

 خونهیبازم اونو نم یاز اشکه وکس پر

 دفعه رفت  هیاتاقم  یجا تو نیروز هم هی

 رهیم اره

 رهینگفتم اخه نخواستم دلشو غصه بگ یزیچ

 رمیمیکه م دونستمیم بستیدرو که م کردمیم هیگر

 رمیراشو بگ یجلو تونستمیبود نم زمیعز اون

 تنها رمیبم نمیرسه اونو نبروزه که ب هی ترسمیم

 نجایا کنمیبدونه دارم جون م خوامیکمک کن نم ایخدا

 وارید یتاک ساعت رو کیت شکنهیاتاقو داره م سکوت

 انگار ادینم گهیباورم شه که د خوامینم

 رهیدفعه رفت اره م هیاتاقم  یتو نجایروز هم هی

 رهینگفتم اخه نخواستم دلشو غصه بگ یزیچ

 رمیمیکه م دونستمیم بستیکه مدرو  کردمیم هیگر

 رمیراشو بگ یجلو تونستمیبود نم زمیعز اون

 هست تو قلبم یکی

 اون خوابه سموینویهرشب واسه اون م که

 تابه یب نهمهیبدونه که واسه اونه که قلب من ا خوامینم

 کاغذ هی

 خودکار  هی 

 وونهیدله د نیشده همدم ا دوباره

  سهینامه که خ هی

 " خونهیبازم اونو نم یاز اشکه وکس پر

 نگاهمون کرد وگفت: نهیاز ا دایباال و دیابروم پر یتا هیبود  یفاتیمجلل وتشر یلیکه خ ییدر خونه ا یجلو نیماش ستادنیا با

  نیخوش اومد یول رسهیعمارت شماها نم یبه پا-



Roman-City.ir 
 رمان فیلتر قرمز

 

https://telegram.me/romancity 111 

 

 با لبخند گفت: سارا

 نجاست؟؟؟؟یخونتون ا-

 با لبخند جواب داد وگفت: دایو

 که دلم واسه بابا ومامان وغر غراشون تنگه میبر زمیاره عز-

 افتادم با دادگفتم: دایمرگ پدر و ادیدفعه  هی

 نه-

 قلبش گذاشت وگفت: یودستش رو رو دیترس دایو

 ؟؟؟یشد وونهید نیارت-

 زهیچ نیبب-

 گفتم: عیرو در اوردم وبه ارش زنگ زدم بعد از دو بوق وصل شد سر لمیموبا عیسر

 ؟؟؟ییکجا-

 ؟؟؟ییجام؟؟؟تو کجاک ویچ-

 ؟ییگفتم کجا-

 کنار آرما مارستانیمن ب-

 دونه؟؟یاون م-

 ؟؟یک-

 میما االن روبرو در خونشون-

 دیچیگوشم پ یوداد ارش تو دمید نهیرو از ا دایمتعجب و یها نگاه

 بزن؟؟؟ امکیتهران بهم پ یلومتریک 5نگفتم  ؟؟؟مگهیچ-

 لطفا-

پدرش  میبهش بگ دیما نبا کنمیاومده واماده اش م دایکه و گمیمنم به خواهر م دیندار دیخونسرد باش االن شما کل نیبب-

 حله؟؟ مارستانیب ارشیفوت شده تو هم ب

 اره-

 مطمئن؟؟؟-

 اره داداش-

 فعال-

 فعال-

  مینگفت یزیچ چیه گهینشست داخل د دایو یووقت شدهیواسه سارا گفتم چ عیسر زدیودر رو م نییرفته بود پا دایو

 ستیونه نخ ی:کسدایو

 وجلو نشستم وگفتم: رفتم

 هستند مارستانیالبد ب-

 پشت تلفن؟؟ یزدیحرف م یتو با ک-

 از دوستام بود یکی-

 وگفت: دیابروش باال پر یتا کی دایو

 ؟؟یمطمئن-

 گهید افتیراه ب ی، چرا واستاد دایاره و-

 خب یلیخ-

ممکن بود ادم دروغ نگه وبگه  ریبا دروغ گفتن نداشتم غ یرابطه خوب ادیز کردیمتعجب نگاهم م یهر از گاه یافتاد ول وراه

 شمیم مونیبعدش پش یول برمیواز گفتنشم لذت م گمیهمه اش شعاره ، من هم دروغ م دونمیم ادیخوشم نم

 گفت: دایو

 هستند؟؟ مارستانیکدوم ب یارش بگ یزنگ بزن شهیم-

 البته-

 زد وگفت: یزیام نتطیلبخند ش دمیرو د دایو زیباز به ارش و نگاه ت زنگزدم

 پس دوستت ارش بوده؟؟؟-

 چطور؟؟؟-
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 یتماس رو زد نیگرفته شده واول یتماس ها یرفت عیسر یلیخ-

 نه اونموقع دستم اشتباه خورد-

 یگیباشه تو راست م-

 گوش دادم وباز زنگ زدم ارش وصل کرد وگفت: دیچیکه داخل تلفن پ یبوق ممتد ینگاهش کردم وبه صدا چپ

 جانم؟؟-

 زدیفس من نفس

 شده؟؟ یزیچ-

 دونمینم-

 شده داداش؟؟ یچ-

 ؟؟؟یداشت ی، کار ختیبهش گفتم بهم ر-

 همه اشو-

 ؟؟؟یزنیحرف م هیچرا نس نیارت-

 گهیاهم اووم اره د-

 سوالت رو دمیبهت اس م یاهان متوجه شدم ، بگو چکار دار-

 د؟؟؟یهست مارستانیکدوم ب-

 یفردوس مارستانیب-

 فعال یاوک-

 فعال -

 گفتم: دایردم ورو به وک قطع

 یفردوس-

 زد وگفت: یلبخند دایو

 نیارت یزنیمشکوک م-

 بازش کردم عیاس ام اس اومد سر یهم تا بنا گوش باز شد صدا ششین چیبهش نگاه کردم تو نطفه که خفه نشد ه چپ

برم  خوامین هم ماز حال رفت اال کدفعهیوزهرا هم شکه شد و شدهیزنده اس وچ دایجان من به خواهرم گفتم و نیارت"

طول بده اومدنتون رو تا من بتونم به زهرا بفهمونم که دونستن مرگ پدرش ممکنه  کمی افتادهین یکنارش خداروشکر اتفاق بد

 "جونش رو به خطر بندازه ممنون فعال

 زدم اس

 "فهمهیکه م م؟؟؟اخرشیبگ دایکم کم به و ییخوایم"

 اومد اس

بشه واسش  یکه بهش وارد بشه ممکنه باعث سکته مغز یهر شک گفتیصحبت کردم م دایکار رو نکن من با دکتر و نیهرگز ا"

 "که به زهرا وارد شده رو حل کنم  یشک تونمی، االن من فقط م

 زدم اس

 "ارمشون؟؟یب یتا ک یبهش ول گمیباشه نم"

 اومد اس

 " زنهیم غیشده داره ج وونهی، زهرا د طولش بده یتونیتا م یشده به هم ول دهیچیپ هیقض نهمهیاز ا فهممینم یچیبخدا ه"

 زدم اس

 "هست زیحواسم به همه چ شمیمزاحم نم"

 اومد اس

 " کنمیجبران م یداداش که کنارم یمرس"

 زدم اس

 "نکردم داداش یکار"

 میدیسباال انداخت ر ییناراحته به سمت سارا نگاه کردم شونه ا نکهیواخم کرده بود مثل ا کردیم ینگاه کردم رانندگ دایو به

ندم صاف نشستم وبه صفحه  یخودم رو کنترل کردم که سوت عیسر یجلو ول دمیپر کمیمحکم زد رو ترمز  مارستانیدر ب

تهران چشم دوختم پا گذاشتن  یابر یچقدر دلم واسش تنگ شده بود به هوا نهیالان دایا دمینگاه کردم رفتم تلگرام د میگوش

واسه  ییاز تهران فرار کنم وبرم به همون غار خودم وتنها خواستیم توان دلم متو هواش با تما دنیشهر ونفس کش نیا یتو
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رفتم  نیکالفه بودم از ماش یلیکرده بود خ رییواردش شده بود تغ دایکه و یچند ماه نیا یتو میکنم چقدر زندگ یخودم زندگ

دو تقه به  زدیده بود رفتم سمتش بارون مش رهینقطه خ کیبه  ومدین دایو یول نییحرف ارش افتادم سارا اومد پا ادی نییپا

 داد: نییرو پا شهیزدم ش شهیش

 دا؟؟یپس و ییاینم-

 نه-

 شده؟؟ یزیچ-

-.... 

 با توام ها دایو-

-.... 

 رو به سارا وگفتم: رفتم

 شده؟؟یچ نمیداخل بب یبر ییخوایم-

 زد وگفت: یلبخند سارا

 البته ، فقط طبقه چنده؟؟؟-

 شماره ارش رو گرفتم اشغال بود رو به سارا گفتم: عینگاه کردم سر یخصوص تانمارسیساختمان ده طبقه ب به

 زنگش بزن وازش بپرس 13121.... نهیشماره ارش ا نیبب-

 کرد وگفت: لشیوارد موبا عیسر

 من هم رفتم یشد سیخ نیبرو داخل ماش-

 برو-

 نمتیبیداخل م-

 زدم بهش ورفت  یلبخند

 م:گفت دایورو به و نیداخل ماش نشستم

 شنومیم-

بده پس هدر دادن  حیرو بتونه توض زیهمه چ دایبهانه طول دادن بحث بود تا ارش بتونه خودش رو حفظ کنه وبه مادر و نیبهتر

 راه حل ممکنه بود نیوقت بهتر

 با اخم گفت: دایو

 دنیشن یبرا ستین یزیچ-

 ه؟؟یمشکل چ یگیم-

 وتو یمشکل توئ-

 من؟؟؟به من چه-

 به تو چه؟؟؟؟؟؟؟-

 صدامو باال بردم: مکی

 م؟؟؟یاره به من چه؟؟؟بدهکارم شد-

 شتیپ قهیاز چند دق نیچته ا ستیاز وضعت که معلوم ن ن؟؟؟اونیارت هیچ-

 ه؟؟یچ شمیپ ی قهیمشکل چند دق-

-..... 

 ه؟؟؟یمشکلم چ نمیبگو بب دایو-

 من برم-

 :دادزدم

 نیبش-

 :ارومتر گفتم یکم ختیولبش رو به دندون گرفت واشکش ر نشست

 نکن هیبسه گر-

-.... 

 :دادزدم

 بســه-

 ارومتر ادامه دادم: گفتینم یزیچ
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 یکه مشکل دار ییخانم تو دایو یبدون ییدر اصل بخوا-

 ؟؟ یمونیپش-

 ؟؟یاز چ-

 ازدواجت با من؟؟؟-

 ستین نیبحث ما ا دایچرت نگو و-

 االن هست یول-

 ومن هم دوس ندارم ادامه اش بدم پس اون دهنت رو ببند  ستین-

 درست حرف بزن-

 بعد بگو درست حرف بزن هیعامل بد حرف زدن من ک نیبب-

 خودتو خودت-

 شده؟؟ یزیچ دایو-

 ؟؟یزدیاس م یبا ک-

 باال اخه به اون چه؟؟؟عجب خونسرد گفتم: دیابروم پر یتا هی

 با دوستم-

 گفت: هیگر با

 گه؟؟؟ید هیدوستت ک-

 بستن در گفتم:وقبل از  نییپا نیرفتم از ماش کردمیدرکش نم اصال

 یبهتره بهش فکر نکن-

 وبه ارش اس زدم: یراه افتادم سمت در ورود نییاومد پا نیاز ماش عیبرم که سر وخواستم

 "؟؟یطبقه چندم"

 اومد اس

 "؟؟یهفتم ، اومد"

 زدم اس

 "اره"

هم همراه من  یدختر پالتوم کردم ومنتظر موندم اسانسور برسه بیبه اسانسور دستمو تو ج میدیرس ومدیکنارم راه م دایو

کرد وبعد از اون  ییبه من شده بود نگاه گذرا رهیوبا لبخند به اون دختر که خ ستادیکنارم ا عیسر دایوارد اسانسور شد و دایوو

 شد وگفت: رهیبه من خ

 ارش گفت طبقه چنده؟؟ زمیعز-

 هفت-

 یکه روبرومون بود چشمک یرد کرده بود دخترحد س نیتهران بود که من رو تا ا دیسرد گفتم هفت خودمم جا خوردم شا یلیخ

 ه؟؟یزیچ دیزد وبا سر پرس

شروع به زنگزدن کرد شماره  لمینمونده موبا ییحوصله ا الیخیندم ب یوکفش هام نگاه کنم وبهش محل نیدادم به زم عیترج که

شده  میشدم زندگ رهیبود خ که رو صفحه قفل دایبه عکس ا بمیرو بگذارم داخل ج لیکردم اومدم موبا جکتیناشناس بود ر

همون موقع در باز  دیچک یحس کردم کف اسانسور قطره اب کدفعهی ستیمن ن دیوق کنهیم یکه واسه خودش زندگ یبود زندگ

 اروم اشکش رو پاک کرد وگفت: ومدیکنارم م دایو رونیب میرفت دایشد وهمراه و

 مگه؟؟ یدوسش دار یلیخ-

 و؟؟؟یک-

 قرمز شده بود  هیه؟؟؟؟صورتش از گرنگاه کردم اوه چه خبر وبهش

 ؟؟؟یزیریاشک م نجوریمرده که ا یمگه کس دایو-

 نداخت وگفت: رایرو ز سرش

 ایجوابمو نداد-

 و؟؟یجواب چ-

 یعه تو چقدر خنگ-

 کنارم رفت واروم گفت: واز

 جوابمو دونمیهرچند خودم م-
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 باال انداختم ییشونه ا الیخیب

 دایشده بودند و رهیبودند وبهش خ ستادهیا ییا شهیدرب ش یهمراه سارا جلو دمیدارش رو  ژهیو یسمت مراقبت ها رفتم

زدم به نشونه  یکه من شونه باال انداختم وچشمک هیچ دیکرد ارش با سر پرس هیلش کرد وگر-غ-رفت سمت ارش ومحکم ب

 کردیم هیکرد وگرلش -غ-و محکم ب دایسمت و دیدو یشکبا چادر م یخانم کدفعهی گمیم ییزایچ هیبعدا  نکهیا

 ؟؟؟یدلم خوب زیعز-

-..... 

 ستیکه هر کدوم از بچه هام حالشون خوب ن رمیدردت به جونم مادر بم-

 مامان-

 جونه مامان؟؟دردت به جونم-

 خدانکنه-

 ل کرد -غ-تر مادرش رو ب ومحکم

کاش منم مادر داشتم تا  کردیم هیارش قرمز شده بود سارا هم گر یدادم چشما هیتک ییبه گوشه ا کردندیم هیبلند گر هردو

 کنم میدردامو باهاش تقس کمی تونستمیم دیشا

که  یزود از دستش دادم به کس یلیکه خ یکس کردمیفکر فرو رفته بودم وبه مادر نداشته ام فکر م یبدجور تو وارید کنار

 شش تنگ شده بود-غو-دلم واسه ا یلیخ

 وخاموش کیشب تار ویتو رفت"

 وش-اغ منو گرفت در یبغض تب

 تموم لحظه هارو ویرفت تو

 "عشق تو کردم فراموش ادی به

 شدم کاش منم مادر داشتم رهیخ نشونیحاله اشکم به محبت ب نیزدم از ب هیتک وارید به

 لحظه ها را غم گرفته یستیتو ن"

 رو ماتم گرفته هیثان تن

 تموم خنده هامو  ویستین تو

 غم ازم گرفته ونیگر شب

 رواشک ادما نهیبیم خدا

 داره حساب لحظه هارو خودش

  دمیکش یتو چ یب دونهیم خدا

 "صدارویبغض ب شنوهیم خدا

وقت خانواده ام پولدار نبودند تا  چیبودم کاش ه ریادم فق هیبچه  هیاون سن کاش  یتو شدمیمن هم از مادر محروم نم کاش

 شدینبود ونم زایچ یلیکاش خ دادیبلکه اون تصادف رخ نم

 وخاموش کیشب تار ویتو رفت"

 وش-منو گرفت در اغ یبغض تب

 تموم لحظه هارو ویرفت تو

 "عشق تو کردم فراموش ادی به

شونه هاش بگذارم ودردامو  یسرم رو رو شهیکه بتونم شب که م یکس خواستیرو به دندون گرفتم من هم دلم مادر م لبم

 بهش بگم

 لحظه ها را غم گرفته یستیتو ن"

 رو ماتم گرفته هیثان تن

 تموم خنده هامو  ویستین تو

 غم ازم گرفته ونیگر شب

 اشک ادمارو نهیبیم خدا

 داره حساب لحظه هارو خودش

  دمیکش یتو چ یب دونهیم خدا

 "صدارویبغض ب شنوهیم خدا
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کردم وراه  یعذر خواه عیخانم هستش سر کی دمیفقط فهم ستادمینفر خوردم صاف ا کیبه  کدفعهیدور شدم  عیاونجا سر از

 رو الزم داشتم  دنیازاد نفس کش یهوا یتو یمت در خروجافتادم س

رو  گارمیکه اونجا بود وس ییدرخت ها ریرفتم ز زدیکه به صورتم م یخاموش وبارون یتجمالت دورش فواره ها مارستانیب اطیح

 ستگذشت ارش کنارم نش یشدم کم رهیخ زدیوبه بارون که م یصندل یکردم نشستم رو دنیروشن کردم وشروع به کش

 ؟یچطور-

-.... 

 زدم گاریبه س قیپک عم کی

 شده؟؟ یزی؟؟؟چیداغون یلیخ نکهیمثل ا-

 نه-

 کنه؟؟یم تتیخاطراتت اذ-

که داخل  یگرفته تا تصادف بابا ومامانم وخواهرم وعمارت یسیرو دوروز قبل از اومدن به تهران به ارش گفتم از ع زیچ همه

 دایا یحت میدارم وشغل واو به واو زندگ یسار

 کمی-

 کنمی، بگذار حال آرما خوب بشه کمکت م یکشیم یدار یچ فهممیم-

 کمک؟؟-

 تیزندگ یحل کردن معماها یبرا-

 یکلمه اس همه اش بدبخت کینمونده ارش که حل بشه  ییمعما-

 ؟؟یبش الیخیوب یبه بدبخت یمحدود کن ییخوایفقط خودت رو م-

دارم ونه  یدارم ونه کار ویاده ام مونده نه خودشون هستند نه من کساز خانو ییا هیداداش االن نه سرما ستیتهش ن یزیچ-

 فکر سر کنن  نیبا هم میوجود نداره پس بهتره بذار گهید نیکه من ارت دوننیبشم همه هم م زیهمه چ ریدنباله گ خوامیم

 ...یول-

 که خرابه رو خرابترش کنم یزیچ ادینداره ارش خوشم نم یول-

 دایاخه ا-

 ازدواج کرده گهید اون؟؟؟؟یچ دایا-

 باور کن گفتنیبهت نه نم دایامسال ا یرو داشت شتیچند سال پ تیهمون موقع ای یپسر پولدار بود هیفکرشو کن تو اگه -

 باورش کنم خوامیمنم نم-

 و؟یچ-

 زایچ یلیند خکه هستم درسته االن اگه خانواده ام بود مینیمن ا نهیمن بب یاجتماع تیموقع یمن رو عشق رو بپا یکس نکهیا-

 نیاز ا مویشو وزندگ الشیخیپس ب کنمیحال وهوا رو تحمل م نیدارم ا ی، من هم به سخت ستندیحاال که ن یفرق داشت ول

 خرابترش نکن

 لتهیهرجور م-

 داخل موهاش فرو کرد وادامه داد: یودست

 وبهشون عادت نکردم کنمیرو درک نم تیزندگ یاز اتفاقا یلیراستش هنوز هم خ-

 الیخیب-

 رسه؟؟یبه کجا م دایبنظرت و-

 وجه چیندارم به ه تیکه هستم اصال رضا ییبدون ارش من از جا نمیا یول دونمینم-

 چرا؟؟-

من دلم  گهید یزایچ یلیوخ زدیمن باهاش نامحرمم صد سال نم دونستیکه اگه م زنهیم ییاون حرفا مینامحرم دایمن وو-

بدجور عذاب وجدان  کشمیم یچه عذاب یدونیم هیکشدار بشه قض نجوریا امخویارش نم افتهیاتفاق ب زایچ یلیخ خوادینم

 گهیهمسرشم وفرد د کنهیکه اون فکر م کشمیبدجور عذاب م گذارمیونممن راحت باشه  یجلو خوادیم دایکه و ییوقتا رمیگیم

 هیدلش  زیبا وجود همه چ االن دایکه و کشمیباهاش باشم بدجور عذاب م خوامیکه من نم نهیوواسه هم مونهیزندگ یتو ییا

تو حواست هست ما  گذارمیمپا  ریز دمویکه دارم عقا شمیم تیدارم اذ یبدجور تونمینم خوامویمن نم یول خوادیعشق دونفره م

حواسم  یلیمن خ نم؟؟بخدایحجاب بب یرو ب دایمن و دیدستامون به هم بخوره نبا دیهست؟؟نبا ینامحرم م؟؟؟محرمیمسلمون

 یاماده کن قتیحق رشیرو واسه پذ دایهرچه زودتر و دیبا تونمینم نیاز ا شیاست باشه داداش بتوهم حو یهست ول
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دکترش اونجور گفت مجبور  یوقت یول شمیم تیاذ یلیدارم خ رتینباشه ته مونده غ یهرچ نمیبب نجوریا تونمیبخدا من هم نم-

 چکار کنم؟؟ یگیشدم سکوت کنم ، تو م

 گذشته اش یاور ادی-

 شوم؟؟؟ یردناکش؟؟؟ترک وترد شدنش؟؟؟فرارش وبهم خوردن ازدواجش؟؟؟اون اتفاقاگذشته د-

 ارش خان  دمیرو خوب فهم زیچ هی یدوس ندارم خودمو هم دخالت بدم داخلش ول یگیکه م یینایاز ا دونمینم یزیمن چ-

 و؟؟؟یچ-

 ؟؟یدونستیم نویفرق داره ا یلیمن خ یایشما با دن یایدن-

 امه دادم:انداخت اد ریرو ز سرش

که اصال  یبه فرد گذاشتمیداشتم نم ییخواهر زاده ا ایروز خواهر  کیاگر  یهستم ول یبگم ادم مذهب خوامیراستش نم-

 که یبشن متوجه یاجازه بدم با هم هم اتاق ایبگه همسرم  شناسمشینم

 صداشو باال برد وگفت: یشده بود کم یعصب ستادیا

 ؟؟یتو به خودتم اعتماد ندار یعنی-

 اعتماد کنه تونهیخودشم نم یروزا ادم به چشما نیا-

 از حرفت یواقعا ناراحتم کرد ییراستشو بخوا-

 خواهر زاده ات رو داشته باش یکمتر هوا کمیراحته ،  رششیپذ یدرد داره ول یکمی قتیچرا؟؟؟؟حق-

 نقدریچرا ا دونستمیود وواقعا نمگرفته ب زیمن دلم از همه چ یکیو زدیاون م یکیپرت شدم  ییبه دهنم زد که گوشه ا یمشت

 از هم میجدا شد دایو غیج یبه ارش با صدا گفتمیپرده م یبودم که اون چرت وپرت ها رو ب ختهیبه هم ر

 شیبسه ، بسه ارش کشت-

دستمال  هیبا گر دایو ختمیر رونیبود خون دهنم رو ب یوسر وصورتمون خون یلباسهامون اب گل یلبه صندل مینشست هردومون

 بلند گفتم: یوبا صدا ستادمیدر اورد وخواست بذار رو لبم که ا بشیجاز 

 ستیالزم ن-

 دادزد: دایافتادم و راه

 کجا؟؟؟-

 جهنم-

 امیمنم م-

 سیتو ن یجهنم جا-

هم کنارم  دایو خواستیرو نم یشهر لعنت نیشهرم دلم ا یهرچه زودتر برگردم شمال وسار خواستیدلم م رفتمیراه م عیسر

 غر غر گفت: با ومدیراه م

 تر واشیترو خدا -

 وبا تمام توانم داد زدم: ستادمیا

 ؟؟؟ییایتو کجا م-

 یهرجا که تو بر-

 گه؟؟؟یبود سرم نازل شد د ییچه بال نیا واریسرمو بکوبم د خواستیسرم رو تکون دادم دلم م یچندبار

 به درک رمیجهنم م رمیمن م-

 نیارت-

 درد ،عـــــــــــــــــــه نویارت-

 بغض کرده بود اروم گفت: دایو کردندینگاهمون م همه

 کنم زیجا زخمتو تم هی نیحداقل بش-

 دستمو محکم فرو کردم داخل موهام ونوچ نوچ کردم: یبار چند

 هیو اتوب ال یاستغفراهلل رب-

 تا حد ممکن باال بردمو ادامه دادم: صدامو

 خانواده ات شیبه من؟؟؟برو پ یدیچرا مثه کنه چسب-

 انداخت وگفت: ریگردنش وز یرو اورد تو سرش دایو

 اروم تر باش لطفا کننیهمه دارن نگاه م-

 :دادزدم
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 ینجا؟؟؟هـــریا یواست یگفت ی؟؟؟کیترسیاز ابروت م-

 ؟؟؟یها شد وونهیمثل د نجایا میاومد یداره از وقت سمیمعلومه چته تو؟؟؟تهران ساد نیارت-

 یمخصوصا از تو که بچه تهرون خورهیهواشو خودشو خاکش حالم بهم مداره ، از تهران ومردمش وشهرشو  سمیاره ساد-

 اورد باال وگفت: سرشو

 ا؟؟؟؟یاخه با ما تهران یدار یچه پدر کشتگ-

  دیجون یشما ها بال-

 :دادزد

 به تو کرده؟؟؟ یشهر چه بد نیچشه ، اخه ا ستی، معلوم ن گمینم تیچیه یهرچ گهیبس کن د-

اشغال دور  هیرو با نفرت از خودش دور کرد من رو مثل  ؟؟؟منیفهمیدمو سالم پس نداد مفرستا رونیکه ازش ب یمسافر-

 انداخت بازم بگم؟؟؟

 با بغض گفتم: کردینگاهم م مبهم

 که رفت ورفت ورفت یسینامردن مخصوصا اون ع یلیشهر وادماش خ نیا-

-...... 

 که؟ یفهمیم کنهیم بهیا هم غرشهر همه رو ب نیازش کمک خواستم ، ا یوقت دیشهر صدامو نشن نیا-

 به تهران شیبندیبه شهرما ربط نداره که م تیبه نظر من مشکالت شخص-

 تهران گشتمیوقت برنم چیکاش ه یگیاره حق با توئه ، تو درست م-

 اروم باش نیارت-

 گرفت وداد دستم یبود اب معدن کمونیکه نزد ییواز دکه ا ورفت

 شدهیچ یگیبعدا سر فرصت م یبخور اروم بش-

 خوامینم-

 لطفا-

 زد وگفت: یلبخند دایرو خوردم ارومترم کرده بود و کمشیدستم داد  دیباریرو باز کرد نم نم بارون هنوز م یبطر ودر

 ارزه یم یول میراه بر دیبا یکم شناسمیم یفروش چیساندو هیغروبه  یمن گرسنه ام شده حوال-

-.... 

 رو رفتم روبروش وگفتم: زیچاومد همه  ادمی کدفعهیراه افتادم  دنبالش

 مارستانیبرگرد ب-

 نه-

 ستیخوب ن چیبرگرد حال داداشت ه دایو-

 ستیبه تو هم توجه کنم حال تو هم خوب ن دی، من با شهیآرما خوب م-

 من خوبم لطفا برو بگذار تنها باشم-

تهرونو  خوامیم یتنها باش ذارمینمشهرتون رو حاال من  یشهرتون وبه من نشون نداد یوتنها رفت یهمه مدت تنها بود نیا-

 نشونت بدم

 لطفا لج نکن وبرو-

 هرگز-

بدم  یول ومدیچشم وصورتش درسته خوب وخوشگل شده بود وبهش م یبود تو ختهیطرف ر هینگاه کردم موهاشو از  بهش

 اومد 

 پس اون موهاتو بفرست تو لطفا-

 موهاشو داخل فرستاد عیسر

 شالت رو هم محکمتر کن-

 م محکمتر بست وکنارم شروع کرد به راه اومدن اروم گفت:رو ه شالش

 یکنیهم نم یپانسمان کنم بهش توجه یذاریفکر کنم ابروت شکسته ها تو هم که نم نیارت-

 ستیمهم ن-

 درمانگاه؟؟ میبر کننیمردم نگاه م یول-

-.... 

  هیفروش چیصد متر قبل تر از اون ساندو شناسمیدرمانگاه م هیمن  گهید میبر-
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درست  دایپانسمان حدس و ینوبتمون شد رفتم برا نکهیداخل درمانگاه وبعد از ا میدیکردم وکنارش راه افتادم رس یووفپ

 دایو دمیاون مدت د یکرد تو زیزخم هامو تم یزد روش دکتر وکم کیپانسمان کوچ کینخورد  هیبخ یبود ابروم شکسته بود ول

که  شهیدوبار بوق زد ش دایو نیماش میدیرس رونیکه به ب یوقت میوراه افتاد دمستایکار دکتر تمام شد ا کنهیبا تلفن صحبت م

 دایافتاد که و ادمیواسه خونه  میرفتم داخل وراه افتاد دایبه اجبار و نیسارا نشسته پشت فرمان ماش دمیاومد فهم نییپا

 بخوره به سارا گفتم: چیبره سانو خواستیم

 ه دارنگ گهیم دایکه و یفروش چیاون ساندو-

 زد وگفت: یلبخند دایو

 استراحت کن حالت خوب بشه کمیخونه تو  میاالن بر میخوریم مییایم گهیروز د هی الیخیب-

 یول-

 هیکه گفتم ، سارا جان برو اله نینداره هم یول-

 یمارت بزرگبهتره بگم ع ایبود  یداخل خونه بزرگ میرو زد ودر باز شد رفت موتیر میدیرس یوقت دایرفت سمت خونه و سارا

وراه  دمیکش رونیشد وبعد از اون من وسارا رفتم سمت صندوق وچمدون رو ب ادهیاول پ دایبود اذان مغرب شده بود و

 صدا زد: دایسمت داخل و میافتاد

 مهیخانم ، سل مهیسل-

 ل گرفت وگفت:-غ-رو ب دایزد وو یولبخند پهن یورود یپله ها یاومد جلو یخانم

 زنـ... یعنی یاومد دمیاز ارش شن-

 وسط حرفش: دمیباال انداختم وپر ابرو

 خانم  مهیسل گهیاره د-

 خودش رو جمع کرد وگفت: عیبوده گاف بده سر کیشد که نزد متوجه

 جان دایدلم واست تنگ شده بود و یلیخ-

بچه پولدار بود  هیخانم  دایبود پس و یداخل ، خونه خوب ومجلل میش گرفت بعد از خوش وبش رفت-و-غ-رو در ا دایو عیوسر

 کردم وگفتم: مهیکردم وراه افتادم پشت سرشون رو به سل یپوف میوماخبر نداشت

 مونمیمن اتاق مهمان م-

 زد وگفت: یلبخند دایاز پس کله اش و رونیبود از تعجب چشماش بزنه ب کینزد

 اماده کن نیجان اتاق مهمان رو واسه اقا ارت مهیسل-

 اهلل اعلم؟ هیچ هیقض کردیالل نگاه م مهیسل

 وگفت: رونیاز شک اومد ب مهیسل

 چشم ، چشم-

برم سمت اتاقم که در  خواستمیخودم هم خبر ندارم م یعنیشونه باال انداختم  هیچ هیقض دیرفت سارا با ابرو پرس عیوسر

 :کردیعمارت باز شد وارش اومد داخل با تلفن صحبت م یوورد

 اره ، خودشه-

-..... 

 ...دیبا نیبب-

 حرف تو دهنش خشک شد وگفت: دیدرو که  من

 محمد جان ، فعال زنمیبعدا زنگ م-

 رفت سمتش وگفت: دایاخم بهم نگاه کرد و با

 ؟؟؟یارش جون تو هم اومد-

 صداش زد: دایرو پس زد ورفت سمت طبقه باال و دایاخم کرد وو ارش

 ارش ، ارش تو چت شده اخه؟؟؟-

 به سارا گفتم: رو

 ایاز وجودمون ناراحته گو-

 :اراس

 نیچرت نگو ارت-

 ؟؟؟یمون یتو م رمیمن دارم م-

 ها شهیناراحت م دایمونم تو هم بمون و یاره م-
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 ستیمهم ن-

 تو... نیارت ستیمهم ن یچ یعنی-

 رونیمخم از خونه زدم ب یورفتنش رو دایقبل از اومدن و یسمت در خروج دمیادامه بده وچمدونم رو کش نگذاشتم

------- 

 :دایو

 داشت اخه؟؟؟ یکه ارش کرده بود چه معن یکار نیباال اطبقه  دمیدو

 سوال شدم وگفتم: نیا الیخیب کنه؟؟؟؟یم یزندگ نایبا مامان ا نجایکه داخلش رفته بود ، ارش مگه ا یسمت اتاق رفتم

 ن؟؟؟یارت یجلو یچرا اون کار رو کرد-

 کردم مثال؟؟؟ کاریچ-

 تو چته اخه؟؟ ییدا-

 دا؟؟؟ها؟؟؟یتو چته و-

 اخه؟؟ یگیم یچ-

 یباش نیخوش ندارم دور وبر اون پسره ارت گهی؟؟؟دیگیم یتو چ-

 اون شوهرمه هیپسره چ ؟؟؟اونیچ-

 :دادزد

 دایو رونیبرو ب-

 ییدا رمینم-

 اعصاب من نرو یبس کن ورو-

 یریرو اعصاب م یتو دار-

 ؟؟؟یکشیکودن رو مپسره  نیومنت ا یاونموقع تو اومد هیآرما تو چه وضع تهیحال چیمن؟؟؟به من چه؟؟؟ه-

 یزنیحرفا رو م نیا یاالن ناراحت نکهیا دونمیخوب م زویچ هی یدعواتون شده ول یسر چ دونمیمن نم-

 نجا؟؟؟یا شیاریبهت گفت ب یندارم ، اصال ک نیبا ارت ییکار ورابطه ا چیه گهیچه ناراحت باشم چه نباشم من د-

 شده بود  وونهیگرد نگاهش کردم ارش چقدر د یباچشما

 اوردمش که اوردمش به توچه اصال-

 بکن یبکن ییخوایکه م یبه من چه؟؟؟پس هر غلط-

 کنمیهم م شتریخوب کردم کم کردم ب-

 از کنارم رد شد وبهم تنه زد ورفت عیسر

 :دادزدم

 یـــــــیارش ، صبر کن ، دا-

 وگفت: دیارش به سمتم دوافتادنم  یبا صدا نیپله رو افتادم زم نیخورد واخر چیپله ها که پام پ نییپا رفتم

 ـــــدایو-

 لم کرد وگفت:-غ-وسارا هم اومدند پاهام ورم کرده بود اشکم در اومد ارش ب مهیسل

 ناراحتت کنم خواستمیبخدا نم دیزم؟؟؟ببخشیعز یخوب-

 مشت زدم بهش : با

 طلبت  یکیارش  یشد یعوض یلیخ-

 دیببخش-

 تو جهنم یببخشمت؟؟؟جزغاله ش کنهیپام درد م-

 چپ نگاهم کرد وبا اخم گفت: چپ

 مارستان؟؟؟یب میبر-

 ادیبه اون بگو ب ادیاز تو خوشم نم گهیرو صدا بزن د نینه برو ارت-

 دایو-

 توئه ریهمه اش تقص یودرد تو کرد دایو-

 به اشکم وگفت: دیرو کش دستش

 واسه صالح خودته کنمیم یاحمق جوونم من هرکار-

 ؟؟؟یکن یاشت نیبا ارت شهیم-
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 دایو-

 لطفا-

 گفت: یبا ناراحت سارا

 که رفت نیارت-

 لبه پله ودرد پام رو فراموش کردمو گفتم: نشستم

 بره؟؟؟؟ تونهیرفت؟؟؟کجا؟؟؟مگه م یچ-

 رفت یکجا ول دونمینم-

 زدم: غیوج نینشستم رو زم یبلند غیوج هیبا گر تونمیکه نم دمید ستامیبا اومدم

 یرو ناراحتش کرد نیارت یارش تو کرد-

 جب گفت:متع ارش

 من؟؟؟-

 رفتیبود م ییا گهیهرکس د یکه داشت یپس من؟؟؟با اون رفتار-

 دونهیاز تهران رو نم ییاروم باش اون که جا دایو-

جدا از اون حرف ها اون مهمونت بود تو چکار  کنهیبا دامادشون اونجور برخورد م یاخه کس یاحمق هیاحمق ، ارش احمق تو -

 اخه ارش؟؟؟ یکرد

 قعا ناراحت بود اروم گفت:نشست ووا ارش

 رو میرو حفظ کنم ونه دوست رتمیروزا شرف وغ نیا تونمیاحمقم که نه م هیمن  دایحق با توئه و-

 میکن یحاال چه غلط-

 دونمینم-

 :دادزدم

 رو لمیبده اون موبا مهیسل-

 فت:رو دستم داد تمام خرت وپرت هاشو وارونه کردم ارش خنده اش گرفته بود اروم گ فمیک مهیسل

 ؟یجا داد فیک نیداخل ا نارویچجور ا-

 به تو چه؟؟؟-

 گفتم: یرو به ارش با ناراحت دادیرو گرفتم جواب نم نیارت وشماره

 که دهیجواب نم-

 وروبه سارا گفت: ستادیارش ا دادیجواب نم یخودش گرفت ول لیهم با موبا ارش

 گردونمیرو برم نیوارت رمیباش من م دایشما مراقب و-

 رفته باشه؟؟؟اخه چطور بدون من رفته؟؟؟ تونهیکجا م یعنیومد در ا اشکم

 منم ببر ارش-

 هرگز-

 ارش تروخدا-

 بکنم تونمیم یچه غلط نمینشده برم بب ریحرفشم نزن ، بگذار تا د-

شدن بهم دست داده  یبد ته یلیحس خ هیچکار کنم؟؟؟حس کردم  نیکردن من بدون ارت هیرفت ومن شروع کردم به گر ارش

اومد وبه زور من رو با  مونیزنگزد دکتر خانوادگ مهیبرم سل تونستمیراه هم نم یام شدت گرفت حت هیارزش بودن گر یحس ب

کجاست؟؟؟ شماره اش  یعنیاز ارش نبود  یخونه خبر میدیشب بود رس مهین ود یسارا برد درمانگاه وپامو گچ گرفت ساعت حوال

 رو گرفتم بعد از دوبوق وصل شد:

 ییدا-

 ام گرفت هیوگر

 دا؟؟؟؟؟یچرا و هیعه گر-

 رفت؟؟؟ نیارت ییدا-

 ؟؟؟یاحمق شد-

 ؟؟یکرد داشینه ، پ-

 نه-

 کردم تا خوابم برد هیقطع کردم وخودمو پرت کردم رو تخت اونقدر گر هیناراحت بود با گر یلیخ
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------- 

 :ارش

نکردم رفتم  دایرو پ نیارت یورو کردم ول ریتهرون رو ز یها ابونیچهار پنج ساعته خ ومدیم یبودم پشت رل بارون بد نشسته

مقصدم فرودگاه امام بود رفتم داخل  نیورو کردم اخر ریرو ز دیرسیکه به ذهنم م ییاونجا هم نبود هر جا نالیسمت ترم

 وپس دادم دادزد: رونیب دمیرو از دستش کش طیوبل دمیدو رشیپذ نیکاب یجلو ستادهیا نیکه ارت دمید رشیوسمت پذ

 ؟؟؟یکنیم کاریچ-

 بس کن نیارت-

 ؟؟؟؟یفهمیندارم م ینقش چیه تونیباز یرو پس بده من تو طمیمن بس کنم؟؟؟بل-

 ینقش دار ییچه نخوا ییتو چه بخوا-

 شهیکه نم ی؟؟؟زورکیگیم یچ یفهمیم-

 داغونه ، خواهشا درک کن وبرگرد دایتو بفهم و-

 شده؟؟ یزیچ-

 پاش شکسته-

 گردمیبرنم ؟؟؟؟منیگیدروغ م یدار ؟؟؟چرایچ-

 بارو نکن ییخوایباور کن م ییخوایم-

 همونجا برگردم بهش خوامیرو دوس دارم ارش م مییتنها لهیمن پ-

 ؟؟یریگیچرا سخت م-

 گذرهیسخت م-

 تا سخت نگذره ریسخت نگ-

 شهینم-

 ریوام سخت گکه بخ ستمیهم ن یخب ادم یبهم اون حرف هارو بزنه ، ول ینفرت دارم کس خوامیواسه رفتار عصرم معذرت م-

 بده یخوبه چ یچ فهمهیعقل وشعور داره خودش م دایباشم و

 ... ؟؟؟اونیگیم یدار یچ-

 فرودگاه جلو اومد وگفت: رشیپذ پرسنل

 نه؟؟ ای نییخوایرو م طیباالخره؟؟؟؟؟بل شدیچ-

 دخالت کردم وگفتم: من

 نه-

 گفت: ینشستم با ناراحت یرو بست وقتنشست ومحکم در  نیارت نیسمت ماش میرو پس دادند وراه افتاد نیارت پول

 خودت یبرگردم عواقبش پا یتو نگذاشت-

 بشه؟؟؟ یقراره چ ن؟؟؟مگهیارت یشد وانهید-

 دفعه بعد واسه برگشتنم ... دونمیم ی، ول شهینم یزیچ-

 ؟؟یبرگشتنت چ-

 گمیرو م هیقض دایبه و یجور هی، من  یچیه-

 ییا کدفعهی ویواسش مثل سمه که بفهمه همه چ یدونیمگه نم-

 دونمیم-

 میمرگ پدرشم بهش نگفت یحت ؟؟؟؟مایپس چ-

 یادیز شه؟؟؟دکتریخطر ناک باشه مگه م زایچ نیشده واسش ا شیشک باعث فراموش هیکه  یکس رهیتو مغز من نم نیبب-

 بزرگش نکرده؟؟؟

 یدونیرو نم زایچ یلیجان ، تو خ نینه ارت-

 رو؟؟ یچ-

 "..." یبا حام ییبعد از اشنا دایو-

  کردینگاهم م مبهوت

 رو بفهمه یبه موقعش همه چ یحاال قول بده بگذار-

 باشه-



Roman-City.ir 
 رمان فیلتر قرمز

 

https://telegram.me/romancity 123 

 

همون اتاق مهمان  ایرفت سمت اتاقش  نیصبح بود ارت میسه ون یساعت حوال میشد ادهینگفت تا خونه پ یزیچ گهیود

 کنار در وگفتم: ستادمیگذاشت ا ییوچمدونش رو گوشه ا

 ن؟؟یارت-

 جانم؟؟-

 بگو  یخواست یزیخودته راحت باش وهرچ یخونه  جانی، ا یخوش اومد-

 چشم-

 مهمونش ناراحت باشه ادیها خواهربدش م یناراحت باش نمینب-

 چشم-

 لبه تخت وگفت: نشست

 کالفه ام ارش-

 کالفه ات کرده؟؟؟ یچ-

 دونمیخودمم نم-

 گذشته اش کالفه اش کرده بود نشستم کنارش وگفتم: نیارت دونستمیمن م یول

 زد؟؟؟ بشیغ یکاز  یسیع-

 از هم میخبر شد یب نکهیازش تا ا ومدینامه م یزد هر از گاه بشیاز دو ماه بعد از اون اتفاق کامل غ-

 پدر ومادرت فوت شدند؟؟ یاز کجا مطمئن-

 فهممیونم دونمیرو نم یچی، ه دونمینم-

 زن داشت؟؟ یسیع-

 اشیاز من بزرگتر به اسم  کسالیپسر  هیزن داشت بچه ام داشت -

 اش؟؟؟ی-

 ادیاومد ز یمن ازش خوشم نم یول بایمن بود تغر یبود همباز اشیاره اسمش -

 خوام؟؟یاجازه م هیازت  یبگم؟؟ول یچ یییه-

 ؟؟؟ییچه اجازه ا-

 میگذشته ات رو کشف کن یبگذار نکهیا-

 اخه-

 ؟؟؟یباشن چ درصد اگه خانواده ات زنده کی یبهت دروغ گفته باشه حت یسیدرصد اون ع هی نیفکرشو کن ارت-

 زد وگفت: یلبخند

 خواب یتو نکهیمگه ا-

 هات تموم بشن یروز کالفگ کی دیشا کنمیرو روشن م یمن واست همه چ-

 خوبه-

 ؟یراست-

 جانم؟؟-

 داره؟؟؟ یتو چه حساب یرو دایو یدونیم-

 زد وگفت: یمزحک لبخند

 شوهر پولدار هی-

 ؟؟؟یکن یکار هی یتونیاره ، م-

 چکار؟؟؟-

 تا خوب شدن آرما یرو اداره کن دایپدر و یشرکتها خوامیپس من ازت م یدار سانسیل یگیم-

 ؟؟؟؟؟؟هرگریچ-

 خوبه؟؟؟؟ یحقوق هم دار یبابا؟؟؟فکر کن استخدام شد هیهرگز چ-

 منصفانه اس ریغ نیا یول-

 وآرما رو از دستشون دارند دایمنصفانه خانواده فائزه ان که قصد در اوردن اموال و ریغ-

 ؟؟یچ-

 یخواهرم رو از بند شرکت ها یبند شرکت ها تونمیساده ورشکست بشه دست تنها هم نم دایو خوامیه داداشم من نمار-

 ارمیدر ب یسپهر
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 من... یول-

مخصوصا  شنیخوشحال م یلیهم خ دایبخدا آرما وو یکنیفردا که جمعه اس از شنبه کارت رو شروع م میو اما هم ندار یول-

 زهرا خواهرم

 باشه-

 کنم دایارامش واسش پ کمیبلکه  هیگذشته اش عال قتیکردم واسه کشف حق شیراض نکهیاومدم ا رونیب نیاق ارتات از

------ 

 :نیارت

 قصه؟؟؟؟ نیاخر ا شهیم یچ یعنیشده بودم  رهیسقف خ به

 بستم وفکرم رو ازاد کردم چشمامو

 بابا جان؟؟-"

 جانم-

 یکن رشونیخودت رو درگ خوامیبابا ، نم نیارت-

 بابا؟ یگیم یچ-

 یبش کیبهشون نزد ادیاصال خوشم نم-

 اخه چرا؟؟-

 کننیکه ناراحتت م دونمیم-

 تونن؟؟؟یمگه م-

 کارو با خودت نیبابا نکن ا-

 قرارم یچقدر ب یدونیبابا م یول-

 رو کشف کرد زایچ یبعض دیوقتا نبا یگاه یپسرم ول فهممتیم-

 که یفهمیم زیبابا منم خسته شدم از همه چ-

 ینکن تیقول بده خودت رو اذ نیبرم ارت دیمن با-

 دمیبابا من قول نم-

 ها امیبه خوابت نم گهید-

 ؟؟یگیم یاز چ فهممینکن اخه من نم تیبابا اذ-

 ؟؟؟ینگ یقول بده به کس-

 قول-

 "تو....-

باز بابا رو  دیمن با خودم یحت ومدیاز همه جا بدم م شدینم نمیکردم بخوابم وباز خواب بب یهرچقدر سع دمیاز خواب پر کدفعهی

اومد  دایدر اتاقم باز شد وو کدفعهی دادیخورد ساعت ده رو نشون م یعسل یصبح شده بود چشمم به ساعت رو دمیدیخواب م

 شکسته با لبخند گفت: دایو یپا گفتیلنگون لنگون داخل پس ارش راست م

 یرینم دونستمیم-

 ؟؟؟یکرد کاریتو چ-

 پاش اشاره زدم وبه

 شهی، خوب م ستین یخاص زیچ-

 وگفت: ستادیاز اتاق ارش اومد وروبروم ا رونیلباسهامو عوض کردم ورفتم ب نییاز اتاق از تخت اومدم پا رونیب ورفت

 ؟؟یشد داریب-

 بله-

 ؟؟یبود شب؟؟؟راحتیخوب بود د-

 بله ، دستتون درد نکنه-

 میبر مییخوایم مارستانیب ایهمراه ما ب یاشتصبحانه ات رو بخور واگه دوسد دهیصبحانه رو چ زیم مهی، سل کنمیخواهش م-

 آرما دنید

 چشم-

کردم وحواسم به گذشته  یبود پوووف یمونیپر پر پ زیونشست م دمیرو کش یدوزاده نفره وصندل یناهار خور زیسمت م رفتم

ه خان زاده ه مونیخاصش خونه اشراف یهاش وطرح ها یوچهار نفره مون وصندل ستیب زیگذشتند پرت شد م عیکه سر ییها
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 یچندبار گذاشتیودهنم م گرفتیواسم لقمه م شهیمامان افتادم هم ادیلقمه رو که دهنم گذاشتم  نیاول نیارت الیخیبودن ب

مشغول صحبت کردن بودند  دایارش وسارا وو نمنیورفتم سمت سالن نش ستادمیسرم رو تکون دادم ولقمه رو فرو دادم وا

 یلباس ها دایو طفبه ل رونیداخل اتاقم وپالتوم رو تنم کردم وراه افتادم سمت ببودند رفتم  دهیهمه اشون لباس پوش

اصال  روزیچشمم به برج خورد د میکرد یرو ط مارستانیب یهمه اشون رو جبران کنم راه طوالن دیبا کروزیمارکدار تنم بود 

من از اول هم  دیت رل نشسته بود شاتهرون گم شده بود برج هم چه برسه ادم هاش ارش پش یالودگ یحواسم بهش نبود تو

 الیخیتا اسمون بود ب نیطرز حرف زدنشون با من از زم دایژست راه رفتن ارش وو یبودم حت شدهواسه پولدار بودن ساخته ن

 شکر شمینجوریهم الیخیب یول سازهیم یعالمه عشقو خوشبخت هیشدم درسته پول 

 ژهیو یداخل وپشت پنجره مراقبت ها میرفت

----------- 

 :یحام

 نگاه کردم وشایشکم بزرگ ن به

 یعمران بعد از مهمون یخاطرات کنمو نشد به حرف ها یچند روز تداع نیکردم ا یکه چقدر سع نهیا یخودم نگاه کردم تو به

که به  یزیلوسش کرده بود واز خودش جدا کرده بودش به هرچ یلیبه عمه که عمران رو خ گهید یزایچ یلیورفتنش وبه خ

  دیرسیم ذهنم

 صدام زد: وشایوهنوز فکرش وذکرش هست ن ستین میتو زندگ گهیکه د ینام دایاون و به

 جان؟؟ یحام-

 جانم؟؟-

 زدم بهش اروم گفت: یسمتش لبخند برگشتم

 ؟؟؟ییایامروز م-

 نه؟؟؟یواسه معا-

 یفردوس مارستانیبرم ب خوامیاره م-

 امروز که جمعه اس-

 سیسوئ رهیبرم تا سرش خلوته دوشنبه هم م دیه بادار ضیاره دکترم اومده وفردا مر-

 زمیباشه عز-

 خونه مادرت؟؟؟ ییاینم-

 نه-

 ؟؟؟یشده؟؟؟هنوز ازش ناراحت یزیچ-

 نه-

 ؟؟ییایپس چرا نم-

 تو برو خوش بگذره الیخیب-

 پس من رفتم-

 لیمیا ییلپ تابم چندتادادم ورفتم سراغ  رونینفسم رو ب یتخت چندبار یهوا تکون داد ورفت نشستم رو یرو تو ودستش

بهم واسه  کردیراحت تر کمک م گرفتمیم ادیترفند  شتریب یداشتم خوندمشون وبعد از اون سراغ کتابهام رفتم وجزوه ها هرچ

اون قول داده بود  دمیپرسیازش م دیاز سوال ها بود که با یلیخ دمیدیرو م نوعمرا رفتمیسر فرصت م دیبردن دادگاه هام با

تهران وعمران هم واسه  گردنیبر م نایماه عمران ا نیبودم که ا دهیشن وشایاز ن شد؟؟؟یرو به من بده پس چ دایباور مرگ و

 :رانهیداد پس ا جوابچند روز قراره برگرده فکر کنم امروز برگشته شماره اش رو گرفتم بعد از چهاربوق 

 جانم؟-

 ؟؟یسالم عمران خوب-

 ؟یسالم داداش تو خوب-

 شکر-

 ؟؟یاز ما گرفت یسراغچه خبرا؟؟؟-

 ؟یرانی، ا تیسالمت-

 اره چطور؟؟-

 خونه ام؟؟؟ ییایب یتونیم-

 چطور؟؟-
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 راستش-

 ؟؟؟یبش الیخیب ییخوایهنوز نم-

 گهید اینه ، ب-

 میبر ییجا هی مییخوایاونجام اماده باش م گهیساعت د میباشه من ن-

 قت دکتر دارهو وشاین میون ازدهیها ساعت  میبرگرد گهیتا دوساعت د دیفقط با-

 میگردیزود برم ییایاگه تو کنار ب یاشکال نداره ، ول-

 ازت؟؟ خوامیم یچ یدونیتو م-

 ها  یهست میدوست بچگ ینا سالمت-

 من منتظرتم-

 دم در خونه اتون ایب افتمیاالن راه م-

 باشه-

 فعال-

 فعال-

نه  قایمدت ساعت رو نگاه کردم دق نیومده ابه سرم ا یاسترس داشتم قرار بود بفهمم چ کمیلباسهام رو عوض کردم  عیسر

 نییبود واقعا پالتوم رو تنم کردم ورفتم پا یبیعج یتهران چه هوا یبارون یوهوا دیع یجمعه حوال مینه ون نییبود رفتم پا میون

 زده بود  یمشک پیپام ترمز زد سوار شدم وبهش دست دادم ت یعمران جلو یویام دبل یهمون موقع ب

 چه خبرا؟؟-

 تو چه خبر؟؟-

 یمن سالمت-

 یمنم سالمت-

 ؟یحام-

 جانم؟-

 نرفته ادتیقولت که -

 یبد حیواسم توض دیبا ینه ول-

 رو ترمز وگفت: زد

 که یدونیطلبکارم بشه م شتریب خوامیطلبکارمه نم ییزن دا ینجورینخواه هم حیمگه نگفتم ازم توض-

 لطفا زمیعز یعمران جان پسر عمه -

 اره؟؟؟یبه روزم م یتو چ یدونیم یبفهمه چ نکهیوبعد از ا ادیرت از من خوشش نمماد یفهمیتو لطفا ، م-

 ریسخت نگ الیخیب-

 یریگیوسخت بهم م یکنیم تیاذ یتو دار-

 عمران-

 ؟؟؟یبدون ییخوایم ویچ-

 ه؟؟یچ انیشده؟؟؟جریچ نکهیا دایحداقل علت مرگ و-

 ییا گهید زینه چ گمیواست فقط هم علت مرگش رو م گمیبگذار م-

 اووف باشه-

 کش دادنش ستیکس ن چیموضوع رو به نفع ه نیکش نده ا یحام-

 باشه-

 باشه ادتی ایقول داد-

 باشه-

 سمت بهشت زهرا با تعجب گفتم: رفت

 بهشت زهرا چرا؟؟-

 یفهمیخودت م-

جلو  یسر قبر یباال ستادیاومدن ا ینم شیدسته گل دستش بود رفتم جلوتر پاهام انگار پ کیعمران  11سمت قطعه  میرفت

 جوان ناکام "یریام دایو"رفتم وجلوتر 

 انگاز پاهام سست شدند کنارش زانو زدم وگفتم: زدیقبرش گذاشت نم نم بارون م یزانو زد کنار قبرش وگل ها رو رو عمران
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 ه؟؟یقبر ک نیا-

 رو باال اورد: سرش

 بود اتیدختر دن نیروز ا هی-

 رونیرو فوت داد ب ونفسش

 بود؟؟؟-

 دیچک واشکم

 زنده اس که دایعمران؟؟؟و یگیم یچ-

 ستیداداشم ، ن ستین-

 اخه چرا؟؟؟-

 داشت؟؟؟چقدر دوست داشت؟؟؟ یچقدر مهربون یدونیم-

 گفت: هیشده بود با گر وانهیکه از عالم وادم زده شده بود عمران د انگار

رو مثل برادر  اشیرو داشت من و اشیوتو ومن  یهوا یطیتو هر شرا شهیمرام بود هم یاون مثل خواهر من بود عشق توئه ب-

 یلیخ یحام یکرد ینامرد یلیتو خ یول دونستیهاش م

 زده بهش نگاه کردم که گفت: بهت

 یراحت عشقت رو فراموشش کن یتو حق نداشت-

 نه؟؟ ای شدهیچ یگیم-

 واشکش رو پاک کرد وگلوش رو صاف کرد وگفت: ستادیوا گمیبهت گفتم فقط مرگش رو م-

 تو... یمرگ ساختگ بعد از دایو-

 بود: یعصب یلیشد خ رهیخ وبهم

عروس خانواده اشون شوهرش بده چرا؟؟؟؟؟چون  یبه زور به برادر فائزه سپهر خواستیبعد از مرگت داغون شد پدرش م-

 خودش رو ته دره پرت نکهیراهش تا ا کینامزدش شر بایتغر یوتو شوهرش بود دیهمه جا باهم بود دای، تو و دایدخترش ، و

زد ته دره  شیتو ونبودت ومرد نبودنت خودش رو ات نیمرگ دروغ بخاطر دایوتمام بدنش پودر وخاکستر شد و نیکرد با ماش

از  شتریب دایو ستین گهید دایو یحام یرسینم یزیبه چ ؟؟؟بخدایادامه اش بد ییخوایهم م ؟؟؟بازیبدون ییخوایحاال باز هم م

ادامه بده  وشایرو با ن تیزندگ یبس کن حام ادیم ایبه دن گهیختر خودتم دو ماه دکه د ینیبیم ستین گهیکه مرده د کسالهی

 بشو  الیخیرو ب یباز نیوا

 عمران-

 جانم؟؟؟-

 کردم؟؟؟ کاریمن چ-

 اومد؟؟؟ دایرو گرفتم وعقب عقب رفتم من مصوب اون همه بال بودم که سر و وسرم

 یاروم باش حام-

 ؟؟؟یازش ندار یعکس نمشیبب خوادیدلم م ادمهیخنده  یمن فقط صدا یبد حیتوض دایدر مورد و شتریب کمی شهیم-

 یاریب ادیبه  ویزیچ خوامیجان بخاطر خودته که نم یگفتم که حام-

 اخه چرا؟؟-

  یداشته باش وشایبا ن یارام بخش یزندگ گهید یتونیمطمئنا نم یبود که اگه ازش بدون یاونقدر مهربون واسمون دایو-

 یول-

نگذار  نباریداشته باش اونروز عشقت رو ساده از دستت در اوردن ا رتیغ کمیم؟؟؟یستیپسر ، مگه ما کورد ننداره  یول-

 سرت یخانواده ات سقفش خراب بشه رو

 باش ، باش-

گذشت عمران نشست کنارم  کمی نیعقب رفتم واز قبرستون دور شدم اعصابم داغون داغون بود نشستم داخل ماش وعقب

 خونه؟؟؟ میبر

 نه نهخو-

گرفته بود حس  یلیبود دلم خ یشهر چشم دوختم هوا بارون یها مهیوبه ن نییرفتم پا نیبه باال پل شهر از ماش دیافتاد رس راه

بود درست  یپیرخش نگاه کردم پسر خوشت میشده بود به ن رهیبه شهر خ ستادیتکه از قلبم کنده شده عمران کنارم ا هیکردم 

که شوهر عمه قبال  میو بعدا متوجه شد شیفوت شده بود نه سال پ یم نبود عمه مهریواقع مادرش راستش مادرش عمه هیشب

عمران  یبود که فکرش رو بشه کرد ول یتر از اون دهیچیپ یلیداشته با مادر عمران وحاصلش هم عمران هستش خ ییرابطه ا
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باهاشون  شهیموجود اضافه هم کی لمث تندخواسیخانواده، مادرش رو وعمران رو نم یکس تو چیبود ه ییپسر فوق العاده ا

 محکم کرده بود  اشیما وخانواده شوهر عمه رو  نیشوهر عمه عاشقشون بود رابطه ب یول شدیبرخورد م

 ستیازش داخل ذهنم ن ییخاطره ا چیکه ه یفکر کردم به کس دایشدم وبه و الیخیب

--------- 

 :نیارت

دستش تکون  کدفعهی میکردیاومد نگاه م یکه به هوش نم یشت پنجره وبه آرماپ میبود ستادهیماه گذشته بود وباز ما ا کی

 یرو نداشتم ول دایبا مادر و یهنوز وقت هم صحبت میبهوش اومد؟؟؟هممون شکه شده بود دندیخورد دکتر ها سمت اتاقش دو

 زد وگفت: یلبخند ینبود ول شیدکتر اصل رونیدکتر آرما اومد ب ستادیا مباشه ارش کنار یمهربون یلیخانم خ ومدیبهش م

 دیمرخصش کن دیتونیبشه وبعدا م ینقاحتش ط یدوره ها دیفقط با گمیم کیبهوش اومدند بهتون تبر یریام یاقا-

رو مرتب  زیوهمه چ ومدیخوشحالم کرده بود آرما م یلیوارش بود که خ دایو یخوشحال بودم ومهم تر از اون خوشحال یلیخ

 یسر در نم یزیچ چیمن اصال از ه یداشت ول یشرکتش اوضاع خوب امیبر ب زیاز پس همه چ تونستمینم ییواقعا من تنها کردیم

 اوردم

سرم رو اوردم باال لبخندم  ومدیبه نظرم اشنا م لشیچقدر فام یاز اتاق ، خانم محراب رونیانداختم دکتر آرما اومد ب ریرو ز سرم

 شه؟؟؟؟؟؟یخشک شده بود کامال ، مگه م

با لبخند  دایچشمام عبور کرد و یعمر خاطره از جلو کی دمیکشینفس م یبه سخت شمیودارم کبود م ادیباال نم کردم نفسم حس

 مامان من؟؟؟؟؟؟؟ یمحراب الیژ یلش کرد دکتر محراب-غ-ب

 من؟؟؟؟ مادر

 فت:ومن شد اروم در گوشم گ یشده بود ارش متوجه خشک شدن دکتر محراب رهیواون هم به من خ کردمینگاهش م گنگ

 داداش حالت خوبه؟؟-

 حالت تهوع بهش دست داد واز اونجا رفت همون موقع پرستار اومد کنارش وگفت: دایو

 دنتونیخانم دکتر اقا عمران اومدن د-

 کنه؟؟؟؟یادم اشتباه م یالل شده بودم مگه چشما بایشدم تغر رهیبه سمتش خ ومدیکه م یبه پسر برگشتم

 جلو وگفت: اومد

 رم ، امشب پرواز دارمب دیمامان من با-

-.... 

 ؟؟؟یمامان خوب-

-..... 

ارش  یصدا دایخودم رو تحمل کنم چه برسه به و یرو حت یلعنت یفضا نیا یحت خواستیاز کنارشون رد شدم دلم نم عیسر

 پشت سرم اومد

 ن؟؟؟یداداش ، ارت-

-..... 

 برم ارش دستم رو گرفت: خواستمیفقط م گفتمینم یزیچ چیبودم وه یعصب

 ن؟؟؟یارت یوبخ-

 وداد زدم: دمیرو کش دستم

 ولم کن-

 بود؟؟؟؟اون خانم؟؟؟ یاون ک-

 کن ؟؟؟ولمیفهمیارش ولم کن ، م-

 جلو اومدند خانم دکتر ههه مادر هم اومد جلو واروم گفت: همشون

 ؟؟؟؟یخودت نیارت-

 زدمو گفتم: یباال پوزخند دیابروم پر یتا هی

 خانم یاشتباه گرفت-

 وگفت: ختیر اشکش

 بدم؟؟؟ حیواست توض ییخوایم-

 پسر گفت: اون

 نجا؟؟؟یمامان چه خبره ا-
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 :دادزدم

 کردمیاقا؟؟؟من فقط به دوستم نگاه م دیکنیچرا شلوغش م ستین یخبر چیه سیس-

 همون مادر به اصطالح محترممون لبش رو به دندون گرفت وگفت: ای یمحراب دکتر

 ...نیبب-

 وگفتم: رونیب دمیاز دست ارش کش دستمو

 که یفهمیمن حساب باز نکن م یجوره رو چیپس لطفا ه گهیارش آرما بهوش اومد د-

 وسط وگفت: دیپر سارا

 ؟؟؟ین؟؟؟خوبیارت شدهیچ-

 گفت: هیبا گر خانم

 ن؟؟؟یارت یازدواج کرد-

وداخل  ونریکه دوس ندارمو بشنوم رفتم ب یزیهمه چ یاونجا باشم وجلو خواستیاصال دلم نم رونیزدم ب مارستانیاز ب عیسر

 :ستادیاون دکتر مزحک جلوم ا دنیکش گاریمحوطه شروع کردم به س

 نیارت-

اروم رفتم تو صورت  ومدندیکه دستمو به نشونه استپ باال بردم ن انیارش وسارا خواستند جلو ب ستادیهم کنارش ا پسرش

 زن وگفتم:

 خانم مادر من مرده نیبب-

 وگفت: دیدست مادرش رو کش پسر

 چه خبره؟؟ نجایمامان ا-

 :دادزد

 دی، بس کن دیبس کن-

 وگفت: نیزانو زد رو زم هیگر وبا

 شد  شتریبشه وهق هقش ب نجوریا خواستیوقت دلم نم چیه-

 :دادزدم

 ساکت باش-

 وگفت: ستادیا نمونیهم من زدم خانم ب یکیزد به صورتم  یمشت محکم پسر

 دیهم دست بلند کن یرو دیحق ندار دیشماها باهم برادر-

 دادزدم: کردیبرادر؟؟؟من که برادر نداشتم اون پسر مبهوت نگاهم م یسرم اوار شد چ یرو ایدن

 تو؟؟؟؟؟؟هانننن؟؟؟؟من... یگیم یچ-

 گفت: هیگر با

 عمران... یاونجورشه من وبابا خواستمیبخدا نم-

 پلک زدم داد زدم: یزده چندبار بهت

 خفه شو-

 جلو وگفت: دیپسر پر اون

 حرف دهنت رو بفهم-

 زد: غیبهش زدم خانم ج یمحکم مشت

 کنمینکن حاللت نم نیمادر جان ارت-

 هم بود اون هم جلو اومد دادزدم: دایاونطرف تر بود جلو اومد مادر و یجلو ارش هم کم دیپر سارا

 فوت شده شیمادر من ده سال پ دیندارم ، خانم اشتباه گرفت یمن مادر-

 هیبدنام بود  هیهم واسم بدتر بود مادر من  بهیادر رو روش بگذارم از غراسم م گهیاومد د یدلم نم یحت ختیاشکش ر خانم

 کرده جلو اومد وگفت: انتیکه به من وپدرم خ فیادم کث

 ....یول-

 دخالت کرد وگفت: ارش

ون حق ، آرما خواهر زاده ام بهوش اومد وما به گردنت افتادهین یلطفا تا اتفاق بدتر دیشده بس کن یخانم محترم حتما اشتباه-

  گهیالبد درست م دیستیشما مادرشون ن گهیم نیارت یوقت یدرسته ول میدار

 زد: غیج
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 تو ؟؟؟؟ یگیم یچ-

رو  یکردم همه چ یسع یبود هرچ ختهیاعصابم بهم ر یلیخ رونیب مارستانیارش شدم ورفتم از ب نیرفتم سوار ماش عیسر

 اومد اون.... ادمیباز  یفراموش کنم ول

 مادر من باشه  تونهیمن انتکاریزن خ اون

 شده بودم  یعصب دمیکوبیم نیترمز وسرم رو به فرمان ماش یزدم رو ابونیوسط خ کردمیم هیبلند گر هیگر ریز زدم

 بود؟؟؟ ییچه بال نیخدا ، خــــــــدا ا-

-غ-داخل ا رفتم رونیاوردم ب نیواز ماش دیباز شد وارش دستم رو کش نیدر ماش شدمیتر م ونهیافتادم د یم ادشی یهرچ

 ش مردونه وبرادرانه اش وشروع کردم به زجه زدن -و

 ؟؟؟یکرد داشیپ ؟؟؟تویکارو کرد نیمادر من باشه ، تو ا تونهیاون دروغ گفت ، اون نم-

 اروم باش داداش سیس-

نار تا رو زد ک نینفر نشست پشت فرمان وماش کیاومده بود  میبود سر زندگ ییچه بال نیاشوب بودم ا گرفتیاروم نم دلم

ل گرفته بود سرم رو -غ-کنار ارش نشسته بودم ارش محکم من رو ب ابونیکنار خ یجدول ها یرفع بشه ومن رو کیتراف

  ختمیریسرش گذاشته بودم وهمراه بارون اشک م یرو

 کرده ، اون که فوت شده بود انتیکرده ، خ انتیمن خ یبه بابا یاون عوض-

 لم کرد وگفت:-غ-محکمتر ب ارش

 اومده شیپ یاشتباه نیباش مرد ، بباروم -

 اشتباه؟؟-

 شدم دورمون شلوغ شده بود ارش دادزد: رهیتار به ارش خ یچشما وبا

 دیشلوغش کرد یکارتون ، الک یپ دیچه خبره؟؟؟بر-

 خلوت شد دورمون یکم

 گفت: اروم

 ازتو بزرگتره کسالی بایرکه پسره تغ یدیتو د ستیاصال ممکن ن نیداداشم خودتو ناراحت نکن بخدا اشتباه بود ا-

 بازش کردم وگفتم: هیپولم رو در اوردم با گر فیوک بمیکردم داخل ج دستمو

 اشتباه نبوده که ارش نیا-

بارون ارش  ریراه افتادم ز ادهیوارش رو پس زدم وپ ستادمیوا نیدر اوردم ومچاله کردم انداختم زم فمیاز ک عیرو سر وعکس

 دنبالم دادزدم... دیدو

--------- 

 :ارش

کرد زبونم الل  ستارتینگاهش کردم مغزم چندبار ر یدور شد ازم عکس رو دستم گرفتم وقت عیعکس رو انداخت وسر یوقت

 پسم زد ودادزد: ینکنه  ول یتا حماقت نیشده بود رفتم دنبال ارت

 کدومتون رو چیه خوامتونی، نم ادیدنبالم ن یکس چیه گهی، د ایدنبالم ن-

 انتیاونجور شکسته شد و متوجه خ یواسالم بود وقت نیاصول د بندیکه همه جوره پا یمال شکسته شده کسکا یول رفتیم راه

 مادرش به پدرش شد بدجور کمرش خم شد 

 دونستمیوزمان نم نیبه زم دادیوفوحش م زدیقدم کنارش قدم بردارم دادم کی گذاشتینم نیارت یدستم بود حت یتو عکس

وکنار کوچه  دیرس ییاخر سر به کوچه ا شدیسوار نم زدمیبوق م یشت سرش راه افتادم هرچپ نیچجور ارومش کنم با ماش

 ادهیرو فکر کنم پ یلومتریاز حال رفته بود حدودا ده ک نیماش اخلوگرفتمش گذاشتمش د نییرفتم پا عیسر نیزم یافتاد رو

 عیسر دایشده بود از سرما زنگزدم واسه و رو روشن کردم بدنش کبود نیماش یشب بود بخار ازدهی یاومده بود ساعت حوال

 وصل کرد:

 ؟؟؟یخوب ییدا-

 خوبم ، آرما خوبه؟؟؟-

 درد داره کمیخوبه فقط -

 دایو نیبب-

 ؟؟؟ییجانم دا-

 یسار میگردیاماده شو ما برم-

 چرا؟؟؟-
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 ستیاصال خوب ن نیچراشو نپرس حال ارت نیبب-

 مگه؟؟؟ شدهیجون چ ییدا یول-

 چیهم ه نیوارت دارهیباشه اون دست از سرش بر نم نجایا نیمن رو سوال وجواب نکن ها ، ارت نقدریچه ااالن از حال رفته ، ب-

 بره زندان؟؟؟ ییخوایها رو نداره ممکنه مصوب قتل بشه تو که نم قتیحق رفتنیپذ یامادگ

 چه خبره دونمیمن نم یکه نه ، ول ؟؟؟معلومهیشد وونهید-

 مدت هیواسه  یسار میریپس اماده شو م-

 ؟؟؟ییایتو هم م-

 آرما بهتر شد یوقت امیبعد از اون همراه زهرا وآرما وفائزه م رسونمیوشما رو م امیفعال م-

 ....یول-

 یترکش کن دیداره نبا اجیکنارت بود االن اون به تو احت نیمدت ارت نی، ا داینداره و یول-

 باشه ارش-

 اونجام اماده باش گهیساعت د کیمن تا -

 مگه؟؟؟ میریامشب م-

 دونمینم-

 شدهیچ نمیبب میتا باهم صحبت کن ایب-

هرجور شده تخصصش رو  دیخونده با یروانشناس دایو دیلرزیم کیستریرو انداختم داخل داشبورد بدنش ه نیمادر ارت عکس

 رو بهتر کنه .... نیتا بتونه حال ارت ارمیب ادشیبه 

------ 

 :عمران

ادم بد وپست  هیمادر من  رمیبم خواستیدلم م کردمیم یبا سرعت رانندگ رونیزدم ب مارستانیبعد از رفتن اون از ب عیسر

پشت سر  لمیکه بهم تعلق داشت مهم نبود موبا یزیوهرچ نیشدم واسم ماش ادهیپ نینبود وسط اتوبان زدم رو ترمز واز ماش

 رفتمیومن راه م زدیبارون م کردیر موشکم رو بدت ومدیمادام تو مغزم م سراون پ یحرفا ختندیریاشکام م خوردیهم زنگ م

اتوبان همت بودم  نیزم یگذر وا رفتم رو ریوکنار ز دیامونم رو بر هیشده بودم گر یعصب زدیوپشت سر هم مامان زنگ م

 نزدم: یحرف چیشدم وصل کردم وه رهیخ یزنگ خورد دستم گرفتم به اسم حام لمیدوباره ودوباره موبا

 داداشم؟؟؟ ییعمران کجا-

-...... 

 یترو خدات جواب بده پسر مردم از نگران-

-....... 

 شده تروخدا حرف بزن هوشیعمران مادرت ب-

-...... 

 مثل خواهرت بوده ، تورو جان من یگفتیمگه نم دای، ترو خاک و یداداشم جان حام-

 بگم؟ یچ-

 ؟؟ییکجا ؟؟؟داداشیداداشم خودت-

 جهنم-

 ؟؟؟؟یکدوم اتوبان ادیم نیماش یصدا یینگو بگو کجا نجوریداداشم ا-

 همت-

جلوترم نگه  کمی ینیشده بود از بارون ماش سیخ سیوراه افتادم ساعت حدودا ده شب بود موهام خ ستادمیکردم وا وقطع

برد نشست داخل وراه افتاد  نشیومن رو به داخل ماش دیمحکم بازوهام رو چسب دوهیکه به سمتم م دمیرو د یداشت حام

 اروم گفت:

نگرانته بعد  یلیشده واقعا ناراحت شدم گفت جرات نکرده به پدرت بگه وخ یود مادرت اومد خونه ام گفت که چساعت دو ب-

، ساعت  یدادیبهتر شده بود که گفت زنگت بزنم جواب نم کمیاش کرد  نهیزنگزد دکتر اومد معا وشایاز اون از حال رفت ن

نکردم توهم که  داتیپ یوسط اتوبان بوده اومدم اونجا ول نیسرنشبدون  نتیشزنگ زدند گفتند که ما یهشت بود که از اگاه

  یدادیجواب نم

-...... 

 ؟؟؟یعمران خوب-
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 گفتم: دمویدستم گذاشت دستمو پس کش یرو رو ودستش

 اون دروغ گفته بهم-

 خواستهینم-

 اصال حوصله ندارم من رو برسون فرودگاه یحام-

 هرگز-

 نشستم ودادزدم: صاف

 ارمیسر خودم وخودت م ییبال هیدگاه واال من رو برسون فرو-

 کنار وتو چشمام نگاه کرد زد

 رینگ هودهیب میتصم ستیعمران حالت خوب ن-

 :دادزدم

تهران ، فقط عشق اون بود که به من  گشتمیفقط به خاطر اون برم کایکه رفتم امر یدوسال یکی نیا یدونیه؟؟؟؟؟؟میچ هودهیب-

 یزیبودند چ یمادرت وپدرت عوض گفتندیم کردمیونگاه م شدمیحروم زاده ساکت م گفتیبهم م یوهرک یهرچ دادیم دیام

ادم پسته که همزمان تونسته  هیحرفا رفت ، اون  نیاونم بخاطر ا یحت یدونیم ،افتاد  یاوقات دعوا راه م یبعض یوحت گفتمینم

 شهیهم کننیجع به مادرم اشتباه فکر ممردم را کردمیفکر م ؟؟؟؟؟منیفهمیبهش فکر کنم م خوامینم یبا دو نفر باشه حت

 فیبدنام تشر هیمادر من  دونستمینم یفکر تلخ واشتباه رو از ذهنشون پاک کنم ول نیکردن ا یبا خوب بودنم و خوب خواستمیم

زنده باشم من  تونمیرو بکنم من بدون مادر هم م میداره وخبر نداشتم حاال هم بگذار برگردم به همون خراب شده و زندگ

رو  میمن هم رحم نکردند ومن االن مستحقم که اوار زندگ یبه زندگ یکنم اون ها حت یزندگ تونمیم فمیکث یدون اون ادماب

 بچشم

 اون مادرته یگیم یدار یچ-

 فوت شده ؟؟؟مادرمیفهمیندارم م یمن مادر-

 داداش-

 ، لطفا یلطفا حام-

 فرودگاه برمتیمن نم یبکن ول یبکن ییخوایم یهرکار-

 نداشت اروم گفت: دهیفا یشدم ول رهیماس بهش خالت با

 میگردیبرم یسنندج شهرمون ، اروم که شد میریم-

 وبا التماس گفتم: نیبه کفپوش ماش دمیهق هق پامو کوب با

رو تحمل  یزندگ نیشهرمون نگاه کنم؟؟؟؟با مادر بدکاره ام چجور ا یادما یاون شهر؟؟؟چجور تو رو امیب شهیچجور روم م-

 کنم؟؟؟؟

 دونهیکه نم یکس سیس-

  دونهیم یخودم چ رتیغ-

 هق هق گفتم: وبا

 یحام کشمیمن خودمو م-

 باش مرد ی، قو یکنیتو غلط م-

 یکه با بابا یسوال اون گفت به زور با پدر اون ازدواج کرده در صورت ریوشرف من رفت ز رتیمرد ، غ رتیوبا غ یاون مرد قو-

 زن؟ نیاصال ا گهیم یمن رابطه داشته چ

 م؟؟یبگم حاال کجا بر یچ دونمیبخدا نم-

 جهنم-

 بگم؟؟ یزیچ هی یول یبش وانهید خوامیعمران نم-

 چشماش نگاه کردم اروم گفت: به

 کرد ستیاز داداشت بگو؟؟؟مادرت عکسشو نشونم داد راستشو بگم مغزم ر-

 بگم؟؟؟؟ یچ-

 تر شدم اروم گفت: یوعصب

 ت رو بشناسمنشو ، راستش فک کنم داداش وونهیگفتم د سیس-

 تعجب به چشماش نگاه کردم  با

---------- 
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 :یحام

 تعجب نگاهم کرد اروم گفتم: با

 نه؟؟؟یاسمش ارت-

 شیده ساعت پ"

 خودشه؟؟؟ یمتوجه شد ؟؟؟چطوریازش دار یه؟؟؟عکسیهستش اسمش چ اشیبرادر عمران و یگیپسر که م نیخاله جان ا-

 وغصه گفت: هیگر با

 ادمهیرو خوب  یقبل از تصادف ساختگ زیبره؟؟؟؟همه چ مادیروز اخر رو  شهیمگه م-

 برن؟؟؟یوچند سال واست حبس م هیقانون ریکارت غ یدونیم-

 هستند نی، مهم عمران و ارت ستیمهم ن-

 ن؟؟یارت-

دم االن متوجه ش یفوت شدند ول شونییو سارا گفت که دوتا نیمن رو دلزده کنه از ارت نکهیا یبرا یسی، ع نهیاره اسمش ارت-

شدم  نیبهوش اومده بود متوجهه ارت نیرو چکاب کنم که بعد از کما سنگ ضمیمر مارستانیمن رفتم ب یزنده اس وقت نیکه ارت

 دندیهمزمان دوتا پسرم فهم دهیرو فهم یعمران کنارمونه وهمه چ دمیکردم د افتیچه خبره و خودم رو در دمیفهم یوقت

 نمیعمران رو ناراحت بب ایرو  نیروز ارت هی خواستمینم یبره حت شیپ رنجویا خواستمیبخدا نم شونیسر زندگ شدهیچ

 چند سالشه؟؟ نیارت-

 از تو بزرگتره یکسالی-

 زد وادامه داد: ییغمزده ا لبخند

 منه  هیشب زشیرنگش همه چ یمشک یرنگه، موها یمن اب هیشده واسه خودش چشماش درست شب یپسرم مرد-

 ؟؟؟یکار رو کرد نیچرا خاله ا-

 اروم گفتم: گفتینم یزیچ یرو بدونم ول لشیدل خواستیدلم م یلینگفت خ یزیانداخت وچ ریرو ز رشس

 ؟؟؟یدار نیاز ارت یعکس-

 قهوه ها رو اورد وبهمون داد اروم در گوشش گفتم: وشاین فشیسمت ک رفت

کرده  دایوخاله پسرش رو پ هشدیخوش ندارم بفهمه چ ادیاز خاله خوشش نم یمادر خبر دار یجان تو که از اخالقا وشاین-

 پسرش فوت نشده نیوارت

 زد وگفت: یلبخند وشاین

 مطمئن باش-

 کرد وگفت: ینیه وشاین میبش وونهیبود د کیاز تعجب نزد مینگاه کرد یعکس رو دستمون داد وقت خاله

 وسارا دایوو نیخودمونه ، ارت نیارت نکهیا-

 با تعجب نگاه کرد وگفت: خاله

 د؟؟؟یشناسیممن رو  نیشما ارت-

 خاله رو گرفتمو گفتم: گمیکه من بهش م یهمون عمه ناتن ایخاله رو  یدستا

 "...."شما  نیارت نی، ا یخاله جون قول بده اروم باش-

 رو گفتم اون هم به طور خالصه اناتیجر وتمام

 گفت: هیهق خاله کل خونه رو پر کرده بود با گر هق

 سالده  نیاون کنار خاطراتش بوده ا رمیبم-

-..... 

که  یزیعشقش رو بهم ثابت کنه هرچ خواستیوم بردیپدرش من رو م شهیکه هم ییاونجا عمارت من وپدرش بود جا-

 کردیدوسداشتم رو اونجا واسم فراهم م

 ؟؟یاخه چرا خاله جان؟؟؟چرا خانواده ات رو خراب کرد-

-...... 

 "از حال رفت کدفعهی

 گفت:پلک زد و یبهم نگاه کرد چند بار عمران

 نش؟؟؟یشناسیم وشایکه تو ون هیهمون نیارت یعنی-

رو به ما نشون  نیارت یبگم بهت اخه خاله عکس هفده سالگ یکامل وقطع دونمیباز نم یهم بود ول هیعکساشون که کامال شب-

 سالشه  هشت ستیب ایهفت  ستیاالن ب نیافتاده وارت یول شدهیکه نگفت بهم چ ییروز قبل از همه اتفاقا کیداد درست 
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 ارومتر شده بود با ترس گفتم: کمی

 کایونه امر میرینه سنندج م-

 باز متعجب نگاهم کرد عمران

اشنات  خوامینفر هم م کیبا  میرو ساده حل کن زیهمه چ میکه بتون ییجا هی میمدت بر هیواماده باش  اریدر ن یوانگیعمران د-

 کنم البته اگه هنوز اونجا باشه

 ؟؟یبا ک-

 من دروغ نگفتم یفهمی، اونموقع م گهید گهید-

 و؟؟یچ-

 گهیخب د-

 وشا؟؟؟یپس ن-

از راز  یلیبعدش متقاعدش کردم ما خ یول امیاولش گفت من هم م وشایاماده کردم ن مونییبهش گفتم ، لباس هم واسه دوتا-

 ؟؟ییاماده ا ممشونیبفهم دیهاست که با

 ندارم یباز سیپل یبرا ییبخدا حوصله ا یحام-

 بهمون بد نگذره دمیرو بسپر دست من قول م یچتو همه -

 باشه-

 میراه بود یاخرا یخوابم گرفته بود ول یکم کردمیم یهفت ساعت بود رانندک حدودا

---------- 

 :دایو

تا  میکنیامشب حرکت م نیگفت هم ییدا نیچمدون رو اماده کردم وگذاشتم داخل ماش عیاومدند خونه سر نیهمراه ارت ییدا

گفت که  ییکامال الل شده بود دا زدینم یحرف چیه نیکتاب هم اورد همراهمون ارت یسر کیدور باشه  زیمه چاز ه نیارت

شرکت ها رو به صورت  یوفعال کارها مونیخانوادگ یالیداخل و میبریرو م اونوما  انیبه عمارت ب نیامکانش هست خانواده ارت

 ونامه میکنیم یدگیرس لیمیا

 یحال بود وکال حرف یهم ب نیخسته شدم ارت یلیکردم خ یطول راه من رانندگ میدینه صبح بود رسساعت هشت و میافتاد راه

از  یکیسمت  عیرفت سر نیوارت الیداخل و مینمونده بود رفت یزیچ چیاز اون چهره شادش ه دیرسیبه نظر م یعصب یلیخ زدینم

 اتاق ها

 ماه بعد سه

 شام یبرا ایب نیارت-

 م:به مامان کردمو گفت رو

 شدهیاونروز چ دونمیبهم من نم گهینم یزیچ پرسمیهم از ارش م یهرچ شهیم بتریهرروز عج-

 دستم رو گرفت وفشرد وگفت: مامان

 شهیخوب م یاروم باش ، اگه تو کنارش باش-

 مامان من-

وفقط  زدیحرف نم یکس چیمرد با جذبه شده بود که با ه کی نینگفتم ارت یزیچ چیالم تا کام ه نییپا ادیاز پله ها م دمید یوقت

 نیا یهم بگم تو شییکار کردن خدا یجسم سخت ساخته شده برا کیکار وکار وکار واسش مهم بود انگار که روحش کال مرده و

  ستیسر جاش ن یزیچ چیه یول شهیفارغ م گهیهنوز راه بره و فائزه سه ماه د تونهیممدت شرکت بابا رو گسترش داد آرما ن

به ذهنم  کمشیقبال دفتر کار داشتم تا حاال  گفتیم ارمیب ادمیرو بلده ارش کمکم کرده تا تخصصم رو واقعا کارش  نیارت

نگه دارم  تونمیخاطرم م یساعت فقط تو کی یرو برا زیوهمه چ گنجهیمغزم نم یتو یزیچ خونمینه کتابها رو م یلیخ یاومده ول

بخوام مثل زن  نکهیبهش نگاه کنم چه برسه به ا کردمیجرات نم یوخشن حت یادم جد کیشده بود  نیانداختم ارت ریسرم رو ز

وهر حرفش رک  کردینم یشوخ یکس چیصالبت خونه شده بود با ه ییجورا هیکنم  ییرایذوق زده شم وازش پذ گهید یوشوهرا

 داد حرکت یز ناهار خوریچرخ دارش رو به سمت م یآرما صندل نشوندیم یمنطق بود واخر سر حرفش رو به کرس یوب

 زدندیبهش زنگ م یلیاز غذا تلفنش زنگخورد خ یبعد از خوردن کم زینشست پشت م نی، ارت گهیشده بود خونمون د الیو

 گفت: ستادهیومدام در حال چک کردن پرونده ها بود تلفن رو جواب داد وا

 رمیمن امشب م-

 :کجا؟؟؟ارش

 اخذ قرار داد یبرا سیمدت انگل هیواسه -
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 د؟؟؟یدیمن رو م ؟؟؟اصالیمن چبدجور گرفت پس  دلم

 پس من؟؟؟-

 چشم غره رفت که خفه خون گرفتم اروم گفت: یکرد سمت من جور رو

 دیمونیکنار خانواده اتون م-

 زمیچه ه دونمینم یکیبه جز من  کردیخانواده بازم خوب برخورد م یطبقه باال واتاقش کفرم در اومده بود با همه اعضا ورفت

 به مامان نگاه کردم دستم رو فشرد واروم گفت: زدیهم باهام حرف نم یمیصم یحت چارهین ببهش فروخته بودم م یتر

 اروم باش-

 دلم بدجور گرفت رو به ارش با غر غر گفتم: کدفعهیاومد  نییکه با چمدونش پا میدید

 بگو  یزیچ هی ییدا-

 گفت: اروم

 ستیحالش روبه راه ن یدونیبگم؟؟؟نم یچ-

 بد گذشته ومادرش.... به من چه اون گذشته اش-

 ودادزد: زیبه م دیادامه بدم ومحکم مشتش رو کوب نگذاشت

 یدخالت نکن ستیکه بهت مربوط ن ییپس بهتره تو کارا یرینداره خانم ام یربط چیگذشته من به تو ه-

که  ییجا وموهامو کردم داخل وتا دمیرو جلو کش میشدم از حرفم چشماش قرمز قرمز شده بود شال روسر مونیپش یلیخ

اگه من به  شدیم وانهید دیدیوخنده م یاگه شوخ شدیم وانهید دیدیم یانداختم اگه محبت مادر نییامکان داشت سرمو پا

نداشت  یاصال تعادل روح ختیریهمه جا رو بهم م دیشنیاش م گذشتهکلمه از  کیوفقط  شدیم وانهیمامان د گفتمیمامانم م

 گذاشتیم شیباشه واز اون روز به بعد ته رحجاب  یجلوش حق نداشت ب یکس چیه یحت

دوبرابرشون کنه ،  خواستیکنه به چهار شرکت مجزا االن دوتا شرکت بود واون م لیشرکت هارو تبد خوادیتا اخر سال م گفتیم

 دادبهیکمکش م یلیمعجزه بود ناگفته نماند که ارش هم خ هیتونسته بود سهم پدر فائژه وبرادرش رو بخره  یکه حت نیوا

 شدم سارا اروم در گوشم گفت: رهیرفتنش خ

 یاش کرد وونهیباز که د-

 داداش توئه ها-

 باهاش؟؟ یرینم-

 ...یبرم ول خوادیراستش دلم م-

 یداشت همه اش بهش محبت کنه ول یدوسش داشت وسع یلینرفتم بدرقه اش مامان خ یمن حت نیورفتند بدرقه ارت دیخند

 شدیم داشیوبعد از دو روز پ کردیم میوخودش رو ج رفتیاز کوره در م عیسر

-------- 

 :عمران

 گذاشتینم یول یعمارت رو از کجا داشت حام نیا دیکل دونمینم بیوغر بیعج یداخل عمارت یسار میبود اومده بود یماه سه

بود در اتاق ها رو  خواب یخرداد بود رفتم باال حام 25بهتر شده بود صبح روز پنج شنبه  کمیطبقه باال برم حالم  یداخل اتاقها

 یمیخوشگل بودش قد نجایبود ودوقلو بود رو باز کردم چقدر ا یاخر راهرو بود ودر بزرگ کهدر اتاق  نیباز کردم اخر یکی یکی

 بزرگ روبروم خشکم زد یتابلو دنیرفتم داخل وبا د دیوجد

کنارشون بودند صد در صد پسر  یوپسر بود ودختر یسبز توس یبا چشما یپشت سر هم مامان کنار مرد زدمیپلک م ینجوریهم

تر از  نییاز خودم بدم اومد پا دمیمامان بود رفتم جلو وبه صورتش دست کش هیرنگش که درست شب یاب یبود چشما نیارت

 ینور چراغ مطالعه البوم عکس ریمطالعه ز زیم یپر از عکس بود ورو اتاقبود دورتا دور  نیاز ارت ییا گهیاون عکس عکس د

 یبچگ یبود عکس ها گهیچند قطعه عکس د رشیبود که درش باز بود رفتم جلو عکس مامان واون اقا رو افتاده بود وز افتاده

 دمید ییجا هیپسر رو  نیمن ا نیارت

 اشی یبچگ یعکس ها نیب اهان

 بوده  اشی یبچگ یهمباز

 دمیدیرو م یی؟از خودم متنفر بودم هرجاکار رو کرد با ما؟؟؟ نیحالم بد شد چطور مامان ا کدفعهیهستم  یمن ک نکهیا از

 نه؟؟؟یعمارت ارت نجایخاطرات اون پسر بود پس ا

 پشت سرم اومد: یحام یصدا

 ؟؟؟یباالخره کار خودت رو کرد-

 نه؟؟؟یعمارت ارت نجایا-
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 اره-

 نجا؟؟؟یا یچرا من رو اورد-

 یریکه ارامش بگ-

 امش گرفت؟؟؟ار گرانید یارزو ها یرو خرابه ها شهیبشه؟؟مگه م یکه چ-

 عمران بس کن-

دو نفر به خانواده اشون  انتیحاصل از خ هی نیب نیکسم ا چیمن رو؟؟؟من ه تیهو یکنیچرا درک نم یتو بس کن حام-

 ؟؟؟یفهمیم

 عمران تروخدا-

 فهممیاز خودم م شتریب یوقت خورهیبخدا از خودم حالم بهم م یتو تروخدا حام-

 بگم یچ دونمینم-

 دونمیخودمم نم-

 ؟؟؟یدیاجازه م هی-

 رو؟؟ یاجازه چ-

 ؟؟یشد یکه هست ینیچرا تو ا نکهیکشف گذشته ات؟؟؟ا-

  ارمیکه هست بوده دووم نم یینایکشش ندارم اگه بفهمم بدتر از ا یبخدا حام-

 انداختم ریوسرم رو ز نیلبه تخت ارت نشستم

 م؟؟یریحق رو هم ازش بگ نیکه ا نجایا یمن رو اورد نهیحق ارت نجایا-

 ش؟؟؟ینیبب یسداردو-

از تهش  یفکر نکنم اتفاق جالب مینیموضوع رو اون بدتر از من داغونه ومن بدتر از اون االن هم رو بب نیکش نده ا یحام-

 یاریدر ب یبتون

 باشه-

 درش اوردم وشروع کردم به خوندن رونیتخت زده بود ب ریکه از ز ییچشمم خورد به دفترچه ا رونیاز اتاق ب ورفت

با خانواده اش صحبت کنه قلبم  خوادیشده بود دفعه قبل که گفت م پیاومده بودند تهران چقدر خوشت دمشیروز دام ییوا"

هرچه زودتر صحبت  خواستیدلم م کردیهمه اش بهم نگاه م میجمع که نشسته بود یکنه؟؟؟تویکار رو م نیا یعنی ختیفرور

به خودم مطمئن ام  یلیاز من خوشگل تر؟؟خ یخب ک یقبول نکنن ولاش  وادهخب تک فرزنده ممکنه خان یکنه با خانواده اش ول

 "برم دانشگاه دیفردا با ادیخوابم م یلیبشم فعال که خ الشیخیها ب

 هفته بعدش بود کیصفحه بعد مال  رفتم

ور غصه نخ الیخیشه؟؟؟بیازش نشده مگه م یخبر چیه یسر به تنش نباشه امروز تولدمه ول خوادیدلم ازش گرفته دلم م"

من رو  یلیهم مشکل نداره چونکه من پرنسس بابام بابا خ رنیخب نگ یول رنیگیمامان بابا حتما امشب واست جشن م زمیعز

 اطمونیحتما خ زنهیندارن مامان داره صدام م ییبچه ا گهیاز من که د رینباشه من بچه اشونم وغ یدوس داره باالخره هرچ

 "اورده  یلباس واسم چ نمیاومده برم بب

 صفحه بعد رفتم

 یول کنمیم شونیکه هرجور شده راض گهیخب مامان بابا قبول نکردند سام م یشدم ول ایدختر دن نیامشب من خوشبخت تر"

ذوق کردم  یلیکرد من که خ ینداره امشب جلو اونهمه مهمون ازم خواستگار شتریسال که ب ستیهم زشت شد اخه ب کمیخب 

 "من چارهیسوخت عشق ب یلیدادن دلم واسش خ بهش یگوش مال کمی خب بابا خودش وپدر ساالر بنده یول

 صفحه بعد وباز

 فهممیبوده راستش االن که م نمونیب یوبه سام بگه چ ادیب شیپ ینگرانم نکنه مشکل یلیشده خ دایامروز سر وکله اش پ"

اون  ول کنم  یخوشبخت بشم ول نمتویمن با سام حتما م ادیازش بدم م یلیوبه من دروغ گفته ونامزد داشته خ هیچجور ادم

وقت هم  چینوشته ها رو سام بخونه کاش ه نیا گذارمیروز سرم بره نم هی زنهیهنوز قلبم واسش م ییراستش رو بخوا ستین

 "نخونتشون  یکس

 بعد صفحه

ها کنار اومده االن سام با تمام مخالفت  یدوسش نداشته باشم؟؟؟ول تونمیچطور م ختیباز قلبم فرو ر دیمن رو بوس یوقت"

لباس عروسم رو اورده  اطمیفک کنم خ زنهیشدم مادر صدام م جیبگم وچکار کنم اصال گ یچ دونمینم مونهیواخرهفته عروس

 "سمینویباز م امیبعدا م
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دوس داشتم االن  یلیرو خ دشیرنگ سف ومدیبهم م یلیبه قول بابا پرنسس شدم رفت خ دمشیپوش یییییییییوااااا"

 هیبه اندازه هزار سال ذوق دارم خب سام هم ادم خوب کنمیبهش ذوق م کنمینگاه م یهرچ سمینویودارم م گذاشتمش روبروم

 "الیژ الیخینداره ب یفراموش کردنش کار کنمیمن اون رو فراموش م

 یخبرخوشحالن خداروشکر ازش  یلیامروز شش روز مونده به عروس شدنم ، قراره عروس خانواده مهراسا بشم بابا ومامان خ"

 وانهید شیرنگش قد وجذبه اش مرد بودنش ومردونگ یطوس یچشما هیدوس داشتن یلیخ دهیسام واسم ست طال خر ستین

 "حتما واسش بپوشم یاز عروس لقب دیاز لباس واسش گفتم بهم گفته با روزید کنهیام م

 ییجاش اونجا نیبهتر یییوا دشیکه نفهم خوب شد کندیکله ام رو م دیفهمیبابا اگه م رونیب میهمراه سام رفت یواشکیامروز "

البته  نشستیبه دل م زشیهم داشته باشه همه چ یخوب یصدا کردمیبارون شروع کرد به خوندن فکرشو نم ریبود که سام ز

 "بود  ییتو دلم چه غوقا دونستیم یک یول دادمیبهش محل نم ادیوز گذاشتمیبگم من واسش کالس م

بودم  داشیومجنون بود ومن هم عاشق وش وانهیبود از جا کنده بشه سام د کیقلبم نزد دستام یدستاشو گذاشت رو یوقت"

حس نکرده بودم  قیحس رو عم نیتاحاال ا گهید هیچه حس نیا زدیتاحاال دست هامو نگرفته بود نگاهش که کردم قلبم محکم م

 "کردم؟؟؟یچکار م وانهیجلو اومد وجلوتر وکار خودش رو کرد من د

همه اومده  کردینم یکس به ما توجه چیانداختم ه ریاز خجالت سرم رو ز شدمیعروس م گهیدوروز د دمشید نییرفتم پا"

 واروم جلو اومد وگفت: ستادیسام ا رندیبگ لیمن رو کامل تحو هیزیفردا شب وپس فردا شب صحبت کنند وجه یبودند برا

سخت بدستت اوردم راحت از دستت  یلیمن؟؟؟خ یالیژ ادتهیرو  شد؟؟؟روزامونیچ ادتهی یشیواسه خودم م یدار باالخره

  دمینم

 وگفتم: دمیخند

 فرداش رفت وبه پدرت گفت؟؟؟ یاومد دیسگمون دنبالت کرد وبابا فهم یشب واسم گل اورده بود هی ادتهی وونهید اره

 وگفت: دیخند

 من یموش کوچولو یکردیرو؟؟اصال بهم نگاه نم گهیهم د میدیکه د یروز اول ادتهی

 ا غر غر گفتم:ب 

  یسام یموش خودت

 کرد وگفت: یساختگ اخم

 ه؟؟؟یچ یسام خانومم

 کردم وروم رو ازش برگردوندم وگفتم: اخم

 شوهر؟؟ یافتاد اقا یمن یتوام تو هم سام یمن موش کوچولو اگه

 وگفت: دیدور دورم زد وخند هی

 خانم زن  افتاد

 واروم گفت : دیچینبود محکم دستاشو دورم پ ینگاه کردم کسزدم دورمون رو  غیلپم رو گاز گرفت ج کدفعهی دمیخند

 ال؟؟؟یژ شهیباورت م یمن شد یزندگ باالخره

با مشت زد به در  دمیوخند ستادمیاتاق وپشت در ا نیتر کیوبا مشت زدم به شکمش وفرار کردم ورفتم داخل نزد دمیخند

 گفت: یواشکیو

 گه؟؟؟ید مینیبیکوچولو باالخره ما هم رو م موش

 یشوهر سام یمونده اقا گهیساعت د 48هم رو  مینیتا بب حاال

 قهقه اش اومد وگفت: یصدا

 نمتیبب تونمیفردا شب تا اخر شب نم هیانصاف یبگذار حداقل نگاهت کنم ب نامرد

 وگفتم: دمیخند

 شوهر یاقا هرگز

 غر غر گفت: با

 "خانم زن  گهید میرسیما به هم م باالخره

 بهش ازش متنفرم متنفر تونه؟؟؟؟لعنتیمادر منه چطور م الیژ ییکردم گوشه ادفتر رو بستم وپرت  یعصب

هق هقم کل عمارت رو پر کرده  نییرفتم پا هیبودن هم ازش گرفتم لعنت به من با گر نجایحق ا یعمارت نگاه کردم من حت به

 رفتمیراه م شدیتو صورتم زده م یسوز شرج یرفته بودم هر از گاه یلیاز عمارت وشروع کردم به رفتن خ رونیبود رفتم ب

شب رو نشون  ازدهیرفته بودم به ساعتم که نکاه کردم  یمتر لویک ستیکنم ده ب ربود رفتم جلو فک ختهیبه هم ر یوحالم حساب

 در حال قدم زدن بودم... ابونیوکنار خ ابونیخسته شدم بودم رفتم کنار خ یلیخ دادیم
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 :نیارت

 قایدق سیوتهران وتهران انگل یخداروشکر پرواز سار یتهران ول رفتمیم دیافتادم واسه فرودگاه باشدم وراه  نیماش سوار

 خواستیمتنفر بودم دلم م زیگاز گذاشتم از همه چ یدخل فرودگاه تهران نبودم پامو رو شتریساعت ب میمطابق هم بود ومن ن

به عمارت خودم همون  گشتمیوبرم دادمیهاش رو بهش م ییوتمام دارا شدیم خوبآرما  خواستیدلم م زیفرار کنم از همه چ

لباس ها  نیاز ا مییبرگردم به همون غار تنها خوادیدلم م کردیازش گذر م نیدوتا ماش ای کی دیکه سال تا ماه شا یمتروک یجا

رو مرور  زایچ یسر کیو عمارت کباریقبل از سفر برم  خواستیدلم م زارمیاز پولدار بودن ب زارمیبودنم ب نیاز ا نیماش نیاز ا

 کنم و به فرودگاه برم رفتم سمت عمارت

 نییرفتم پا عینبود سر دمیدست کش یزنگ خورد هرچ لمیموبا کدفعهیشدم  رهیگذاشتم وبه جاده خ میشونیرو به پ دستم

 نییپا دمیپر عیدم سرز یترمز انگار که به کس یومن با تمام توان زدم رو دیچیشدم فرمان پ رهیبه جلو خ کدفعهیاوردمش باال 

 نبود اونجا دستش رو گرفتم ینور چیسمتش ه دمیبود دو دهیچیهوا پ یوت کیالست یمن که ترمز گرفتم بهش نزنم بو

 پاشو داداش-

 گرفت وگفت: دستمو

 فکر کنم پاهام شکسته-

 ببرمت درمانگاه نیداخل ماش میبر ایب-

 داداش ستین ازین-

 ازهین گمیمن م-

سرم رو باال  یکنارم وقت یرو صندل نهیرو باز کردم وکمکش کردم بش نیبردمش در ماش نیماش کیزدرو گرفتم ون ودستش

که اونروز کنارش بود  هیپسر همون نیسرم زده شد ا یتمام حرفاش تو میبه هم شده بود رهیاوردم زبونم بند اومد جفتمون خ

عکس دستش بود از خانواده به اصطالح  هیهم کرد وگرد شده نگا تورمقرمز م یعقب عقب رفتم واون هم متعجب با چشما

چه  نیا ختیریرفتم اشکام م ادهیراه رو اهسته اهسته پ کمی ادیخوشبخت ما عقب عقب رفتم حس کردم نفسم باال نم

 محکم گفتم: نییخواست بره پا نیراه متوقف شدم به عقب نگاه کردم وبرگشتم سمت ماش نیب گهید هیسرنوشت

 نیبش-

 زدیم ینه اون حرف کردمیم یتند رانندگ یلیدور زدم خ عیدم خودم رو سمت در وبستم درب سمتش رو وسراخم کر نشست

نگاه کنم  خواستیدلم نم یپرواز داشتم حت گهیبودم سه ربع  ساعت د یعصب یلینگاه به ساعتم کردم خ زدمیم یونه من حرف

 به اون پسر 

 اون

وبعد از اون جاده فرح اباد رو رد کردم و رفتم  رونیزدم ب واکیاز عال یبیغرمادرم بود مادر هه چه واژه  انتیحاصل خ اون

 عیسر نییاومد پا نییجلو رفتم پا میپرت شد یمحکم زدم رو ترمز کم یمازندران ریام مارستانیب یمدرس جلو ابانیداخل خ

اون  بود و چشماش هم حتما  هیشد نگاهش کردم صورتش شب رهیبهم خ لچریو یرو نهیاوردم ومجبورش کردم بنش یلچریو

 اون پدرِ .... هیشب

 سمت اورژانس ورفتم سمت پرستار: میرفت دمیدیوهمه رو تار م دمید یبودم اشک اومده بود جلو یحولش دادم عصب عیسر

 برم دیفقط من با دمیباشه من م یاون اقا با من تصادف کرده هر خرج دینیبب-

 کرد وگفت: یاخم پرستار

 بشه لیواستون پرونده تشک دیصبر کن دیکجا اقا؟؟؟؟با-

 گهیمن پرواز دارم تا سه ربع  د یول-

 دیبر ییجا دیتونینشه نم یط شیهرگز ، تا روال قانون-

 زدم: داد

 مملکت وقانونش که واسه من فقط قانون داره نیخراب شه ا-

 دادزد: پرستار

 چه طرز حرف زدنه نیمحترم ا یاقا نییپا اریصداتو ب-

 اومدند وخواستند بهم دستبند بزنن که اون پسر دادزد: یپاسبان یمور هاموقع ما همون

 ندارم یتیبره من شکا دیبگذار-

 کردمو وگفتم: زیجلو وچشمامو ر رفتم

 خانم پرستار مونمیم ؟؟؟منیقهرمان یبگ ییخوایمثال م-
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 کرد وگفت: یاخم

 ندارم یتیشکا چیمن ه یبر یتونیم-

 تو ببرم نید ریعمر خودمو ز کی امیاهان ، پس ب-

 شد وگفت: یبه سر تا پاش اشاره زدم عصب ودستمو

 نیبس کن ارت-

 ؟؟؟یفهمیم رونیبکش ب میتو بس کن وجلو دار من نباش و سرت رو از زندگ-

رو گرفت داخل  میگوش سیپل رفتمیعمرم به بازداشتگاه م یبار بود تو نیاومد ومن رو سمت بازداشتگاه بردند اول سیپل

که دستش بود ، حتما رفته  یبودم فکر اون پسر وعکس یعصب دمیکوبیم نیشسته بودم ومدام با پاهام به زمبازداشتگاه ن

 دایارش وو یسرم اوار کنم در بازداشتگاه باز شد ورفتم اتاق باز پرس یرو رو ایدن خواستیبودم دلم م یداخل عمارت عصب

 اعصابم بود  یرو یلیخ کردیم هیجلو اومد گر دایخاله زهرا اونجا بودند و دایومادر و

 تو؟؟ یچکار کرد نیارت-

-.... 

 جوابت رو بدم ارش اومد جلو وگفت: خوامینم یعنیرو به دندون گرفتم فوحشش ندم وسرم رو کج کردم که  لبم

 کنم ینتونستم کار یباش نجایامشب ا دیحتما با-

 مونده بود  قهیساعتم نگاه کردم به پروازم پونزده  دق به

 ؟؟؟؟یفهمیبرم م دیبا گهید قهیونزده دقمن تا پ-

 کرد به باز پرس وگفت: رو

 ندارند؟؟؟ یتیاون اقا هم گفتند شکا دیگیمگه نم کنمیلطفا خواهش م-

 نجایبمونن ا دیبا-

 باشن سیتا فردا ساعت دوازده ظهر انگل دیدارند با یقرار داد مهم شونیا دیکارش کن هی کنمیخواهش م-

 شهینم-

 گذارمیم یاردیلیتروخدا سند پنج م دیکن شیکار هی-

 اخه...-

رفتم  عیبود بره سر یازیمن رو اگه ن یکرد که من برم وارش ازم امضا گرفت که دادگاه ها یباالخره باز پرس رو راض وارش

م داد لیوچمدونم رو تحو یسمت بازرس دمیدو عیسر مایکاش نرفته باشه هواپ دمیبه پرواز بود رس قهیسمت فرودگاه دو دق

شدم نشستم رو  مایوبعد از اون باالخره سوار هواپ یبدن یسمت سالن بازرس رفتمرو دادم و طمیرفتم وبل رشیوبعد از اون پذ

بودم که بخوام به  یحوصله تر از اون یپرواز کرد ب مایگذشت وهواپ یعیر کیثبت شده بود  طمیکه شماره اش داخل بل یصندل

شاپ و  یکه واسم مونده رو رفتم سمت کاف یساعت مین نیگرفتم ا لیدونم رو تحوفکر کنم پروازم نشست رفتم وچم یزیچ

ورختکن  ییدادن ولباسم رو عوض کردم داخل دستشو لیهات چاکلت خوردم وبعد از اون رفتم سمت چمدونم قبل از تحو

کردم  جکتیبود ر دایخورد و زنگ لمیومنتظر موندم تا شماره پروازم خونده بشه همون موقع موبا یصندل یفرودگاه نشستم رو

 باز زنگ خورد:

 بله؟-

 نیارت-

 ....؟-

 ؟؟ییکجا-

 فرودگاه-

 ؟؟؟یریم یدار-

-.... 

 امیمن هم دوس دارم همراهت ب-

 من دوس ندارم یول-

 اخه-

 شماره پروازم خونده شد خدافظ-

 خدافظ-

هم  یسوار شدم وچشمام رو رو یبدن یدادم بعد از بازرس لیوچمدونم رو تحو رشیرو خاموش کردم ورفتم سمت پذ تلفنم

 دمیپرواز کرد خوابم گرفته بود خواب مایخارج نرفته بودم دفعه اولم بود هواپ یشده بودم ول مایگذاشتم تاحاال دوبار سوار هواپ
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د شب بو مهیشدم ساعت دو ن رهیدم به اطرافم نگاه کردم وبعد از اون به ساعتم خیگذشته بود از خواب پر یچقدر دونمینم

 نفر کنارم بود اروم گفت: کیصاف نشستم 

 میرسیم گهیشش ساعت د-

هم گذاشتم  یفکر کنم وفکرم رو مشغول کنم باز چشمامو رو یزیچ چیبه ه خواستینگاه کردم وپلک زدم دلم نم بهش

محترمانه تر  یکم دیکه با طیشرا نیا یتو یاهنگ گوش کردن عادتم بود حت شهیوهدفونم رو گذاشتم تا اهنگ بخونه واسم هم

 کردمیآرما رفتار م یعامل موقت شرکت ها ریبه عنوان مد

 کردم اهنگ رو یفکر کنم هدفونم رو گذاشتم وپل یزیبه چ خواستمینم

 دستمو گرفته برده دلم نرفته باش نه"

 دست داشتم هی یفرض کن تمام زندگ ایب

 بودم که بودنش عذابم بود یکیبا  من

 بود خوابم یتو هرشب تو ریتصو اما

 منه که رفتن اتفاقم بود ریتقص نگو

 دفعه گرفتمت اما بازم قطع کردم چند

 چند دفعه امروزم رو لعنت کردم یدونینم

 رو رد کردم  یتولدت چه حال یدونینم

 خودم بد کردم به

 چرا؟ شودیتو پرت نم الیاز خ حواسم

 یروم شیپ شهیهم چرا

 جز تو دل بسپارم یبه هرک متنفرم

 بده که هنوز بهت حس دارم نیخوب شد ا یول

 ذهنم از تو ادرس دارم یکه هر گوشه  متنفرم

 کم طاقت بود یشناسیکه فقط تو م یدل با

 برام راحت بود یلیکه خ یفکر کن یونیمد

 بهتر از منش واست بود واست بود شهیهم دونمیم

 دفعه گرفتمت اما بازم قطع کردم چند

 چند دفعه امروزم رو لعنت کردم یدونینم

 رو رد کردم  یتولدت چه حال یدونینم

 خودم بد کردم به

 چرا؟ شودیتو پرت نم الیاز خ حواسم

 یروم شیپ شهیهم چرا

 منم یتو ب یکه ب نیبب

  کنمیاز تو دل نم من

 یخودت به من بگوئ مگر

 " کردم بد خودم به – یسچیتل رضایو عل یاتان دیسع

به اون  کردیکه فکرش ارومم م یبود به مادر میدلخوش شونیمیقد یکه عکس ها ییگذشته تلخم فکر کردم به خانواده ا به

 که راحت ترکم کرد  یکس

 که شد چرخ وفلک وصد وهشتاد درجه چرخ خورد ومتوقف شد  یزندگ به

 مه داشتمو از دست دادم ییزایچ یلیخ به

 بدست اوردم  دایکه جد ییزایچ یلیخ به

  یودوباره بدو یوپاش یت رو زانو هات بگذاردس یخودت تا بتون ویخودت باش دیوقتا با یگاه

  یروز به هدفات برس هی دیتا شا یبدو

بتونم محبتشون  نطوریا دیبگذارم شا دایآرما وو یسنگ تمام واسه شرکتها یحساب خوامیم خورهیسرم قوطه م یفکرا تو یلیخ

کاش بتونم  یت خودش بسپرم وراحت برم وارو دس زیکه در حقم کردند رو جبران کنم وبعد از خوب شدن آرما همه چ ییوکارا

دختر پولداره  کی یریام داینباشه و یونخواهد بود هرچ ستیما نبوده ون نیب یزیچ چیبدم ه حیتوض یریام دایقبلش واسه و
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رو  تیاگر واقع دونمیم یزیهرچ ایبوده  یحاال چه از رو ناچار دهیرس نجایرشت کرده وبه ا یپرنسس که تو اون خونه وزندگ کی

  رونهتراشکار ساده اس بگذ هیکه  یپسر یعمرش رو بپا شهیحاضر نم هیصدم ثان کیبفهمه 

 وآرما خوشبخت نبودم  دایمثل و من

 گردونهیبر م یمادرش اون رو به زندگ یها تیهرچقدر هم خرد بشه باز هم حما دایو

 نبودم یوقت ادم خوش شانس چیه من

--------- 

 :دایو

 ن؟؟؟؟یاالن کجاست ارت یعنیشب  مهیدم چهار نبه ساعت نگاه کر غمزده

 داشتم ی، حس پوچ هیخال یلیکارو با جفتمون کرد حس کردم ته قلبم خ نیتونست بدون من بره؟؟؟چرا ا چطور

 در اتاق اومد اروم گفتم: یصدا

 داخل ایب-

 زد وگفت:  یلبخند دیبود طبق عادت شالم رو سرم انداختم ارش د ارش

 باشرفته راحت  تلرتیه-

 رفتیکاش نم-

 دا؟؟؟یو یدوسش دار-

 همسرمه چرا دوسش نداشته باشم؟؟؟ نی؟؟؟ارتیشد وانهید ییدا-

 چشمام نگاه کرد وپلک زد واروم گفت: تو

 دیشا-

 به سارا خواهرشم رحم نکرد یاون حت-

 گفتم:رو سرم اروم  دیکشیلم کرد واروم دست م-غ-ب عیارش سر دینگفت بغضم ترک یزیباال انداخت وچ شونه

 دارم یارش حس پوچ-

 فکرشو نکن-

 ییدا شمیم وونهیدارم د-

 یکنیکه نباشه فراموشش م یچند روز یتو عادت کرد-

 ؟؟یگیراست م-

 به جان ارش-

 دارم ی، حس بد سوزهیدلم م ییدا-

 ؟؟؟یچه حس-

 افتهیاتفاقا قراره ب یلیخ نکهیحس ا-

 افتهیاست نمو یاتفاق بد چیه یکه من رو دار یبهش فکر نکن تا وقت-

 یقول بده کنارم باش-

 قوله ، قول-

که  یتهران  واسه مدت میریباهاش تصادف کرده وبعد از اون هم م نیکه ارت یمالقات اون میحاال هم بخواب فردا قراره بر-

 ستین نیارت

 باشه-

 دادیشدم مامان تکونم م داریب یدست یصبح با تکون ها دمیزدم وخواب یولبخند

 جانم مامان؟؟-

 پاشو دخترم -

 نه-

  گهیپاشو د-

 نیا ادی کدفعهیکردم  شیارا کمیوبعد از شستن دست وصورتم لباس عوض کردم و نییچشم باز کردم ورفتم از تخت پا اروم

 یجلو یمازندران ریام مارستانیواسه ب میهمه اشو پاک کردم وراه افتاد ادیکردن دخترا بدش م شیاز ارا نیافتادم که ارت

رفتم سمت راهرو  نیداخل بعد از پارک کردن ماش امیوم کنمیرو پارک م نیاشنگه داشت من رو به ارش گفتم مارش  نگیپارک

نگاهش کردم حس  ینشستم وکمکش کردم جمع کنه پرونده اش رو وقت نینفر وپرونده دستش افتاد زم کیمحکم خوردم به 
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زبونم  میشده بود رهیخ مبه ه میدار یار که با هم نسبتانگ شناسمشیبهم دست داد انگار که من م یبیزدم وحس عج خیکردم 

 بند اومده بود وانگار که زمان متوقف شده بود اروم گفت:

 ؟؟؟؟یخودت-

 یفرد دنیورو کردم واسه د ریرو قبال ز ایحس کردم دن یشناسه؟؟ولیپس اون هم من رو م شدمیزدم متوجه منظورش نم پلک

واسم مشخص شده به خودم اومدم  زیهمه چ یرو دارم انگار که انتها یدن از هر حسبو یحس خال دمیشکل واالن که د نیبه ا

 اروم گفت: میستادیو ا

 تو؟؟؟؟؟-

 گفتم: کدفعهی

 برم دیمن با-

رفتم سمت  کردیدرد م یلیسرم خ شدیم ریفکرم درگ شتریب موندمیم شتریرد شدم حس کردم اگه ب عیکنارش سر واز

بودم که بهش خوردم داخل سالن ارش  یهنوز تو فکر اون یرفتم جلو ول دمیجا ارش رو دوبعد از اون اورژانس اون رشیپذ

 اروم گفت:

 تو؟؟؟ یخوب-

-..... 

 دا؟؟؟یو-

 هااا؟؟؟ّبله؟؟-

 ؟؟؟یخوب گمیم-

 خوبم-

 دهیرنگت پر-

 یچیه-

 شده؟؟؟ یزیچ-

 نه ، نه-

 ؟؟؟یخوب یمطمئن دایو-

 ییخوبم دا-

 زشت نشه گهید میبهتره بر-

 باشه-

حتما بهش  دیباهاش تصادف کرده من با نیکه ارت یداخل اتاق واخر سر من رفتم سرم رو برگردوندم سمت اون میرفت ونهمم

 وهرچقدر پول خواست بهش بدم ادیب شیپ ینکنه که واسش مشکل نیواسه ارت یتیشکا چیبگم ه

--------- 

 :عمران

 کنن؟؟؟؟یچکار م نجایا یشد ول دهنم اندازه غار باز دمیاون خانواده رو داخل اتاقم د یوقت

 نداره امکان

نشستم  عیامکان نداره سر نیجلو اومد نه ا یدختر کدفعهی ختیامروز فکرم رو بد به هم ر دایخانواده و دنیود شبید فکر

 چیهنگاه کردم مطمئنم  دایو یحال درد گرفت متعجب به چشم ها نیحاد نبود باز با ا یاز پاهام شکسته بود ول یکیتخت  یرو

 ارنینم ادیکدومشون من رو به 

 و ارام .... یومن وحام دایوبعد از اون و دندید یها من رو فقط شب نامزد اون

 شده بودم کال الل

 گفتم: اروم

 ؟؟؟یی، تو زنده ا نجا؟؟؟تویا دا؟؟؟تویو-

 متعجب گفت: ارش

 ؟؟؟؟یتووو ، تو عمران-

 اره-

 ن؟؟یتو وارت-

مطمئنم از رابطه من  شناختیمن رو نم یول دایآرما وو ییخودشه ارش دا ادمهیکه  ییجاهم زبونش بند اومده بود تا  اون

 شناسن؟؟؟یرو از کجا م نیاون ها ارت یول کردیسوال م نیوارت
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 کالفه گفتم: میکردیمتعجب به هم نگاه م هممون

 تو ، تو چجور اخه؟؟؟؟ دایو-

 متعجب گفت: دایو

 ؟؟شمارو بشناسم؟؟ دیاقا؟؟؟من با دیببخش-

 ؟؟؟یشناسیمن رو نم دایمن؟؟؟و-

 متعجب شونه باال انداخت وگفت: دایو

 نمیبیباره شمارو م نیمعلومه که نه من اول-

 ؟؟؟یدیرو د یتو حام نمی، بگذار بب یول-

هم مادام ابرو باال  دایگذاشت  وشروع کرد به شکلک التماس در اوردن مادر و شینیب یدستش رو رو دایاز پشت سر و ارش

 گه؟؟؟یچه خبره د نجاینداخت اا یم

 متعجب گفت: دایو

 ه؟؟؟یک یحام-

 ستیمهم ن الیخی، ب یچی؟؟؟؟هیحام-

 لبخند زد وگفت: دایو

 د؟؟؟یشناسیمن رو از کجا م-

 تو؟؟-

 اره من رو-

 گهید یچیه-

 دیشناسیمن رو م دیمحترم شما ادعا کرد یاقا ستیکه حرف ن یچیه-

 تدمید نیالبد اونروز با ارت دونمینم-

 زد و بعد از اون غمزده گفت: یلبخند

 دیشا-

 اومده؟؟؟ شیپ یمشکل-

 کردمیومن هم راجع به ارام باهاش صحبت م کردیم تیشکا یواز حام کردیدوست با من درد ودل م کیمثل  شهیهم دایو

 انداخت وگفت: ریسرش رو ز دایو

 دونمینم-

 دخالت کرد وگفت: ارش

 عمران؟؟؟ یشیمرخص م یک-

 شد دستش رو اروم فشردمو گفتم: رهیداد وبه چشم هام خ یکیدستم رو گرفت وفشار کوچجلو و واومد

 تهران گردمیساعت دو ، برم-

 اره خوبه-

 شدمیم دایوو نیجور متوجه نصبت ارت کی دیبا شدیم شتریب هیمن هر ثان یها یبگم اشفتگ یزیکه چ دیترسیم یلیخ ارش

 داشت؟؟؟ دایبا و یداداش من چه نصبت

 فتم:گ اروم

 دارم باهات حرف بزنم ازیارش ن-

 گفت: اروم

 چشم یاالن نه فقط ، هرموقع خواست-

 موضوع نیشده بود ا ییا دهیچیچه مسئله پ ی، حام نی، ارت دایزدم و یلبخند

که هستم باشم  ینیا خواستیباشم دلم نم فیکنم وضع هیگر خواستیدلم نم گهیتلخ بود درست مثل اعصاب خرابم د لبخندم

 انتیکه بودم رو دوست نداشتم حاصل خ ینیمن ا

 نگاه ارش رنگ

  نینگاه ارت رنگ

ومن رو  زدیمحکمتر بهم م نیارت شبیبودم کاش د یعصب یلیاومدم خ ینم ایوقت به دن چیکه مادرم باهام کرد کاش ه یکار

اونها  ادیبود بند ب کیرش نزداومد داخل زبون ارش وماد یهمون موقع در باز شد وحام کردیحذف م ایدن نیاز ا شهیواسه هم
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جلو  یحام دیلرزیدورشه ارش دستاش به وضوح م یها تیدنبال کشف واقع ناال یگرفته ول یفراموش یکه حام دونستندینم

 اومد وگفت:

 سالم-

 وگفت: دایو یجلو واومد

 ؟؟؟ینکرد یتو سالن ازم عذر خواه-

 کرد وگفت: یاخم دایو

 نمک یاز شما عذر خواه نمیبینم یلیدل-

 کرد وگفت: یاخم ساختگ یحام

 نطوریکه ا-

 زد واروم گفت: یبه من شد وچشمک رهیخ وبعد

 ؟؟؟یدید-

 زنده اس یگفتیکه م ییدایو نکهیا دمیفهمیمنظورش رو خوب م ومن

 بسازه  وشایرو با ن یخوب یزندگ تونستیعشق گذشته اش زنده اس عمرا م دیفهمیم یاگه حام نکهیوا

سر همه اشون بکوبم  یرو تو قتیداد بزنم وحق خواستیدروغ ساخته شده بود دلم م هیرو پا زیهمه چ متنفر بودم زیهمه چ از

 ونه خانواده اش  داینه و دونستیم یکه نه حام یقتیحق

  شدمینفر من بودم که متوجه م نیتلخ رو اول قیحقا نکهیبودم از ا زاریب

 بودم از عمران بودن زاریب

 کردمیم یزندگ الیخیب اشی یهم جا کباری خواستیم دلم

 ارامش دورم حفظ شه خواستیم دلم

دور کرد از کشورم دورم کرد از  رانیکه افتاد ومن رو از ا یتلخ یواز اتفاقا دونستمیکه م ییزایفرار کنم از چ خواستیم دلم

 که بود اروم گفتم: ینیبودم از ا زاریدورم کرد ب زیهمه چ

 ؟یحام-

 بله؟؟؟-

 تهران میبرگرد شهیم-

 البته-

 االن نیهم-

 االن؟؟؟-

 کایبرگردم امر خوامیاره ، م-

 امکان نداره-

 ؟؟؟یبمونم خودت که خبر دار نجایا تونمیامکان نداره من نم ویچ-

 تازه قصه جالب شد میکنیعمران قرارمون کم اوردن نبود ما تا تهش رو کشف م-

که اونجا  یرو کرد به دختر یاتمسفر رو درک کنم حام نیا تمتونسیبود وبدتر از ارش من بودم نم ختهیهم کامال به هم ر ارش

 بود وگفت:

 کجاست؟؟؟ نیارت-

 سیانگل-

 باشه نیهمسر ارت دیدختر با نیکردم حتما ا دخالت

 ؟؟؟یهست نیشما همسر ارت-

 گفت: دایو

 من همسرشم-

 سرم زده شد  یحرفش هزار بار مثل مته تو نیا

 ؟؟؟؟یچ یعنی

من  یواقعا سر زندگ ادیشده بود حس کردم نفسم واقعا باال نم رهیخ یارش به من وحام کردیاه ممتعجب تر از من نگ یحام

 اومده بود؟؟؟؟؟ یچ یوحام دایوو نیوارت

 چطور ممکنه؟؟؟؟؟؟ اخه

 شه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یم مگه
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 به لکنت افتاده بود بلند گفتم: زبونم

 کمتر چرند بگو دایو-

 اخم کرد وبلندتر از من گفت: دایو

 باشم؟؟؟ نیمن زن ارت هیچ بشیع یبگ ییخوایم مثال-

 دونستیاز اتفاقا نم یادیز زیوچ کردیکه متعجب نگاهم م یحام یالل شده بودن حت همه

 وداد زدم: نییرفتم پا یتخت به سخت از

 من کجاست؟؟؟ یلباسا-

 باز داد زدم: دادیجواب نم یکس

 من کجاست؟؟؟ یلعنت یلباسا-

که دستش بود وهاج وواج نگاه  یحام دیرو تنم کردم وکل شترمیسو عیچپم شکسته بود سر یسمت کمد خداروشکر پا رفتم

دستم رو گرفت وبا حالت ملتمسانه  یحام یدر ورود یجلو نیوراه فتادم سمت ماش رونیاز دستش ب دمیکش عیرو سر کردیم

 گفت: ییا

 ؟؟؟یکنیچکار م یداداش دار-

 برو کنار-

 الیخیداداش ب-

 :دادزدم

 یول کن حامدستمو -

داشت ونگاهش پر  یبینگاه کرد بغض عج کمی نیجلو ماش دیپر دایکه و افتمیخواستم راه ب نیول کرد ورفتم داخل ماش دستمو

 دادم اروم گفت: نییرو پا شهیرو بشکنم ش دایوقت عادت نداشتم دل و چیاز اشک بود اومد سمت پنجره من ودو تقه زد ه

 داره؟؟؟خانواده داره؟؟؟ داداش نی؟؟؟ارتینیتو داداش ارت-

 ختیریپشت سر هم اشک م دیچک واشکاش

 س؟؟؟یباهاتون روبرو نشه رفت انگل نکهیا ؟؟؟واسهیاره اقا؟؟؟تو داداشش-

 لطفا برو کنار دایبرم و دیمن با-

 دیرو به من بگ زیهمه چ دیبا دیرینم ییجا چیمن نخوام ه یتا وقت-

داشت  یسمتش وسع دیارش دو دیلرزیبدنش وحشتناک م زیگفت همه چسمتم گرفت و دیاشاره اش رو با تحد وانگشت

به  لیاونروزا قصد سر هم کردنش رو داشت وتبد یکه حام یوقت بود رفته بود داستان یلیارامشش خ یارومش کنه ول

 هوا یکه از من ، عمران  رفت رو یبود وبعدا دوطرفه شد زندگ یسرگرم یکه از اول نبود وبرا یشد عشق تیواقع

بدون کالج بود  نیچون ماش کردمیم یرانندگ عیسر نیقبلش ارش نشسته بود داخل ماش یگاز فشار دادم ول یپامو رو عیسر

شده بودم  رهیکنار اتوبان زدم رو ترمز به روبرو خ زدیکردنم نم یبد رانندگ ایکردن  یچپم که شکسته بود ضربه به رانندگ یپا

 ارش گفت:

با  یوقت دایآرما تصادف کرده وکما رفته رفتم اونجا قبش بهم گفته بود و دایگ زد گفت برادر وبهم زن نیچند ماه قبل ارت-

ازدواج کردند وبچه دار هم شدند  وشایون یحام شهیچون متوجه م دهیهفته بعد از دست م کیحافظه اش رو  شهیروبرو م یحام

 ایاون داخل عمارت  یدوره فراموش شهیشروع م شیوبعد از اون دوره فراموش کشهیدرد م یلیخ شیتا فراموش دایو یحت

با کمک آرما  یول رهیم ادشیراه رفتن هم  یحت دایاز پنج سال قبل و ادینم ادشی یزیاالن هم چ یحت گذرهیم نیهمون کلبه ارت

 قتیگفتن حق یرو ببره تهران برا دایهمراه خودش و خوادیآرما م نکهیکنارشون بوده تا ا طیهم تو همه شرا نیارت گردهیبرم

وبه  شهیمتوجه م نیارت رهیوبه کما م کنهیآرما تصادف م نکهیتصال شدن زخم دل مادرش تا ا یهمون فوت پدرش وبرا ایهاش 

 فیتعر نیوارت دایمشترک و یاز دوستا یکیسارا خانم  گذرهیهفته که م کیبهش وارد نشه  ییا گهیتا شک د گهینم دایو

وحافظه مربوط به پنج  کنمیچکار م نجایزدن که من ا ادیشد شروع کرد به فر داریخواب ب از یوصبح وقت دیشب خواب که کردیم

خاص که صدمه  یخاص ودارو ها طیبرگردونه مگر در شرا تونهیرو نم ریپنج سال اخ گهیدکترش م یول گردهیسال قبلش برم

راه بره  بعد از اون  لچریبا و دیوبا شهیم یزفلج مغ شهیهم یبرا دایو شهوارد ب دایبه و یشک کدفعهینزنه اگر  دایبه و یجد

واز اونها  کنهیادغام م نیرو با ارت یحام اناتیهستش وجر نیهمسر ارت دایو گهیچکار کنه به دروغ م دونستهیسارا خانم نم

چه گره  ونمدیعمران جان واقعا نم انشیبود جر نیهارو ، ا قتیحق رهیپذیم یهم بعد از کم دایوو دهیم دایو لیتحو یدیقصه جد

  میابراه یها یاگر خودخواه نوشتمیرو از اول م زیبود همه چ ییاگه راه چاره ا شهیخانواده ها خورده که باز نم نیب یکور

قبولش ندارم االن هم که گوشش به  کردیم یکه خودش رو معرف یزیوقت به عنوان چ چیه دیکشینم نجاینبود کار به ا یریام

 قبولش ندارم خاکه
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رفته؟؟سوالم رو  یچرا به سار دایذهنم بکشم اصال و یارش رو تو یحرفا ریکردم تصو یروبرو دوخته شده بود سع به نگاهم

 دمیپرس

 روبرو شد؟؟؟ نیرفت تا با ارت یچرا سار دایو-

 خواهرم اجازه اشو بهم بدن ایآرما  نکهیواست بگم مگر ا تونمیداستان رو نم ینجایشرمنده عمران جان ا-

 ... ، باشه یول-

 ست؟؟ین نطوریا یارومتر شد کنمیحس م-

 با ظاهر اروم یارش ، از درون داغونم ول ستین-

 اصال دوسش نداشت؟؟ کرد؟؟؟نکنهیم یما باز یدای، نکنه واقعا با و یحام یول یشد یتو عصب نهمهیتو بگو؟؟؟ا-

 کترهیبمونه ش یبگم ، نگفتن یچ دونمینم-

 م؟؟یبدون ستیحق ما ن نیچرا؟؟؟ا-

 با خودش چکار کنه دونهیخودش هم نم یحت یحام-

 کرد ، درستش نبود تنهاش بگذاره دواریما رو ام یدایاون و یول-

 نرسه اون هم مجبور شد  دایوو یبه حام یبیتا اس میساکت باش میکه؟؟؟همونجور که من وتو مجبور یفهمیمجبور شد م یحام-

 ؟؟؟یمجبور به چه کار-

باهاش حرف بزنم  یبسته راجع به حام یفضا کی یتو خواستیو اصال دلم نم هییخبره ا لیوک دونستمیم نییرفتم پا نیماش از

 اروم گفت:  دیدور شدم ارش بهم رس نیاز ماش کشهیم رونیهست رو از زبون من ب یاخرش هر راز دونستمیچون م

 از جواب دادن یریتفره م-

 زدم وگفتم: یخی لبخند

 یازم حرف بکش ییخوایدن من وماز لنگ بو یکنیتو هم سو استفاده م-

 که یگینم-

 الشیخیهمه پس ب یبرا هیکه اخرش تلخ یدونیم نویارش خودتم خوب ا شهیمسئله فقط به ضرر همه تموم م نیکش دادن ا-

گذشته رو تازه  یاتفاقا خوادیواسه ترک عشق؟؟؟پس نم ومدیهزار بال به سرمون ن م؟؟؟مگهیخودت عاشق نشد ایشو مگه من 

 قشنگتره میونمکشون نزن میبند اومده باز نکن شونیزیزخما هستند که با هزار مشکل خونر یلیخ یکن

 یلیهرجور ما-

 زد ییژکونده ا ولبخند

 دادم وگفتم: رونیهم پر از برف بود نفسم رو محکم ب نیزم یرو لرزوندیسرد تنم رو م ینم بارون وهوا نم

 تهران گشتیبر م یکاش حام-

 ه؟یچه اسرار-

 قصه رو نیادامه بده ا دیهرچقدر هم گرون واسش تموم بشه برگرده نبا دیتعهد شده ، اون االن صاحب زن شده بام یحام-

 خونه؟؟؟ میعمران سرده برگرد-

  نیعمارت ارت رمیم-

 ما  یخونه  میبر ایب-

 افتهیاتفاق ب نیا خوامیروبرو بشه اصال نم دایو با و ادیب یممکنه حام شهینم-

 گرفت شهینم سرنوشت رو یجلو-

 یهمسر منتظره اومدن بچه اشه بچه مشترکش با حام هیدختر  هیهمدستش باشم تهران  خوامیمن نم یول-

 ستیخراب کن ن یزندگ ادیب ادشمی یحت دایحرفو نزن و نیا رهیگیدلم م-

 اس هیبق یمرد خراب کردن زندگ یحام یول-

وسط  دادیم یجا خال شیوقتا بخاطر خودخواه یبعض یبود ول یبپسر خو یحام کردیرو شونه ارش که هاج وواج نگاهم م وزدم

 رابطه اش 

 اروم گفت: ارش

 عمران؟؟ یگیم یچ-

کردن  یمرد عاشق یحام شدینم نجوریوخودش ته قصه اشون ا دایو دایوسط رابطه اش با و دادینم یاگه از اول جا خال دیشا-

 ستیومجنون شدن ن

 ینگفت دایچرا از اول به و-

 گفتم-
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 کردیاسرار نم یه گفته بوداگ-

واسرار  میدیکشیزجر م شهیهم  دایهم بودن ومن وو هیشب قایوارام دق یاسرار کرد ، حام یدوگانه حام تیبخاطر شخص-

 که دورمون بودن یرحم یب ی، درست کردن ادما میبه درست کردنشون رو داشت هودهیب

 ارام؟؟؟-

 وگفتم: ابونیکردم به ته خ نگاه

 سردمه میبر-

 تو یلو-

 الیخیارش امشبو ب-

، رفت سمت  رهیکه م ییداستانها کجا بره ومن رو ببره همونجا دنیطرف راننده وگذاشتم ارش قضاوت کنه بعد از شن نشستم

 نیعمارت ارت

 ورو کرده بود ریدلم رو ز شدیکه پخش م یفکر ارام واهنگ میراه بود یتو

 ارمی یدل ب یا"

 کس وکارم تنها

 ازم دل کند یدید

 دوسش دارم ونکها

 بود یعمر هی اونکه

 خوردمیاشو م غصه

 چه راحت گفت یدید

 "تو دلش مردم من

 زدیم شهیکه به ش یدرست مثل بارون کردنیم یقرار یاشکام ب یلیرو بستم وبه لبخند هاش فکر کردم خ چشمم

 ام دهیدل غم د یا"

 رحمه یچه ب یدید

 احساسو یمعن

 فهمهینم یدید

 ام دهیدل غم د یا

 رحمه یچه ب یدید

 "فهــــــــــمهینم یدیاحساسو د یمعن

 از احساس وعشق نبرده بود ییبو چیارام ه دیفهینم واقعا

 رفتو شدم تنها"

 اون تنها ستین دونمیخوب م اما

 از امشب هرشب گهید من

 "دارم با غمهــــــــــــــــــــــــاااا یمهمون

  شهیاون نم یچکیه یدورم هستند ولها  یلیتنهام کرد خ یلیساده رهام کرد خ یلیخ

 اخ که چقدر تنهام"

 چقدر دستام سرده

 شده صبر من سر

 خوامیاونو م دست

 ام دهیدل غم د یا

 رحمه یچه ب یدید

 احساســــــــو یمعن

 فهمــــهینم یدید

 شدم تنها  رفتو

 اون تنها ستین دونمیخوب م اما

 از امشب هرشب گهید من

 ـــااااادارم با غمهـــــــ یمهمون
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 "رحم  بی –مقدم  یمهد

که به  یبارون و بخار رونیب میاز فرح اباد زد میبود دهیکه مرور شد هنوز نرس یرو باز کردم ولعنت فرستادم به خاطرات چشمم

که من  یدلم اشوب بشه قصه مادر نجایدست به دست هم داده بود که امشب وا زیهوا همه چ یگرفته شده بود سرد شهیش

وقصه اون خواهر  ستیکه ن یکه دوسش داشتمو دوسم نداشت قصه برادر یاورده قصه اون ایبه دن انتشیل خرو با حاص

فکر کنم چه  تونستمینم گهید یبه همشون فکر کردم من حت هیک ادینم ادشی یحت ادیز یاز دردا یکه همدردم بود ول ییکوچولو

عمارت ترمز گرفت  یه شرکت هاشم نابود بشن به من چه ارش جلوکار بهتر انتیخ ایبابا هه بابا  یبرسه به اداره شرکت ها

 قیسرش رو باال اورد ودق دیپاهامون رو که شن یصدا خوردیوقهوه م نهینشسته بود رو تک مبل کنار شوم یداخل حام میرفت

 نگاه کرد وگفت:

 ؟؟؟یباالخره اومد-

 اره-

 عمران؟-

 جانم؟-

 شناسه؟؟یمن رو نم دایچرا و-

-.... 

 وداد زد: نیوفنجونش رو انداخت زم ستادیا

داشته  دیکه دوسش ندارم با یبچه هم از کس دیمن االن با م؟؟؟؟؟؟چرایبا هم ازدواج کن وشایمن ون یچرا گذاشت-

 ؟؟؟یکارو با من کرد نیباشم؟؟؟؟؟چرا ا

به هم  یاعصابم به حد کاف یخودم رو هم نداشتم چه برسه به حام یهنر جواب دادن به سوال ها یانداختم من حت ریرو ز سرم

 بود باز داد زد: ختهیر

 ؟؟؟یکرد نکارویچرا با من ا-

 :دیدندون غر ریواز ز واریام رو گرفت وچسبوندم به د قهیو

 ؟؟؟ یدونستیرو مثل خواهرت نم دایمگه من داداشت نبودم؟؟؟مگه تو و-

 وگفت: نیرو اروم رها کرد وفرود اومد رو زم دستش

 هاشون رو باور کنم؟؟؟من دروغ  یچرا گذاشت-

 اومد جلو وگفت: کردیهاج وواج نگاهمون م ارش

 ...یگیتو م یعنی یحام-

 به ارش کرد وگفت: یینگاه غمزده ا یحام

 من بود یایدن دایشه ارش جان ، و نجوریا خواستمیبخدا نم-

 زد وگفت: یپوزخند ارش

 ؟یاوک ارمیسرت م ییوبال مال کنهیکه مغزم هنگ م یوندیجان م یحام یو اگه کشش بد میحرفشو نزن گهیبود ، پس بهتره د-

 وگفت: ستادیا یحام

خواهر زاده ات االن شوهر داره خونه داره  ایمنم به تو که بد نگذشته که  دایبودن و نجایحرف نزن که انگار عامل ا یجور-

 داره یزندگ

 دادزدم: دیبه دهن ارش کوب یمشت محکم یحام

 ؟؟؟یکرد یچه غلط یحام-

 پالتوش رو دستش گرفت وگفت: یمشت به شکمش زدم ارش جدامون کرد حام ییوچند تا واریرو چسبوندم به د یوحام

 یدرسته ، باالخره تو هم پسر همون مادر نیدار یلینباشه االن نصبت فام یهرچ یباش دمیعمران ، با یطرف اون دونستمینم-

 کرد دادزدم: میعصب یلیخ

 باشه  ادتی یکن یحرمت یوب یرو مهمونش دست بلند کن یرندا یحق چیتو خونه برادر من ه-

 وتو صورتش گفتم: ستادمیجلو تر وروبروش ا ورفتم

که  یچکار کرد نیپس بب شیخودته که ندار یاز کارا یرو ندار دایننداز ، االن اگه و یاشتباهات گذشته اتم گردن کس-

واال طرز  یزنیوچه کاره اس وبار اخرت باشه که راجع به مادرم حرف م هینداره به تو مادر من ک یربط چیه گهید زیچ هیو  یینجایا

 دمیادت می یدرست برخورد کردن رو درست حساب

 در اومد ارش جلو اومد وگفت: نشیماش غیج یصدا دیودر رو محکم کوب رونیشد وزد از عمارت ب یعصب یحام

 ؟؟؟یکارو کرد نیعمران چرا ا-
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اتفاق  نیا خوامیمنم نم شهیم الیخیرو ب یدو سال زندگ یکی نیوا وشاین یبه الالش بگذار یلی، االن اگه ل ادیکه به خودش ب-

 کنهیکه بهش شک وارد کنه نابودش م یزیچ نیکوچکتر دایو دمیمخصوصا حاال که فهم افتهیب

 گفت: کدفعهی ارش

 دایعمران و-

 ؟؟؟یچ دایو-

 گه؟؟رو ب قتینره بهش حق دایو یماریاز ب دونهینم یزیچ یحام-

 میبر ایب-

 دیچون پر اوردهیرو ن نشیاومدم االن ارش ماش یحام نیافتاد از تهران که اومدم با ماش ادمی کدفعهی رونیسمت ب میدیدو

 گفت: یارش با نگران دیباریوبارون هم به شدت م میندار نیوما ماش یحام نیداخل ماش

 م؟؟؟یکن یاالن چه غلط-

 رو در اورد وگفت: لشیارش موبا کدفعهی میکردیتر مداخل سانت به سانت خونه رو م میرفت

 شهیاالن درست م-

 :دمیمکالمه اش رو شن یاز کم بعد

 سالم آرما جان-

-..... 

 ؟؟؟یچطور-

-..... 

 االن  نیهم نیعمارت ارت اریومادرت وسارا خانم وفائزه رو ب دایاالن و نیبب-

-....... 

که باشه  نجایا شهیم یچ یرو بگه خودت که خبر دار زیهمه چ دایوبه و ادیته برو داشته باشه وندونس الیادرس و یممکنه حام-

  افتهیب یاتفاق میگذاریمن وعمران نم

-....... 

 حاال نیکن ، هم دارشیب-

-....... 

 اریآرما بهانه ن-

-........ 

 نمتیبیباشه م-

-...... 

 فعال-

 رو دستش گرفت وگفت: لیموبا

 وتو حواسمون هستجاش امن تره من  نجایحداقل ا-

تر به ارش بود تا آرما به ارش  کینزد دایصورت و یبه ارش رفته اجزا شییبایرفته ز یبه ک دایو فهممیکردم حاال م نگاهش

وشماره   ایزنگ خورد اسم ارم لمیذهنم موبا یعالمه سوال مونده بود تو هیسالن دوختم  ینگاهم رو ازش گرفتم وبه پارکت ها

بعد از  یبود ول امیروز تمام دن هیبه عکسش نگاه کردم  شدیام خاموش روشن م صفحهوطبقه اتاقش رو  خونه امون از تهران

 اون هنوز کماکان مثل سابق دوسم داشت وصل کردم یرفتن مادرش شد تمام عقده هام تمام نفرتم ول

 یسالم باباچ-

-... 

 ؟؟ییعمران کچا یسالم باباچ-

 سالم -

 جونم؟ یباباچ-

 بله پسرکم؟-

 قربونت بشم؟ ییکچا-

 دورم یجا هیخدا نکنه فداتشم ، من االن -

 ؟؟؟هااا؟؟یبلیدول ومن لو نم یجا هی یریچال همه اش م-

 برمتیبه وقتش م-
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 اصال باهات قهلم-

 ییبابا گهیخب قهر نکن د-

 یشلط هیبه -

 ؟؟؟یچه شرط-

 یالیمامان االمم با خودت ب ییایب یژود-

 اسم ارام تک تک سلول هام سوخت دادزدم: دنیاز شنهم انگار  یتو دمیرو کش اخمام

 ارمشیومن نم ادیوقت اجازه نداره ب چیهرگز ، اون ه-

 اوخه...-

 که گفتم نیهم میندار یاخه و ول-

که به ضرر همه تمام شد  یحام یدرست بعد از مردن ساختگ شیپ میسال ون کیقطع کردم بعد از رفتن ارام اونم  عیوسر

سال ونه ماهش بود واالن سه سال وسه ماهشه  کی ایرفت ارم یبا اطرافم نداشتم وقت یرابطه خوب یلید خکه باهام کر یوکار

 بزرگ شده پسرم  گهیرفته داخل چهارسال د

 پسرم

از اولم  دیرفت رفت تا خودش رو بسازه وخودش باشه شا یبا ارام دادم تو اوج خوش میو به زندگ شهیکه بود هم یتیمالک میم

اش نشده  رهیکردم وبه ارش نگاه کردم از اون موقع تاحاال متوجه نگاه خ یپوف الیخیب گفتیونم خواستیم نیه هممن رو واس

 بودم اروم گفت:

 ؟؟؟؟یعمران تو بچه ام دار-

 متاسفانه اره-

 چرا متاسفانه؟؟؟-

 زد وجلو اومد دستاشو دو طرف بازوم گذاشت وگفت: یپررنگ ولبخند

 یباش بابا ادیپسر اصال بهت نم-

 زدم واروم گفتم: یمزحک لبخند

 شدمیکاش نم-

 چرا اخه؟؟؟-

 حماقت محض بود هیبابا شدن -

 ؟؟یکنیقصه نگاه م یمنف دیعمران چرا به د الیخیب-

 گذرهیبد م ستمینگر ن یمن منف-

 ؟؟؟یصحبت کن نجوریراجع به بچه ات ا ادی، واقعا دلت م گذرهیبد نم-

  شدیتهش مثل من م دیشا موندنیباهم م یوحام دایو یروز دیاگر شا نمیبیم کنمیارش االن که فکر م یدونیم-

 چطور؟؟-

 من خسته ام-

تخت چشمام رو  یرو دمیدرازم کش کنهیباخودش م یوبفهمه چه فکر ادیب یوقت دونمینم نیلنگون رفتم طبقه باال اتاق ارت ولنگ

رو  یزیفکر کنم که دارمشون من چ دیاالن با یم ولکه از دست داد ییزایخوب فکر کنم به چ یزایکردم به چ یبستم وسع

شمال واون ادم  ومدمیکه م یدرست مثل وقت یشگیکردم باز همون هم یرو پل لمیاهنگ موبا بازمینباختم واال خودم رو م

 ادم خوشحال نبودم خودم نبودم هینبودم 

 دستمو گرفته برده دلم نرفته باش نه"

 تمدست داش هی یفرض کن تمام زندگ ایب

 بودم که بودنش عذابم بود یکیبا  من

 خوابم بود یتو هرشب تو ریتصو اما

 منه که رفتن اتفاقم بود ریتقص نگو

 دفعه گرفتمت اما بازم قطع کردم چند

 چند دفعه امروزم رو لعنت کردم یدونینم

 رو رد کردم  یتولدت چه حال یدونینم

 خودم بد کردم به

 چرا؟ شودیتو پرت نم الیاز خ حواسم
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 یروم شیپ شهیهم چرا

 جز تو دل بسپارم یبه هرک متنفرم

 بده که هنوز بهت حس دارم نیخوب شد ا یول

 ذهنم از تو ادرس دارم یکه هر گوشه  متنفرم

 کم طاقت بود یشناسیکه فقط تو م یدل با

 برام راحت بود یلیکه خ یفکر کن یونیمد

 بهتر از منش واست بود واست بود شهیهم دونمیم

 گرفتمت اما بازم قطع کردمدفعه  چند

 چند دفعه امروزم رو لعنت کردم یدونینم

 رو رد کردم  یتولدت چه حال یدونینم

 خودم بد کردم به

 چرا؟ شودیتو پرت نم الیاز خ حواسم

 یروم شیپ شهیهم چرا

 منم یتو ب یکه ب نیبب

  کنمیاز تو دل نم من

 یخودت به من بگوئ مگر

 " کردم بد خودم هب – یسچیتل رضایو عل یاتان دیسع

پول نون شبت  یروبه راه نبوده وبه سخت تیدرسته زندگ یوضع بود نیکه تو ا نیواقعا خوش به حالت ارت گمیبا خودم م حاال

وعاشقت  نهیبتونه تورو بب یدختر دونمیم دیچند سال اونم تنها بع نیتو ا یکرد یکه زندگ رتتیخوشا غ یول یاوردیرو در م

و  استیلیخ یکه ارزو ییزایچ یلیوقتا داشتن خ یلیعاشق خودت وبودنت خ شهیم شقهم عا دایو رسهیم روز هینباشه مطمئنم 

اونهم ساده اونهم در  کردیم یاالن ارام کنار من زندگ یوراحت یاونهمه سرخوش یکاش بجا ستنین یاصال دوس داشتن میما دار

من کجا  بردیخوابم نم یکردم بخوابم ول یبا رفتنش سع شدیرو سرمون خراب نم مونیبود وخونه زندگ یول یمال تیوضع نیبدتر

که  یرو دارم در صورت نایمن ده ساله ا ستیحق من ن زایچ نیاز ا چکدومیباشم ه دیکه نبا ییگرفتم جا نیکه از ارت ییبودم جا

از  رپس هیوجود داشته باشم من  دیال نبامالک خودم من اص یباشم حت زایچ نیمالک ا دیداشته باشمشون من نبا دیاصال نبا

که وارد  یروز ایبهم گفت  یکه متوجه من شد چ یروز یکه مادر حام رهینم ادمی چیدو نفر به خانواده هاشونم ه انتیحاصل خ

 ادمیاز  رنیذهنم حک شدن ونم یتک تک تو رهیکدومشون از خاطرم نم چیه یشدم خانواده شوهر عمه حام یمانیخانواده ا

که داشتم از اونا جلو زده بود نشستم لبه تخت باز همون عکس خانواده  یحجم غم یهم فشار دادم ول یم هام رو محکم روچش

 که نابود شده بود ییچهار نفره ا

 تخت ... یرو دمیدستام حائل کردم وتا تونستم فشار دادم ودوباره دراز کش نیرو ب سرم

------- 

 :دایو

 امیآرما من حوصله ندارم ب-

 گهیپاشو د ییایب دینه با-

 اخه-

 اخه نداره پاشو-

 ؟؟؟یچ رانیبرگرده ا نیاگه ارت یول-

 بهم کردم وگفت: ییا انهیفیعاقل اندر س نگاه

  زارهیاالنشم از دست تو ب نیکه هم نهیوتورو بب نجایا ادینم رانیا ادیب نی؟؟؟ارتیعقلت سالمه ابج یمطمئن-

 مکث کرد وادامه داد: یکم

 ؟؟؟یکنیهنوز ناز م نجایحالت اومدم ا نیبا ا نیبب یکنیوز من رو نگاه متو که هن-

راه بره چه برسه  تونستیاز پله باال واصال نم ادینبود ب ازیاسانسور داشت ون الیو یاشاره زد خداروشکر طبقه باال لچرشیو وبه

همه اماده بودند فئزه با  نیینم رو بستم ورفتم پابا غر غر چمدو ستادمیسرم رو خاروندم وا یباال بره کم نییاز پله پا نکهیبه ا

من نشستم پشت رل وراه  میوسوار شد اطیح میاومدن بچه اشون بود سارا مامان همراهشون رفت یکایشکم بزرگش که نزد

 حس خودش غرق بود یتو یکردم هرکس یشب بود اهنگ رو پل ازدهی یساعت حوال زدیافتادم بارون م

 رهیغصه اس بم یهرچ خوامیم بندمیچشامو م"
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 رهیازتنم عطرتو پس بگ یکیتو خواب  که

 شهینم شهینم

 سوزه نهیعشقت چقدر س یدونینم زمیعز

 شب بدوزه  یکیسخته ادم چشم به تار چه

 شهیهم شهیهم

 طاقت ندارم گهیشده کارم د نیبه عکست ا رهیروزا خ دارویب شبا

 خودمو جا بذارم ایاونور دن ییجا هی خوادیم دلم

  رهیگیدلم م یلیخ رهیخوابم نم یادت ندارم تو که نباشع اخه

 رهید یلیخاطره هامون واسه من خ شهینم فراموشم

 ادم چقدر طاقت غصه داره هی

 لبام پا بذاره یخنده رو شهیم یچجور

 دوباره دوباره

 ندارم یحرف یچکیکه با ه دمیرس ییجا به

 ندارم یبه روز برف یحس چیمن ه ینباش

 بباره خوامینم

 طاقت ندارم گهیشده کارم د نیبه عکست ا رهیروزا خ دارویب باش

 خودمو جا بذارم ایاونور دن ییجا هی خوادیم دلم

  رهیگیدلم م یلیخ رهیخوابم نم یعادت ندارم تو که نباش اخه

 رهید یلیخاطره هامون واسه من خ شهینم فراموشم

 " برفی روز –و محمد رضا گلزار  ییپاشا یمرتض

 شروع شد یاهنگ اهنگ بعد نیدلم گرفته بود با ا یلیتا اونجا هنوز راه بود خ یربع هیدادم  هیتک میشونیبه پ دستمو

 یمونیاون نم شیپ یتونیکن تا م هیگر"

 رفته بسه تمومش کن گهید اون

 رفته  گهیکن ته خطه عشق تو د هیگر

 نشسته تمومش کن گهید یکیدل  تو

 نجایا نیبه راه نش چشم

 هاتن گهید یمونیم

 خونه ادیاون نم گهینکن د هیگر

  یاز اون طفلک گهیبکش د دست

 دونهیخوشه فکر نکن حالتو م گهیداغون اون د دل

 شهینم دایمثه اون پ یدونیم نویاخه ا یمونیم تنها

 شهیقلبته هم یتو زهیاخه اون واست عز زهیریم اشکات

 رهیگیم شیدلت ات یافتیم ادشی

 شتیکاش برگرده پ یگیم

 یاریطاقت ب دیتو با یندار یراه

 شهینم یدونیم اخه

 یمونیاون نم شیپ یتونیکن تا م هیگر

 رفته بسه تمومش کن گهید اون

 رفته گهیکن ته خطه عشق تو د هیگر

 نشسته تمومش کن گهید یکیدل  تو

 تنها گهید یمونیم نجایا نیبه راه نش چشم

 خونه ادیاون نم گهینکن د هیگر

  یاز اون طفلک گهیبکش د دست

 دونهیخوشه فکر نکن حالتو م گهیداغون اون د دل

 شهینم دایمثه اون پ یدونیم نویاخه ا یمونیم تنها
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 شهیقلبته هم یتو زهیاخه اون واست عز زهیریم اشکات

  یمونیاون نم شیپ یتونیکن تا م هیگر

 رفته بسه تمومش کن گهید اون

 رفته گهیکن ته خطه عشق تو د هیگر

 ومش کننشسته تم گهید یکیدل  تو

 "ییپاشا مرتضی –کن  هیگر

ترمز گرفتم آرما متعجب  نیخونه ارت یدلم گرفته بود جلو لیخ ختمیریبارون اشک م یهمپا یچرا ول دونمینم ختنیریم اشکام

 ییرفتم سمت اتاق خودم که دوتا عیورفتم داخل سر دمیبهم چشم دوخته بود زنگزد ارش ارش در رو باز کرد چمدونم رو کش

دلم گرفته  یلیکردن خ هیوشروع کردم به گر نیوپشت در فرود اومدم رو زم بستمبود در اتاق رو  نیر از اتاق ارتاونطرف ت

 رفت اخه؟؟؟ نیبود چرا ارت

 ارش بود اروم گفت: یباز نکردم صدا یتقه به در خورد ول دو

 ؟؟؟یخوب دایو-

 صاف کردمو گفتم: صدامو

 ییخوبم دا-

 داخل؟؟؟ امیب تونمیم-

 تنها باشم خوامینه م-

 شده؟؟ یزیچ-

 تنها باشم لطفا ارش خوامینه فقط م-

 باشه-

خونه با  نیتو ا یخوب یکرد ما روزا ینامرد یلیخ نیشده بودم ارت رهیخ ییبه گوشه ا دمیدور شدن قدم هاش رو شن یوصدا

 گاریس یبو یاب باشن ولخو دیخاموش باشه وهمه با دیگذشته بود حدس زدم همه چراغ ها با یدو ساعت یکی میهم داشت

دستش بود حتما اومده  گاریس شهیافتادم هم نیارت ادی شدیم شتریوب شتریبو ب نیداخل فضا رفتم سمت اتاق ارت کمی ومدیم

 هیبرگشت ذوق زده بودم چقدر  شب دیکشیم گاریرو به پنجره س یتک صندل یکه رو یذوق زده در اتاقش رو باز کردم شخص

 دمیترسیازش م یلیخ نه کمیبود عمران  نیکه برادر ارت نیکردم ا ینیخشکم زد رفتم داخل وه دمشید یاز پشت وقت نهیارت

رنگ دستم رو دهنم بود  ییخرما یگرگ بود موها هیپرپشتشم شب یاز همه رنگ ها موها یقیگرگ بود تلف هیچشماش شب

 وگفت: ستادیبودم تعجب زده ا دهیترس یوحساب

 ؟؟؟یکنیچکار م نجایتو ا دایو-

 اومد داد زدم: کیونزد

 نیایجلو ن-

 واروم گفت: ستادیا

 شده؟؟؟ یزیچ-

 : دمیغر

 خب؟؟ نییایپس ن شکنمیپاتون رو هم من م یکیاون  ییایقدم جلو ب هی-

 وگفت: دیهم کش یهاش رو تو اخم

 ؟؟یاونوقت به خاطر چ-

 اقا عمران نیگذریاز حدتون م نیدار نکهیبخاطر ا-

 من؟؟؟-

 شده بود ارومتر گفت: رهیبهم خ ومتعجب

  دایو یکنیتو اشتباه م-

 :دادزدم

 دیحرف نزن نجوریبا من ا-

با ترس  شدیباز نم یول چرخوندمیرو م دیکل یکردیبا قفل باز وبسته اشون م دیبود که با نیخونه ا نیاتاق وا نیا یدر ها بیع

 یلیاقا عمران هم خ دمیکش یبنفش غیرق زد وجبودم ازش رعد وب دهیترس یلیخ ومدیبه عقب نگاه کردم که اقا عمران جلو م

ده سانت باهام فاصله داشت چشمامو بستم واشهدم رو خوندم اون گرگ حتما  وتراومد جل دمیترس شتریمن خودم ب دیترس
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 ریاومد حدس زدم زرد شده باشه رنگم ز یکیت یصدا دمیمثل خون اشام ها من رو بکشه وخون هام رو بخوره د خواستیم

 بلند گفت: بایتغر یبا صدا رونیب به زنهیرفته اونطرفتر از در ودر رو باز کرده وبا اخم اشاره م دمیاروم باز کردم دچشمم رو 

هم در  یپرروگ چیه یگذاریکه کنار اسمم م ییتازه اون پسوند ها یدر نزده وارد اتاق شد رمیگیم دهیرفتار امشبت رو ند-

 یشدچقدر عوض  دایو دهیازت بع ؟؟؟واقعایاریم

 شده اقا عمران من... تونیزیمن عوض شدم؟؟؟شما چ-

 ادامه بدم دادزد: نگذاشت

 رونیب-

بسوزه پدر عشق که  یسمت اتاق ا دمیدو عیبود سر یگرگ وحش هیمثل  رونیرفتم ب عیبود که سر دیاونقدر شد اخمش

خودم  گهیبرام نمونده بود د یاتاقم اشککه زدم با خبر بشن رفتم  یبشن واز گند داریب هیبق نکهیهم کرده قبل از ا میتوهم

بودم  دهیترس کمی یرو تخت ریز دمیچیکردم لرز به بدنم افتاد خودم رو پ کروحشتناک عمان ف افهیتختم به ق یرو پرت کردم رو

 گذشت تا خوابم برد یهم فشار دادم تا خوابم ببره کم یچشم هام رو رو

 واقا عمران گچ پاشو باز کرده بود نیارتگذشته بود از اومدن ما به خونه  ییهفته ا کی

 نیارت یلباس هام رو عوض کردم چند ماه نهیرفتم سمت ا دمیاز خواب پر زدیم شهیکه به ش یبارون یصبح با صدا 

 رونیکردم  وشالم رو سرم کردم ورفتم ب یکنم پوف چیبخاطر اقاعمران خودم رو بقچه پ دیحجاب باشم االن هم با یب گذاشتینم

اومدن بود ساعتش رو  رونیدر حال ب بستیکه ساعتش رو م یدرحال عمرانباز شد واقا  نیهرو بودم که در اتاق ارترا یتو

 یلیبهش سالمم ندم رفتم داخل اشپزخونه خ یاز اونجا دور شدم که حت عیوسر دمیمن ترس رهیبست تا اومد سرش رو باال بگ

 نیدلقک ها شدم؟؟؟سارا ب هیشب نقدریا یعنی دنیخند دنیمن رو که د ازش سارا داخل اشپزخونه بود همراه مامان دمیترسیم

 خنده هاش گفت:

 ؟؟؟یفرار کرد یاز ک-

 رو صاف گرفتم وگفتم: خودم

 من ؟؟؟ ترس؟؟؟-

 لم کرد وگفت:-غ-وجلو اومد وب دیخند مامان

 ؟؟؟یکنیاز دستش فرار م یدار یکرد تیرو اذ یباز ک دایو-

 نکردم تیرو اذ یبخدا من کس-

رفتم سمت فر ودوتا از کلوچه  کردیدرست م ییخوشمزه ا یکلوچه ها شهیمامان هم دنیرو کج کردم سارا ومامان باز خند وسرم

 هاش رو خوردم داد زد:

 بشن بعدا بخور داریبچه االن؟؟؟بگذار همه ب-

 غر کردم: غر

 هرگز حرفشم نزن-

خوشحال بودم که فرار کردم اومدم برم  دمیه راه پله رسپل نیدستم گرفتم وفرار کردم سمت پله ها اخر گهید ییتا وسه

شد اومدم باال وباال تر عطرش تلخ وتند بود عطسه ام گرفته بود به  انیسمت راهرو که دو جفت کفش واکس خورده جلوم نما

چشمم به  یوقت عزا دار کلوچه هام باشم ایفرار کنم  دونستمیخودشه نم فتادوکلوچه هام از دستم ا دمیترس دمیباال که رس

 کلوچه ها که تکه تکه شد خورد دادم هوا رفت:

 اخه؟؟؟؟ یچ یعنی-

من اخه جاتون  یبراتون خوشمزه ها رمیچشمام جمع شده بود بم یوماتم زده نگاهشون کردم اشک تو ونشستم

 توجهم رو جلب کرد: ییکه صدا ومدیقربون تکه تکه اتون بره داشت اشکم در م دایو ییینجاست؟؟؟وایا

 اخه انقدر ناراحت شدن داره؟؟؟-

 از ترس ووحشت  یادیز یوبه چشماش نگاه کردم البته با چاشن ستادمیا صاف

 شد؟؟ینم نجوریا دیکردینم نجوریشد اگه شما ا لیوم فیمن بخاطر شما ح یشماست ، کلوچه ها ریاقا عمران همه اش تقص-

 وخشک تر از قبل شده بود  یجد یلیازاونشب بعد اون اتفاق خ دیهم کش یهاش رو تو اخم

 مثال چجور کردم که چجور شد؟؟؟-

 بحث شدم وگفتم: الیخیرفت ب نیبه چشماش نگاه کردم از ترس الل شدم تمام جسارتم از ب یوقت

 برم دیمن ... من با-

 بود سکته کنم اخه ادم انقدر وحشتناک؟؟؟ کیاز کنارش رد شدم رفتم داخل اتاق نزد عیوسر
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نداشتما فقط  یچشممون باز بشه ، البته بگم من به اقا عمران کار نیا یصبح اول صبح تو چشما دیه باشانس ک نیا بخشکه

 نیهم دمیترسیازش م یلیخ

مامان داخل سالن  رونیوبعد از اون شال وکاله کردم رفتم ب دمشیهفته باالخره داخل کمد چ کیسراغ چمدونم وبعد از  رفتم

 فت:گ دیعمارت بود من رو که د نمنینش

 کجا کجا؟؟؟-

 حوصله ام رفته چند روزه الیخیمامان ب-

 م؟؟؟یینجایاصال حرفشم نزن ما بخاطر تو ا-

 کردم وگفتم: تعجب

 بخاطر من؟؟؟-

 کرد وبحث رو عوض کرد: حول

 یبر رونیب خوادیهوا سرده نم-

 وگفتم: دمشیسمتش وبوس رفتم

 رمیکه م یدونیم-

 اومد چند متر اونطرف تر: ییصدا

 خودیب-

 یکردم اصال بهش نگاه نکنم درسته برادر شوهرمه ول یسع شهیجلوش سبز م ادیاز پونه بدش م یخدا مار هرچ یواا رگشتمب

خواستم بازش کنم محکم اومد سمتم ودر رو حول  ینداره راه افتادم سمت در عمارت وقت میدخالت تو زندگ نقدریحق ا گهید

از حرص خوردن اخه  دمیترکیکردم اشک تو چشمم جمع شده بود داشتم مبسته شد تو چشماش نگاه  یبد یداد ودر با صدا

 ورو به مامان گفتم: ختیمن؟؟؟؟اشکم ر یبکنه تو کارا خواستیم یچقدر فوضول

 نییخوایم ای دییشرکت همراه آرما سارا هم که سر کاره شما وفائزه هم که فقط تو اشپزخونه ا یندگیارش که رفته نما-

مدت  نهمهیمن خسته شدم از بس تو خونه موندم ا دینیبب ونیتلوز ایچکار کرد خاله چکار کرد  نایکرد نعفت چکار  دعمهینیبب

 ن؟؟؟یریازم بگ نییخوایاالن شما همون رو هم م یبرم گردش واسه خودم ول دادیبود اجازه م نیکه ارت ییحداقل وقتا

ت راه پله واتاقم ودر رو محکم به هم زدم که صداش سم دمیکه دستشو پس زدم ودو رهیاومد جلو وخواست دستمو بگ مامان

 زدن : غیشروع کردم به ج رمیعمرات به جهنم که من بم نیبه جهنم که خراب بشه ا دیچیداخل عمارت پ

 دق کنم ییاصال به درک که من از تنها-

-...... 

 دمیپوس ییخونه تنها نیتو ا نجایاصال به درک که من ا-

-..... 

 خل وچل بشم برم چلخونه رمویبگ یبه درک که افسردگ-

-..... 

 عــــــــــــه-

بالشت دورم  ییفقط زورم به پنج شش تا یهمه جارو بهم بزنم ول خواستیزدم دلم م غیرو محکم کردم داخل بالشت وج وسرم

ز اشک نگاهش ا ییحاله ا نیب ختیریمهربون بود کنارم نشست اشکام م یلیهمون موقع در باز شد فائزه اومد داخل خ دیرس

 زد وگفت: یکردم لبخند

 رون؟؟؟یب یبر خوادیدلت م-

واسم مهم نبود دلم  گهیهمون ته مونده هم د یرو به نشونه مثبت چپ وراست کردم غرور از اولشم نداشتم ول سرم

لم -غ-به اشکم واروم ب دیزد و دست کش یلبخند پررنگ رونیساعت برم ب میداشتمو نداشتم بدم فقط ن یهرچ خواستیم

 کرد وگفت:

 زم؟؟یعز خوانیوصالحت رو م ریهمه خ-

 ؟؟یکن حتینص ییخوایم الیخیب-

 گفت: عیجدا شدم سر عیسر وازش

 ست؟؟؟ین نطوریا میشد یخوب یمدت دوستا نیفکر نکن ، من وتو ا نجورینه نه ا دایو یوا-

 نجوره؟؟یچرا هم-

 رون؟؟؟یب یبا دوستت بر یخب حاال دوس دار-

 دم لبخند زد وگفت:زده نگاهش کر ذوق
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 گهید میبپوش بر ؟؟؟یهست یمعطل چ-

 شیاز ارا نیارت شهیکم هم یلیکردم خ شیارا کمیوکرم زدم و دمیلباس هامو که از حرصم در اورده بودم رو پوش عیسر

 اطیاز عمارت سمت ح رونیب میزدم ورفت یظیفائزه هم حاضر شده بود لبخند غل رونیورفتم ب ومدیبدش م ادیکردن جلف وز

 د وگفت:یدستم چرخ دادم که فائزه خند یرو تو نمیماش دیکل

 ؟؟یریاز کدوم سمت م-

 گهیمن د نیبا ماش-

 وگفت: دیکش دستمو

 ایدنبال من ب یریاشتباه م-

 ارش متعجب گفتم: نیرو برد سمت ماش ومن

  ستیارش که ن یشد ونهیفائزه د-

به سمت راننده نگاه کردم قلبم ده  یبستم فائزه نشست عقب وقت جلو رو باز کرد وحولم داد داخل نشستم وکمربند رو درب

 یدستم رو اروم از جلو دهنم برداشتم وسع کردیگرد نگاه م یاقا عمران با چشما دمیکش یکم یلیخ غیکرد از ترس ج ستیبار ر

شدم اصال  ریگردش رفتن س از یواا ومدمیعمرا م ادیم نیا دونستمیفائزه اگه م نهخدا خفه ات ک یباشم ونترسم ا یکردم عاد

 زد وگفت: یلبخند دمید نهینم نم فائزه رو از ا یلیخ یبارون هم شروع به بارش کرد ول

 گردش میوبر انیباهامون ب توننیاقا عمران گفتند م یختیبهم ر یوقت-

 بهش وبا اخم گفتم: دمیتوپ عیسر

 به وجود اقا عمران نبودا یازیاصال ن-

 داد وگفت: لمیتحو یظیعمران اخم غل اقا

 به وقتش الزمه-

 داد وگفت: یکیسر شونه ام رو فشار کوچ فائزه

 ؟؟؟یلیواسه برادر زاده ات ما دیخر کمی میبر رونینرفتم ب هیچند ماه رمیبه لطف تو من هم گردش م-

خشک  افهیق یلیخنگاه کردم واقعا  یواشکیبه اون پسرکورد  دیداشتم از سرم پر یفکر منف یدلم رو برد وهرچ مونیفندق فکر

 اهل سنندج هستند جالب بود واسم  دمیداره ها از ارش فهم یوخشن

 اد؟؟؟یکورد به حساب م هیمن هم  نیارت یعنی

 کشفش کنم دیبا هیهستند مشکوکه قض یبودم جدشون اهل سار دهیقبال گفته بود ومن شن کنه؟؟؟؟اونکهیچکار م نجایا پس

اونطرف  نطرفیاغلب اوقات با راننده ا دیترسیم یلیفائزه خ یکه عشق سرعتم ول مثل من کردیم یرانندگ عیسر یلیخ عمران

وبعد از اون راه  نگیداخل پارک مینگه داشت رفت یمجتمع بزرگ یسمت مرکز شهر اقا عمران جلو میبه گفته خودش رفت رفتهیم

 یواسه خودم وفائزه هم راحت باشه ول کنم دیتا راحت بتونم خر دیبرم خر ائزهبا ف گذاشتیداخل پاساژ ها کاش م میافتاد

هفته  کیدست کم  فروختینوزاد م لیکه لباس ووسا ییسمت مغازه ا میبود رفت دهیپشت سرمون چسب میرفتیکه م ییهرجا

ضعف  دمیخوشگل رو د لباساونهمه  یمن وقت میبود دهیکه سر اسمشم هنوز به تفاهم نرس ومدیم ایپسر آرما به دن گهید

خوشگل بود فکر کردم  یلیخ شونیکی کردمیلم وبوسشون م-غ-ب گرفتموشنیوم دمیدویهرکدومشون م کرده بودم سمت

 گفتم : ظیبرگشتم وبا لبخند غل ستادهیپشت سرم فائزه ا

 محشره نه؟؟؟-

 رونیزد از مغازه ب کدفعهیو شدیتر م ظیغولتشن جلومه زبونم الل شد کال اخم هاش هر لحظه غل نیا دمید

-------- 

 :عمران

زدم  عیکرد در حال انفجار بودم سر ستیارام بود برگشت وگفت محشره نه؟ چند بار مغزم ر هیشب یلیبا اون لبخند که خ یوقت

کنارش  ایهفته ارم نیزنگ خورد ارام بود ا لمیکنم همون موقع موبا یخال یزیچ هیسر  مویناراحت خواستیاز مغازه دلم م رونیب

بود که  نیا شیقانون میرو کرد نکاریهفته کنار اون البته با توافق ا کیهفته کنار من  کی بودیکنار من م دیبود واخر هفته با

 یوخطاها یومن با وجود حام شدیمن م یکامال برا یوهفت سالگ یتا هفت سالگ بودیفقط پنج شنبه جمعه کنار من م دیبا ایارم

 رو : لیوصل کردم موبا یبدم به راحت رییرو تغ زیارام تونستم همه چ

 معلومه مادرت کجاست؟؟؟ چیه-

 :دادزدم

 با من وخانواده ام درست حرف بزن-

 شه؟؟؟یم یاهان اگه درست حرف نزنم چ-
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 رمیگیهفته رو هم ازت م کی نیهم-

 با هم به درک نیبه درک ، اصال خودت وبچه ات بر ریبگ-

  کنمیست مرو در زیکه اومدم تهران همه چ یپس منتظر باش ارام خانم وقت نطوریکه ا-

 اومد: ایارم غیج یپشت تلفن صدا از

 بمونم من اصال مامانو دوس ندالم ندالم نجایا خوامیمن نم ایتولو خدا ب یباباچ-

 ارام: غیاومد وج یبد یصدا

 بابات شیپ یبر یکنیبس کن تو غلط م-

 :دادزدم

 ؟؟؟یدست رو به بچه ام بلند کرد یارام تو به چه حق-

وصل  یکار رو کرد؟؟؟؟شماره اش رو گرفتم وقت نیا یمن قطع کرده به چه حق یرو رو لیموبا یضعو دیچیبوق ممتد پ یصدا

 شد دادزدم:

 ؟؟؟؟یمن قطع کرد یرو رو لتیموبا یبه چه حق-

 درست حرف بزن عمران-

 تو؟؟؟ ایمن -

 توجهشون به من جلب شده بود  یکه کل مجتمع تجار زدمیداد م اونقدر

 عمران باهام درست حرف بزن دمیهشدار م گهیبار د هیبهت -

 :دادزدم

 ایرو بده ارم لیموبا-

 هه عمرا-

 رو بده پسرم لیبهت گفتم موبا-

 ؟؟؟؟یاومده پسر دار ادتیاالن -

 ایرو بده به ارم لیخفه شو وموبا-

 :زدیکه من رو صدا م ومدیاش م هیوگر غیج یصدا هنوز

 بابا ، بابا-

 نیرو هم هیقض نیکردم سمت تهران من ا یوبا سرعت رانندگ نیز اون سمت ماشوبعد ا نگیپاساژ وپارک رونیسمت ب دمیدو

 حالت ممکن بهم دست داده بود  نیتر یرو کال خاموش کردم عصب لمیموبا کنمشیامشب تموم م

دم خو گهیوقته د یلیباور کن خ یساخت رونهیو هیواز من  یتو روزهامو خراب کرد یباخت یمن رو به زندگ یچجور یکاش بدون"

 " یتر شد یعال الیخیبابا ب ادته؟؟؟بخندی کنمیولت نم یگفتیتو که م ستمین گهی، د ستمین

---------- 

 :دایو

 دینکرد وبعد از اون دو یاون اصال بهمون توجه یول میگوش داد زدیکه اقا عمران م ییوبه داد ها رونیب میدیفائزه پر همراه

 یمحکم جلومون زد رو ینیماش ابونیسمت خ میبه فائزه نگاه کردم رفت میدیبهش نرس یول میدیورفت ما دو نگیسمت پارک

اومد  رونیاومد ب نیاز ماش یباشم پسر دهیترس یحساب نکهیمثل ا دادیم یبد یلیخ یها یترمز سرم رو باال اوردم دلم گواه

 جلو اومد وگفت: یقا حاما دادیبود ودستم رو محکم فشار م دهیبود رنگ فائزه پر یسمتم سرم رو باال اوردم اقا حام

 شده؟؟؟ یزیعشقم چ-

 عشقم؟؟؟ گهیم ینبود پس به ک نجایخانم که ا وشایدورم رو نگاه کردم ن متعجب

 بهش زدم وداد زدم: یمحکم دهیوکش دمیدستم رو کش دمیترس یلیروبروم دستم رو گرفت خ اومد

 ؟؟؟یاخه اقا حام هیکار چ نیا-

 تو چشمام نگاه کرد وگفت: یکم

 مطمئن باش کنمیدرست م زویمن همه چ نیاخه؟؟؟بب یگیم یچ زمیعز دایو-

 :دادزدم

 ن؟؟؟یگیم یچ-

 باز دادزدم: رهیدستامو بگ اومد

 توروخدا شهیشوهرم بفهمه ناراحت م دیبه من لطفا دست نزن-

 :دادزد
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 ی، تو شوهر ندار یمونیوسهم من هم م یفقط سهم من ه؟؟؟تویچ دا؟؟؟شوهرتیو هیچ فیاراج نیا-

 دادزد: ائزهف

 یاقا حام دینگ یزیبسه توروقران بهش چ-

 کردم سمت فائزه وگفتم: رو

 نگه؟؟؟ یزیچ ویچ-

  ومدیجلو چشمم م یمات یها ریبه سرم وتصو زدیمحکم پشت سر هم با چکش م یکی وانگار

 شمرده شمرده گفت: یحام

 میچکار کن میریبگ میخودمون تصم دیردخالت کرده بسمونه بگذا دایمن وو نیب یفائزه خانم تا االن هرکس نیبب-

 گفتم: گنگ

 ؟؟؟یراجع به چ میتصم-

 در اورد وجلوم زانو زد وگفت: بشیاز ج یتر اومد وانگشتر جلو

  نیا یبرا میتصم-

 مکث گفت: یاز کم بعد

 دایباهام ازدواج کن و-

شخص  نیبودم اون هم از هم دهیبار شن هیکلمه رو  نیمن ا ختیریسرم زده شد اشکم پشت سر هم م یهزار بار تو حرفش

 اخه؟ امیدن نیا یمبهم وبعد از اون واضح تر من ، من کجا یرایتصو

 ...من

شروع کردم به راه رفتن  شدیسرم زده م یگنگ بود فقط خنده ها تو زیهمه چ دمیشنینم یصدا چیها از دستم افتاد ه دیخر

دستامو  رفتمیفکر کنم فائزه بود ومن فقط راه م یو نداشتم ولصداش کردینفر جلو صورتم التماس م هیمردم رد شدن  نیواز ب

هستم وکجام برگشتم به عقب نگاه کردم  یک دمیگرفت با نفرت پس زدم وراه رفتم انگار که زبونم کال الل شده بود حاال فهم

 شده بود واشک گونه اش رو پر کرده بود خودشه رهیکه بهم خ یپسر

 بود امیدن یروز هی

 تره بهیهم غر بهیغر االن از یول

 شد بهیکه غر هییهمون اشنا اون

 دوسش ندارم گهیکه د بهیغر هیاس  بهیاالن غر یول بهیبهش نگم غر خواستیدلش م یلیروز خ هی

 یلینامزد من بود که خ یبرسم حام یبه حام خواستیفقط دلم نم یبه کجا قراره ختم بشه ول دونمیادامه راهم رو نم رفتمیم راه

 وقته مرده

 ایبود امیروز دن هی بهیغر یه

 یخودت خرابش کرد یول

 ها بخوام داشته باشم بهیکه به غر ینه اعتماد یواسم گذاشت ییاینه دن گهیازت متنفرم د بهیغر

بخوام بدونم  نکهیا یحت دمیفهمینم یزیچ چیمن ه یمن رو برد ول یتاکس نیتر کیجلوم زانو زد ودستم رو گرفت وبه نزد فائزه

 میک

 که طعمش بدتر از زهر تلخه هینیریمرور خاطرات ش کنمیفکر م یهرچ کجایداستان  مهنهیا

  دمیشنینم یزیچ یول زدیدستامو گرفته بود حرف م فائزه

بودم محکم به  دهیدست کش الیخیواشک ب یهمشون نگاه کردم ناراحت یبرام نمونده بود تو چشما یحس یخونه ول میدیرس

 بود؟؟؟ یک یاصال حام الیخیبودم مگه مهمه من چقدر داغونم ب موفق هم شده زهیاشکام که نر

  گفتنیدروغ نم نهمهیکاش ا فقط

  کردیسرم درد نم نقدریکاش ا فقط

  ردمیمیکاش اروم م فقط

 دروغ رو تحمل کردم نهمهیخب ا بسمه

 دنینشنیاز کنار همه اشون رد شدم صدا خورد شدنم رو م یکی یکی

 نمیرو بب یحام گذاشتنینم گهیزدم مامان در حال غذا پختن بود د یاشپزخونه لبخند تلخروز گذشته بود رفتم سمت  سه

 خواستیاومده ورفته تهران دلم م ایبچه اش به دن شبید گفتیم یواشکیکه به آرما  دمیبود از ارش شن نیدرستش هم هم

 یخیبه اقا عمران اون پسر  نیبودم وهمچن بهش بدهکار یادیز یها یخواهکجاست معذرت  نیارت نمیبرم تهران وبعد از اون بب

دلش رو  یها خیکه ارام درستش کرده بود  یپسر ستین یول بودیکنار ارام م دیگذشت االن با یسرگذشتش چ دونمیکه نم
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کجاست نشستم  دونمیاز سهم همه رو متحمل شد واالن نم یزندگ نیکه تمام حجم اندوه ا یبرادرش پسر نیاب کرده بود وارت

 مامان قربون صدقه ام رفت اروم گفتم: یندلص یرو

 مامان-

 وگفت: دمی-س-و-لم کرد وب-غ-وب اومد

 جوونم دخترکم؟؟؟-

 تهران؟؟؟ میبرگرد شهیم-

 شهیبخواد واسش فراهم م یالبته چرا که نه خوشگل مامان دخترم خوب شده هرچ-

 شتن ومن...زدم چقدر خانواده ام انتظار واسترس خوب شدنم رو دا یتلخ ومزحک لبخند

خب  یکمرم خم شده باشه ول یلیاالن خ دیعوض کنه شا تونهیکس نم چیخواهم موند من رو ه یوباق ونمیمیهمونم وخودم م من

 من....

 میبگذر الیخیدل داشتم ب منم

 یتا کس تظاهر کنم کنمیم یسع یعنی ستمیاالن ن یخوشحال بودم ول یلیخودم رو داشتم خ یایروز بود من هم خودم بودم دن هی

 غمم رو نفهمه

  یکه ساده گذشت از عاشق یخانواده ام بخاطر عشق یجلو شدمیارزش م یچقدر ب ادمهی

تو سرنوشتش  یمن کس ریبه غ کردمیفکر م گرفتیاوردم چقدر نفسم م یو به روش نم شدمیچقدر خورد م ادمهیخوب  یلیخ

  دمیرو دست تو دست د وشایون یحام یقتبه سرم اومد و یچ مارستانیاونشب تو ب کردمیفکر م یباشه  وقت

بد جواب  یلیشدم خ بهیو باهاش غر دهیفکرش از سرم پر گهیانگار که خواب بود اون که عاشقش بودم د یول شهینم باورم

اون زنده بود وخوشبخت شده بود  یول دمیبخشیمرده من خودم رو نم کردمیبد من رو تنها کرد من فکر م یلیرو داد خ امیخوب

 هه

ادمه  یخودم نگه داشته بودم االن به هرچ یته مونده از احساس برا هیادم عشقم بود واسش چه کار ها که نکردم کاش  ونا

 چیحس احترام مونده وه هیحس باشه  یکه هرچ نیارت یحس شدم حت یب

 اعتمادم یب گهیهمه د به

تا اخر عمرم وحسرت بخورم  نمیبب دیقدر دونفره باوخودم رو به اون کوچه معروفه زدم چ سوزهیداره م شهیچقدر دلم از ر یه

 حقم نبود نیحقم نبود ا نیحقم نبود ا نیشد ا ییچه راحت عشقم هوا میروزم قرار بود من وعشقم دو نفره بش هیوبگم 

 چیندارم هباهاش  ینسبت چیه گهیبه تمام معنا من د بهیغر هیام  بهیبود کامال باهاش غر امیعمر همه دن هیکه  یاون گهید یول

 ندارم  ینسبت

تا  کردمیمن مخالفت م یتهران ول میقرار بود بر دنیتابیحرف تو دلم انبار شده نگاه کردم به مادرم وفائزه که دورم م یلیخ

 موافقتم رو اعالم کردم  نکهیا

ونخواهد بود  تسیمن ن یزندگ یجا چیوگفتم اون ه ختمیر یدست حام یرو رو یوپاک یفکر کردم که اب صاف شیدوروز پ به

 گهیدو نفر د ینبودم که زندگ یمن ادم نامرد دیارز یخب م یکردم ول هیبود درسته شب رو تا صبح گر نیورفت درستشم هم

 اومده بود که بره و داغش به دل من بمونه یرو خراب کنم از اولشم حام

بابام االن با من قهر کرده ورفته خارج  نکهیحسرت ا مونهیبابا رو گوش ندادم تا اخر عمر به دلم م یحرفا نکهیحسرت ا فقط

که خانواده  یزیکال زاده شدم تا با هرچ نکهیبخاطر ا بخشمیوقت خودم رو نم چیبا خانواده اش قهر کرده من ه یکنه وحت یزندگ

 بخوان مخالفت  نااو یموافقت کنم وهرچ خوانیام نم

خانواده ام بخاطر من  شدنیاتفاق شوم رو متحمل نم نهمهیتا ااومدم  ینم ایاومدم به دن ینم ایوقت به دن چیکاش ه اصال

 ارش گذاشتم  نیوداخل ماش دمیچمدونم رو کش

 بهش بدهکارم یادیز یها یمن موند عذر خواه شیهم پ نیعمارت ات دیکل میوبه سمت تهران راه افتاد نیداخل ماش مینشست

وده ماه  کسالیگذشته  انیاز اون جر یلیخونم نفوذ کرده بود خسرد تا مغز است یهوا 35 زییدادم پا هیتک شهیرو به ش سرم

 زیهمه چ یاتفاق ول نهمهیو گذشت ا نیارت یروز از وجودم داخل زندگ کیو هشت ماه و میداخل زندگ یوسه روز از نبودن حام

دم هم که اصال دل گرفته شد ونابود شد خو رشیز تیعشقم که کبر شمیتموم م رممن هم دا دیفکر کنم شا شهیداره تموم م

 یانینقطه پا چیبه ه دمیکش یبیغر بیعج یبخار گرفته وشکل ها شهیش یرو دمیواسم نمونده دست کش ییو حوصله ا

 یعنی نیماش نیداخل ا اوسار ییپام قرار داد مامان همراه آرما وفائزه اومده بود ومن ودا یسارا دستش رو رو دمیرسینم

  میآرما بود نیماش

 دا؟؟یو یساکت-

-..... 
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 مطمئن باش  زیهمه چ شهیدرست م-

 دیشا-

 یواسه برگشت ندارم اونهم بخاطر عشق اشتباه یراه گهیکه خانواده ام تردم کردن ود یستینباش بدتر از من ن دیانقدر ناام-

 پس غصه نداره یاالن عشقشون رو دار یتو خانواده ات رو دار نی، بب

 خورمیمن غصه نم-

 ادامه دادم: جوابم رو داد یلبخند با

 میهم ساخته نشده بود یبرا یازدواج کرده از اولشم انگار که من و حام یاصال بهتر که حام-

 حرف رو با بغض زدم بغضم رو فرو دادم وادامه دادم: نیا

 بشه پس بهتر که نشد یکیانگار که از همون اولشم قرار نبود سقف ما -

 بود  یخوب یلیکنارم بود دوست خ شهینفهمه سارا هم یاشکم رو پاک کردم تا کس عیلم کرد سر-غ-ب اروم

صاف نشستم  رتمیل بگ-غ-ب خواستیارش نگاه کردم م یشدم به چشما داریب یدست یجدا شدم وخوابم برد با تکونها ازش

 وگفت: دیمامان خند

  یدیپریاز خواب م میلت کن-غ-ب میخواستیم بردیخوابت م نیداخل ماش یوقت یبود نجوریهم شهیهم-

 زد وگفت: یارش لبخند ییدا

 ومدیشد واال پدرم در م داریخداروشکر که ب دایاضافه وزن گرفته و دایجد دونمیم یمن رو نجات داد یاخ قربونت ابج-

 پله رو ببرمش باال  نهمهیا

 زدم ومحکم زدم به بازو ارش وگفتم:  یلبخند کمرنگ نشستم

 ها ییپررو یلیمن اضافه وزن دارم؟؟؟؟؟خ-

 ش رو اورد باال وگفت:دست ارش

 زدن نداره ؟؟؟؟بچهیزنیچرا م می، تسل میتسل-

 بچه ها کجا برن؟؟؟ ییاگه تو بچه ا ییی؟؟؟واااییتو بچه ا-

خونه امون هوا هم نم بارون به  یسمت در ورود میدنبالش رفت دمیکارش متنفر بودم دو نیاز ا شهیهم دیرو محکم کش دماغم

 خود گرفته بود 

 وگفت: دیشد ومامان خند میقاپشت مامان  ارش

 خب حاال ببخشش-

 یجلو میکه باهم خوش بود ییواونروزا یلحظه فکر حام هی کردیم میعصب شتریوب اوردیاز پشت مامان واسم شکلک در م ارش

از سرم رفت وگرومپ اومدم  ستادنمیفکر ا چیکه ه یکه ارش کرد فکر حام یشدم که با حرکت رهینقطه خ کیچشمم اومد وبه 

تو حلقت  زهیشده ات بر یارتودنس یتک تک دندونا یزد ا یطانیزد پشت پام طرف زانو هام وقهقه ش قایبا زانوش دق نیرو زم

 ارش دادزدم:

 ؟؟؟یضیمر ؟؟؟مگهیکنیم ینجوریچرا ا مونیبدقواره م-

 رو در اورد وگفت: زبونش

 یدکتر-

 ریدستش رو ز میفائزه به سمتش برگشت غیال اومد با جدلم ح دمیکه تونستم کش ییتا جا دمیسمتش وموهاش رو کش دمیپر

 یول زدیواسمش رو صدا م زدیوداد م کردیشده بود آرما نگران نگاهش م مانشیزد فکر کنم موقع زا غیشکمش گذاشت وج

سمت  میدیداخل چهره اش نهفته بود دو یخاص تیمظلوم شهیهم اآرم تیدلم سوخت واسه مظلوم یلیکنه خ تونستینم یکار

تا  یخاطرات گذشته از بچگ ادیخونه من رو  یوارایتک تک د میائزه مامان وارش بردنش درمانگاه و من وآرما وسارا خونه موندف

 آرما توجهم رو جلب کرد: یدلم گرفته بود صدا یلیانداخت خ میاومده بود خواستگار یکه حام یوقت

 دایو-

 پاهاش گذاشته بود: یکرده بود ورو گونه اش بود ودستش رو محکم مشت یسمتش اشک رو برگشتم

 من رو ببخش-

 واروم گفتم: ختیریسمتش وجلوش زانو زدم اشک هام م عیسمتش برگشتم رفتم سر به

 یستیتو مقصر ن یداداش-

 من بود ریمقصرم ، همه اش تقص-

 ستی، ن ستین-

 هست-
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 ستیحرفا ن نیا یاالن جا-

 شد؟؟؟یچ یوقت متوجهشون نشد چیاون قسمت از گذشته ات که ه یبدون ییخوایتو نم-

 نه-

 بهم نگاه کرد ادامه دادم: متعجب

 بدونم لطفا خوامیمربوط بشه رو نم یکه به حام یزیهرچ-

 زد وگفت: یپلک

 ....یول-

 یجواب بد یکه بود یطیبهم تحت هر شرا یدیوتو هم قول م پرسمیکنجکاو شدم ازت م یوقت-

 جون یباشه ابج-

 وگفتم: دمیرو بوس آرما رو پاک کردم ودستش اشک

 نه؟؟؟؟ ایاومد  ایکوچولوت به دن مینیبب میبر رهیگیدلم م نجایمن ا-

 زد وگفت: یپررنگ لبخند

 م؟؟؟یبریمگه م-

 میالبته ، بزن بر-

 صدام زد ودستم رو گرفت واورد من رو جلوش وگفت: یرو حول دادم سمت در خروج وچرخش

 ؟؟؟؟یچ یباهاش روبرو بش مارستانیخوشگلم اگه ب یابج-

 ستیمهم ن-

 ...یول-

 رو دهنش گذاشتم وگفتم: دستمو

 ؟؟؟؟یشناسیتو خواهرت رو نم میندار یول-

  یادم فوق العاده خوشگل وقو هی،  شناسمیخوب هم م شناسمیم-

بود که از  یفرد یورفتنش فکر کنم حام یبه حام خواستیبود دلم نم یچند برابر شد هرجور میانرژ دی-س-و-رو ب دستم

رو حول دادم وباغبون رو صدا زدم وبا کمک باغبونمون  لچریو عیغصه اشو بخورم سر گهید خواستمیداده بودم نمدستش 

 مارستانیکدوم ب دمیقبلش از ارش پرس مارستانیورفتم سمت ب مگذاشت نیونگهبان خونمون اقا حمزه آرما رو داخل ماش

 لچریو یکه اونجا بودند آرما رو رو یوبا کمک چند نفر نگیکمهر رفتم سمت پار ایار یخصوص مارستانیرفتند ورفتم سمت ب

 :دمیرسل کردم وپ-غ-مامان رو ب عیبه مامان وارش سر میدیرس ژهیو یسمت بخش مراقبت ها مینشوندم وراه افتاد

 شد؟یچ-

 زد ورو به سقف کرد وگفت: یقیعم لبخند

 آرما  هیپسر تپل وخوشگل درست شب هیکرد ،  مانیخداروشکر زا-

 گفت: کردیکه اشکش رو پاک م یخودش اومد جلو ودر حال ماآر

 هردوشون خوبن؟؟؟-

 وگفت: دی-س-و-آرما ودستش رو ب یلبخند زد وزانو زد جلو مامان

 خوبن پسرم ، خوبن-

سمت اتاق بچه ها واز پرستار  دمیخوشحال بودم دو یلیاشون شدت گرفت خ هیوگر دیش کش-و-غ-مامان رو در ا عیسر آرما

 :دمیپرس

 کدومه؟؟؟ یریپسر آرما ام-

 یخوب یلیل گرفتمش حس خ-غ-با اجازه ب ستادیمخصوص بهم داد ومن رو به داخل اتاق بچه ها برد وباال سر پسر آرما ا لباس

 زدم وگفتم: یداشتم لبخند پررنگ

 قربونت برم من یگل پسر بره عمه اش ، اله یفدا-

 اورد رونیارش من رو از حسم ب یصدا

 واسش؟؟؟ یاریدر ب یعمه عمه باز یخوایم ای نمیتوله سگ رو من بب نیا یذاریم-

 واسش در اوردم وصورتم وبچه رو اونطرفش کردم اومد ودر گوشم گفت: زبون

 فوحش واست درست کنه یکل گرت؟؟قرارهیبه ج شیچسبونیاخه چرا م ندهیفوحش خور ا-

 گرد شده بهش نگاه کردم وگفتم: یسمتش وبا چشما برگشتم

 خور؟؟؟ فوحش-
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 رو دست پرستار دادم وبا مشت محکم زدم به بازوش وغر غر کردم: وبچه

 مردک پررو  یبخور دیرو تو با ایدن یفوحش ها-

 رو در اورد وبچه رو از پرستار گرفت وگفت: زبونش

 خورهیفوحش عمه م یک مینیبیبعدا م-

 م وگفتم:شد رفتم جلو وسر بچه رو نوازش کرد رهیزد وبه پسر آرما خ ییا وقهقه

 ارش؟؟؟-

 هوووم؟؟؟-

 م؟؟؟یبگذار یبنظرت اسمش رو چ-

 م؟؟؟یمگه من وتو بابا ننه اش هس-

 مملکت لیبه اصطالح وک ی؟؟؟اقا گهید هییا غهیبابا ننه چه ص-

 تو حلقومش ختنیگدازه ر خوامیفوضول بردن جهنم گفت اب داغ نم-

 ایشد یعوض یلیارش خ-

 تو؟؟؟ یبود یفوضول ک-

 تو؟؟؟ یبود یانتر خان ک-

 از خنده قرمز شده بود ارش در گوشم گفت: پرستار

 موقع؟؟؟ هینترکه -

 رو کج کردم وگفتم: سرم

 تو؟؟؟ یبود یفوضول ک نمیحاال بگو بب-

 وگفت: دیوخند رونیب دمیوبچه رو دست پرستار داد ودستم رو گرفت وکش دیخند ارش

 کنم؟؟؟؟یرم رو مخ پرستاره کار مدا ینیبیفوضول فوضول در اورده دختره احمق مگه نم یه-

 یکار کن ییخوایتو که ماشاهلل رو مخ همه م-

 به تو چه انتر خانم-

 زنگ خورد وصل کرد: لشیفوحش ابدار بدم بهش که موبا هی اومدم

 جانم عمران؟؟؟-

-...... 

 تیسالمت-

-....... 

 ؟؟؟یفداتم تو چطور-

-...... 

 داداش مارستانمیب-

-....... 

 اومد ایدن پسر آرما به-

-....... 

 تهرانم-

-...... 

 اره-

-...... 

 شهیتازه م-

-...... 

 یسالمت باش-

-...... 

 چشم حتما-

-...... 

 جانم بگو؟؟؟-

-.................. 
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 اهان-

-............ 

 اره-

-........ 

 االن مشکل شده واست؟؟؟-

-........ 

 فهممیم-

-........... 

 داداش غصه نخور-

-............ 

 اد؟؟؟؟یبر م یاز من کار-

-......... 

 شتریعقب ومن ب دادیارش سرم رو حول م دیسنسور هام فعال شده بود شد شنومیم یزیچ نمیرو بردم جلو بب سرم

 لحظه گفت: هیبهش  دمیچسبیم

 دیببخش-

 رو گرفت وگفت: یگوش نییوپا

 گمیملحظه امون بده دختره فوضول بهت  هیلعنت  یبر پدر ومادر فوضول یا-

 طرفه اش مظلوم وارانه گوش دادم کیوبه مکالمه  ستادمیا ییرو به گوشش گذاشت وبهم چشم غره رفت گوشه ا لیوموبا

 گل کرده بود شیببخش داداش دخترمون فوضول-

-....... 

 چرخ جدهیه یلیتر ریز یبر ییاله کنمینابودت م کنمیارش تموم موهاتو م ینداشت عوض دهیچشم وابرو پروندم فا یهرچ

 اره خودشه-

-...... 

به ارش  ییچه حرفا نیدو سه تا فوحش ابدار به خودم دادم دختر ا یرو اب بخند یخنده اخرت باشه اله یا دیخندیم بلند

 مو ازشون کم بشه با خنده گفت: هی مردمیطرف م هیطرف ارش وآرما هم  هی ایدن شییخدا یزنیم

 دارم شنهادیپ هیعمران جان من -

-...... 

 میدیمدرک به دادگاه نشون م هیرو تو  کنهیکه ارام م ییو کارها کنمیمن وکالتت رو قبول م یاگه دوسداشته باش نیبب-

 خوبه؟؟؟

-........... 

 اره-

-.......... 

 نمتیبیپس تا فردا م-

-....... 

 نکردم فدات یقربونت کار-

-....... 

 فداتم که-

-....... 

 فعال داداش-

-....... 

 یمت باشچشم حتما سال-

-........ 

 ؟؟؟یندار یقربونت نه ، تو کار-

-..... 

 فعال-
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-..... 

 جلو وگفتم: دمیشد پر قطع

 شده؟؟؟یچ-

 دختر جون االن هم بگذار برم ستیبه تو مربوط ن-

 دادزدم: ورفت

 یمگه از رو ناش من رد بش-

 جلوش وگفتم: دمیودو

 ه؟؟؟یارام چ هیقض شدهیچ-

 به تو چه؟؟؟-

 هم به من مربوطه یلیبه من چه؟؟؟خ-

 عمران به خونت تشنه اس ادمهیکه  ییتا جا-

 اخه چرا؟؟؟-

 را ، برو دختر جون منم کار دارم هیبرا همون -

 فوحش ابدار بهش دادم برگشت وگفت: هیکنار رد شد  واز

 نهیآ-

از  دیزده من با نیحکم به زمپاهامو م یچند بار کنمتیم میتقس یکره نا مساو میدستم بهت برسه به دو ن یعوض یکرد ا وفرار

فکر کردم شماره ارام  یهرچ هییخبرا هیاونها اسم ارام ودادگاه رو اوردند  شدهیچ دمیفهمیم دیبا اوردمیسر در م هیقض نیا

داخل  میرفت میهمراه تختش راه افتاد یببرن بخش عاد خواستنیفائزه رو م ژهیو یارفتم سمت بخش مراقبت ه ومدین ادمی

پررنگ آرما خداروشکر اگه  یبه لبخندا کردمیگذشت بچه رو اوردن بهشون نگاه م یتختش کم یرفت رو یبه سخت اتاق وفائزه

 من خراب شد آرما خوشخت شد  یزندگ

گذشته بود فائزه  یدو ساعت یکیطرفش مرگ بود  کیاون  کردمیم یهرکار یحت موندمیاگه م یقشنگ نبود حت میکه زندگ من

به چه  خورهیدوتا فوحش ابدار م هی ادیموقع ارش برسه دو تقه به در خورد بگذار ب هیکان داشت شالش رو سرش انداخت ام

هوا صاف خودمو نگه داشتم که  یسمت در که اقا عمران داخل اومد رو بپرمسوال من در رفت در باز شد اومدم  ریاز ز یحق

اقا  یول دنیهمه اشون خند کدفعهی کردندید نگاهم ماخم بو شیکه چاشن یسرش مامان وآرما وفائزه هم با لبخند ینپرم رو

واون هم من رو  شناسمشیشده ومن نم بهیمدت انگار که کال غر نیا دمیترسیازش م یلیداد خ لمیتحو یظیعمران اخم غل

ن اومد با همو کردیبد نگاه م یلیلبم رو جمع کردم من هم مثل خودش اخم کردم اب دهنم رو غورت دادم خ عیسر شناسهینم

 ولیسکه کامل بود ابرو باال انداختم ا کیگلها  نیگفت ب کیگذاشت ورو به فائزه وآرما تبر زیم یاخمش جلو ودست گل رو رو

ادم خنگ به درد اداره شرکت  هی گفتیبهش م دادیباباش داخل شرکت راهش نم شناختمشیاقا عمران اونروز که من م

من  شهیهنوز باورم نم یول گهید یزایچ یلیو خ زننیکه م ییپایلباس هاش ت شده یاالن عال شیمال تیانگار وضع یول خورهینم

شد  یمیباهاش حرف زد وصم نکهیکرد چه برسه به ا گاهشن شهینم ومدم؟؟؟؟اصالیبشر کنار م نیبودم چطور با ا یبا حام یوقت

صدا از خودش در  یش بود کمخرس بزرگ دست هیفکر بودم در باز شد وارش اومد داخل  یهمون موقع که تو دایو الیخیب

 ییهمه اشون خوش وبش کردن من گوشه ا یاش کم هیخوشحال شده بود از هد یلیفائزه خ زیم یاورد و خرس رو گذاشت رو

مامان  یصدا دمیکشیاتفاق به سرم اومد وپشت سر هم اه م نهمهیفکر بودم چرا ا یتو یلیبودم خ ستادهیگوشه اتاق ا نیرت

 وبعد از اون توجه من رو جلب کرد نگاهش کردمتوجه همه رو جلب کرد 

 شده؟؟ یزیمادر چ دایو-

 گفتم: اروم

 ستین یزینه ، چ-

 ودستامو گرفت وگفت: اومد

 ؟؟؟یفکر وتویستادیگوشه ا نیچرا ا-

 ست؟؟؟ین یزیچ-

 رفتمشیپذیم دیهم پسش بزنم با شدیعوضش کنم که ، نم شدیدلم گرفته بود از سرنوشتم نم یلیشدم خ رهیخ نییپا وبه

 ارش اومد جلو وگفت:

 پکر شده  دهینرس شیخانم کوچولوت به فوضول نیا یابج-

 :گفتمیافتادم پشت سر هم م هیبهش کردم وگر یظیغل اخم

 کنمینم هی، من که گر یلعنت زی، نر زینر-
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 یزخم یاسب اب نیاچشمم خورد به  هویشدم  رهیاز اشک به جمع خ ییحاله ا نیوب ستادمیوصاف ا دمیاشکم کش یرو ودستمو

شده  مونایاقا عمران انقد مثه م نیزد وا چرا ا یزیشدم لبخند تمسخر ام رهیکردم وبهش خ زیرفت وچشمامو ر ادمی هیاصال گر

 وگفت: دیخند ره؟؟؟ارشیداره رو مخ من م

 میدیرو هم د دایو هیگر موینمرد-

 زدم: غیج

 نکردم هیمن گر-

 کرد وگفت: زونیلباشو او ارش

 من بود ؟؟پس عمه -

 گفتم: دیتو صورتش وبا تهد رفتم

 بفهمونمت گهیجور د هی ای؟؟؟یفهمینکردم م هیمن گر-

 تو؟؟؟ یبود یوحشتناک ک تیاخه غوزم-

 با دو دستم زدم به شکمش وهولش دادم اونطرف وگفتم: یبار چند

 یعوض ییتو تیغوزم-

 اقا عمران خشک اعصاب گفت: کدفعهی

 من با اجازه مرخص بشم-

 :مامان

 اِ وا پسرم اخه کجا؟؟؟؟-

 برم خونه-

 یبمون دیبا خودیب-

 مادره من دارم؟؟ نمیکنه؟؟؟ا ییرایاز اقا عمران پذ خواستیاخه کجا م دمیخند هممون

 وزود خودش رو جمع کرد وگفت: دیخند

 یخونمون مهمونمون باش ییایپس قول بده فردا ب-

 دیاصال نخند هیخشک اون

 ییییآ زدیکوچه ها داد م ومدیم شیبود چند سال پ هیمثل نون خشک هیخشک میگیمون بهش مخود نیب یچه اسم خوب یییواا

 ذره خنده دار بودا هی یخنده دار نبود بخند ابروم نره ول دونمی، م هیاعصاب خشک یییداد بزنه آ دیبا نمیا هینون خشک

 یت سر ارش رفت سمت اسانسور اقا عمران ولبابت ظهر حرف بزنن رفتم اروم پش خوانیحتما االن م رونیارش رفت ب الیخیب

 ارش قبلش صداش زد:

 عمران ، داداش-

 سمتش وگفت: برگشت

 بله؟-

 شهیخوشحالم م میخونه ما بمون بخدا ابج ایمن رو، تو ب نیبب-

 زحمت بشم واستون نیاز ا شیب خوامینه ، نم-

 تو داداش یزیعز هیزحمت چ-

 گهیه روز دتا دو س رمیگیخونه م هی امینم یفدات ول-

به  رسمیحرفا من نم نیجدا از ا یاواره کن ییخوایپسرت رو م الیخی؟؟؟بیریبگ ییخوایچجور م یریکار نم گهید یگیمگه نم-

 نکهیباش واسمون هم ا یکمک هیهم  اریپس نه ن ادیب تونهیکه اوضاعو خودشم نم یدونیبرسم خودت م دایشرکت و یکارا

 وسارا خانم ائزهوف دایان ووپسرت تو طول روز خونه اس کنار مام

 ...یول-

دور بود فاصله اش با ارش جا به جا شدم تو  یلیبودم خ ستادهیکه پشتش ا یبود ستون ادیز کمی تمیاسانسور باز شد جمع در

 فکر حرفاشون رفتم

 پسر؟؟؟

 عمران پسر هم داره؟؟؟ اقا

 نفر گفت: کی یدفعه صدا هیفکر بودم که  یتو یدیحتما اشتباه شن دایو الیخیب

 اونجا مارمولک داره-

 اونطرف ستون دادزدم: دمیزدم وپر غیج
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 کجاس ؟؟؟کجاس؟؟؟؟-

 گوشم گفت : کینزد قایاومد ودق ارش

 نجاسیهم-

 ارش با قهقه گفت: دمیکشیم میزدم وبا تمام توانم دستمو به گوشمو روسر غیج

 ش؟؟؟یزنیچرا م-

 اروم گفتم: دمیترسیم یلیچشماش نگاه کردم خ تو

 و؟؟؟یک-

 زد وگفت: ییا قهقه

 ؟؟؟خودتویچقدر تو خنگ دایو یییوااا-

 کردم وبا مشت محکم زدم به بازوش ودادزدم: زیکردم ولبا هامو به هم فشردم وچشمامو ر یظیغل اخم

 یعوض یخودت مارمولک-

 کرد وگفت: زیداشت نخنده چشماشو ر یسع یلیخ ستادیدفعه صاف ا هی

 ؟؟؟یگرفت دای یاز ک گهیرو د یفوضول دایو-

 نکردم یبه توچه ، من فوضول-

 شده بود؟؟؟ میبود پشت ستون قا یگربه عمه پور یبگ ییخوایپس م-

 من... یول-

 بابا کال الل شدم رفت  یخورد ا هیکنم چشمم به عمران خشک یبلبل زبون اومدم

 یکرد یفوضول کمی؟؟؟یتو چ-

 فت:سانت نشون داد گ کیکرد وبا انگشتش اندازه  زیر وچشماشو

 نقدریفقط ا-

 کجایتمام آبروم  یاز اونجا دور شدم وااا عینابودش کنم سر خواستیجلو اقا عمران دلم م دمیخجالت کش یلیقهقه زد خ وبلند

 رفتم داخل وگفتم: عیبرم داخل سر خواستیدلم نم یاز دستم رفت حت

 بترسه یی، سارا خونه اس ممکنه تنها گهیمن برم خونه د-

 بزنزنگ  یدی:رسمامان

 باشه-

 یول دمیفهمیرو م نیداستان سارا وارت هیبق خواستیدلم م یلیخ دیبارینم نم برف م رونیبود رفتم ب میده ون یحوال ساعت

 زهیبرف انگ ریکه خوش بودم فکر کردم چقدر ز ییبه روزا زدمیبرف قدم م ریز ارهینبود که به حرفمون ب نهیاون شوم گهید

 الیخیبا خودش از اسمون ب ارهیانگار االن برف هم غم م یوخوش بودم ول شتمدا یدر خوشکردن چق یواسه خوشحال گرفتمیم

 برف فقط خودمم وخودم  ریکنم ز هیگر تونمیراحت م ستین یاالن که کس

 دایداشت و میخواه یخوب ی: ما روزایحام"

 مطمئن باش شهیهم م نطوریهم-

 "میکنار هم امونیامون با ناراحتهامون با غم ه یامون با شاد ندهیبا بچه هامون با ا-

 نهمهیاگه ا دیدلم گرفته بود شا یلیساده کنار زده شدم خ نکهیاز ا ختیریاالن فقط منم کنار خاطرات اشکام رو گونه ام م یول

 هیفقط واسم اسمه فقط  یاالن خوشبخت یول میخوشبخت بود یلیخ یوهمراه حام دیرسینم نجایکارمون به ا کردیبابا مخالفت نم

 ها کنهیبه مغز استخونمون نفوذ م شتریب یلیدورم شال بافتم رو محکمتر کردم انگار امسال برفش خ یلیلفظ که ازش خ

 به اشکام واروم گفتم: دمیاز چشمام دستمو کش ختمیریاز اسمون ومن هم بارون م ختیریم برف

  الیخیب یعاشق بش یتونیدختر تو هنوز م یه-

-...... 

 اروم باش دایو-

-....... 

 دیکه به اخر نرس ایدن گهیبسه د-

 هیپالتوم نشسته بود ومن گر یدر چشمامو گرفتم برف رو ابونینشستم لبه جدول کنار خ دیهق هق امونم رو بر کدفعهی

تفاوت وسرد  یب دمیاش رو د افهیاز اشک ق ییحاله ا نینفر کنار نشسته سرم رو اهسته باال اوردم ب کیحس کردم  کردمیم

 وگفتم: ستادمیا ودرو سمتم گرفته بود وبا فاصله نشسته ب یاب یبطر

 ستیبه محبت ن یازین-
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-..... 

 افتادم صدام زد: راه

 ؟یتا ک یریام دایخانم و-

 وونهیها دختر د یدار ییفرق کرده چه انتظارا یلیاقا عمران خ نیا دایو الیخیبود ب یگذشته امون چ یپس دوست برگشتم

 : ستادیبهش رو ندارم اومد وروبروم احوصله جواب دادن  الیخیب

 رسونمتیسوار شو م-

 ستیالزم ن-

 گفتم سوار شو-

 :دیغر کردیارش هم بود با اخم بهم نگاه م نیرفتم سمت ماش یکلمه بگم وقت کی یبد بهم نگاه کرد نتونستم حت یلیوخ

 ؟؟؟یکن هیگر ینیبش ابونیکنار خ ایخونه  یرفت-

 بهش دمیکنه تو پ نینداشت بهم توه یارش حق یگم ولبه اقا عمران ب یزیچ تونستمینم

 رو کردم که دلم خواست یمن کار-

 درست حرف بزن وسوار شو دایو-

 عمرا -

ترمز درب طرف من  یمحکم زد رو یکه تاکس میرفته بود کمیشدم وادرس دادم  یافتادم سمت مخالفشون وسوار تاکس وراه

دستم  دیچیمغزم صداش پ یبهم زد که تو ییا دهیبرو برگرد کش یاورد وب ونمریوب دیحرکت دستم رو کش کیباز شد وارش با 

 گونه ام گذاشتم دادزد: یرو رو

 ؟؟؟یکنیم نکارویچرا ا-

 بگم؟؟؟ تونستمیم ینگفتم مگه چ یچیچشماش نگاه کردم ه تو

واسه  تونستمیت نموق چیمن ه دادیدلش خواست من رو حولم م یبگم به هر طرف که هرک یزیچ تونستمیوقت هم نم چیه

عمران رو باز کرد وپرتم کرد داخل ودر رو  نیودرب عقب ماش دیکنارم بود دستم رو کش یکه حام یوقت یخودم نظر بدم حت

 یواهنگ ختیریواسم نگذاشته بود اشکم اروم م یزیچ چیرو شکونده بود ه یمحکم بست تو خودم جمع شدم غرورم وهمه چ

 یظیاعصابش خورده اخم غل یمعلوم بود حساب کردینگاهم م نیماش نهیاقا عمران هم از اکه درحال پخش بود رو گوش دادم 

 بود خواننده شروع کرد به خوندن شیشونیپ یرو

 وقته نفساتو کم دارم یلیخ "

 شهیم یمن اخر مثل تو ک واسه

 مثل تو پاک ومهربون یک اخه

 شهیمن مثل فرشته ها م واسه

 که برام یبیاحساس عج هی تو

 یونجابت یسادگ یمعن

 که برام یاحساس قشنگ هی تو

 یعشق با شرافت هیبرام  تو

 بمونم تو کما به قلب من نفس بده نذار

 پس بده تونهیفقط چشات به من م مویزندگ

 شب بدون تو تموم بشم یها هیتو سا نذار

 شمیهمون م ییبخوا یهرچ ریوتو دستمو بگ ایب

 وقته نفساتو کم دارم یلیخ

 شهیم یل تو کمن اخر مث واسه

 مثل تو پاک ومهربون یک اخه

 شهیمن مثل فرشته ها م واسه

 که برام یبیاحساس عج هی تو

 یونجابت یسادگ یمعن

 که برام یاحساس قشنگ هی تو

 یعشق با شرافت هیبرام  تو

 بمونم تو کما به قلب من نفس بده نذار
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 پس بده تونهیفقط چشات به من م مویزندگ

 ون تو تموم بشمشب بد یها هیتو سا نذار

 شمیهمون م ییبخوا یهرچ ریوتو دستمو بگ ایب

 " کما تو بمونم نذار – یعسکر دیحم

اعصابه به  یب یضرب گرفته بود اقا عمران هم معلوم بود حساب نیکفپوش ماش یسرش رو گرفته بود ومدام با پاهاش رو ارش

 شد یپل یشدم اهنگ بعد رهیوبرف خ رونیب

 نرفته باش نهدستمو گرفته برده دلم "

 دست داشتم هی یفرض کن تمام زندگ ایب

 بودم که بودنش عذابم بود یکیبا  من

 خوابم بود یتو هرشب تو ریتصو اما

 منه که رفتن اتفاقم بود ریتقص نگو

 دفعه گرفتمت اما بازم قطع کردم چند

 چند دفعه امروزم رو لعنت کردم یدونینم

 رو رد کردم  یتولدت چه حال یدونینم

 ودم بد کردمخ به

 چرا؟ شودیتو پرت نم الیاز خ حواسم

 یروم شیپ شهیهم چرا

 جز تو دل بسپارم یبه هرک متنفرم

 بده که هنوز بهت حس دارم نیخوب شد ا یول

 ذهنم از تو ادرس دارم یکه هر گوشه  متنفرم

 کم طاقت بود یشناسیکه فقط تو م یدل با

 برام راحت بود یلیکه خ یفکر کن یونیمد

 بهتر از منش واست بود واست بود شهیهم دونمیم

 دفعه گرفتمت اما بازم قطع کردم چند

 چند دفعه امروزم رو لعنت کردم یدونینم

 رو رد کردم  یتولدت چه حال یدونینم

 خودم بد کردم به

 چرا؟ شودیتو پرت نم الیاز خ حواسم

 یروم شیپ شهیهم چرا

 منم یتو ب یکه ب نیبب

  کنمیاز تو دل نم من

 یدت به من بگوئخو مگر

 " کردم بد خودم به – یسچیتل رضایو عل یاتان دیسع

 فمیکه اقا عمران بهم داده بود دستم بود از داخل ک یاب یبطر سوختیاز عمق قلبم دلم م ختیر شتریاهنگ ب نیبا ا اشکام

 دیلرزیم یلیوردم دستام خدر اوردمش وهمراه اب خ نیسنگ کیتراف نیراه بود با وجود ا گهید یساعت میکردم ن دایپ یمسکن

 یاز ده بار شینوت به نوت اون اهنگ رو حفظ شده بودم فکر کنم ب میخونه بود یکایشد وسه باره نزد یدوباره اون اهنگ پل

 وگفت: دیرو خاموش کرد وخند ریارش پل کدفعهی میگوشش داد

 ؟؟؟یندار ییا گهیزدیاهنگ چ نیاز ا ریپسر مگه غ-

 ارش رو نگاه کرد ارش دستاشو اورد باال وگفت:فقط  یظیبا اخم غل عمران

 یکه فک کنم حفظ شد یکیهم بذار،  باالخره تو  گهیده بار د میتسل-

 رو خاموش کرد ارش گفت: رشیکال پل عمران

 ؟؟؟یبابا ناراحت شد یا-

 گفت: ییا زهیانگ چیبدون ه یحس چیبدون ه عمران

 نه-
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داخل مگه قراره عمران  میرو زد ودر باز شد ورفت موتینه نگه داشت ارش ررفت در خو ادمی هیکه گر زدیسرد حرف م اونقدر

 کنه؟؟؟ یبا ما زندگ

 رو به عمران گفت: ارش

 که یاوردیرو ن ایارم-

 ارتشیراننده م-

 اهان ادرس رو داره؟؟-

  فرستمیاالن واسش م-

 باشه-

نرفته بود  ادمیواتاق خودم هنوز هم کار ارش رو منتظرشون بشم رفتم داخل سالن عمارت  نکهیبدون ا نییپا نیاز ماش میرفت

رفته منم ادمم منم  ادشونیکنن  یبه من زور بگن و حرصشون رو سر من خال خواستنیهمه فقط م زنمیباهاش حرف نم گهید

 تونستنیدلم گرفته بود فقط اهنگام م یلیکردم خ یگذاشتم واهنگ رو پل شمداخل گو مویدل دارم منم احساس دارم هندزفر

 ارومم کنن

 یگرونیتو مال د دونستمیکاش از اول م"

 یمونیتو با من نم دمیفهمیاز اول م کاش

 یشیتو سهم من نم دونستمیاز اول م کاش

 یزونیکه تو از عشق من گر دمیفهمیم کاش

 یزود نیکه به هم یریفکر وقلبم تو نم از

 ینبود کردمیکه من فکر م یپاک یاون فرشته  تو

 یکه نشست یبا هرکس یهرجا که هست دونمیم

 یتو به زود یکنیفراموشم م یراحت به

 یدیعاشق بودم تو نفهم نهمهیا

 یدیتو صادق بودم تو نفهم با

 یدیکه عاشق بودم تو نفهم من

 یدیصادق بودم تو نفهم باتو

 یتو مغرور دمیفهمیاز اول م کاش

 یمن دور یایاز دن دونستمیم کاش

 یرفتیاروم اروم از قلب من م کاش

 یگفتیبه من م ینیریش یدروغا چه

 یدیعاشق بودم تو نفهم نهمهیا

 یدیصادق بودم تو نفهم باتو

  یدیعاشق بودم تو نفهم منکه

 یدیتو صادق بودم تو نفهم با

  یدیعاشق بودم تو نفهم منکه

 یدیتو صادق بودم تو نفهم با

  یدیعاشق بودم تو نفهم منکه

 یدیتو صادق بودم تو نفهم با

 "پاک ی فرشته – یعباس امکیس

بود لعنت  دهیکالفه بودم اشک امونم رو بر یلیخ ختمیبه هم ر یپرت کردم همه جا رو حساب ییرو در اوردم وگوشه ا یهندزفر

 صاحب بچه هم شده؟؟ یحام یعنیاالن  یزندگ نیبه ا

 شدم داریب ییابچگونه  غیج یدادم وخوابم برد صبح با صدا هیکنار تخت تک یسرم رو به عسل نیتخت رو زم کنار

 بابا اصال من نمخوام-

 ه؟؟؟یرفتار ها چ نیا ایارم-

 من مخوام بلم داخل-

 کارت زشته؟؟ یدونستیم-

 کنم یهاش باز یعمو الش اجازه داده من مخوام با اسباب باز یول-
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 نداره یاون که اسباب باز-

 یدلوغگو شد لهینم ادمیها ،  یگیدلوغ م یلی؟؟؟خیکه چ-

 خانم داینکن ممکنه ناراحت بشه و یجبازجان ل ایارم نیبب-

 مطمئنم شهینم-

 صدا وبا من واتاقم چکار داره نیهست ا یک دمیدیم دیبا ستادمیا

ودر رو باز  دمیکش ییا ازهیشالم رو صاف کردم خرامان خرامان سمت در رفتم خم کمیبه خودم نگاه نکردم فقط  نهیداخل ا یحت

 ییخرما یشد موها رهیسبز داشت بهم خ یرنگ که رگه ها یگرد طوس یبا چشما خوشگل بود یلیکه خ ییکردم پسر بچه ا

 دهنش گذاشت وگفت: یکوچولوش رو رو یبود دستا دیاز حد سف شیداشت وپوستش ب ییطال یرگه ها یرنگش هراز گاه

 لو خولده دایخانم  و والههیه یباباچ ننیه-

 اون پسر رو گرفت وگفت: یعمران دستا اقا

 ریوقتمو نگ گهید میبر ایکردن اسرار نکن ، حاال هم ب یواسه باز ستین یادم جالب ادیخانم ز دایو نیاصال ا من که گفتم-

 یباچ یول-

 سرش دادزد: کدفعهی

 االن نیبرو اتاقت هم یاوردیسگم رو باال ن یتا اون رو رمیپذیرو نم نیاز ا شیب یامروز رو مخم رفت یبه حد کاف ایارم-

 اوخه یول-

بچه اس؟؟؟  هیچه طرز برخورد با  نیا ستیهزار ودو یامپرم رفت رو کردیم هیکه گر یاز اتاق ها در حال یکیت سم دیودو

 باال بردم: تونستمیکه م ییصدامو تا جا

 بچه اس؟؟؟ هیچه طرز برخورد با  نیا-

 داد وگفت: لمیتحو یظیگرد نگاهم کرد وبعد از اون اخم غل یچشما با

به  نیو از ا میزندگ یتو ای دیپسرم دخالت کن تیترب یتو دیتونیرو قبول کردم م تونییمادر ودا خانم فکر نکن دعوت دایو-

 رونیب دیمن بکش یشخص یبعد هم شاخکاتون رو از زندگ

 بره رفتم جلوش وگفتم: خواست

 ن؟؟؟یگفت یچ-

 بلند ادامه داد: یصدا با

 راه من برو کنار یاز جلو-

 حرف بزنه؟؟؟ تونهیطرز حرف زدنه؟؟؟مگه اروم نمچه  نیخدا ا یرفتم کنار واا عیسر

اصال به من  شهیخودت رو ناراحت نکن درست م دایو الیخینوبره به خدا ب گهیشده د ییوالیچه نوع ه نیداخل اتاقم ا برگشتم

 هیک نمیبب نکهیشدم بدون ا داریزنگ تلفن ب یبا صدا یساعت چند بود ول دونمینم دمیتختم وبازم خواب یرو دمیچه دراز کش

 وصل کردم:

 ؟؟یدیچرا تلفن رو جواب نم دایو-

 گوشم بردم وگفتم: کیرو نزد یاز چشمام به مخاطب نگاه کردم آرما بود باز گوش یکی ریز از

 جانم داداش؟؟-

 گه؟؟؟یمرتبه د یانشاهلل همه چ مییخونه ا گهیما تا سه ربع د-

 خونه؟؟؟-

سمت راه پله  دمیاس دو ختهیبه هم ر یهم حساب رونیبود نگاه کردم حتما بافتضاح  یروتخت وبه اتاق خودم که حساب نشستم

لباس  ییپر از اشغال پوسته تخمه وپاپکرن بود چندتا ونیکه ارش ساخته بود نگاه کردم کنار تلوز یواز باال به همه اشفته بازار

 محکم زدم تو سرم  یکیبود  ختهیاون وسط ر

 به؟؟؟جا مرت ؟؟؟همهیدیچرا جواب نم دایو-

 اره...اره-

 ارواح عمه ام اره

از رستوران  یتونیبه سرخ کردن نداشته باشه م ازیکه ن ییغذا ایدرست کن  یزیچ یناهار هم سوپ ستین یاگه زحمت زمیعز-

 ستین یمن به دست پختت مطمئنم اگه زحمت یول یسفارش بد

 رو قطع کردم: حرفش

 ؟؟؟یندار ی، کار پزمیم ه؟یزحمت چ-

 هم هست گهید یولوزحمت کوچ هی-
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 جانم داداش؟؟؟-

 کنه؟؟؟ یکار رو ک نهمهیاالن ا یدادیرو جواب م یزودتر گوش یمردیم دایخدا خفه ات کنه و یوااااا

گرفتم فکر  یواسباب باز دیجد یها لهیاتاق بچه رو هم مرتب کن وس کمیزحمت  یب یول یاز صبح تاحاال خسته شد دونمیم-

 نشونیذاشته داخل اتاق بچراننده ام گ لیکنم اقا اسماع

 چشم داداش-

 هم خودت رو خسته نکن  ادیز-

 چشم-

 جونم یفعال ابج-

 یفعال داداش-

 دهنم گذاشتم یمن دستمو رو یخدا یوا

 کنم من اخه؟؟؟ یمن االن چه غلط یخدا-

 نفر پشت سرم گفت: کی

 د؟؟یگفت یزیچ-

به من چه ومن  گهیهم م هوی شهیخب روم نم یمکم کنه ولک کمیبهش بگم  شدیشدم کاش م رهیاقا عمران بود بهش خ برگشتم

 جلو چشمم زد از فکر در اومدم گفت: یبشکن ره؟؟؟؟دوتایاقا عمران سر کار نم نیحرفا اووووففف اصال چرا ا نیمهمونم واز ا

 ه؟؟؟یزیچ-

 نه-

 ادزدم:در زدم د یخب مجبورم چند بار یول کردیم یمنت کش دیسمت اتاق ارش اوووف اون با دمیودو

 ها یکنینم یداخل؟؟؟بد عنق امیارش باز کنم؟؟؟؟ب-

 غیج ستادهیدم در اقا عمران ا دمیبرگشتم د کدفعهینبود تا تونستم شروع کردم به فوحش دادن بهش  یچکسیداخل ه رفتم

 با اخم گفت: زدیقلبم محکم م دمیکش یبد

 چه خبره؟؟؟-

 ست؟؟؟؟؟یارش ن یچ یعنیلحظه به خودم اومدم  هی

در بسته  یفضا هیدختر تو  هیپسر و هی یوقت گفتیمامان م شهیاستغفراهلل هم ییم؟؟؟؟واییتنها نجایمن واقا عمران االن ا یعنی

 طونهیباشن نفر سوم ش

 کنم؟؟؟ یاالن چه غلط یوا طونیتوف تو روح ش یا

 رونیبرم ب شهیزده؟؟؟نم هیمن چرا به در تک یوا یزرد کردم ا رسما

 اومده؟؟؟ شیپ یخانم؟؟؟مشکل ادیو دهیچر رنگتون پر-

 کنار؟؟؟ نیبر شهیم-

 دادزدم: کنهیادم خوف م یجور هیوحشت کل وجودم رو گرفته بود مردک  دمیترسیازش م یلیتعجب بهم نگاه کرد خ با

 گهیکنار د نیبر-

من  نیورج هی شهیهم یعنیبودن  یجور هیورفتم داخل اتاقم ودر رو بستم چشماش  دمیومن هم دو رونیرفت ب متعجب

 اقا عمران نیاز ا ترسمیم

 رون؟؟؟؟یگذشته بود االن چجور برم ب یربع هی

 رفته باشه کاش

معلوم بود  اطیرو نگاه کردم باغبونمون از ته ح اطینبود داخل ح یکس شیاخ نیینبود رفتم پا یکس چیه رونیرفتم ب یواشکی

رفتم سمت  دمیکش یینفس اسوده ا کنهیبشون مدرختا رو ومرت کنهیحرص م کباری یماه کردیداشت درختا رو حرص م

گذشته بود ومن فقط  قهیدق ستیدست به کار شدم ب عیوسر اخلرفته رفتم د یعنینبود خداروشکر پس  نشیماش نگیپارک

همون  رسهیم یآرما ک نمیبودم ، زنگزدم بب زکردهیاز سالن رو تم کمیناهار و یبرا میتونسته بودم سوپ رو درست کنم وحل

 من یوا یا دنیزنگ در اومد نکنه رس یصداموقع 

-------- 

 :عمران

که باهاش محرم  یدوست نداشتم با دختر رونیاز خونه ب میزد ایهمراه ارم عیخانم چجور رفتار کرد سر دایو دمید یوقت

 ید وقتخانواده اش نبو یاعضا یبرا یخوب ریبه هرحال تصو یسقف باشم هرچند از خودم مطمئن بودم ول هی ریز ستمین

کنم دستم گرفتم روزنامه  دایکار پ دیمن با یدکه روزنامه فروش سمترفتم  دندیدیمن وپسرم رو کنار دخترشون م دندیرسیم
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که افتاد  یشوم یوبعد از اتفاقا امییکه قبال مشترک با ارام بود وبعد از اون شده بود پاتوق تنها ییرو وبعد از اون سمت خونه 

 نیا یبود حت نیدم در داخل ماش ایمبدم رفتم داخل ار لیتحو یمحراب الیرو به ژ دشیداشتم کل میداخلش نرفتم وتصم گهید

 بدم لیرو هم ببرم تحو نیماش گذارمیخانم م دایها رو داخل خونه و لهیوس نیا نکهیبعد از ا دیهم حق من نبود با نیماش

هم شده  ایارم یها لهیکارتن ولپ تابم ووس کیو هام جمع شده بودن داخل دوتا چمدون بزرگ لهیوس نیداخل ماش نشستم

 هاش یاز اسباب باز یبودند دوتا چمدون وکم

رو روشن  یاز ارام داشته باشم پل ییتا بخوام بچه ا کردمیحماقت رو نم نیوقت ا چیکاش ه نیخوابش برده بود عقب ماش ایارم

 کردم 

 نفر از دور لباسش رنگ تو باشه کیکه  نیهم"

 شه دایپ یگل فروش هیمن  ریکه تو مس نیهم

 "افتمیتو م ادی بازم

 گرفتمیم هیواسش هد یگلفروش نیاز ا شهیهم ابونیکنار خ ینگاه کردم گلفروش زدیبارون م دمیرس کیتراف به

 جمعه ادم تو خونه تنها شه هیکه عصر  نیهم"

 اسم تو باشه هیاسمش شب کنفریکه  نیهم

 افتمیتو م ادی بازم

 تموم کافه ها بازن یتکه دوسداش یاهنگ با

 تو بندازن ادیشهر همدستن منو  تموم

 زهییبندون تموم فصال پا خیسرد و یستین تو

 "زهیاز تو واسه من  گذشتن از همه چ گذشتن

 دیشدم که نبا یماه بود من متوجه عشق نیماه بود هم نیهم زوزمستونییسرد وفصل پا یهم فشردم هوا یرو رو چشمم

 شدمیم

 رمیگیم ایکنار در ییتنهاکه عکس  نیهم "

 رمیها م هیتو به خواب گر ریشب بخ بدون

 "افتمیتو م ادی بازم

از خودم  شدمیتر م وونهید افتمیبود م ایلب در میکه باهم رفت یروز اول مسافرت ادی یوقت کردیام م وونهیخاطراتمون د ادی

 ماحساس کرد یادم ب هیروز تموم احساسم رو خرج  هیمتنفر بودم که چرا 

 کاجا نیرو ا نهیشیکه م یبا هر بارون با هر برف"

 ایدن یهرجا رمیشهرم نیتو ا ییهرجا رمیم

 افتمیتو م ادیبازم  

 ستین دیکه با یاون یهست ول یهمه چ ییوقتا هی

 ستیاهنگ ن یاسون نیدرکم کن مردن به ا دوبار

 زهییبندون تموم فصال پا خیسرد و یستین تو

 زهیاز همه چ از تو واسه من گذشتن گذشتن

 " یکه دوسداشت اهنگی با – یعسکر دیحم

دود کردن بهم  گاریس یشلوغ بود شهر ول یلیخ نییورفتم پا ابونیکردم زدم کنار خ یکه رانندگ یکم رونیب میزد کیتراف از

 بود اینفر دستمو گرفت برگشتم ارم هی دمید کدفعهی دمیکش گاریس یسه نخ دادیم یارامش خاص

 ؟یکنیم کالیچ یباچ-

 ایارم میبر-

 اومد بهش نگاه کردم واخم کردم یبود ونم ستادهیا ایرو انداختم ولهش کردم ارم گارمیوس

 میبر ایب-

 نه-

 نه؟؟؟؟-

 ه؟؟یاون چ-

  دمیکشینم گاریوقت جلو چشمش س چیاشاره کرد ه گاریانگشتش به س وبا

 ستین یزیچ-

 کنم؟؟؟یبچه چکار م نینزد من دارم با خودم وا یل راه حرفک نیدوشم وگذاشتمش داخل ماش یحرکت انداختمش رو کی وبا
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 ایارم-

-..... 

 ییبابا-

-..... 

 م؟؟؟یبخور یبستن میبر-

 مخوام یییوا-

نگه داشتم واسش  یفروش یبستن یجلو ارمیلبهاش ب یکه تونستم لبخند رو رو هیثان کیواسه  یخوشحال شدم حت یلیخ

از  خوردیدادم خورد همونجور که م ایوبه ارم نیرفتم داخل ماش هیبستن یبه هرچ واسه خودم نگرفتم لعنت یگرفتم ول یبستن

بود از دستم  ادگرفتهیوراه رفتن رو خوب  یفقط بلبل زبون کردمیمکمکش  دیبا تونستیدست من گرفت هنوز بچه بود ونم

 دادزدم: رونیب دیکش

 ه؟؟یچه کار نیا ایارم-

به  ایارام بود به چشماش نگاه کردم الل شده بودم غم دن هیبودم درست شب رو به دهنم گذاشت گنگ شده یبستن کدفعهی

 دلم هجوم اورده بود 

 بخور یباچ-

 میبستن گفتیم کردیم هیوگر زدیم غیج یلیگاز گذاشتم خ یبه خودم اومدم ودستش رو پس زدم ومحکم پامو رو کدفعهی

 اخه.... یبا من چکار کرداصال نگاهش نکردم ازت متنفرم ارام ازت متنفرم  یافتاده ول

----------- 

 :دایو

 کردیم هیوگر زدیم غیدر کنار رفتم اقا عمران با همون پسر بچه خوشگل اومد تو پسر بچه ج یودر رو باز کردم واز جلو رفتم

سمت در  دیبه هم منکه ماتم برده بود اون پسر بچه دو دیمحکم گذاشتش وسط سالن عمارتمون ورفت ودر رو محکم کوب

  زدیم غیعمارت وشروع کرد با مشت زدن بهش وج یورود

 تولوخدا دمینم ینلووووو....تولوخدا بهت بستن یباچ-

 کرد؟؟؟ نجوریبچه چرا ا نیاقا عمران با ا یییواااا ختیریاشک م وهمونجور

 داره اخه؟؟؟ یریبچه چه تقص مگه

 یکرد ا هیچشمش گذاشت واهسته گر یو جلودستاش واریزد وپسم زد ورو به د غیلش کنم ج-غ-سمتش خواستم ب رفتم

عمران عمرا از همسرش  یکه اقا ستیممکن ن نیا یکه بچه طالقه ول ییبچه افسرده اس از همونا هیمن کامال معلومه بچه  یخدا

 نیرفتار ها ازش سر بزنه خب االن بهتر نیممکنه ا ریخوش اخالقه غ یلیپسر خ هیحرفا اون  نیطالق گرفته باشه جدا از ا

 چکار کنم اهسته جلو رفتم وگفتم: دیبا دونمینباشه من م یکوچولو حرف بزنم هرچ نیکه من با ا نهیا میتصم

 ه؟؟؟یمشکل زمیعز-

-...... 

 نمت؟؟؟یبب یگذاریم-

-...... 

 کرد شیکار شهیاقا عمرانه نم یول کنهیاون من رو هم ناراحت م یاز دستش دلخور یلیخ دونمیم-

-...... 

 بهت بگم؟؟ یشکالت یراز هی یدوسدار-

 سمتم وبهم نگاه کرد برگشت

 من چقدر شکالت داخل کمدم دارم؟؟؟ یدونیم-

 تلسمیم-

 ؟؟؟یترسیاز من م-

 اوهوم-

 که ستمیمنکه لولو ن-

-.... 

 نکنه هستم ، جون من بگو از کدوم لولو هام؟؟؟-

 وحشتناک-

 زشتم یلیجدا؟؟؟حتما خ یییوااا-
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 ینه ، خوشگل-

 اغشته بود رو به صورتم زد وگفت: یعیکه به ماکوچولوش  یودستا

 ینجولیا-

بهش زدم با  یلبخند دایو الیخیبابا ب یاب شده اس ا یفکر کنم بستن دادیوشکالت م لیوان یها بهم زد بو عیاز اون ما شتریوب

کرد  یاخم شهیم با شستن حل الیخیرو ب عیبه لباس هامم زد اون ما یحت شهیم یوعصب دهیاخمم واکنش نشون م نیکوچکتر

 وصورتش رو اونطرف کرد 

 ؟؟؟یقهر-

-..... 

 اخه؟؟؟ یبچه چکار کرد نیبابا اقا عمران تو با ا یا زدینم یحرف

 م؟؟یبا هم دوست بش ییایم-

 رو به نشونه نه چپ وراست کرد رفتم جلو تر اون عقبتر رفت سرش

 ؟؟؟یباهام دوست بش ییخوایبابا چرا نم یا-

 نمخوام-

 خب چرا؟؟؟-

-..... 

 ؟؟؟ینیبش نجایهم ییخوایم-

دستم رو گاز گرفته  یرو دمیند گهیرفت از راه پله باال ود یبرم سمتش دستم رو محکم گاز گرفت وفرار کرد به سخت اومدم

 هیبود رو چسب زخم زدم وبق قتریکه عم ییبد گاز گرفته بود اونجا یلیخ یاب ول ریش ریبابارفتم گرفتم ز یا ومدیبود وخون م

ناراحته  ییبچه ا ای شهیبه بچه ها ظلم م نمیدوس نداشتم بب یکالفه بودم ول نکهیا اب دمیکش یقیشدم نفس عم الیخیرو باش 

خوب هم نبود  یگذشته من رو داشته باشه هرچند من گذشته ام بد نبود ول یکس نمیپدر ومادرش دوس ندارم بب یاز دور

روز بابا انقدر  هیداره به بودن خانواده اش کنارش واگه  ازیاوقات به محبت ن یادم گاه شهینم یاجتماع تیپول وموقع زیهمه چ

اگه  دیشا یدرسته جنس مخالفم کشش داره ول رفتمینم یمن طرف حام دیبه جا شا کردیم تیمامان از ما حما ایپدر ساالر نبود 

 ور یمن حام شدیمثل االنم نم یتلخ ندهیکارم به دوست شدن با ا دمیکشینم ییتنها نقدریبود ومن ا یمیجومون صم کمی

بهش  تونمیراه بدم چطور م میرو داخل زندگ یاگر بخوام کس رفتمیرو پذ ییعمر عذاب وجدان توام با تنها کیمن  رفتمینپذ

ادم  شهیدر هر دو حالت من باختم هم رفتمیقبل رو پذ ییاز دفعه قبلم واگر هم راه ندم تنها دمیود دونمیم یعشق بدم وقت

که خودم با  یومن موندم وسط برزخ شیزندگ کیاشه بشه شر هیهمه جوره پا هک یباشه که کس یادم خوش شانس ونهتینم

االن هرچقدر بغض کنم هرچقدر  ستین یریخود کرده را تدب گنیخودم واسه خودم ساختم من به خودم بد کردم وم یدستا

چهره  یرانیا یخانواده ها یبراو میاومد ایبه دن یرانیوبا رسم ا میرانیدور شد که ما تو ا شهینم تیواقع نیمسکن بخورم از ا

دور شد  شهیهم نم نیدوست بوده واز ا نکهیا ایپسرشون بشه  ینامزد بوده وارد زندگ یکه قبال با کس ینداره دختر یقشنگ

 یاالن حام میزندگداخل  ادیکاش ب گذاشتمیشدن ندارم کاش از اولش نم یواسه دل یدل گهیکه من قلبم رو باختم من د

 کجاست؟؟؟

 شد؟؟؟ ایتو سر ومغزش خواست جدا بشه از همسرش ا زد

 اون رو کنار گذاشت؟؟ ایا

 به حال من داشت؟؟؟؟ یاصال کنار گذاشتن اون نفع ای

 کنم؟؟؟ یمردم زندگ یاز متلک ها یبعد از جدا شدن اون با هجم انبوه تونستمیاصال م ای

هم  ی، دارو وفراموش کنهینم یواهم هم کار نیچون من خودم باختم ، اشک ونفر یگردن کسگناهم رو بندازم  تونمینم االنم

عمارت  یزدم نشستم رو پله ها ششیکه خودم ات یزمیاونم اهسته اهسته تو ه نیهم سوزمیمن فقط دارم م ستیمسکن ن

 شدم رهیخ نیفم گذاشتم وبه زمرو اونطر یگوش الیخیب شهیم تمومکارشون  گهیساعت د میاز طرف آرما اومد که ن جیمس

 من با خودم چکار کردم؟؟؟ واقعا

 از اولشم نتونستم حرف دلم رو به خانواده ام بگم؟؟ چرا

 بفهمه؟؟؟ یمثل حام ییا بهیساکت موندم وگذاشتم دردمو پسر غر چرا

 خودم کردم من

 دمیکش خودم

همون  یرو گذاشتمش جا یمن حام شهینم گهیدش مخودش رو وبع کنهیکه اول خودش به مواد مخدر ول م یهمون معتاد شدم

 واالن شدم ترک کننده کشهیم یکه معتاد موقع خمار یمواد
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بدونن چکاره ام وانگشت نما بشن  ایهمه دن خوادینم شهیمن پاک نم یشونیاسم هم از پ نیا یول دنیبهم دارن کمک م همه

 تا اخر عمرم کهیرک فوحشه هیکه جلو خانواده شرمنده شدم از انتخابم واسم  نیهم

که باهم  ییبرم جاها دیکه االن با یشدم شدم عاشق ، عاشق کس یمعتاد محتاج ول هیبشه قرار نبود بشم  نینبود تهش ا قرار

 با بچه اشون یحت نمیبب شیزندگ دیاون رو با فرد جد ییوتنها میرفتیم

 خراب شد  زیبشه همه چ میزندگ کیشد وخواستم شر ادتریاز سه سال که عشقم ز بعد

 شبه سوخت  هیخوش داشتم  یایرو یهرچ هیعال یهمه چ کردمیشد ومن فکر م خراب

 تیبابا مو به مو به واقع یکه رفت ،  رفت وحرفا شهیاصال باورم نم فیقراره به اخر برسه ح یشبه همه چ هی دونستمینم واقعا

 شد  لیتبد

صورتم  یجلو یدست یداشتم با تکون ها ندهیاز ا یقعا تصورات پوچوا گهیهم بگم د دیکه نبا ییحرف دارم حرف نگفته ا چقدر

کارهام ارش اومد وروبروم  هیوشروع کردم به انجام دادن بق ستادمیلبهاش بود ا یرو یبه خودم اومدم ارش بود لبخند مزحک

 ستادیا

 دایو-

-..... 

 با توام؟ دایو-

 بله؟-

 ؟یخوب-

 خوبم-

که رفت باال ارش جلوتر اومد ودوتا دستم  دمیفته بودم من خوب نبودم اقا عمران رو دگ یچه دروغ بزرگ دونستمیخودم م یول

 رو گرفت وگفت:

 یستیتو خوب ن زمیعز-

 کار دارم یلی؟؟خیذاریم-

 یشد رهیگوشه خ هیساکت به  کنمیربعه نگاهت م هی-

 الیخیب-

 ؟؟یتا ک-

 من خوبم ییدا-

 دایمن رو ببخش و-

 ؟یبرا چ-

 گوشت ریم زناراحتت کردم ، زد-

 ستیمهم ن-

 دایباور کن و ی، مهم زمیمهمه عز-

 خودتو ناراحت نکن الیخیب ییدا-

 من ناراحتت کردم یول-

 ستمیناراحت ن گمیبابا م-

 پس بخند-

-.... 

 دمایبخند واال قلقلکت م-

 خودیب-

 بخند-

 شد وسمتم اومد با خنده فرار کردم دادزدم: طونیوش

 رسنیم نایاالن آرما ا وونهید-

 خب برسن-

 کنمایم سیخودمو خ ییتوروخدا دا-

جلوم غولتشن  دمید کدفعهیسمت راه پله  دمیاز دستش دو کردمیوفرار م زدمیم غیوارش هم دنبالم کرده بود ج دمیدویوم

ارش  گفتینم یزیبود چ دهیارش هم بهم رس کردیخودم رو صاف نگه داشتم بهش نخورم با اخم نگاهم م عیسر ستادهیا

 ه حرف اومد:باالخره ب
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 ؟؟ییخوایم یزیداداش چ-

 نه-

سکته  خوامیم کنمیحس م نمشیبیم یارش شونه باال انداخت اوووف چقدر بداخالقه ها به اضافه وحشتناک وقت نییپا ورفت

 ودستامو سمتش دراز کردم اروم به ارش گفتم: نیدر اتاقش رو باز کرد وبهم نگاه کرد نشستم زم یکنم اون پسر بچه ال

 بود؟؟؟ یچاسمش -

 نداره هیبا بق یرابطه خوب ی، ول ایارم-

 کردم بهش واسمش رو صدا زدم: رو

 جان ایارم ایب-

 وگفت: کیارش نشست کنارم رو سرام کدفعهی

 ؟؟ شدهیدستت چ-

 ستین یزیچ-

 دستاش وگفت: یکردم از ارش پنهون کنم گرفت دستمو تو یوسع

 تو؟؟ یکرد کاریچ-

 راستش...-

 اومد وگفت: ایارم

 رمیگیگازت م شترینشو واال ب کیبهم نزد ادیمن ازت بدم م-

 داد اقا عمران اومد: یصدا کدفعهیدوخت  ایمن وارم نینگاه متعجبش رو ب ارش

 ؟؟؟یتو چکار کرد ایارم-

 وگفتم: ستادمیها ا زنهیبا بچه چطور حرف م نیاقا عمران بب یبدجنس یلیمظلوم وارانه نگاهش کرد دلم واسش سوخت خ ایارم

 دیحرف نزن نجوریا ایبا ارم-

 :دادزد

 شما ساکت-

اون پسر  نیبگم ا تونستمیکه از قبال داشتم ازش م یپسر مغروره وبداخالق اصال با شناخت نیچقدر ا یوا یکپ کردم ا رسما

 صاف کردم لباسم رو وگفتم: ستین

 دیشلوغش کرد ینداره اقا عمران ، شما الک یبچه اخه گناه شمیساکت نم جمیه-

 زده بودن  باز اقا عمران دادزد: خیپشت من پنهون شده بود دستمو از پشت گرفته بود دستاش  ایمار

 رونیب ایب ایارم-

انگشت هامو گاز گرفته بود وفرار  ایودستم رو اوردم باال باز ارم دمیکش غیدستم حس کردم ج یرو تو یسوزش بد کدفعهی

 در  یجلو دمیست بره سمت اتاقش دوخوا تیکرده بود داخل اتاقش اقا عمران با عصبان

 نـــــه-

 :دادزد

 بچه ام دخالت نکن تیهم به ترب نیاز ا شیخانم و ب دایبرو کنار و-

 نه-

ارش  دیچیداخل عمارت پ یبد یودر رو محکم به هم زد صدا نییرو مشت کرد ورفت سمت راه پله وبعد از اون پا دستاش

گوشه  ایشدن رفتم داخل ارم وانهیها همشون د نیبابا ا یا رونیمت راه پله وبس دیدو عیانداخت وسر یاومد وبه دستم نگاه

 رفتم وکنارش نشستم وگفتم: کردیم هیوبلند گر بودپاهاش پنهون کرده  نینشسته بود وسرش رو ب ییا

 نداره خوشگلم یاشکال-

-...... 

 یلم نوازش ها-غ-ب یتو دیاروم خز تندخیشد واشکاش ر رهینرمش سرش رو باال اورد وبهم خ یموها یرو دمیکش دستمو

 شیوپاک تیواسه مظلوم سوختیدلم م یلیبچه خ نیداغون بود ا یلیخ یمن اندازه مادرش نبود ول

 گفتم: اروم

 شهینگران نباش درست م-

 شهینم-

 زمیعز شهیم-

 خوب نمشه ی، باچ ادینم جهیاالم د یمان-
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 بابا ، مگه مامان ارامت کجا رفته؟؟؟ یا-

 ییبابات منو نمخوا شیمنو دوس نداله ، گفت بلو پ ادیدوست ندالم لفت نم لفت گفت-

 زمینه ، نه عز-

 اروم گفتم: دمشیس-و-به خودم چسبوندمش وب ومحکم

 جونم ایارم-

 ابروم رو باال انداختم وگفتم: یتا هیاقا عمران بود  هیشد چقدر شب رهیچشمام خ به

 یقول بد دیبا یرو واست درست کنم ول یهمه چ دمیمن قول م-

 ؟؟یچه گول-

 نه ، قول  یگول-

 زد وگفت: یلبخند کمرنگ دمیوخند

 ه؟یچ جهیگول ، گول د-

 تا مامان ارام برگرده  میکنیوکمک هم م میدیکه دستامون رو به هم م ییقول از همونا-

 پس گول-

 رو دراز کرد ودستش

  یوبهم کمک کن یبخند شهیقول بده هم نیخب ، بب یلیخ-

 کمک؟-

 من گفتم رو انجام بده باشه؟ یهرکار یکمک کن یتونیم دونمیم یباهوش یلیخ یومم ، تو فک کنم چهارسالته وله-

 باشه-

اش عوض شد انداختمش  هیروح کمیخب  یول یفک کنم خل شد دایو یدارم ها ه ییبچه چهارساله چه انتظارا هیبابا من از  یا

کاناپه منتظر نشسته  یرو دیغذا دادم وخواب ینه رو مرتب کردم بهش کمکمک کرد خو یهمراهم کم نییدوشم وبردمش پا یرو

 یاقا عمران بود ول هیشدم جز جز صورتش شب رهیخ ایاومدنشون بود به ارم یکایدبرسن اسپند رو دود کردم نز نایبودم آرما ا

  دنید یزیچ هیحتما  الیخید ببو گهیجور د هیاش  افهیارام ق ادمهیکه  ییتا جا ههیبه همسر عمران هم شب گفتنیم هیبق

 خونهیبره اصال درس نم شیپ نجوریبره مهد کودک هم دیبا گهیبود کاش بتونم حالش رو خوب کنم دو سال د دهیناز خواب یلیخ

زنگ در اومد رفتم سمت در وباز کردم در رو  یاالن تا زوده خوب بشه تو حس خودم بودم صدا نیهم دیبا شهینم یوادم موفق

 :نییبا داد اومد پا کدفعهیرفت طبقه باال نشستم رو کاناپه  یبود بدون حرف اقا عمران

 ؟؟؟ییبابا کجا ایارم-

-..... 

 ایارم-

 گفتم: عیوسر ستادمیا

  دهیخواب سیس-

 وبا اخم گفت: اومد

 ؟یریشما خانم ام یگیم یچ-

 دینکن دارشیخوابه ب ایلطفا اقا عمران ، ارم-

شد  الیخیداد ورفت سمت کاناپه وبعد از اون ب رونیشدم اقا عمران نفسش رو ب رهیبود خ دهیکه روش خواب ییکاناپه ا وبه

 پسر خل وضعه ها نیا رسمیموضوع دارم م نیبابا کم کم به ا یوبرگشت ورفت سمت اتاقش ا

 زنگ اومد یصدا باز

که پشتش به در بود پشت در بودن  یبرگه بود و خانم ییکه دستش چند تا یجوون یهمراه با اقا سیودر رو باز کردم پل رفتم

 گوشم: ریکردم خانم برگشت و محکم زد ز یرو کامال باز کردم واهم یدر ورود

 به شوهرم یولت کنه بچسب یحام نکهیبعد از ا کردمیفکرشو نم یعوض-

 ؟یاورد چــــــــ رونیب شیدود نکیهمون ع ایرو گرفتم و اون خانم خودش رو از پشت نقابش  صورتم

---------- 

 :عمران

 دمیرو شن یزن غیج یکه صدا دیبه پله اخر عمارت رس پاهام

 دایو یشد یعوض یلیخ-

 ؟یچــــ نییرفتم پا عیسر
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 گفتم: دایبا و همزمان

 ارام؟؟؟-

 نکار؟؟؟یا یچ یعنی روزید یعنیاخر ماه بره  خواستیکه م نیدهنم خشک شده بود ا ی، حرف تو میشده بود رهیهم خ به

 کرد مسلط باشه  یسع ستادیا محکم

 دایبرسه که با و نجایکرت به ا کردمیعمران ، فکرشو نم یحیوق یلیخ-

 حرفش رو تموم کنه دادزدم: نگذاشتم

 خفــه شو-

 که کنارش بود برافروخته شد وداد زد: یپسر

 درست حرف بزن-

 بهش وگفتم: دمیچسبهم بودم  یعصب یلیبلند بود خ یلیقدم خ واریجلو وگلوش رو گرفتم وچسبوندمش به د رفتم

 یمن دخالت کن یتو کارا یجوجه دوروزه حق ندار-

 زد: غیج ارام

 شوهرم رو ول کن یوحش-

 اخه؟؟؟ یچ یعنیوا رفتم  رسما

 دادزد: سیبود پل لشیپسر که وک اون

 دیبس کن-

 جلو اومد وگفت: سیرهاش کردم ورفتم کنار پل اروم

 عمران مهراسا؟ یاقا-

 بله؟-

 دیبچه اتون محکوم دنیشما به جرم دزد-

 :دادزدم

 مسخره اس دزده؟؟؟حرفتیبچه اشو م یبچه ام؟؟؟مگه کس یچ-

 شهیباهاتون برخورد م گهیجور د هیواال  دیلطفا اقا نزاکتتون رو حفظ کن-

 واسه خودت؟ یکنیبلغور م یکنم؟؟؟؟چ تیرعا ویچ-

  دیخانم فرهان بد لی، بچه رو تحو دیاقا درست حرف بزن-

 از رو ناش من رد بشه نکهیهرگز ، مگه ا-

 اومد جلو وگفت: ارام

 عمران یوقته مرد یلیتو خ-

 زدم وگفتم: یپوزخند

 مرده؟؟؟خوبه-

 جلوتر اومد وگفت: سیپل

 دیکن یهمکار سیلطفا با پل میخونه رو دار شیحکم تفت-

 ؟؟ سیپل یاقا یگیم یچ-

 گفت: ایارم کدفعهی

 شده؟؟؟یچ یباچ-

 جلو وگفت: دیپر ارام

 میبر ایمان بما زیعز-

 امینم-

 رمیواست بگ یبستن میقربونت بشم ، بر ایب-

 وپشت سرمن پنهون شد وگفت: دیدو ایارم

 والئهیاون اقاهه ه لمیمن نم یباچ-

 یبر ذارمینم یینترس ، باشه بابا-

 زد: غیج ایخانم ارم دایمن وو یبه پا دیچسب ایارم رهیرو بگ ایاومد دست ارم ارام

 لمیطا من نمکمک چن لف ییخوله ا-

 زد: غیارام ج کردیم هیگر  ایرو محکم گرفت وهمونجورارم ایخانم دست ارم دایو
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 نبود؟؟؟ یکاف یه دستت رو از بچه ام بکش عمران رو گول زد-ز-ر-ه-

 ایسمت ارم دمیکردم وبعد از اون دو یومن هم تمام حرصم رو سرش خال دیزدم و اون جوجه پسر سمتم دو یلیبهش س محکم

 عیجلومون بودند سر سیپل ییرو باز کردم چندتا نایخانم ا دایدر عمارت و یلم وخواستم فرار کنم که وقت-غ-ش بوگرفتم

انگشتام گذاشته  نیرو محکم ب کشیکوچ یانگشتا رونیب دیدستام کش نیرو از ب ایمحکم ارم سیارام خودش رو بهم رسوند پل

 شل شدم بچه ام ازم جدا شد  دیکشیم غیبود وج

اول داغ خودش رو به دلم  برهیرو م فیکث یباز نیداره ا یبه دلم نشسته بود شونه هام خم شد اون لعنت ایکه غم دن انگار

بود من امشب خون  ستادهیخانم هم کنارم ا دایو دیچیتو مغزم پ یبد یگذاشت واالن هم بچه ام در عمارت بسته شد وصدا

که ارش بهم داده بود همون موقع  یرو ازم جدا کنه رفتم سمت اتاق ایمار گذارمیبودم لعنت بهش نم یعصب زمیریارام رو م

ارام لعنت بهت درسته خودم عامل  کنمیکردم نابودت م دایواسلحه ام رو پ ختمیزنگ در اومد رفتم وکمدم رو بهم ر یصدا

  یحذف بش یاز زندگ شهیواسه هم شمیم نیخودم هم عامل ا یرفتنت هستم ول

 دیسمتم اومد واز دستم کش دیبودند ارش اسلحه رو د ستادهیچهارچوب در ا  نیخانم ب دایارش وو موقع در باز شد همون

 دادزدم:

 بده من اون اسلحه رو-

 اخه با خودت؟؟؟ یچکار کن ییخوایعمرا ، داداش تو م-

 :دادزدم

 ها ارمیسرت م ییبال هیپس بده اسلحه ام رو واال -

 یریرو بگ ایحضانت ارم یوقت نتون چیوه یقتل بشکه مسوب  نهیبهتر از ا یاریبال سرم ب-

 :دادزدم

 پسش بده گمیبهت م-

 ؟؟؟؟یرو از دست بد یهمه چ ییخوایم-

 :دادزدم

 که ارام رو ترک کردم یاز دست دادم درست از همون روز ویوقته همه چ یلیمن خ یلعنت-

 لب تخت ودادزدم: ونشستم

 نمیرو بب یکس خوامینم-

 اروم گفت: ستادیخانم ا دایو یول رونیاز اتاق زد ب عیفشار دادم ارش سرتخت رو محکم  یها ولبه

 من-

 :دادزدم

 ؟؟؟یفهمیکس رو م چیخانم ه دایو-

 وگفت: ستادیوروبروم ا اومد

 سر شما دوتا؟؟؟ شدیکه چ فهممیرو نم نیا یول فهممیم-

 :دادزدم

 ؟؟؟یفهمیتنهام بگذار م-

 :دادزد

که ادعاشون  ییدارن زخم من رو اروم کنن همونا یکه سع ییدورم رو همون ادما یهاحماقت ادم  فهممی، نم فهممینه نم-

 زیمن کنار اومدم با همه چ دینیبب دیحلش کن زیمصالحمت ام ستیاقا عمران؟؟؟بهتر ن یتاک ی، ول دوننیم شهیم

 زدم وگفتم: ییا قهقه

 یول دیمن وارام بگذار یرو بجا یخودتون وحام نییخوایخانم همه اش م دایو دییشما شناسمیکه م یادم نی.واقعا احمق تر-

که  ییهوا ، رابطه ا یکه چقدر رابطه متصل شده فرق داره طرز فکرش تا رابطه رو دیندار یخبر چیه دیندار یخبر چیشما ه

 کینداشت تا  یواساس هیپا چیکه ه یمن ، رابطه ا ییس زودگذر پسر دا-و-که پشتش ه ییبود تا رابطه ا یپشتش زندگ

 شده یمتالش یزندگ

 داشت : یبیانگار که بغض عج دمیرو شن صداش

وقت  چی، اره ما ه هیتهش چ دونهیعاشق بشه نم یادم ودل ادم وقت ینبود ول یزیچ چیته رابطه ما ه دیگیاره شما راست م-

مخالف بودن  شونیبا نامزد ایکه دن میبش ییکه نامزد ساده ا میرفت شیما فقط تا اون حد پ میروز کامل دونفره نداشت کیخاطره 

 اقا عمران من کجا وشما کجا؟ دینیاالن هم بب ،از همون اولش  دیشما کامل بود یول

 که به سمتش گرفتم وگفتم: دیوبا انگشت تهد ستادمیا
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 نبودم  یوقت ادم دورو ونامرد چی، من ه دینکن سهیمن رو با خودتون مقا دیریبگ ادی-

اونقدر  دیشا کردمیاستفاده م دیرسیکه به ذهنم م ییاز هر کلمه شکننده ا دمینش رو دمشت شده اش وچونه لرزو یدستا

بودم  دهیوقت اشکش رو ند چیبعد از اونشب که اصال اونشب هم اشکش رو به من نشون نداد ه دمیدیمحکم بودنش رو نم

 شه؟یخانم چجور خورد م دایو نمیبب خواستیدلم م

 دمشیدیانقدر محکم نم باری خواستیم دلم

  دمشیدینم نیوخوش ب یقو انقدر

 به سرم اومد  نایمن اونقدر نامرد ودورو بودم که ا دیاقا عمران ، شا نیگیشما راست م دیشا-

 دادزدم: شدمیم یعصب دیجنگیونم کردیرو قبول م یراحت همه چ نکهیا از

 یمن دخالت کن ینکن تو زندگ یخانم انقدر هم سع دایو یکنیبسه ، بس م-

 کمکتون کنم خوامین فقط مم یول-

 کمک کنه یبه کس تونهیادم بازنده نم هیتو؟؟هه ، -

 وگفت: ستادیا صاف

  کنهیوبرنده اش م کنهیجاشو عوض م یباز گهیراند د کیبازنده اس  دیکنیکه فکر م یواسه اون ادم یگاه-

 بابا  ینکرد  ا یحرصش رو هم سر در خال یحت رونیاز اتاق ب ورفت

راست رفتم داخل اتاق  کیو رونی؟؟؟رفتم ب رمیرو پس بگ ایتو وجودم من االن چطور ارم کردیم دادیب یگذشت کالفگ یکم

 بود برگشت سمتم وگفت: شیارش در حال باز کردن ساعت مچ

 شده؟؟؟ یزیچ-

 من چکار کنم ارش؟؟؟-

 و؟؟؟یچ-

 بر گردونمش اخه؟؟؟؟ تونمیرو با خودش برده من چطور م ایارام ارم-

 با صبر-

 تو؟؟؟ یگیم یچ-

 یندار ییصبر کن پسر چاره ا-

 ؟؟؟یفهمینداره م یصبر یمن جا یزندگ یول-

 یداره داداش حداقل مجبور-

 بود اومد ودوطرف بازو هام رو گرفت وگفت: دهیپر دمیهام ول شدن انگار که ته مونده ام شونه

 دیبا یعنی ایواسه حضانت ارم یموقع مدرک بجورکن تا اون  یسع گهیروز د ستیکمتر از ب یزیاس چ گهیدادگاه اواسط ماه د-

 میبجور

 چجور؟؟؟-

 هیخال ی، راستش االن فکرم خال گمیبه وقتش بهت م-

 شیرو به من برگردون ایقول بده ارم یباشه ، ول-

 کنمیتالشم رو م یول دمیقول نم-

 خوامینه ارش من قول م-

 ؟یاگه نشه چ-

 یهست یخوب یلیخ لی، تو وک یتونیتو م یول-

 کنمیتمام تالشم رو م-

 بابا یا-

 نخواه قول بدم-

 اخه چرا؟-

 یچ یعنیقول زدن  ریز یخوب درک کن دیتو که با نیبب-

 زد  ینرم ولبخند

 تتیبابت حما یباشه داداش ، مرس-

 داینکردم تو هم مثل آرما وو یکار-

 داداش ، مزاحم نشم یزیعز-

 یمراحم-
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 گهیمن برم د-

 عمران-

 برگشتمراه متوقف شدم و نیب

 جانم؟-

 ؟؟؟یوقت دار-

 وقت؟؟؟-

 میاوهوم صحبت کن-

 البته-

 پس نهیکنار شوم میبر ایب-

ودو کاپ دستش بود اومد ونشست روبروم  ارهیگذشت رفت داخل اشپزخونه تا قهوه ب یکم نهیکنار شوم نییاومد پا وهمراهم

 مزه کردم وگفتم: یکم

 شنومیم-

 خوام؟یراستش کمک م-

 ؟یراجع به چ-

 اشفته ام شدهیچ دونمیهست نم یش چند روزراست-

 ه؟؟؟یچ هیچرا؟؟؟قض-

 نه ایبشه  ستمیمطمئن ن یکنم ول یکار هی خوامیم-

 ؟؟؟یچه کار-

 راستش سارا خانم هست-

 بگه بهم  خوادیم یزدم حدس زدم چ یلبخند

 دونمیم-

 نشست وگفت: صاف

 ستیاخه اونجور ن نینه بب-

 چجوره داداش راحت باش دونمیمن م-

 ...یلو-

 ه؟؟؟یحاال راه حلت چ-

 گهیشرکت آرما کار کنه راستش من هم اونجا هستم د یعنیشرکت خودمون  ادیدعوتش کنم ب خواستمیمن م-

 خب خوبه فکرت که-

 شهینم نجوریخب ا یاره ول-

 چجور؟؟؟-

 پدرش فوت شده  فهمهیشرکت بهتره م ادین دایاوال که و-

 ؟؟؟یچــــ-

 متاسفانه-

 ؟؟؟یگیم یجد-

 فوت شد سکته کرد  دایو یعد از فوت ساختگب-

 یوا یا-

تا  تونهیبچه اشه  وکال نم رهیشرکت بهم کمک کنه آرما هم که درگ یتو یکی خوامیمن م شهیاش خراب م هیراستش بفهمه روح-

 کی دنیفهم مساله کنم به محض نیوارد ا تونمیدو نفر خواهر که اصال خواهرو نم مونهیشرکت م ادیب افتادهیکه راه ن یوقت

 نفر کیموند  االنو  کنهیم یراست از سارا خانم خواستگار

 اون شخص من هستم؟؟؟-

 یرو اداره کن دایسهام و یاره ، البته اگه قابل بدون-

 د؟؟؟یکنیم یخانم رو شوخ دایمــــن؟؟؟؟سهام و-

 لطفا یکمکم کن خوامینداره ، م ینه شوخ-

 اخه یول-

 یشیموفق م یلیخ نیکنار ارت دونمیم یشرکت سابقه هم که دار ایب یدنبال کار دمیاخه نداره ، فهم-
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 حرفش رو نزن-

 اخه چرا؟؟؟-

داخلش دست داره دست  نیکه ارت یزیبه هرچ گهید خوامی؟؟؟نمیشرکت هم مشترکمون کن ییخواین؟؟؟میارت یگیم یدار-

 کنم وناراحتش کنم لطفا یدراز

  ستین نجوریا نینه بخدا ارت-

 ....یول-

 تا اون موقع پروژه ما هم حله کشهیطول م یبرگرده سه ماه سیاز انگل ادی، تا م ستین نینداره فعال هم که ارت یول-

 یکه با سارا خانم ازدواج کن مونمیم یفقط تا وقت یول-

 کیباشه قول بده شر-

  میرو دراز کرد سمتم به هم دست داد ودستش

  ستیدست بردار ن نکهیمثل ا یبابا زندگ یا

خاطره  چیهمه سال ه نیبد ا ستیدلم گرفته بود امشب هم پسرم کنارم ن یلیخ دنیکش گاریاتاقم وشروع کردم به س رفتم

 یسوخت ول یلیرگم خاموش کردم خ یرو رو گارمیاتاق س یقد یها شهیبدجور دلم گرفته رفتم سمت ش ستیاز ارام ن ییا

 یزخم قبل یرو دود کردم وباز رو یبعد گاریس ومدنیهم م به درچق نکهیبه امروز فکر کردم به ا سوختیم شتریدل من ب

که ارام  یرو دستم گرفتم عکس لمینبود موبا یزیوسوزش دستم دربرابر دردم چ رگهامیسوختن مو یخاموشش کردم صدا

اون سر  توق چیشاتش رو گرفته بودم رو اوردم بهشون چشم دوختم کاش ه نیگذاشته بود و اسکر نستایداخل ا ایهمراه ارم

 که اونهمه حرف به گوش ارام برسه  نیبه پدر ارت کردینم انتیکاش مادر من خ رفتیحرفا نم

 مردم بود وبه حرفشون گوش داد ورفت یکه فقط دنبال حرفا یدختر ارام

 ایارم خواستیپسرم رو م یبودم دلم صدا دهیکش ییسه تا یرو دود کردم وبعد یبعد گاریس باز

 بود؟؟؟ یمگه گناه من چ تخواسیارام رو کنارم م دلم

 که باورش نداشتم یقتیارام بلند کردم اونهم بخاطر حق یاز کوره در رفتم ودست رو کباری نکهیا بجز

 بد بو یقرمز تنها لتریف گاریس

 اب وجارو یب یاتاق خسته  کی و

 نییبه پا زانیالمپ صد از سقف او کی

 نیاه پشت اب بعدش کام سنگ کی

 دمیمن جو که سرش را یکیب خودکار

 دمیبر یلیبه شب سوزن زدم خ یلیخ

 اشک منو یسخت چوب زیم یوغبار رو گرد

 کردیمرا سر گرم م یها یکه کودک یان عطر خوب افتادن

  کردیشرم م یکه بودم گونه ها کودک

 یگاه هیهمسا یپنهان یبوسه ها از

 ینگاه یمختصر گاه یسالم یگاه

 یاشتباه الیخیعابران ب به

 یدر اطراف ماه نعش تنگ یبو به

 پر از اسم تو تکرار یها یخط خط به

 واریمشت من کنار چشم د یجاها به

 خورده مهین یکنسرو ها انسوترم

 که نمرده یاز عطر جنون ریوتقد 

 پر از ته مانده دود یگاریس ریز کی

 هر جفتمان بود یخانه  یزمان نجایا

 فرش است از اشعار پاره نیزم یرو

 دوباره یصورتم زخم یشعر رو هر

 در  یکیمتروک در نزد ییا نهییا

 از من مبتال تر هیگر یمبتال من

 راه رفتم در اتاقم رو به بن بست یه
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 که نشکست یبه افکار دمیمشت کوب یه

 یاهیگ یدارو یتو دمیدم کش یه

 یگناه یکردم عشق را با ب اعدام

 خودم خواندم دوباره یشعر گفتم ه یه

 گوشواره یضل زدم به گوش تو یه

 تمام خنده ها را گل گرفتم درز

 بودم که هردو اخر سل گرفتم انقدر

 سرفه پشت سرفه پشت سرفه کردم یه

 گردن یورگها یچرک یفکر ها یه

 را اواز کردن تارینت به نت گ یه

 اغاز کردن کرشیرا بر پ اغوش

 دارم ریپر از تصو ییتابلو ها من

 دارم ریتاث یکتاب خوب ب یکل

 چرت است میدانیکه م یسخنران یکل

 کدستیحس  یشعار مثبت ب یکل

 ستیکاف حینمانده بعد تو توض یحس

 ستـــیمـــن هم اضـــــاف نیمنم تنها هم نجایا

**** 

 صبر کن ارش اومدم-

 زود باش داداش-

 ادیارامش پ یجور چیه یول دایو اداره سهام و یریام یکنارم ورفتنم به شرکت خانوادگ ایهفته گذشته از نبودن ارم کی

نداشتم  دنینقشه چ یبرا ییاصال دل وحوصله ا یبودم قرار بود سارا و ارش رو به هم برسونم ول یعصب یحساب کردمینم

 منفجر شد یاعتمثل بمب س کدفعهی مینشستم کنار ارش وراه افتاد

 ؟یبش یومشک رهیلباس رنگ ت الیخیب دمتیمدت که د نهمهیبعد ا ییخوایهنوز نم قیعه رف-

-...... 

 ه بابا حرف نزنباش-

گوش  یزد ارش ول غیدادم باز ج نییسرد پا یرو با وجود هوا شهیش کردیارش هم پشت سر هم غر غر م کیبه تراف میدیرس

 یکنارش بود ول دیخندیخوشه م یلیانگار که خ دمیکش یقیاه عم دیدیم دیکه نبا یخورد به کس کدفعهی دیندادم چشمم تاب

که قبل از باز شدن در چراغ سبز شد وزدند  رمیسراغش رو بگ نییحالش خوبه اومدم برم پاکجاست  ایکنجکاو شدم بدونم ارم

 :دیجلو ازمون ارش متعجب پرس

 ؟؟؟یخودت رو بکش ییخوایم وونهید-

-...... 

 رو پخش کرد یواهنگ ریدست برد به پل ارش

 روزا نیبه من نداشته باش پر از غمم تو ا یکار"

 روزا نیاجهنمم تو  یزد شمیات یبدجور

  ییا بهیبه من نداشته باش تو هم واسم غر یکار

 ییا قهیسل یباز کنارته چقدر تو ب هیک اون

 به هم پرته حواسم به درک یختیر احساسمو

 شده رنگ لباسم به درک ایبازم س یرفت

 شکنمیرو م یفدا سرت شکستن غرورمم

 "به درک ازمیتو دست ن یپا ریشده ز له

 گفتم: یوشروع کرد به غر زدن عصب رونیپرت کرد ب شهید واز شفلش رو در اور عیسر ارش

 ؟یستیپسر تو چرا اروم ن-

 شهیازت گرم نم یاب چیهم برقصم؟تو هم که ه یواست بندر ییخوایشرکتمون م ادیب شهینم یسارا خانم راض ینیبینم-

 بابا یا-



Roman-City.ir 
 رمان فیلتر قرمز

 

https://telegram.me/romancity 184 

 

 میشد الیخیتهش دعوا وبحثه پس ب میبد ریاگه به هم گ میدونستیرد وبدل نشد هردومون م نمونیب ییمکالمه ا گهید

دلش خواسته بود انجام داده  یهر کار یبود وهرکس ختهیشرکت به هم ر یداخل اتاق هامون ، حساب میشرکت ورفت میدیرس

 نجوریاوضاع ا ستیکه ن نیارت گفتنیهفته همه م کی نیا یتو وضاعبهتر شده بود ا یبود به تمام قسمت ها نظارت کردم کم

داخل با لبخند  دیمجبور بودم در اتاق باز شد وارش پر یبه اوضاع برسم رو نداشتم ول نکهیدل وحوصله ا یلیشده خاشفته 

 گفت: یپررنگ

 شدهیرد کن تا بگم چ ی، مژدگون یمژدگون-

 شده؟یچ-

تا  دیما با نکهیو ا برسه یبه ک ایحضانت ارم رنیگیم میو تصم رنیگیوقت دادگاه رو جلو انداختم تا اون هفته واست دادگاه م-

 دادگاه به نفع تو صادر بشه یتا را میبد نشون بد یارام خانم رو تو چشم قاض یاون موقع حساب

 اخه چجور؟؟-

 ؟؟؟یحاضر میدردسر بنداز یوارام خانم رو تو مینینقشه بچ یسر هی دیبا-

 ؟ییچه نقشه ا-

 جلو وگفت: اومد

 .... نیبب-

 حرفش تمام شد داد زدم:  یوقت

 ؟؟یشد وونهیدنه -

به  زیو همه چ میکنیرد م ایگرفتن وحضانت ارم یو به فرزند یمادر یارام رو برا تیصالح نجوری، ا دهیبه جان ارش جواب م-

 شهینفع تو تموم م

 ؟یگیم یچ یدار یفهمیاخه تو م-

 میاز دستش بد دیما نباوقت مهمه  نیا هیهر ثان میهفته وقت دار کیحاال که جلو افتاده وقت دادگاه و فهممیبه خدا م-

 بشن یبشم عمرا خانواده ات راض یمن هم راض یول-

 میکنیم شونیراض شنیم-

 امیکنار ب تونمیخانم نم دایبا خواهر زاده ات و امیکنم وباهاش کنار ب یرو بتونم راض ینه ، نه رو من حساب باز نکن هر کس-

 زاستیچ نیاون مخالف ا

 هوا بوده یوپرونده ات رو یشدیم تیروز تاحاال چرا تو رد صالح بهش فکر کن از اون کمی شهیبخدا م-

 م؟؟؟یبشن چطور اون مسئله رو حل کن یوخانواده ات راض دایو-

 شهیاون هم حل م-

 شه؟؟یم-

 شهیم-

بود  یطانیش یونقشه ها یطانیزد که داخل لبخندش پر از حرارت ش یزیام طنتیسرش رو کج کرد ولبخند ش یزد و کم یوچشمک

 ایشانس رو هم از دست ارش از دست بدم واسه حضانت ارم کمی نیکه هم ییاز اخر قصه ا ترسمیمومن 

 وگفت: دیرو کش دستم

 یشعبه به اون شعبه دادگاه مردم از گشنگ نیپاشو پسر از صبح تا االن از ا-

بود به اسرار ارش  یفروش تزایها بود البته پ یکیکه اون نزد یسمت رستوران میرفتن از اتاق ورفت رونیکرد به ب ومجبورم

 زد وگفت: یگذشت ارش لبخند کمی میسفارش داد تزایداخل وپ میرفت

 بشه یزودتر به گوش ارام خانم برسه قراره چ دینباشه با یهرچ کنمیخبر رو پخش م نیشرکت ا یمن تو-

 ارش من نگرانم یول-

 هیساختگ زینباش داداش همه چ-

 ارام یول-

 :دادزد

 دهیمحلم بهت نم یدختر حت نیارامت ، پسر ا نیبا اعه برو به درک -

 اون همسرم بوده ، االن مادر پسرمه یول-

 گهینفر د کیو همسر -

 ستمیمسئله ن نیبه ا یبس کن ارش من راض-
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 یزیبخدا دو هفته اس چ نیهم شهیهم روغن به اش اضافه م کمیو شهیرد وبدل م یحرف هیباشه فقط  یزیچ ستیقرار ن یول-

 میرو از دست بد ایهست که ارم نیعض اب شهینم

 ها شهینم یراض ؟؟؟بخدایارش به خواهر زاده ات فکر کرد-

 شهیمن ازش کمک بخوام م-

 میکن دایرو حداقل پ گهینفر د کی ایب-

 نوچ-

 چرا نوچ-

 انتخابه  نیانتخاب بهتر نیگفت سوما ا هیبه بق شهیمسائل رو نم یلیدوما خ ییاوال تو کنار ما-

 تو ها دونمویمن م ادیباشه ، فقط اگه گند کار در ب بابا یا-

 باشه-

بهشون  یمطرح بشه چه حال یریموضوع با خانواده ام نیا یرو خوردم اشفته بودم وقت تزامیاز پ یمیجلومون گذاشته شد ن تزایپ

 باشه دینبوده وحاال با زایچ نیاصال ا دهیدست م

--------- 

 :دایو

ارش حرفش رو بزنه امشب از همه خواهش کرده  میومنتظر بود نمنیداخل سالن نش میدنه شب بود همه نشسته بو ساعت

احترام بگذارن باالخره به حرف اومد جا به جا شد ونشست کنار مامان گونه اش رو  مشیبود که به حرفاش گوش بدن و به تصم

 د وگفت:-ی-س-و-ب

 به خانواده امون اضافه شده دایکه جد یدبخوام نه واسه خودم واسه فر یزیچ هیازت  خوامیامشب م یابج-

 زد وگفت: یلبخند نرم مامان

 ارش؟ یباز پاچه خوار شد هیچ-

 ییجورا هیکه چرا انقدر محکمم  دادینم ریبود که امشب اقا عمران بهم گ بیشد عج رهیکرد وبه اقا عمران خ یاخم ساختگ ارش

 خودش بود یتو یلیخ

 ازدواج کنه دایو راستش خواهر اقا عمران قصد داره با-

 بامن؟؟؟ یچ رونیزد ب چشمام

 نگاهمم نکرد ورو به مادر بلند گفت: یشدم حت رهیبه اقا عمران خ متعجب

 کنمیموضوع که االن خدمتتون عرض م کی یالبته فقط داخل شناسنامه اون هم برا-

 ودادزد: ستادیا مامان

 ؟یگیم یچ یدار یفهمیم چیارش ه-

 کنه؟؟؟ ریمن رو تحق خواستیتا چه حد م ییاشده بودم اخه د یعصب یلیخ

 وگفت: ستادیا ارش

 اگه... رهیگیرو م ایاومده ارام حضانت ارم شیپ یبخدا موضوع مهم یراستش ابج-

 نگذاشت حرف ارش تموم بشه ودادزد: مامان

 بشنوم یزیچ خوامینم-

که  یپسر دیگنجیباورم نم یرده بود توک ریمن رو تحق نقدریا ییدا نکهیسمت اتاقم باور ا دمیاتاقش من هم دو ورفت

داره من رو  یکه هربار سع یکرده پسر یچرا از من خواستگار فهممینم چیبچه ه کیهمسرش رو تازه طالق داده اونهم باوجود 

 از سر من دست برداره خواستینم یبدبخت نکهیووجودم رو خورد کنه مثل ا

-------- 

 :ارش

 همه باهام قهر کردند عمران جلو اومد ودستامو گرفت وگفت: ایگو شمینم دینا ام من یبهم گفت ول دیرس یزیهرچ یهرکس

 بخدا دمیتو ند ی، ادم به لجباز یتو گوش نداد یکنیگفتم اوضاع رو خرابتر م-

 کنمیعمران من درستش م-

 :دیغر عمران

 یخانواده ات از دست نداد یاعضا نیرو ب گاهتیپسر بس کن تا جا-

 ؟؟؟یفهمیم یدیز دست مرو ا ایتو ارم یول-

 تا اون موقع میکنیم دایپ گهیراه د هی-
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مدت ازدواج کنه واالن هم خانواده اش  کیتا  تونهینم یعنیارام هنوز ازدواج نکرده  دمیبخدا از چند تا از دوستام هم پرس-

 یزیبخواد هم به پاش بر یزندگادامه  یبرا ایکه ارم یزیهرچ یازدواج کن دایاجازه ندادن بهش ازدواج کنه االن تو اگه با و

 میتونینداره م یعقالن تیکرده وصالح نیبه نامزد تو ارام توه نکهیاون با مدارک من وا زجدا ا شهیتو م یبخدا حضانتش برا

وجود نداره اون االن  کردیکه فکر م یزیچ نیا میبفهمون یتو که به قاض یاگه ازدواج کن یازش ول میریرو بگ ایحضانت ارم

رابطه نامشروع  یخواهر زاده بنده رابطه دار یعنی یریام دایواالن با و یادم هوس باز هست کیو پرونده نوشته تو واست ت

ما  یوحت قیاومدن واسه تحق ی، وقت یرو عوض کن یزیچ یتونیبخدا نم یادامه بد ییخوایم یتا ک یشد تیصالح ؟؟؟؟؟ردیفهمیم

 باز هم باهام مخالفت کن شهیباز هم بگو نم یبود دایشصتمون هم خبر دار نبوده تو همراه و

 ...یول-

 کنمیصحبت م داینداره من االن با و یول-

دست گذاشت تا عمران پسرش رو از دست بده اون هم بخاطر اون  یدست رو شهینم دایسمت راه پله بسه حماقت و ورفتم

 چهیدستش بره اون من رو باز یبرگ برنده زندگوقت  چیه گذارمیدارم رو نم یکه از ارام عبد ییا نهیک ادمهیخوب  تهیعفر

 وقت  چیه گذارمیوقت نم چیخودش کرد ه

 موهاش رو فرو کرد داخل وگفت: نییاومد پا دیمن رو که د کردیم هیرو باز کردم نشسته بود رو تخت وگر دایاتاق و در

 رونیبرو ب ییدا-

 میصحبت کن دیما با دایو-

 :دادزد

 ؟؟یبفهم ییخوایرا نمباهات ندارم چ یحرف جیمن ه-

 میبه عمران کمک کن دیما با دایگوش کن و-

 ییمسخره اس دا د؟؟؟حرفتیبا-

 ینبود یادم نجوریتو ا دایو-

 ؟؟؟ییخوایازم م یچ یفهمیتو م یول-

دست اون  ریاگه ز ایارم یکه فکرش رو کن هیگوشت پست تر از اون ریزد ز شیهفته پ کیکه  یارام خانم نیا دایو نیبب-

 خراب بشه کتیبخاطر اشتباه کوچ ایسرنوشت ارم ییخوایتو که نم شهیاجتماع م یادم خراب برا هیبشه  بزرگ

 ؟؟؟ییخوایم یدار یهست ازم چ تی؟؟؟؟حال یگذاریم هیاز من ما یچرا دار ییدا-

  دایبس کن و-

از  یدار ویبچه ام داره چ یتهمسر دومش اون ح شمیانجام بده من م خوادیاقا عمران ازدواج مجددش رو م ییتو بس کن دا-

 ؟؟؟؟یریگیم یک

 :دادزدم

 یستیبهتر از عمران ن یکرد یکه با حام ییرو بفهم بعد از غلط ها نیا دایو یستیتو بهتر از عمران ن-

کرد صداش نلرزه  یسع کردیبلند م یفرد یحت ایمن  یدستش رو رو دایعمرم بود و یبار تو نیصورتم سوخت اول کدفعهی

 ادامه داد:

 یدراز تر نکردم اگه روز ممیوقت پامو از گل چیخانواده ام بشه ه ینداشتم که باعث شرمندگ ییرابطه ا یوقت با حام چیمن ه-

مثل  یلیحالم از فام رونیارش االن هم از اتاق من برو ب یگمون نکنم بفهم ؟؟؟امایفهمیدوسش داشتم از قلبم بوده از ته دل م

 خورهیتو به هم م

متعجب که پر از حرف بود  یبود با چشما ستادهیدر عمران ا کیوناراحتم کرده بود نزد یعصب یلیخ رونیب دایواز اتاق  رفتم

 از کنارش رد شدم ورفتم اتاقم کردینگاهم م

-------- 

 :دایو

من  ختسویکرد از ته دل قلبم م ریمن رو تحق یلیکنم اون خ رونیاز دلم ب تونستمیوقت نم چیکه ارش بهم کرد رو ه ینیتوه

 به خودم دمیبه اشکام غر دمیانداختم وبا دست محکم کش رینبودم سرم رو ز یلعنت یزندگ نیسزاوار ا

 نشده یزیباش نشکن چ یباش دختر ، قو یقو-

 سرم رو باال اوردم اقا عمران بود دمیپا جلوم د دوتا

 بود یقو شهیوقت ها نم یگاه-

 باز: دمیخودم غر تو

 نکن هیجلوش گر یلعنت-
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که  گمیرو م انیمن جر گهید زیچ هی،  یشیم وونهید یانقدر محکم بود انقدر تو خودت حل کن شهیوقت ها نم یخانم بعض ادیو-

  دیاشتباه برداشت نکن

 به... ازین-

 هنوز حرفم تمام نشده گوش کن تا تهش رو بعدا نظر بده-

 بودند  ییا شهیاتاقم که تماما ش یپنجره لبه دار بود تو کیو  یرو لبه پنجره اتاقم چند تا در قد نشست

 کشهیطول م کمی نیبش-

 شده بود رهینقطه خ کیبه  گفتینم یزیچ نشستم

  دیرو بدون اناتیجر خوامیفقط م ستیبه کمک ن ازیباشم االن هم ن یمحتاج کس خوادیوقت دلم نم چیه-

حرف ها  نیده ومسوببش هم ارشه که اارش بو لشیزدم همه دل یاگه حرف گمیرو م یزیچ هیمن هم  زیقبل از گفتن همه چ-

 رو من امروز گفتم

داره من همون اول هم به ارش گفتم  یادیز یدختر که حق انتخاب ها هی دیدختر جوون هست هیشما  ستین حیبه توج یازین-

 ادیز حق با شما باشه دینداشت شا ییگوش شنوا یول کنهیدوا نم یاز کس یاومدنش درد شیمسخره اس وپ یلیموضوع خ نیا

راجع  ستیهم ن یازین چیخواسته رو ندارم وه نیازتون ا گهیود دیکن دواجاز حد خودخواهانه اس که بخوام از شما با من از

 لشیزده شد تنها دل یاگه حرف نکهیاسباب زحمت نشم واستون وا نیاز ا شیب رمیخونه م نیاز فردا هم از ا دیبهش فکر کن

اون رفتار  رهیبگ گهید هفته کیم ارزش داره ارام همسر سابقم قراره حضانتش رو تا از حد واس شیب ایارم استیپسرم ارم

 بود که من وشما وارد .... دهیبود که به گوشش رس ییاز حرف ها اینشون داد گو شیهفته پ کیهم که  ییها

 مکث: ینگفت شرمش شده بود ادامه داد بعد از کم یزیچ

 یمن وشما اماده کرده برا هیهم عل یمدارک نکهیومثل ا شهیم هیبق تیباعث ازار واذ شهیفکر وافکار احمقانه اش هم میبگذر-

 دیتجد جادیدادگاه وا یشده داخل فضا جادیکه راجع به من ا ییشبهه ها یدادگاه اون هفته من فقط خواستم با ازدواجم تمام

اصرار  یرو به من گفتند ومن مخالفت کردم ولاون نظر  تونییاقا ارش دا نیهم یبرا هدادگاه شده عوض بش ینظر راجع به را

دوشنبه  شهیحل م زیبا رفتن من همه چ یکه شما رو ناراحت کنه ول دیرس ییاز حدشون از دستم خارج شد االن هم به جا شیب

  رمیم نجایفردا صبح هم از ا کالتمن رو ساپورت کنه واسه و ستین یازین دیبگ تونییبه دا کنمیکارش م هیرو هم 

 راه برگشت وگفت: نیب یورفت سمت در خروج تادسیوا

 مدت هم ممنونم نیدر ضمن بابت ا-

 گفت؟؟؟ یچ نیها ا یبابا دختر احمق نش یا ورفت

 ایبه خودت ب دایو-

 دهنم گذاشتم وشروع کردم به فوحش دادن به خودم یاتاق رو بستم ودستم رو رو در

 الیخیشد؟بیچ دمیمن که نفهم-

-..... 

 اتاق که اقا عمران نشسته بود نگاه کردم وگفتم: یبه گوشه  یکم

 خدا چقدر امروز خونسرد بودا یا-

 فکرم رفت سمت ارش  کدفعهی

 پولم کرد هیسکه  وونهیارش احمق ، د-

 االن من چکار کنم؟؟؟؟ یلعنت بردیخوابم نم شدمیطرف به اونطرف م نیاز ا یسمت تختخوابم هرچ رفتم

 باز گرفتم در اومد دمینفهم یچیفال ه یبار گرفتم از معن هیکردم  دایکردن فال حافظم رو پورو  ریسمت کمدم وبعد از ز رفتم

 شهیعوض نم یزیکردن چ یدوروزه با مهربون ایدن -

 رو بستم واونطرف انداختمش کتاب

 مهربون باشم؟؟ دیمن با شهیبه من چه هم-

سارا هم که از طرف شرکتشون  رمیبتونم ازش کمک بگ نفر بود هیکنم کاش  یکردم به متر کردن اتاقم االن چه غلط شروع

 یزیچ یها حت بهیدخترم عج نیاردو؟؟؟ا شهیمگه رامسر هم م الیخیبه قول خودش اردو دو روزه رامسر ب یرفته بود اردو انرژ

 شهینم نجوریکنم ا یفکر هی دیراجع به خانواده اش بهمون نگفته من با

------------ 

 :عمران

 کردمیهم که فکرش رو م یاوضاع از اون شدینم نجوریتا ا کردمیوقت حرف ارش رو قبول نم چیکاش ه سمت اتاقم رفتم

 در اومد در رو باز کردم ارش بود یگذشت صدا کمیکنم؟؟؟ یخرابتر شد االن چه غلط
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 داداش-

 میزنیارش فعال نه ، فردا صبح حرفامون رو م-

 یول-

 نداره داداش ممنونم بابت همه کمک هات یول-

 با لبخندش  ایرو دستم گرفتم عکس ارم لمیرفت سمت اتاقش رفتم وخودم رو پرت کردم رو تختخواب موبا ناراحت

 یباش میزندگ یمادرت نگذاشت حداقل تو تو دمیمن دارم از دستت م-

سمتش حتما باز  در اومد رفتم یباز صدا یلعنت یزندگ نیبکنم واسه ا ییفکر عاقالنه ا هی دیمن با شهیغلط خوردم نه نم یکم

 در رو باز کردم وگفتم: برهیمطلع نشه خوابش نم ممیتا صبح از تصم دونمیارشه م

 من... نیبب-

 چکار داره؟ نجایخانم ا دایتو دهنم خشک شد و حرف

 شده؟ یزیخانم چ دایو-

 من ، راستش من-

 اومده؟؟؟ شیپ ی؟؟؟مشکلیشما چ-

 مشکلتون حل شد دیشا دیمن ، با من ازدواج کن-

 گرد شده نگاهش کردم یبا چشما عجبمت

 ؟؟یچ-

 جوابم مثبته کنمی؟؟؟؟ من قبول م دیازدواج کن دیخواستیخب مگه نم-

 شما... یول-

 بله من مخالفت کردم-

 رمیازتون حق انتخابتون رو بگ خوامیمن نم شهیبا هزاران حق انتخاب ، نه نم دیدختر هی دیشما که گفت-

 میریرو پس بگ ایتا ارم ستیهم ن یحرف میکنیاج مازدو یعنی میکنیبسه ، ازدواج م-

 حرفش کرد یچاشن یپررنگ ولبخند

 د؟؟؟یکن یباهامون همکار دیشما هم حاضر یعنی-

 ن؟یالبته هزار درصد من رو دست کم گرفت-

 ممنونم یلیخ-

 داخل شالش فرو داد وگفت: موهاشو

 من برم مزاحم نباشم گهید ریشب بخ-

 ریشب شما هم بخ-

 دوه؟؟؟یم یبابا چرا نصف شب یسمت اتاقش ا دیهوا تکون داد ودو یزد ودستش رو تو یرنگپر لبخند

 دختر واقعا قصد کمک کردن به من رو داره؟ نیا یعنی نیزم افتهیکه م االن

 باز قرار ازدواج کنم؟ یعنیسمت اتاقم اشفته شدم  رفتم

 خانواده بده؟ لیباهاش تشک به اصطالح قرار بود مییدوستم پسر دا نیکه بهتر یهم با کس اون

 جور بهتره  نیهم الیخیب یول شنیم وانهیهم د هیجدا از اون ارام وبق شهیم وانهید یحام حتما

دختره با هزار ارزو نه  هیچکار کنه اخه اون  خواستیکارش م نیخانم با ا دایو یسرم بود ول یخوابم برد هزار فکر تو یسخت به

کنار تخت برداشتم ودستم کردم ونگاهش کردم ساعت نه  زیرو از م میدواج کنم ساعت مچاز خوامیکه واسه بار دوم م یمن

 دایمادر و یصدا دمیبه پله اخر که رس نیینکه دست وصورتم رو شستم رفتم پایوبعد از ا سیصبحه رفتم سمت سرو میون

 دمیرو شن زدیبهتره بگم داد م ای زدیبلند حرف م یلیخانم که خ

 ؟؟؟یگیم یچ یتو دار دایو-

 که شهینم نجوریمامان بسه بخدا ا-

 ؟؟یکنیبا خودت چکار م یدار یدونیم دایو-

 مامان واسه برگشت پسرش وگرفتن حضانت اون پسر بچه الزمه رهیم شیخوب پ زیهمه چ هیاقا عمران ادم خوب-

 ، بسه دایبسه و-

 کنمیم و با اقا عمران ازدواج مرو گرفت ممیمن تصم دیمخالفت کن ممیبا تصم گذارمینم نباریمامان ا یول-

 ارش از پشت سرم اومد یصدا دیمن حرف تو دهنش خکش دنیبزنه که با د یاومد حرف مادرش

 قبول کرده؟؟؟ دایو-



Roman-City.ir 
 رمان فیلتر قرمز

 

https://telegram.me/romancity 183 

 

 گمیبعدا م-

 خانم رو به مادرش کرد وگفت: دایجلو تر و میرفت

 مامان-

 دادزد: خاله

 بس کن دایو-

 :بزنه رفتم روبروش وگفتم یخانم اومد حرف دایو

 دونهیمادرتون صالحتون رو م دیشا دینگ یزیبهتره چ-

 دونهینم انیاز جر زیاقا عمران لطفا ، مادر من چ-

 جلو اومد وگفت: خاله

 نکردم دایمن دخترم رو از سر راه پ ستمین یسنگ هم از اسمون بباره من راض دایو-

 خاله واکنش بده به من ارش دخالت کرد: نجوریانبودم که  یخب ادم پست یبهم بر خورد درسته ازدواج دومم بود ول رسما

 ه؟؟؟یگناهش چ هیاخه؟؟؟عمران پسر خوب هیحرفا چ نیخواهر جان ا-

که دست رو همسر قبلش بلند  نهیگناهش ا دونمیرو م زیکرده من همه چ انتیکه به همسرش خ نهیگناهش؟؟؟؟گناهش ا-

 ادیگرگ زاده عاقبت گرگ از اب در م شهیعوض نم یزیکرده االن با ازدواج دوباره با دختر من چ

 از خودم دفاع کنم؟؟؟؟ یبا چ تونستمیم نباریدهنم ا یتو دیخشک زبونم

 وقت بود روشن شده بود ارش دادزد: یلیخ قتیزدن نداشتم حق یبرا یحرف چیه

 پسر؟؟ نیاز ا یدید ی، تو چه بد یحرف بزن نجوریبا عمران ا شهینم لیدل یول یخواهر درسته بزرگترم-

 جلوم دیخانم پر دایاشتباهه و نجایهم ا هیثان کیعمران موندن  الیخیسمت پله ها ب رفتم

 فیاراج یکسریخونه ومن هم کالس بودم ارام اومده  دیشما نبود یوقت دمیاز سارا شن کنمیم یمن از طرف مادرم عذر خواه-

 داده لشیتحو

 خانم گرگ زاده عاقبت گرگه دایحق با مادرتونه و-

 دینگ نجوریا کنمیواهش ملطفا خ-

 برم دیمن با-

 کردم یلطفا ، من که معذرت خواه-

 من...-

از هم شما  میشیبهتون برسه جدا م ایفقط حضانت ارم میریگیطالق م گهیماه د کیپسرتون ، ما  ایاقا عمران تروخدا بخاطر ارم-

 دیبر دیتونیهم همراه پسرتون اون موقع م

 داره؟؟؟ یچه سود دیکنیک مبه من کم نقدریخانم چرا ا دایو-

 نفر قول دادم کیبه  دیفکر کن-

 ؟؟؟یبه ک-

  گمیبه موقع بهتون م-

 زد وادامه داد: یولبخند

 میبد رییرو تغ یهرچه زودتر همه چ دیما با دیزیرو دور بر یاالنم دلخور-

 بابا باشه  یا-

 قرار بود بشه  یچ دونمیونم ردکیمهربون با من برخورد م نقدریداده بود که ا یوبه ک یچه قول دونمینم

 میخانم عقد کن دایبود من وو ومدهین شیوهنوز پ گذشتیکه ارش حرف زد موافقتش رو اعالم کرد سه روز م یبعد از کم خاله

 بود وگفت: زیکه کنار م یارش هم نشست رو مبل زیهمراه ارش رفتم سمت شرکت نشستم پشت م میدادگاه دار گهیدوروز د

 ه؟؟؟یارام چ یدبنظرت نقشه بع-

 دونمینم گهیرو د نیا-

 خبر هی یراست الیخیب-

 ؟؟یچ-

 من عاشق ساراخانم شدم دهیفکر کنم فهم دایو-

 گفت بهت؟ یزیخب؟؟؟چ-

 مهربون شده زنهیمشکوک م ینه ول-
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با من ازدواج کنه  قبول کرد یحرفا وقت نیاز ا دونمیچه م ایقول داده کنار من باشه؟؟ یخانم به ک دایو یدونیتو م یاها ، راست-

 نفر قول داده کیکرد گفت به  یومادرش رو راض

 دونمینه نم-

صورتش قرمز قرمز بود معلوم  هیاز گر داخانمیخانم همراه سارا خانم اومدند داخل اتاق من ،  و دایموقع در باز شد وو همون

 شده دادزد: یعصب یلیبود خ

 د؟؟؟یکنیپنهون م یاز ک ویشما چ-

 گفت: ساراخانم

 گوش نکرد ادیگفتم ن یبخدا هرچ-

 رفت جلو ارش

 سارا خانم؟ شدهیچ-

 راستش-

 خانم دادزد: دایو

 از شما نیازت متنفرم و همچن خورهیشده؟؟؟ارش حالم ازت به هم م یچ-

 خانم رو گرفت وگفت: دایانگشت به من اشاره زد ارش رفت دو طرف بازو و وبا

 رو بگو یخونه همه چ میبر یداد بزن نقدرینداره ا تیشرکته بخدا خوب نجایمن اروم باش ا زیعز-

 :دادزد

 د؟؟؟؟یفهمیم امینم یجهنم چیمن با شما ه-

 جلو وگفتم: رفتم

 میکمک کن میبتون دیشده شا یچ دیوبگ دیاروم باش دینیبب-

 جلو تر وگفت: اومد

 شما ؟؟؟؟ هه مسخره اس-

 از حال رفت ارش دادزد: کدفعهیاساژ داد شونه هاش رو م ینشست رو مبل سارا نشست کنارش وکم هیگر وبا

 پاشو دای، و دایو-

سرم به هوش اومد  کیو سمت درمانگاه بعد از  نیسمت ماش میشش گرفت ورفت-و-غ-ا یخانم رو تو دایرفت جلو و و ارش

 :میکنار سارا خانم و ارش واز ارش پرس رونیرفتم ب

 شده؟؟؟یچ-

 داده  لشیتحو گهید فیاراج یسر کیاز اون بوده و ریوت شده وتقصمتاسفانه ارام اومده وبهش گفته که پدرش ف-

 ؟یچ-

 دیپرستیرو م دایهم خان داداش و شهیدوسش داشت و هم یلیخ یمشکل داشت ول شهیاره ، عمران اون با پدرش هم-

 اومد داخانمیو غیج یصدا کدفعهی

 بابا-

که بهش وارد شده بود تازه  یشوک نکهیبد بود مثل ا یلیحالش خ زدیوپدرش رو صدا م زدیم غیداخل ج میدیارش دو همراه

 کیگذشته بود به  ینداشت کم دهیفا یمحکم گرفتش ول هیارش با گر زدیوخودش رو م دیکشیم غیج یلیاسر کرده بود خ

 :فتشده بود دور چشماش قرمز قرمز بود اروم گ رهیگوشه خ

 بود امیارش بابام دن-

-.... 

 ؟نامرده چطور رفت؟؟ یلیارش خ-

 اروم باش خوشگلم ، اروم باش-

چه  یدونینم گمیدارم م یچ یدونینم هیبابا شدم ته دلم خال یب ستی، ستون خونه امون ن ستیگاهم ن هیچطور اروم باشم تک-

 دارم یحس

 که یکنیم تیفقط روح پدرت رو اذ نجوریاخه فدات بشم ا-

 تونمیمرم رو خم کرده نمک یکی نیاز دست دادم ا ویهر چ سوزهیم یلیدلم خ ییارش ، دا-

 ، اروم باش سیس-
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شکستنش رو  کردمیکاش ارزو نم ومدیم شتریب یلیمحکم بودن وخنده بهش خ کنمیاعتراف م دیکشیخانم م دایرو سر و ودست

 یلیحس کردم خ زایچ یلیشکسته اش کرده خ یلیحس کردم قلبم به درد اومد از سوختن دلش حس کردم شکستن خ نمیبب

  دمیحس کردنشون خجالت کش که از ییزایچ

***** 

 دادگاه روز دوشنبه –روز بعد  دو

 گهیبسه د گهید دمیکش یهرچ-

 گهیشدم از همه کارت خسته د د

 به دوشم دمیکش ییتو تنها غمهاتو

 فراموشم شهیهرگز نم اتیبد

 اریلبت ن یاسممو رو گهید

 ارین ادتیمنو  گهید یچشام افتاد از

 ادیدوست ندارم ازت بدم م گهید

 ادیاز سرت ز بودم

 اونکه باتو ساخت منم

 باخت شویهست همه

 احساس یافسوس نکرد اما

  یذاریدل م نیا یپا رو یاریمنو در م اشک

 خدا نشناس گهید بسه

 ازم جدا یشیبه اون خدا که نم یخورد قسم

 ؟یمگه تو خدا ندار اخه

 راه مهین قیرف یبه خدا ا واگذرت

 یروز وشب ببار یاله

 یشب ببارروز و یاله

 گهیبسه د گهید دمیکش یهرچ

 گهیشدم از همه کارت خسته د د

 به دوشم دمیکش ییتو تنها غمهاتو

 فراموشم شهیهرگز نم اتیبد

 اریلبت ن یاسممو رو گهید

 ارین ادتیمنو  گهید یچشام افتاد از

 ادیدوست ندارم ازت بدم م گهید

 ادیاز سرت ز بودم

 اونکه باتو ساخت منم

 تباخ شویهست همه

 احساس یافسوس نکرد اما

  یذاریدل م نیا یپا رو یاریمنو در م اشک

 خدا نشناس گهید بسه

 ازم جدا یشیبه اون خدا که نم یخورد قسم

 ؟یمگه تو خدا ندار اخه

 راه مهین قیرف یبه خدا ا واگذرت

 یروز وشب ببار یاله

 یروز وشب ببار یاله

 خدانشناس – یعبدالمالک یعل

انقالب ،  ابانیانقالب بود خ یووارد بزرگراه کردستان شدم قرارمون دادگاه عموم دمیچیم به سمت چپ پرو کم کرد ریپل یصدا

 یبزرگ یکه بدبخت دونمیرو م نیفقط ا دیرسیم یبه ک ایو ارم ومدیسر پرونده ام م یچ دونمیخانم ازدواج کنم نم داینشد با و

 دارش از فکر درم اور یصدا  رهیرو بگ بانمیقرار بود گر
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 ؟یدار یعهد قجر یاهنگا-

 کردم وگفتم: یاخم ساختگ دیوخند

 واسه من خاصه  ستین یمیقد-

  میبله ، تسل-

 یکن یدلبر یبتون نجوریا دیشا یهم احترام بگذار هیبق غهیبه سل ریبگ ادی-

 ؟؟؟یگذاریاحترام م غهیبه سل ای یدلبر یلیمثال االن تو خ-

 عوض کرد وصداشو تاته برد باال واهنگ رو دیباال خند دیابروم پر یتا هی

 لحظه هیمنو حس کن -

 امیکینزد نیهم من

 زنهیلحظه م لحظه

 خوامیمن حاال م دل

 دوست دارمه یهرچ

 بگم به تو ایدن تو

 احساسمو  یکن حس

 قلبمو یها طپش

 کن حاال حسم

 االی کمیتو نزد به

 عشقمون بره باال باال باال تب

 کن حاال  حسم

 االی کمیتو نزد به

 عشقمون بره باال باال باال تب

 تو یچشما یشدن تو رهیخ عاشق

 توام یحس کردن عطر موها عاشق

 توام هیمن خودم پا  یونگید نیا یتو

 توام یایتو دن من

 توام یچشما محو

 کن حاال  حسم

 االی کمیتو نزد به

 عشقمون بره باال باال باال تب

 کن حاال  حسم

 االی کمیتو نزد به

  باال باالعشقمون بره باال تب

 " یبهادر نیامبنی –کن  حسم

 رو چارهیب نیکمش کن ا میبدبخت رتمونیبگ سیاالن پل یلیخداوک یاومد ول یخواستیبابا ارش شانستم خوبه اهنگ شاد م یا-

 تازه گوش هام گرم شد-

 زد وگفت: غیبردم کم کنم مثل خانم ها ج دستمو

 هرگز-

 کرد یاورد وپلرو  دیاهنگ رو عوض کرد و پوشه جد وکالکشن

 دل از دستم رهیوم رهیداد داره م یا-

 داد مثل کهنه شرابه ومن مستم یا

 وشب مسته هیشروع غم گر یوا یا

 رقصهیبا من خسته نم گهید یوا یا

 ابرم مثل اشوب بارونم مثل

 اونم ی وونهیبارون که من د ببار

 بهارم یکه ب حاله
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 وداغونم جیگ

 وزمستونم زییداره پا یفرق چه

 ابرم مثل اشوب بارونم مثل

 اونم ی وونهیبارون که من د ببار

 بهارم یکه ب حاله

 وداغونم جیگ

 وزمستونم زییداره پا یفرق چه

 الیعاشق ل دهیداد به جنون رس یا

 الیواو رهیمیم دهیداد داره جون م یا

 یباعث هر مست یعشق تو خودت شد یا

 یکه بهش دل بست میعشق من همون یا

 ب بارونمابرم مثل اشو مثل

 اونم ی وونهیبارون که من د ببار

 بهارم یکه ب حاله

 وداغونم جیگ

 وزمستونم زییداره پا یفرق چه

 ابرم مثل اشوب بارونم مثل

 اونم ی وونهیبارون که من د ببار

 بهارم یکه ب حاله

 وداغونم جیگ

 وزمستونم زییداره پا یفرق چه

 ابرم مثل اشوب بارونم مثل

 اونم ی نهوویبارون که من د ببار

 بهارم یکه ب حاله

 وداغونم جیگ

 وزمستونم زییداره پا یفرق چه

 "داد ای – ینورائ صادق

 کنهیم یپل ییگرفته بود ارش هم خوشه ها چه اهنگا یلیدلم خ دیباریهم نم نم م بارون

 فلشت رو کش برم گرمیم میبهتر بودا نه قشنگه اهنگات ، کم کم دارم تصم نیبهبه ا-

 کردن به اهنگ فکر دادگاه باش فکر یپسر بجا-

 میینودونه درصد ما بازنده ا یکنم ول دتینا ام خوامیداداش نم-

 آه-

 یدیکش یچه اه-

 افتهیصالحه همون اتفاق م یهرچ میکرد بگذر شهینم یکار ستیخانم که حالش خوب ن دایچکار کنم خب؟ و-

 میچکار کن یگیم-

 بهتره میکه نر گمیم-

 ؟یجا بزن ییخوایپسر م-

 دونمینم-

 ابونایخ نیتو ا زنمیپرسه م یه-

 از خدا خوامتیم زنمیزجه م یه

 ادیبارون داره م هیهوائ عجب

 خوادیندارمت دلم تورو م یستین

 چترتو یکنار من ببند یستین

 عطر تو چهیبپ میبش سیخ ییدوتا

 تو ناخوشم یهوا من ب نیحالم بده لعنت به ا یستین
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 کار؟یچ خوامیم مبارون

 کار؟یچ امخویم بارون

 دیرو بر گهینبودنت امونم د یا

 دیبه لب رس گهیکن جونم د یکاری یا

 خوادیزخم دلم مرهم دستاتو م یا

 داده به باد موینبودنت زندگ یا

 دیبر گهینبودنت امونمو د ییییییآآآآآآآ

 دیبه لب رس گهیکن جونم د یکاری یییییآآآ

 خوادیزخم دلم مرهم دستاتو م ییییآآآآ

 داده به باد مویودنت زندگنب یییییآآآ

 کار؟یچ خوامیم بارون

 هوا نیحالم بده لعنت به ا یستین

 چمه اخه چه مرگمه دونمینم

 هوا کمه نجاینفس برام ا سخته

 ادیبازم صدات م سوزمویتب م تو

 خوادیرفتن بازم دلم تورو م کابوس

 چمه درد نبودنت دونمینم

 ایکن وب یرحم

 تو سردمه یب من

 کنمیم هیگر یه

 خورمیغصه م یه

 برمیاز تو نم کنمیدل نم من

 بدون تو سخته برام گلم سخته

 تا نکن باهام من کم تحملم بد

 دیرو بر گهینبودنت امونم د یا

 دیبه لب رس گهیکن جونم د یکاری یا

 خوادیزخم دلم مرهم دستاتو م یا

 داده به باد موینبودنت زندگ یا

 دیبر گهینبودنت امونمو د ییییییآآآآآآآ

 دیبه لب رس گهیکن جونم د یکاری یییآآآآآآ

 خوادیزخم دلم مرهم دستاتو م یییآآآآ

 داده به باد موینبودنت زندگ ییییآآآآ

 " مظفری شهاب – یآ

 ها یشیاهنگارو گوش نده افسرده م نیداداش ا-

 ارش داغونم میما باخت-

 شهیحل نم یزیغصه نخور داداش با غصه خوردن چ-

ساعت نه وپنجاه وپنج  نگیپر بود پارک دادنیداخل راهمون نم میوبا هزار مکافات رفت یاه به سختدادگ نگیبه پارک میدیرس

 نمیارام رو بب نکهیاحکام همون موقع قبل از ا یسمت سالن طبقه سوم اجرا میورفت میرو پارک کرد نیصبح بود ماش قهیدق

توجهمون رو  یقاض یون عشقش ومن وارش صداهم ای لشیاون ووک میداخل چشم تو چشم شد میاسممون رو خوندند رفت

 جلب کرد

 دییایب گاهیخب ارام خانم واقا عمران مهراسا هر کدوم به جا-

شرکت  لیدوست من ووک مانیدفعات قبل ا شدیدادگاه صادر م یباالخره امروز را یدوندگ نهمهیسر جاهامون بعد از ا میرفت

زدم  یاز اون به بعد که ارش وکالتم رو گرفت و من ازخونه وزندگ ید ولمادرم وپدرم هم بو تیپدرم وکالتم رو داشت و حما

 شروع کرد به صحبت یشد قاض رییتغ خوشدست زایچ یلیخ دمیرو فهم زیوهمه چ رونیب

 مهراسا؟ یاقا شنومیم-
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 ندارم انیب یبرا یزیچ-

 متوجه نشدم-

 دخالت کرد: ارش

 ... نکهیرو نداره و ا ایارم یبرا یمادر تیخانم صالح موکل من ادعا داره که ارام دینیبب یقاض یاقا یعنی-

 وسط حرف ارش وگفت: دینگذاشت حرف ارش تموم بشه وپر ارام

  یقاض یاعتراض دارم اقا-

 ستیوارد ن-

 به ارش اشاره زد وگفت: ورو

 ارائه؟ یبرا دیمهراسا رو نداره دار ایارم یبرا یمادر تیوصالح یستگیشا شونیا نکهیدال بر ا یافراز مدرک یاقا-

 ریخ-

 دیزنیم یحرف رو بر چه اساس نیپس ا-

 گفت: عیسر ارش

اصال به  ایبچه کنار خودش؟؟؟ هیداره به وجود  یحس د؟؟؟؟اصالینیبیم یخانم عشق مادر نی، شما داخل وجود ا یعشق مادر-

نداره و  یستگیشا شونیا کنهیبچه سه چهار ساله بلند م یخانم دست رو نیا دمیخودم بار ها فهم ده؟؟؟منیم تیاهم ایارم

 ندارن یعقل تیاصال صالح

 زد: غیارام به جوش اومد وج خون

 تو ایعقلم  یب ؟؟؟منیفهمیخفه شو م-

 رفت کنار ارام وگفت: عیپسر سر اون

 عشقم اروم باش-

 اومد سمتم وگفت: ارش

 اریدر ب یباز یکول-

 دادزدم: هیشدم منظورش چ متوجه

 عشقم؟؟؟ یگیبه همسرم م-

 دادزد: مارا

 نسبت به من یادعا کن یندارم پس حق ندار ینسبت چیصابق من با تو ه یفهمیهمسر صابق ، م-

 هست گفت: انیشا لشیفام دمیپسر که حاال فهم اون

 ارام لطفا-

 گهیم یچ نیاخه بب یدونیم یتو چ زمیعز-

 دادزد: یقاض

 ساکت-

 بدل کرد وگفت:رد و نمونینگاهش رو ب یدادگاه رو گرفته بود قاض یبد سکوت

 د؟یدار یخانم شما چه حرف-

خونه معشوقه اش پسرم  یتو یاالن حت ینبود یکاف نیهاش من رو زده کرد از خودش وا انتیبه اصطالح محترم با خ یاقا نیا-

 حرف دارم ایدن هی یقاض یحرف دارم اقا برهیرو م

 شنومیم-

لطمه از احساستش بهمون زد  شهیاصال ادم نشد هم یول ختمیپاش ربه  مویمن رو تباه کرد ، چند سال از جوون یاقا زندگ نیا-

نداره اون من رو نابود  تیاورده صالح ایکه بچه اشو به دن یبگه من کس تونهیبار هم دست روم بلند کرد پس چطور م نیواخر

 عمرا اگه بگذارم رهیبگرو هم ازم  ایارم خوادیکرده االن م

 شهیدادگاه صادر م یتنفس رابعد از وقت  شهیوقت تنفس اعالم م-

 رو به ارش گفتم: میبود ستادهیروبرومون بودند ومن وارش کنار هم ا انیشا مایارام ون رونیب میرفت همه

 شه؟؟یم یچ یعنی-

 ایوبعد از اون ارم شیتا هفت سالگ ینیپسرت رو بب یتونیم کباریهمون هفته  میبر شیپ یطبق قانون اصل یول دونمیبخدا نم-

 نتشیبار ارام بب هیهفت ه دیالبته با شیتا سن قانون شهیت مواسه خود

 باهاش امیکه من کنار نم نجوریبابا ا یا-

 بهم رفتو جلو اومد وگفت: ییچشم غره ا ارام
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 شد داشیپ یبه تو برسه ، تو واون معشوقه مزحکت که معلوم نبود از کدوم گور ایارم گذارمینم-

 بس کن-

 کرده بود میعصب

 نمتیدوست ندارم بب خورهیم محالم ازت به-

 برو رد کارت-

 خورهیعمران حالم ازت بهم م یادم پست هی-

 :دادزد

 بد من وبچه امو بذار تو حال خودمون برو به عشق وحالت برس ؟؟؟منیریچرا نم خورهیحالت بهم م یگیاگه م-

 یپست یلیتو ، تو خ-

 باشه من پست من ادم بده برو اقاتون منتظرته-

 سخت بود یلیتحمل جو واسم خ رونیاشاره زدم وخودم رفتم از سالن ب اون پسره وبه

 ارام

 خوشگلتر از قبل شده بود یلیدوسش داشتم دروغ چرا خ هنوزم

 شمیاومد پ ارش

 خوننیاسممون رو م یپسر کجا رفت-

 میبر-

 میبر-

شروع کرد به گفتن بعد از  یوقاض میرفت گاهمونیهر کدوم به جا یداخل سالن وبعد از اون داخل دادگاه اصل میهم رفت همراه

 میستادیقانون ها حکم رو گفت وبه احترامش ا یکسری یاداوریبسم اهلل گفتن و

پس  نیکه از ا باشدیصورت م نیبه ا ".."به  مصوبب سال  رانیا یاسالم یجمهور"..."قانون"..."حکم دادگاه بر اساس ماده -

مهراسا به جناب  ایرود وبعد از ان حضانت ارم شیبه همان روند قبل پ یسالگمهراسا مثل سنوات گذشته تا هفت  ایحضانت ارم

 شودیاعالم م ادگاهختم جلسه د رسدیعمران مهراسا م یاقا

 ختمیپنجره با پنجره ام"

 ختمیبه حلقوم خودم ر زهر

 هوا یتورا از ته دل ب بغض

 ختمیحنجره او نیا ی گوشه

 شدم زجه شدم سوختم درد

 دوختمها  نهیبه لب ا لب

 شروع شد که تمامم کند عشق

 مساله اموختم نیتو هم از

 شد واریحوصله د یب ی کوچه

 عشقت سرم اوار شد ی خانه

 قلم بود شکستم که بعد هرچه

 عاطفه دار شد یب چوبه

 نگفتم چرا ویدینشن تو

 نگفتم چرا ویدیکش درد

 کرد سکوت تو در منقرضم

 ماجرا یمنو سلسله  جنگ

 در جنونبه خودم زخم زدم  من

 ات واژگون یشدم نعلبک روح

 بگو ییبه بادم تو کجا هیتک

 ستون یمن ب کریپ شکندیم

 را شهیبزن ر شهینکن ت رحم

 را شهیبزن انهمه اند گند

 بکش رخت منو عقل من اب
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 را شهیش یفلسفه  نیشو ا سنگ

 خودم خواستم جهیسرگ نهمهیا

 کم خواستم ویبود نیاز ا کمتر

 موبود هوس کرد نیمن ا جرم

 فاصله را کاستم نیا یاندک

 دلم خواست فقط دور شد هرچه

 بود که مجبور شد نیمن ا دست

 کند دست تورا عشق من لمس

 شد وناجورینشد باز جور

 رهنیلوعبت در پ ی ملعبه

 منو اه هوس ناک من چشم

 مرا سمت تنت سوق داد عشق

 مصرع نا پاک من نیبر ا یوا

 به احساس من یبه من وا یوا

 نشناس من هیافبد ق شعر

 را باختمو باختم هیقاف

 به ابرو به تن اس من یوا

 ام دهیتو مرا د یدیند خواب

 ام دهیتورا از همه پرس اسم

 و من یبود یقدم کی

 ام دهیسگ ارمرحله ترس مثل

 شکستن شدم یایمح یوا

 من شدم یبه من عاشقه  یوا

 تک وتنها به دشت یدرخت کهنه

 اهن شدم ی غهیتن خود ت بر

 بر سخره ها یدم جارش اب

 هم تو همان دره ها ییتو کوه

 در سرم یپخش شد یمن علم

 ذره ها یشده در معجزه  گم

 یدل وعقل تو حاکم شد نیب

 یدل من سر به درون خود در

 لبم را بگو ریز یشنویم

 یخودینکن از طرفم ب فکر

 ستمیمن خود من ن ییکه تو تو

 ستمیعملم حرف زدن ن من

 نیا ببام ر یکن زندگ زلزله

 ستمیا یحادثه م نیلب ا من

 مبارک ):) لدای

 نیرا بب میکن زندگ زلزله

 ستامیا یحادثه م نیلب ا من

 یتو را یخلل چیداشت ونه واسه ما ه دهیوپوچ شد رفت هوا نه واسه ارام فا چیه یدوندگ نهمهیا میوارش به هم نگاه کرد من

 میباز با نداشتن مدرک ما برده بود یول میکرد تیرو اذ گهیوهمد میروندفقط زمان خودمون رو گذ میکن جادیا میدادگاه نتونست

 نمیپنج شنبه عصر بشه ومن پسرم رو بب شهیم یهمونش هم شکر ک رنیروز در هفته رو هم ازم بگ کی نیممکن بود هم

 بود یگاز دادم ارش هم عصب عیکردم وسر یاهنگها خودم رو پل نیماش یهمراه ارش تو میرفت

 یبره رفت ادمی بندمیمچشمامو -
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 یخوشبخت شهیتو گم م یبره ب ادمی

 یداریتو ب یحت بندمیم چشمامو

 یتکرار یروزا نیاز ا سردرگمم

 امویتموم دن رهیگیم یدلتنگ

 "بعد تو حرفامو فهمهینم یکس

اونطرفمون  طرفنیا نیبود بارون هم شدت گرفته بود دوتا ماش ادیهم ز ریپل یترمز صدا میزد کیزد اهنگ بعد تو تراف ارش

اون ها لکسوز بود  نیچهره هاشون رو چراغ سبز شد ماش نمیاز اون ها دوتا دختر بودند نشد بب یکیتوجهشون جلب شده بود 

 میگاز دادم اون ها هم باهامون کورس گذاشتن داخل بزرگراه کردستان بود عیواز ما سانتافه سر

 روشو برگردونده یزندگ-

 وسرگردونم جیکه گ یمن از

 لحظه به عق برگردونم هی یرو حت ایکه ارزوم بوده دن ینم

 خواستم ونتونستم انقدره

 کم شد امیخسته شدم وخواستن که

 بهشت بسازم  ایکشتم از دن خودمو

 که جهنم شد شدیچ دونمینم یول

 بار مردم هیمنه که واسه هر کدوم  نهیدرد تو س هزارتا

 خوردم یخود بوده از یمگه بزرگتر هست که هرچ نیاز ا یدرد

 هامو ول کنم ندهیا خوامیاز گذشته هام خسته ام که م انقده

 درد ودل کنم ترسمیم یدور وبرم هست حت بهیغر انقده

 بار مردم هیمنه که واسه هر کدوم  نهیدرد تو س هزارتا

 خوردم یبوده از خود یمگه بزرگتر هست که هرچ نیاز ا یدرد

 هامو ول کنم ندهیا خوامیاز گذشته هام خسته ام که م انقده

 درد ودل کنم ترسمیم یدور وبرم هست حت بهیغر انقده

 اوار حرف وتهمت ودروغ خاکت کنن ریز خوانیکه همه م یوقت

 روزگار پاکت کنن یاز صفحه  خوانیادما م نیتر یخود یحت

 واست به جز مردن نذاشت یراهارو بستو راه یهمه  یکه زندگ یوقت

 کردن نداشت یاصال  ارزش زندگ یفهمیم یکه از پا در اومد یوقت

 بار مردم هیمنه که واسه هر کدوم  نهیدرد تو س هزارتا

 خوردم یبوده از خود یمگه بزرگتر هست که هرچ نیاز ا یدرد

 هامو ول کنم ندهیا خوامیاز گذشته هام خسته ام که م انقده

 درد ودل کنم ترسمیم یدور وبرم هست حت بهیغر انقده

 "ام تهخس – گانهی محسن

 ایموقع کمش نکن هی گمیارش داداش م-

 تند برو کممی رنیگیم افهیدارن ق یلیمال کجان خ مینیبب ریاون دخترا رو بگ-

 گه؟؟؟یخب د-

 ادیخوشم نم ادیز تیمیاهنگا قد نیاز ا دتیبرم کالکشن جد دیبا نکهیبه جز ا ستین یفعال دستور یچیه-

 خودیب-

 زد: غیرعت رو بردم باال وزدم از اون دخترا جلو ارش هم جچشمام نگاه کرد وچشم غره رفت س تو

 حد نیگفتم تند برو اما نه تا ا یییوااا-

 برد اهنگ رو عوض کنه زدم رو دستش ودست

  یعبض-

 ارش خودیب-

 بعد شروع شد اهنگ

 شدیکاش غصه تموم م-

 کردمینم هیگر کاش
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  شمیباعث وبان من

 گردمیم یک دنبال

 خودم بوده ریتقص

 ه سرم اومدک یهرچ

 دمیکه ترس یهرچ از

 به سرم اومد نایع

  یدیحس منو د تو

 یخطر کرد احساس

 یرو خبر کرد ایدن یدیرازمو فهم تا

 دادزدم: ینگذاشت وزد اهنگ بعد ارش

 کنمیارش خفه ات م-

 میگمشون نکن ریرو بگ ایدخ-

 شد یپل یاهنگ بعد دمیگوش م نیمن چه مرگم شده دارم به حرف ا ییوا

 کبوتر وباز  هیکه  هشیم یچ-

 عشقو برن به پرواز بسازن

 چه رسم تو زمونه است نیا اخه

 با کبوتر باز با باز کبوتر

 ادهیکنم فاصله امون ز چه

 ادهیومن پ یسوار تو

 چشات اون دلم رو برده  رنگ

 دلم نداده نیروز خوش به ا هی

 نمیبیبهارم خوابتو هرشب م شهیهم

 رمیکه م هرجا

 نمیبیچشاتو م رنگ

 بهت اره محاله دنیرس

 الهیخواب وخ تیاب یچشما داشتن

 دلم بهمون کرده نیا باز

 کرده یدلم زندون نیتو ا عشقتو

 بهت اره محاله دنیرس

 الهیخواب وخ تیاب یچشما داشتن

 دلم بهمون کرده نیا باز

 کرده یدلم زندون نیتو ا عشقتو

 خدا به جونم یکن تو ا یرحم هی

 ونمعمر باشه چشم به راش بم تا

  شمیتر م کیبهش نزد یهرچ

 نمیبیازش م ییاعتنا یب

 نمیبیبهارم خوابتو هرشب م شهیهم

 رمیکه م هرجا

 نمیبیچشاتو م رنگ

 بهت اره محاله دنیرس

 الهیخواب وخ تیاب یچشما داشتن

 دلم بهمون کرده نیا باز

 کرده یدلم زندون نیتو ا عشقتو

 بهت اره محاله دنیرس

 الهیخواب وخ تیاب یچشما داشتن
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 دلم بهمون کرده نیا باز

 کرده یدلم زندون نیتو ا عشقتو

 بهت اره محاله دنیرس

 الهیخواب وخ تیاب یچشما داشتن

 دلم بهمون کرده نیا باز

 کرده یدلم زندون نیتو ا عشقتو

 "ابی چشم – یفتاح یمصطف

سارا خانم هفت رنگ  یرد اخه رنگ چشماک یام پل گهید کباریاهنگ رو بدون غر غر گوش داد  نیوبه ارش نگاه کردم ا دمیخند

 کدفعهیتوجهم رو جلب کرده بودند  یاصال معلوم نبود چه رنگن اون دخترا حساب یخاکستر ییجورا هیرنگ  یاب ییجورا هیبود 

 دیرس بیاس نیفقط به ماش یکه تصادف کردند ول شدیچ دونمینم

------- 

 :دایو

بابا لعنت  یا میتصادف کرد دنیچیموقع پ عصریسمت ول میورفت رونیب میرس زداز بزرگراه مد میبود نیسارا داخل ماش همراه

 کنم؟؟؟بابا... یسارا حاال چه غلط نیخدا امان از دست ا یباهامون کورس بگذاره ا خواستیکه م ینیبه اون ماش

سمت  شهیفقط ارش به ش مدید کدفعهی نییرفت پا دایو دیچیکنه اشک تو چشمم پ یبهم امر ونه ستیبابا ن نکهیا یاور ادیبا

که اونطرف  چمیبودم که فکرشو بشه کرد اومدم بپ یبودم بد تر از اون ختهیبه هم ر یلیپامو تا ته رو گاز گذاشتم خ زنهیمن م

دور بشم  یکوفت طیشرا نیاز ا خواستیگاز گذاشتم فقط دلم م یزدم وپامو رو ییا گهید نیهم که سالم بود به ماش نیماش

رفتم اتاقم ودر  یزندگ نیورفتم داخل اشک صورتم رو پر کرده بود لعنت به ا نگیرو بردم داخل پارک نیماش رفتم سمت خونه

  دمیرس نجایهق هق زدم من چرا به ا دلمخونه نبود از ته  یکس نیاتاقم فرود اومدم رو زم واریوگوشه د دمیرو محکم کوب

 یزدیبهم غر م یکاش بود ییبابا-

-.... 

 م دارمتک یلیخ ییبابا-

در باز شد وارش  دمید کردمیم یشدم وبا انگشتام باز رهینقطه خ کیدلم گرفته بود به  یلیزجه زدم که خسته شدم خ اونقدر

اب زد بهم به خودم  کمی دیتابیحول کرده بود دور خودش م نکهیارش مثل ا دمیشنینم ییداخل صدا دندیواقا عمران وسارا پر

  دیاومدم نگاهش کردم بغضم ترک

 ارش-

 زمیجونم عز-

 لم کرد-غ-ب ومحکم

  شهیدرست م ستین یزیچ زمی، عز دایو نیبب-

 من ، من-

 باشه یخریبهترشو م هی ییخواینم نوینشد باشه ، غصه نخور اصال اون ماش تیزیبهش فکر نکن خوب شد خودت چ نیبب-

-.... 

 طرف صورتم رو گرفت وگفت: دو

 ، باشه؟ دایبه من نگاه کن و-

 کنار رفت اروم گفتم:که  دستاش

مگه پول  گفتی، م گفتیارش ، بهم م رهیگیم شی، واسه داد هاشم دلم تنگ شده دلم داره ات زدیارش بابا بود االن داد م-

من رو  شهیهم خواستیخوبم رو م شهی، بابا هم تیفردا زندگ نهی، امروز ، امروز ماش ینابود کن نویماش یعلف خرسه که بر

 دمیفهمومن احمق ن خواستیم

 خوشگلم غصه نخور باشه سیس-

 بس کن ییدا-

 وگفتم: ستادمیوا

 از منه ریهمه اش تقص نکهیکشم؟؟ایدارم م یچ یدونیگنه؟؟؟میکرده داره خفه ام م ریدلم گ نیتو ا یچ یدونیم-

---------- 

 :ارش

 :دایسر و دادزدم
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 نجایما به ا دادیم تیبه عشق اهم کمیاش اگه خان داد دیوقت خودتو مقصر ندون شا چیه ستیتو ن ریتقص یزیچ چیه-

 میدیرسینم

 هیباشم مثل  ییمثل پسر خانواده بودم تا دا کردمیم یاوقات با خواهرم زندگ شتریکه دورم بود وسن بابا ومامان ب یجو بخاطر

فتم سمت اتاق که دورم بود رو نداشتم ر ییرو نداشتم تحمل عذاب ها دایو یتحمل اشکا رونیاز اتاق زدم ب یداداش واقع

 اومد ییخواهرم صدا

 ؟؟یگیم یجان؟؟جد-

 خانم: سارا

 نجایا انیم دیاگه اجازه بد نهفتهیبله خاله جون ا-

 هزار درصد قبوله یوتو قبولش دار هیچرا که نه اگه پسر خوب-

 زنگ بزنن خوانیالبته شماره شما رو هم گرفتن فردا عصر م دمیمن بهشون خبر م-

 نمیبب تویهشون بگوزنگ بزنن من که از خدامه خوشبختحتما خوشگلم ، حتما ب-

 ازدواج کنه؟؟؟؟ خواستیخانم م ؟؟؟سارایچ

 زد وبا تعجب گفت: یلبخند دیمن رو د رونیاتاق اومد ب از

 اقا ارش؟؟؟ نیخوب-

 خوشرنگش نگاه کردم خوب بودم؟؟؟ یچشما به

 خوب؟؟؟-

 زدم وگفتم: یمزحک لبخند

 اره خوبم-

 زد وگفت: یلبخند

 دارم یمشکل هی من-

 کنمیباشه که بتونم حتما حلش م یزیاگه چ نیجانم بگ-

 رمیعکس سه در چهار سفارش دادم برم بگ ییچند تا یعکاس هیبرم تا اتل خواستمیراستش م-

 حتما-

 شدمیگاهه واال مزاحم نم ریتعم نمیمزاحم نباشم بخدا ماش یول-

کم  زایبا چ شهیهم ومدیخوشم م یلیبود از قانع بودنش خ دهیخر هاچبک دیپرا هیکه کار کرده بود با حقوقش  یمدت نیا

 کردیشروع م کیوکوچ

 ینه چه مزاحم-

 یعنیاون پسر رو دوس داره؟؟؟؟ یعنی ادیقراره واسش خواستگار ب گفتیوقت نم چیمن کاش ه نیسمت ماش میافتاد راه

 عاشق هم هستند

 میم گرفتم وحساب کردم نگذاشتم حساب کنه در حال برگشت بودکه گفت عکس ها رو خودم رفت ییا هیافتادم سمت اتل راه

عاشق مذهب  یمسلمون بودند ول تیمردم اقل نکهیکاج شده بود با ا یبود وشهر پر از درخت ها سمسیکر گهیدو روز د

 گاشتندیبودند وبه اون احترام م تیحیمس

 گاریسارا خانم س یداشت جلو یادیتعجب ز یهر شلوغ جاش نیا یتهران بود انقدر ارامش تو یهوا نیبتریعج دیباریاروم م برف

درسته  شهیروح نم نیوقت هم تسک چیه یبهش پناهنده شدم ول کنهیرو دوا م یچه درد گاریس دمیفهم یاز وقت یول دمینکش

قرمز  ترلیدوسش دارم ف یرنگمه ول یشمی یپالتو بیکه داخل ج یقرمز لتریف گاریس نیعمرم شده ا یاشتباه پنهان نیبزرگتر

 تلخ  یکوچولو

مال  ستیقرار ن گهید کنمیمن درد ودرمانم رو از دست دادم نگاهش م یول صدایاونهم ب شنوهیدهنده دردم صدامو م نیتسک

 من بشه 

رنگم از خجالت من وشرم اون هاست که تا االن نگذاشتم  یشمی یسمت چپ پالتو بیقرمز داخل ج لتریخوش کردن ارتش ف جا

 یقرمز تنها لتریحوصله به اتاقم رفتم شروع کردم به دود کردن ارتش ف یاز حد خوشحال بود ب ادیخونه ز میکنن رفت یهمدرد

 بد بو

 بد بود یقرمز تنها لتریف گاریس "

 اب وجارو یب یاتاق خسته  کی و

 نییبه پا زانیالمپ صد از سقف او کی

 نیاه پشت اب بعدش کام سنگ کی
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 دمیکه سرش را من جو یکیب خودکار

 دمیبر یلیبه شب سوزن زدم خ یلیخ

 اشک منو یسخت چوب زیم یوقبار رو گرد

 کردیمرا سر گرم م یها یکه کودک یان عطر خوب افتادن

  کردیشرم م یکه بودم گونه ها کودک

 یگاه هیهمسا یپنهان یبوسه ها از

 ینگاه یمختصر گاه یسالم یگاه

 یاشتباه الیخیعابران ب به

 یماه نعش تنگ در اطراف یبو به

 پر از اسم تو تکرار یها یخط خط به

 واریمشت من کنار چشم د یجاها به

 خورده مهین یکنسرو ها انسوترم

 که نمرده یاز عطر جنون ریوتقد 

 پر از ته مانده دود یگاریس ریز کی

 هر جفتمان بود یخانه  یزمان نجایا

 فرش است از اشعار پاره نیزم یرو

 دوباره یصورتم زخم یشعر رو هر

 در  یکیمتروک در نزد ییا نهییا

 از من مبتال تر هیگر یمبتال من

 راه رفتم در اتاقم رو به بن بست یه

 که نشکست یبه افکار دمیمشت کوب یه

 یاهیگ یدارو یتو دمیدم کش یه

 یگناه یکردم عشق را با ب اعدام

 خودم خواندم دوباره یشعر گفتم ه یه

 گوشواره یضل زدم به گوش تو یه

 خنده ها را گل گرفتمتمام  درز

 بودم که هردو اخر سل گرفتم انقدر

 سرفه پشت سرفه پشت سرفه کردم یه

 گردن یورگها یچرک یفکر ها یه

 را اواز کردن تارینت به نت گ یه

 اغاز کردن کرشیرا بر پ اغوش

 دارم ـــــــریپر از تصو ییتابلو ها من

 دارم ریتاث یکتاب خوب ب یکل

 چرت است میدانیکه م یسخنران یکل

 کدستیحس  یشعار مثبت ب یکل

 ستیکاف حینمانده بعد تو توض یحس

 منم تنها نجایا

 "ستـــیمـــن هم اضـــــاف نیهم

 ستـیمن هم اضاف نیهم

فردا مراسم خواستگار کردنشه در باز شد خواهر اومد  یعنی دیچیپیخنده هاش تو گوشم م یدورم رو پر کرده بود صدا دود

 داخل نگران گفت:

 ارش؟؟؟داداش یخوب-

 کنارم شونه هامو گرفت اروم ماساژ داد وگفت: ونشست

 ؟؟؟یکشیم نیچ نایشده؟؟؟ا یزیچه خبره چ-

 شهیم ریوقتا واسه گفتن د یگاه-
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 ارش-

 جالب نبود واسمون یوقت زندگ چیه-

 ایشده قربونت برم؟؟نگرانم کرد یزیچ یداداش-

 ستین یزیچ-

 یستیهست تو خوب ن-

 هگذریخوبم فقط م-

 گذره؟؟؟یم یچ یچ یعنی-

 تنها بمونم؟ شهیم-

 رمینم شدهیچ ینه تا نگ-

 له کردم به چشماش نگاه کردمو گفتم: یگاریس ریداخل ز گارمویس

 من بتونم؟ یتو هم نتونست یازدواج نکرد یخواستیکه م یتو هم با اون-

 روبروم ودستم رو گرفت وگفت: دیدو رونیاتاق زدم ب واز

 ؟؟؟یارش عاشق شد-

 دستمو ول کن ، خسته ام-

 ارش من رو نگاه کن-

بهش نگاه هم نکردم اروم دستمو رو دستش گذاشتم ودستمو ازش جدا کردم ورفتم سمت راه پله روبروم سارا خانم بود  یحت

 فنجون جوشونده دستش بود متعجب گفت: کیکه 

 اومده؟ شیپ یاقا ارش مشکل-

 ش خوب نبودهم انگار هوا حال رونیاز کنارش رفتم ب صدایب

 حالش خوب نبود یچکیکه کال ه انگار

 هم حال من خوب نبود  دیشا ای

 هم هوا خوب نبود دیشا

 کال خوب نبود یول

 پشت رل وراه افتادم شهر هم خوب نبود نشستم

**** 

 روز گذشته بود ؟؟؟ کیاصال  یخواستگار نیسرعت ب نیبه ا کردمینم فکرشو

کردم  یوعذر خواه ستادمیوهمراهش رفت حرف بزنه ا ستادیه سارا خانم نگاه کردم ابود ب یعصب یلیعمران نگاه کردم خ به

  ابونایمثل شب قبلش که داغون بودم باز راه افتادم داخل خ شبیمثل د رونیواز خونه زدم ب

 واسه تو قصه بگم ایب"

 دل شکسته بگم نیا از

 دمیکش یچ یبدون بار

 دمیکه باتو د ییا بهیبگم از اون غر بذار

 حال منو یبدون بذار

 منو الیخیب ینباش

 چشام سهیخ یبدون بذار

 خوامیم یچ یوونگید نهمهیبگم از ا بذار

 خوامیم یچ

 ینه اشک ینه حرف یداشت یلیدل نه

 یدنبال ک یرفت یداغون کرد منو

 یباش ادمیقصه  نیامشب با ا خوامیم

 "یاشیتو دن رهیس اینفر از دن هی

  دیباریدادم بارون به شدت م هیگاه تک هیکوسرم رو به ت ابونیکنار خ زدم

 خوب یمثل طعم روزا"

 تنگ غروب  یتو تو منو

 یعاشقم کردمیم الیخ
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 ینه غم یینه غصه ا گهیتو دلم د یبود تو

 یتو مثه من نبود یول

 یکه عاشق من نبود تو

  یخواب خوب اومد هی مثل

 "یکه بگم چه خواب بد یرفت یجور هی یول

 کنه  سمیبارون گرفتم واجازه دادم بارون خ ریباز بود سرم رو ز نیدلم گرفته بود در ماش یلیخ نییپا نیاز ماش زدم

 یچه خواب بد"

 ینه اشک ینه حرف یداشت یلیدل نه

 یدنبال ک یرفت یداغون کرد منو

 یباش ادمیقصه  نیامشب با ا خوامیم

 یاشیتو دن رهیس اینفر از دن هی

 ینه اشک ینه حرف یداشت یلیدل نه

 یدنبال ک یرفت یداغون کرد ومن

 یباش ادمیقصه  نیامشب با ا خوامیم

 یاشیتو دن رهیس اینفر از دن هی

 "یباش ادمی– ییپاشا یمرتض

 وگفت: ستادیکنارم ا عمران

 ؟؟؟یتا ک-

 نگاه کردمو گفتم: هشی

 ؟؟یچرا اومد-

 ؟یجوابمو نداد-

 ته قصه من هم مثل تو شد دیبا اون باشه شا شیخوشبخت دیشا-

 ستندیمه که مثل هم نه-

 باشن دیشا-

 کنهیبه هر حال سارا خانم باهاش ازدواج نم-

 ؟؟؟؟یچ-

-------- 

 :عمران

 ارش... نیبب-

 قبل قهیساعت وچهل دق کی

 وگفتم: ستادمیتحمل کنه ا تونهینم دمیفهم رونیزد ب یارش از مهمون یوقت

 سارا خواهر منه-

 خب مثل خواهرم که بود یولدروغ عمرم بود  نیاحمقانه تر دونستمیم خودم

 با سارا خانم ازدواج کنه متعجب گفت: خواستیکه م یپسر یعل مادر

 نداره کنارش؟ ییخانواده ا دیشما که گفت ی؟؟؟ولیچ-

 ستمیازدواج ن نیبه ا یاالن که داره ومن هم راض-

 مد وکنار من متعجب گفت:سارا خانم جلوتر او ستادندیصحبت کردن ا یراه رفتن برا نیخانم واون پسر هم ب سارا

 اقا عمران؟؟؟ هیچ یوونگید نیا-

 گفتم: اروم

 کن یاالن با من همکار یول گمیبهت م یمراسم کوفت نیبعد از ا-

 چرا؟؟؟-

 نفر هیبخاطر -

 ؟یبخاطر ک-

 لطفا-

 باشه-
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 به من بلند گفت: ورو

 اخه داداش؟؟؟ یچ یعنی-

 وگفت: ستادیخانم متعجب ا دایو

 ؟؟ه؟یکارا چ نیاخه ا-

 یارش عاشق سارا خانم شده عل دهیفکر کنم فهم گفتینم یزیخاله هم چ چارهیغره بهش رفتم که تو نطفه خفه شد ب چشم

 گفت:

 هست اقا عمران؟؟ یمشکل-

 هست-

 م؟؟یما هم بدون دیبگ شهیم-

زد کردن واالن من پدر مادرمون قبل از مرگ اون رو واسه عمو زاده امون نام شیوقت پ یلیخ یسارا خودش خبر نداره ول-

 کردمیازدواج مخالفت م نیحرفا با ا نیواال زودتر از ا دمیتازه فهم

 ابروش رو باال انداخت وگفت: یتا هی  یعل

 ومد؟؟؟یهست؟؟؟چرا زودتر جلو ن یعمو زاده به اصطالح محترمتون ک نیعجب حاال ا-

 یشخص لیدال-

 اومد وگفت: جلو

 دارم داداش؟من سارا رو دوس یکنیم اهیس ویک-

اونموقع اون  ارهیتو جمع که بزرگتر هست عشقش رو به زبون ب یپسر ومدیبهش زدم بدم م رتیاز رو غ دیشا یمحکم یلیس

 ستیگفتنش ن یاسم مزحک داره که جا هی ستیعشق ن

 صورتش رو گرفت پدرش دادزد:  یعل

 ؟؟؟یکنیپسره اشغال چرا دست رو پسر من بلند م-

 گفت: هیسارا خانم با گر رونیاز خونه زدند ب عیاحترامش دست روش بلند نکردم سر بهم زد به یومشت محکم واومد

 کارمم از دست دادم یحت د؟؟؟منیکرد یباز میبا خوشبخت د؟؟؟؟چرایکارو کرد نیچرا ا-

 :دادزدم

 ؟؟؟یفهمیم یرد بش یکیاز رو ناش من  نکهیا ؟؟؟مگهیکن یخانواده زندگ نیبا ا ییخوایبه درک ، م-

 و اسمون رو بهم بزنم نیزم خواستیداداش فوران کرده بود دلم م هیثل م رتمیغ

 نگفت دادزدم: یچیه سارا

 یکنیکنم ازدواج م دشییکه من تا یتو با کس-

 چرخ دارش جلو اومد وگفت: یوبا صندل دیخند آرما

 ها یداداش سارا خانم کنهیندونه فکر م یهرک-

خدارو شکر  یتلگرام رفتم نبود ول زدمیم دیها رو د ابونیارش کجاست خ نمیبب رفتمیم دیجمع دادم من با لیتحو یظیغل اخم

 و....  کشیشدم رفتم نزد ادهیپ نیکردم  از ماش داشیپ یاس به راحت یپ یش روشن بود وبا ج سیپل

 پلک زد وگفت: یشده بود چندبار رهیبهم خ ارش

 م؟؟باهاش ازدواج کن خوامیمن م ینگفت شه؟؟؟توکهیم یاالن چ یعنی-

 سارا خانم برگرده شهرش؟؟؟ ییخوای؟؟؟میشد وونهینه د-

 حاال؟؟؟ شهیم یچ-

 دونمینم-

ورفت مطمئن شدم  نیخانم رو صفجه روشن خاموش شد ارش رفت سمت ماش دایزنگ خورد اسم و لمیموقع موبا همون

 جوابد ادم کنهیحماقت نم

 بله؟-

 ن؟ییکجا-

 عصریول-

 امیاالن م دیبمون-

 باشه-

 گاریس دنیبه کش دمیکردم وشروع کش یرو زدم واهنگ رو پل یوبخارداخل  رفتم

 اتاق سرد هیسکوت تلخ  هی"



Roman-City.ir 
 رمان فیلتر قرمز

 

https://telegram.me/romancity 211 

 

 قلب پر درد هی بیعج یهوا هی

 چشامو قرمز کرد گاریس دود

 اسم تو ادیخاطره اس هرجا م هزارتا

 مثل تو نمیبینم گهید اهامیتو رو یحت

 فکرتو زمیبر رونیوقتشه ب گهید

 زه شدم مثل تورفت تا ادمیچه زود  یدید

 یدستم مخم خال گاریس

 یبستن عجب حال درا

 سیگوشه ولو چشام خ هی

 سیتا تش باهام ن یشکیه

 ستیمثه خدام ن یشکیه

 ستیمثه خدام ن یشکینمان ه قیهمه رف نایا

  ستیتا تش باهام ن یشکیه

 ستیمثه خدام ن یشکیه

 اصال من بدم یتو خوب باشه

 با عکست حرف زدم امییاتاقم تنها تو

 لب زدم فکرت بپره از سرم یهرچ به

 قدم زدم یه ادتیوباز با  نشد

 دنیباغ عشقمون خشک یغنچه ها همه

 لنیدشمنا چه بد پ مویکه باهم باش نشد

 دنیدر اومدن وتورومون خند قیرف جا

 دنیخند شمونیعقب خنجر زدن و به ر از

 شده خالصه تو درام  میعمر زندگ هی

 صدام نیا تارویقهوه گ ییتنها

 از دور هر وقت که بخوام نمتیبیم اره

 سه کام ال شعرام رمیگیم خندهیم

 فعالم یتخت روحم تو یرو جسم

 نگام یچرا تو هی نهیا هی

 تو تهران ادهیحال خونه دارم نه پ نه

 یروزام سپر شهیپر م یگاریس جا

 یروزامو بخر نیا یتونیپول نم با

 دمیدو ساعته خواب زنمینم قفل

 دمیاعتها خوابس ینبودم ول خسته

 دنیاز دستم نال امیدور وبر همه

 دمیخشکن از درون بار چشام

 اصال من بدم یتو خوب باشه

 با عکست حرف زدم امییاتاقم تنها تو

 لب زدم فکرت بپره از سرم یهرچ به

 قدم زدم یه ادتیوباز با  نشد

 دنیباغ عشقمون خشک یغنچه ها همه

 لنیدشمنا چه بد پ مویکه باهم باش نشد

 دنیدر اومدن وتورومون خند قیرف اج

 دنیخند شمونیعقب خنجر زدن و به ر از

 "شدم رد – ی، سال یبولحسن ی، عل مدزد

 نجا؟؟؟؟یا دیخانم رس دایسرعت و نیخورد تعجب کردم به ا شهیموقع دو تقه به ش همون
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---------- 

 :دایو

 دمیفهمیم دیدل از دستم رفت وزنگ زدم به اقا عمران با چه خبره نمیمن هم رفتم بب رونیاقا عمران هم زد از خونه ب یوقت

 نشیورفتم سمت ماش نمیاز ماش نییرفتم پا دمیرو کنار جاده د نشیماش عصریرفتم سمت ول عیسر عصرهیچه خبره گفت ول

 وکنار دستش نشستم نیداخل ماش دمیپر شدمیم سیداشتم خ دزدم نگاهم کر شهیدو تقه به ش دیباریبارون م

 :دمیاد متعجب پرسافت راه

 کجا؟؟؟-

-...... 

 اروم گفتم: میراه بود یها مهین

 ارش چش شده؟؟؟ دیگیم-

 خوندیم اهنگ

 یلحظه لحظه روبروم"

 یارزوم یمیراهم زندگ روبه

 گمیم یچ دونمینم گهید نمویبیم تورو

 "ام گهید یچقدر اروم تر از روزا یوا یا

 اون عاشق سارا خانم شده-

 ؟ی:چـــــــــــدادزدم

 وبرگشتم عقب نگران گفت: شهیزد رو ترمز پرت شدم سمت ش ابونیکنار خ محکم

 خانم دایو-

 نجوره؟یبابا چرا اقا عمران ا یشدم ا رهیخ شیاب یسبز طوس یچشما به

 کرده با دلم نگات ینگم برات چکار"

 اتیوونگیبرات چقدر قشنگه د نگم

 برات از صدات از عالقه ام به چشات نگم

 بخون خالصه نگم برات از چشام خودت

 کرده با دلم نگات یبرات چکار نگم

 اتیوونگیبرات چقدر قشنگه د نگم

 "برات از صدات از عالقه ام به چشات نگم

 شه؟؟؟یقطع نم یاهنگ لعنت نیا چرا

 خودت از چشام بخون خالصه نگم برات"

 کرده با دلم نگات یبرات چکار نگم

 "اتیوونگیبرات چقدر قشنگه د نگم

 ستادهیبرداشته بود انگار که زمان ا زیتعجب کرده بودم سمتم خ یلیشده بودم خ رهیدر حد ممکن باز شده بود وبهش خ چشمام

 پلک بزنم تونستمینم یبود حت

 نگم برات از صدات از عالقه ام به چشات"

 از چشام بخون خالصه نگم برات خودت

 مونهیو بدجور واست م قهیبهت عم حسم

 وونهید یشانس من نیبشم تو اخر الیخیب شهینم وونهید اخه

 بگم  خوامیفقط م یعنی

 "کرده با دلم نگات یبرات چکار نگم

 پلک زد واروم گفت: ینشست چندبار صاف

 د؟؟؟یخوب-

 گفتم: اروم

 خوبم-

 نجایاومدم ا یرفته بود واسه چ ادمی یخودم جمع شدم حت وتو

 اتیوونگینگم برات چقدر قشنگه د"
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 عالقه ام به چشاتبرات از صدات از  نگم

 از چشام بخون خالصه نگم برات خودت

 کرده با دلم نگات یبرات چکار نگم

 اتیوونگیبرات چقدر قشنگه د نگم

 برات از صدات از عالقه ام به چشات نگم

 از چشام بخون خالصه نگم برات خودت

 "برات نگم–)پازل بند (  یبهار نیو ار یرهبر یعل

 زدینم یاقا عمران هم حرف گفتمینم یزیاهنگ بغدات بود چ کیچل الیوع کرد به خوندن از اشر یاز اون اهنگ اهنگ ترک بعد

 رفت سمت خونه اروم گفتم:

 اقا عمران-

 نگه داشت وبهم نگاه کرد: ابونیرو ترمز وکنار خ زد

 عصریول دیمن رو ببر شهیم-

 چرا؟-

 نمیماش-

 اهان ، البته-

 اروم گفتم: نجایمده بودم ااو یاومد واسه چ ادمی عصریزد سمت ول ودور

 اقا عمران-

 گفت: اروم

 بله-

 د؟؟؟یدونیم یکه شما چ گمیم-

 ؟؟یاز چ-

 ارش؟؟؟ ییعشق دا-

 زایچ یلیخ-

 د؟؟؟یبه منم بگ شهیم-

 نه-

 چرا؟؟؟ یول-

 نداره  دنیشن-

 بتونم کمک کنم دیشا-

 ستیازتون ساخته ن یکمک-

 کمک کنم؟؟؟ تونمینم دیدونیشما از کجا م-

 رو ندارن یکار چیهنر هدخترا -

 :دادزدم

 منه من حق دونستنش رو دارم یی؟؟؟دایچ یعنیاخه -

 که خود ارش نخواد نه یتا وقت-

 ...یول-

 میهم ندار یول-

 ازدواج کنه  یبا عل خواستیاخه سارا که م-

 ؟؟؟یچ یعنی-

 نشستم وگفتم: نهیبه س دست

 بهتون بگم تونمیمنم نم-

 فت:نشست وگ شیشونیرو پ یظیغل اخم

 دینگ-

به هم دلم خنک شد رفتم سمت  دمیرو محکم کوب نیدر ماش یوواسه تالف نییرفتم پا عصریبه ول دیگاز داد ورس عیوسر

تا خونه هم  یکامل پنچر شده بود حت رمیبگ یپنچر ستمیتو؟؟؟؟االن چجور برم؟؟؟من که بلد ن یپنچر شد یک یعه لعنت نمیماش

هم  یمیشال بافت قد هیبودم و دهیبافت پوش هیخونه ام  یراحت یلباس ها وسب نبودن رمنا ادیبرم لباس هامم ز تونستمینم
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 کارتیبابا االن چ یشدم ا رهیپنچرم خ ریبخدا نشستم وبه تا ینوبر دایو گهیچه وضعشه د نیسرم بود وصندل هامم پام بود ا

بود  نیاز حد سنگ شیب یول ارمیرو در ب ریتازدم باز شد اومدم  موتیکنم من؟؟؟اقا عمران هم رفت رفتم سمت صندوق وبا ر

 یبگذارمش سر جا حاال چه غلط نکهیونه ا رونیب ارمشیب رمیبگ تونستمیراه هم مونده بود نه م نیدستم  درد گرفته بود وب

 کنم؟؟؟انگشت هام از جا در اومده بودن لعنت بهت اقا عمران شروع کردم فوحش دادن

 نه ، عه مردشورشو ببرن احمق ِ  .... ایبرم خونه  تونمیوم کنمیدارم م یچه غلط نهینستاد بب یاصال وا تیمردک قزم-

 رو گرفت وگفت: ریباال برگشتم اقا عمران بود تا دیرو محکم کش ریدست اومد جلوم وتا هی

 ؟؟؟یاحمق ِ چ-

 شده بودم الل مادر زاد  الل

 بخدا  یچیه-

 نه خانم؟؟دستتون درد نک دایو دیخوریبخدا هم قسم م-

 نگفتم یزیمنکه چ یول-

 ها رونیبودم ب ومدهین یمنم واسه فوضول یول-

 دستتون درد نکنه-

  کنمیخواهش م-

 گفت: ومحکم

 من نیتو ماش دینیبش دیبر-

که  ینگاهش کردم پالتو کوتاهشو در اورده بود ومشغول باز کرده چرخ بود در حال یواشکی نهیکه گفت رو کردم از ا یکار عیسر

اومد سمتم در رو باز کرد  نمیخراب رو گذاشت عقب ماش ریرو گذاشت ومحکم بست وتا دیجد ریود بازش کرد وتاب رشیجک ز

 وگفت:

 امیمن پشت سرتون م دیشما جلو تر بر-

 یتا تو باش شیگاز دادم اخ عیخودم ورفتم سر نیرفتم نشستم پشت فرمون ماش نییرسما بهم گفت گمشو پا یعنی نییپا رفتم

 کیاز  کدفعهی رهیاز هم در م نکهیمثل ا لغزهیم نیکه رفتم جلو حس کردم ماش یگاز دادم وزدم جلو کم ینکن معیمن رو ضا

 وتمام دمیشنیبوق م یربگ ها تو صورتم باز شدن حس کردم داغون شد صدایداد وا یوحشتناک یوصدا نیطرف نشست رو زم

------ 

 :عمران

دلم به شور افتاده بود گاز دادم بهش برسم قبل از  کردیرو نم نکاریداد کاش ا خانم با شرعت گاز دایو نیبود چقدر ا لجباز

ها رو از  چیرو پر کرد من که محکم کرده بودم پ ابونیخ یوحشتناک یدر اومد وصدا نیماش ریتا کدفعهیکه  دمید دنیرس

م باز شده بود در رو باز کردم دورم بگ ها ه ریداغون شده بود وا نیدا خانم ماشیو نیسمت ماش دمیودو نییپا دمیپر نیماش

 دستامو گرفت وگفت: یکیشلوغ شده بود 

 اوضاعو یکنیشده باشه بدتر م شیزیدست نزن اقا اگه چ-

 :دادزدم

 من بود؟؟؟ ریتقص یفهمیم-

 نهیبش گذاشتمیکاش نم رکدمیکار رو نم نیکاش ا دمیبخشیخودم رو نم شدیم یزیخانم چ دایرسما در اومده بود اگه و اشکم

 کنم؟؟؟ یامبوالنس اومد من االن چه غلط یبرم صدا نیماش کینزد گهیپشت فرمون نذاشتن د

 دمیاز پرستار امبوالنس پرس هیسمت امبوالنس ورفتم باال به گر دمیوهوا دو نیزم نیبودم ب مونده

 شه؟؟؟یزیچ شده؟؟؟یچ-

 زد وگفت: پسم

 دینش کیهم نزد ماریلطفا به ب دیاروم باش کمی-

 چجور اروم باشم من یول-

 ؟؟؟یهمسرش-

 انداختم وگفتم: ریمهربون نگاه کرد سرم رو ز وبهم

 مثل خواهرمه مهیمینه دوست صم-

 وگفت: دیرو به بازوم کش دستش

 غصه نخور شهیخوب م-

 من بود ریتقص یول-
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 چرا؟؟؟-

 کرد هاشو محکم نبستم بعدش اون ، اون تصادف چیپنچر شده بود اومدم عوض کنم پ نشیماش ریتا-

 ؟؟؟یچ-

 منه ریتقص-

 کرد واروم در گوشم گفت: یظیغل اخم

 ساکت باش ینیبیرو نم سیمگه پل-

 یول-

 سیس-

 دخالت کرد وگفت: سیپل

 بدونم؟؟ شتریب شهیم-

 گفت: سیخانم رو انجام بده و رو به پل دایو یکارا هیبه پرستار کنارش گفت بق دکتر

 دیصحبت کن مارستانیبهتره ب اریجناب سروان هوش-

 کرد وگفت: یاخم اریسروان هوش جناب

 دکتر دور زدن قانون؟؟-

 بردش وگفت: نییدستش رو گرفت واز امبوالنس پا دکتر

  هیدور زدن قانون چ-

 شد وگفت: یعصب اریهوش

 کارو نکرده؟؟؟ نیعمدا ا یدونیاز کجا م-

 نکرده یعمد نکارویا یدونی، توهم م اریهوش-

 شد دکتر اومد باال وگفت: سیپل گشت نیبا غر غر سوار ماش اریهوش

 زندان؟؟؟ یخودتو بکن یدست یدست ییخوایپسر؟؟؟م یاحمق شد-

 نگاه کردم اروم گفت: بهش

 ؟یگیم نجوریا اریجلو هوش یشد ریاز جونت س-

دکتر  زدیقلبش منظم م یاومد ول یبهوش نم داخانمیرفت نگران نگاهشون کردم و داخانمینگفتم دکتر هم باال سر و یزیچ

 فت:گ

 نشه یبدم تا عکس بردار تونمینم ینظر چیشکه شده از تصادف ، ه-

 یصدا کدفعهیبود  ومدهیهنوز به هوش ن یول یخانم رو بردند واسه عکس بردار دایو مارستانیب میگذشته بود رفت یربع هی

 بهم زد یمحکم یلیاومد وس کمیاومد برگشتم خاله بود نزد یخانم غیج

 ؟؟؟یباهاش کرد نکارویچجور ا-

 من....-

 بدم خواستم برگردم داخل که ارش دستم رو گرفت: حیتوض تونستمینم ویزیچ چیه رونیزدم ب مارستانیب واز

 بهتره  دایگفت که حال و دمیبهتره از دکتر پرس ینر-

-...... 

 خونه میبر-

 میبر-

 سمت خونه ارش اروم گفت: میافتاد راه

 شد؟؟؟یچ-

 دونمیخودم هم نم-

 یچمدون یداخل سالن اصل میباز کرد رفت دیسمت سالن در رو ارش با کل میداخل ورفت میورفت میباز کرد موتیرخونه رو با  در

ما سارا  دنیبا د گفتیم دایواز و کردیم هیوگر کردیپشتش به ما بود سارا خانم هم باهاش صحبت م یوسط سالن بود وپسر

 خانم ساکت شد برگشت

------ 

 :نیارت



Roman-City.ir 
 رمان فیلتر قرمز

 

https://telegram.me/romancity 211 

 

 نمیدلتنگ بودم بب یلیهاش خ یباز وونهیمن همسرشم واون د کردیفکر م دایو نکهیخفه ام کرده بود ا ینشست دلتنگ پروازم

 یبهم زنگ هم نزده بود نشستم داخل تاکس یخوشحال بودم حت یلیحافظه اش رو به دست اورده خ دمیمدت فهم نیا شدهیچ

 راننده گفت:

 کجا اقا؟؟-

 113، کوچه  هیزعفران-

 چشم-

وکرابه رو حساب کردم  نییپا یرفتم از تاکس یریعمارت ام دمیرس هیوسمت زعفران ید از مدرس رفت پل پارک وافتاد بع راه

 نفر صدام زد: کی دمید کدفعهیجواب نداد دوباره زدم  یرفت زنگ در رو زدم کس یتاکس

 اقا؟؟ دییبفرما-

 سارا بود ذوق زده گفت: برگشتم

 ؟؟؟یاومد نیارت یوااا-

 پاک کرد وگفت عیسر یکرد گونه اش پر از اشک بود ول در رو باز عیوسر

 واسمون؟؟؟ یچقدر اورد هیچمدونت رو نکنه همه اش واسه منه؟؟؟هد نمیبده بب 

 داخل؟؟؟ امیب یذاری؟؟؟مییخوایم هیهد ومدهیبابا ن یا-

 البته-

 هیداخل سالن گر مید رفتذوق زده شده بو یلینگذاشت خ رمیاومدم از دستش بگ یداخل هرچ میورفت دیرو کش وچمدونم

 صداش زدم: کدفعهیاش متعجبم کرده بود 

 سارا -

 :برگشت

 بله؟؟؟-

 ؟؟؟یکردیم هیچرا گر-

 ؟؟ هیگر-

 کرد واروم گفت: ختنیهم رفت واشکاش شروع به ر یاش تو افهیق کدفعهی

 دایو-

 شده؟؟؟ شیزی؟؟؟چیچ دایو-

 بود دق کنم اروم گفت: کینزد ینگران از

 نکهیبده مثه ا تصادف کرده حالش-

 ؟؟؟یچ-

 رسما اروم گفتم: وارفتم

 ؟؟؟یچ یعنی-

 اقا عمران برادرتون ... شهیپنچر م عصریبلوار ول شیساعت پ کی-

 :دمیادامه بده غر نگذاشتم

 ستیاون داداش من ن-

 ...یول-

 نداره ، ادامه بده یول-

در  یموقع رانندگ نیاز ماش ریو تا بندندیهاشو نم چیمحکم پ نکهیمثه ا یجابه جا کنن ول رویتا تا کننیاقا عمران کمکشون م-

 و... رهیم

 اش که رد نگاهش که به پشت سرم بود رو گرفتم  هیالل شد اومدم بپرسم بق رسما

  برگشتم

 کنه؟؟؟یچکار م نجایا نیا یلعنت

 بهش زدم  یاشو گرفتم ومشت محکم قهیسمتش و دمیدو

 ؟؟؟یکرد کاریچ دایلعنت بهت با و-

 رو زدم که ارش جدامون کرد ودادزد: یبعد فتگینم یزیچ

 ایبه خودت ب نیارت-

 :دادزدم
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 کنمیمن  نابودت م یریگیرو م کهیکه بهم نزد یهرکس یدار یکی یکی؟؟؟؟یتو لعنت یکرد کاریچ دایبا و امینم-

 داد زد: ارش

 نکرده یاون کار ایبه خودت ب یلعنت-

 وگفت: نمونیب ستادیارش زنگ خورد ا تلفن

 خواهرمه دیا بحث نکنتروخد-

 کرد اروم گفت: وصل

 خوبه؟؟؟ دایجانم؟؟؟و-

-.......... 

 خداروشکر-

-.......... 

 امیباشه االن م-

-............ 

 نکن خدا رو شکر کن که خوبه هی، قربونت برم گر زمیباشه عز-

-........... 

 اومدم-

-........... 

 فعال-

 به جفتمون کرد وگفت: رو

خواهرم زنگ زد گفت  ارمشیوم رمیمن االن م دیکنیبحث م نمیبب گهید خوامیشده نم هوشیلمه سالمه فقط بخوبه ، سا دایو-

 ایب

 کردمو گفتم: دخالت

 مارستانن؟؟یکدوم ب-

 نیالمومن ریام-

 رمیمن م-

 یباشه هرجور راحت-

بودم به در  دهیتاق رو از ارش پرسرفتم البته شماره ا دایارش رفتم داخل وبه اتاق و نیبا ماش مارستانیافتادم سمت ب راه

زدم الغر شده بود  یلبخند کهیاومده خواهر کوچ یدستش سرش رو گرفته بود به سرش چ هیزدم چشماشو بسته بود وبا  هیتک

 زد: غیچشم باز کرد متعجب وذوق زده ج

 نیارت-

 زدم وجلو رفتم لبخند

 ؟؟؟یستیدخترخوب چرا مواظب خودت ن-

 کرد وگفت: یانگشتاش بازانداخت وبا  ریرو ز سرش

 با اقا عمران یلجباز دیفکر کن-

 چرا؟؟؟ یبابا ، لجباز یا-

  دونمیخودمم نم-

 زد وگفت: یولبخند

 ن؟یزود اومد-

 کار داشتم  یسر هی نجایاره اومدم ا-

 د؟؟؟یبر دییخوایدوباره م-

 دیشا-

 د؟؟؟یچرا شا-

 یهم برگردم سار دی، شا دونمینم-

 نفر پشت سرم گفت: هی کدفعهیانداخت  رینگفت وسرش رو ز یزیچ

 ن؟؟؟پسرم؟؟؟یارت-

 با ذوق گفتم: برگشتم
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 خاله-

 جلو اشک تو چشماش جمع شده بود وگفت: اومد

 زم؟؟؟یعز یخاله جونم اومد-

 بله خاله جون-

 ، خداروشکر که بچه هام کنارم هستن یخدارو شکر که اومد-

 زدم وگفتم: یلبخند

 خونه؟؟؟ دیبر خوادیدلتون نم-

 چرا ، چرا -

 کرد وگفت: یخانم اخم ساختگ دایو

 د؟؟یاوردیواسه من لباس ن-

 نه-

 وگفت: ستادیا

 مینداره بر یاشکال-

 یخجالت یلینگاهش کردم خ نهینشسته بود عقب از ا دایسمت خونه و میورفت میحساب کرد هیوتسو یسمت حسابدار میورفت

 وگفتم: دمیتر از قبل شده بود خند

 ؟؟؟یتر از قبل شد یلتخانم کوچولو خجا-

 وگفت: دینگفت خاله خند یزیوچ دیخند

  نیزلزله شده ارت-

 دیمدت واسم صحبت کن نیخونه از ا میبر-

 هیقض دمیپرسیازآرما م دیبا نمیرو بب ختشیر خواستیدلم نم یحت ستیداخل عمران نبود بهتر که ن میعمارت ورفت میدیرس

راه  دیاز فردا بهش برسم با دیخودم وارد عمل بشم وراه بندازمش با دیکر کنم باچرخ دار بود ف یآرما هم هنوز رو صندل هیچ

 خاله اروم رو به ارش گفت: یسلطنت یرو مبل ها میبره باز نشسته بود

 اقا عمران کجاست؟؟-

 ؟؟؟یدونیم یتند رفت یلی، خواهر خ رونیرفت ب دونمینم-

 بهش ندارم یبدون من حس خوب نویتو هم ا-

  شیناسشیخواهر نم-

 اومد نیمسخره اش ، بهتر که ارت یها شنهادیبا اون پ شناسمشیخوبم م-

 به من لبخند زد وگفت: ورو

 اگه بشه کنمیلطفتو جبران م نیا یخانواده من رو دار یهوا یلی، تو خ یخوشحالم اومد یلیخ-

 ممنونم خاله جون-

 ت:وگف دیحتما رفته استراحت کنه خاله خند الیخیب دمیدیرو نم دایو

 واسه خودت یبساز یزندگ میدیزنت م میزنیباال م نیواست است شاهللیدرست شده ا یاالن که همه چ-

 گلوم وگفتم: دیپر ییچا

 ؟؟؟یچ-

 کنمیم دایدختر خوب واست پ هی،  میدیزنت م-

 ...یول-

 میواما واگر هم ندار یول-

بود گذاشتش  یوخوشگل نیریمد چقدر پسر بچه شلش بود داخل او-غ-که ب یعمارت باز شد وعمران همراه با پسر درسالن

 سمت خاله وگفت: دیپسر بچه دو نیزم

  یخاله جون-

 ه؟؟؟یبچه ک نیمتعجب بودم ا کردیدوسش داشت واصال رهاش نم یلیلش کرد خاله خ-غ-محکم ب وخاله

 بهم نگاه کنه اروم گفت: نکهیجلو اومد وبدون ا عمران

مدت اسباب زحمت  نیا دیبهتر شده ببخش زایچ یلیخ کنهیم یدگیشرکت رو بهش رس تیهم اومد وضع نیارش جان االن ارت-

  رمیم نجایفردا از ا یشدم ول

 وگفت: ستادیا ارش
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 اخه؟؟؟ ؟؟؟کجایشد وونهید-

  کنمیم دایجا رو پ هی-

 وگفت: دیزد وبا دستش با بازو ارش کش یولبخند

 کردم با مشکالتم تتونیاذ یلیمدت خ نیا-

 وگفت: زد یلبخند ارش

 یبر ذارمیکه نم یدونیم-

 بمونم شهیبرم ارش جان نم دیبا یول-

 اخه-

خانم واسش  دایصبح کنه و خوادیخانم م دایاسرار کرد امشب رو با و ایخب ارم یول رفتمیامشب م نیهم شدیاخه نداره اگه م-

 قصه بگه 

 وگفت: ستادیا خاله

 واسه پسرت بگه؟؟؟ قصه هم یاومده؟؟؟انتظار دار یکه سر دخترم چ یدونیم-

 :دیدخالت کرد وغر ارش

 خواهر-

 :دیغر خاله

 ارش دخالت نکن-

 ؟؟؟؟؟یتو سرم زده شد چ ایدن

 بچه هم داره مگه؟؟؟؟؟؟!! عمران

 چجور؟؟؟؟؟!!! اخه

 همسرش کجاست؟؟؟ پس

 شرمنده خاله جون اسباب زحمت شدم -

 وگفت: نییسمت طبقه باال وچمدونش رو اورد پا ورفت

 میبر ایببابا  ایارم-

 با بغض گفت: ایارم

 ؟؟یچ دایاخه خوله و-

 یندار یبه کس ازیقصه ن گمیخودم واست م زمیعز یچیه-

 گذاشت وگفت: زیم یرو رو ینیماش چییرو گرفت وسو ایوارم

 ممنونم نتونیماش دیهم کل نیا-

 دخالت کرد وگفت: ارش

 واسمون اریب یدیرخ یکیکه  ن؟؟؟؟بعدایبدون ماش یکجا بر ییخوایپسر هوا داغونه م-

 نه-

 رو کرد به خاله وگفت: ارش

 رمیمن دارم م یول تیممنونم بابت مهمون نواز-

 ناراحت گفت: خاله

 کجا اخه؟؟؟-

 روز هیمنم اسباب زحمت بشم  ترسمیبرم ، م-

 یستین بهیسر جات تو که غر نیارش بش-

 کف زد وگفت: ارش

 اس؟؟؟؟ بهیعمران غر یعنیاهلل ،  کیبار-

 نرفته که؟؟؟ ادتیردسر درست نکرده واسمون اون کم د-

 گفت: عیسر رهیبار حرف نم ریز دونستمیمدت که اخالقشو شناخته بودم م نیچشماشو بست وسرش رو کج کرد از ا عمران

 خدافظ-

ر هم خب دایارش؟؟؟واز نظر و ریبمونه غ خواستینم یاورده که کس یخانواده چ نیبابا مگه سر ا یا رونیاز عمارت ب ورفت

 نداشتم

 هم رفت واخر سر گفت: ارش
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تو  یول زنمیحرفو م نیجون شرمنده که ا یاز اخالق گند تو بهتره ابج رمیتحمل کردن پدر ومادر پ یبهتره منم برم عمارت پدر-

 بود یبود ادم مهمون نواز ی، اون هر جور ادم یخان داداش هم برد یآبرو

به خورد شدنش  صدایچقدر نامرد هرچقدر دورو اون برادر من بود ومن بهر بهیته ته اعماق قلبم گرفت هرچقدر غر راستش

 کردن؟؟؟ کاریچ یشدیله م هیتو هر ثان یمگه اونا وقت  نیارت الیخینگاه کردم پووووفف ب

 نره ادتیبوده  انتیخ

------- 

 :عمران

کارتم  یمقدار پس انداز تو هیا بزرگه خد الیخیکه در حقم شد ب یانصاف یب نهمهیدلم گرفته بود از ا دیباریبه شدت م بارون

اونطرف برم تا  نطرفیبا اتوبوس ا دیمدت هم با هی کنمیم هیشرق تهران کرا ییخونه ا رمیوفردا م رمیداشتم امشب هتل م

واسم وبه دادگاه گزارش  رهیگیبشه ارام دست م شیزیاگه چ ایرو سر ارم وانداختماوضاعم درست بشه پالتوم رو در اوردم 

 یگرفتم تا هتل ازاد یوتاکس ابونیکرده بود رفتم سر خ سمیتار موش کم بشه بارون خ هی نمیبب ادیجدا از اون دلم نم دهیم

روز  هیبابا من همونم که  کردنینگاه م گهیجور د هیکردم رفتم سمت هتل رفتم داخل همه بهم  جکتشیر خوردیزنگ م لمیموبا

 ستادمیا رشیپذ زیرفتم جلو م الیخیشناسه؟؟بیمن رو نم یبارون شدم کس سیبار خ هیبابا  یا شناختیکل تهرون منو م

 وگفتم:

 شب هیواسه  خواستمیتخته دونفره م هیاتاق  هی-

 ست؟؟؟ین ینهصدهزار مشکل شهیهر شب م متیق-

 ستین-

 دیاش رو پرداخت کن نهیهز دیاالن با نیهم نکهیوا 314اتاق شماره -

 :دمیغر

 رمیمن در نم-

 امونه فهیقربان وظ-

 کارت اتاقو بده-

 اول پول-

 :دادزدم

 کجاست؟؟؟؟ نجایا ریمد-

 داد زد: رشیپذ مسئول

 اقا اروم باش-

 :دادزدم

 شمینم-

 نفر دستش رو شونه ام نشست هی

 ؟؟؟یبخاطر من چ-

 زد وگفت: یارش بود لبخند برگشتم

 مهمون خانواده ما باش گانیخونه ما را-

 تو ارش؟؟؟ یگیم یچ-

 قتیحق-

 دنبال من؟؟؟ یر چرا اومدبرو پس-

 بوده ممیتصم نیبهتر رونیبه ب یریزدن از عمارت ام دمیوباورت کنم ، االن فهم نمیاولش حس پدرانه ات رو بب خواستمیم-

 ؟؟؟یکرد کاریتو چ-

 سرما خورد ایارم گهید می، بر ستیاونش مهم ن-

 یول-

 نداره یول-

 گفت: رشیشد مسئول پذ رشیپذ کینزد وارش

 هاتون هستند لیاز فام دونستمیشرمنده نماقا ارش -

ادما ارزش دارن به ارزشاشون  ریبگ ادی کنهیعوض نم ویزیچ تی، شرمندگ شیفرد رو بشناس نیکه ا هیواسه وقت یشرمندگ-

 یاحترام بذار
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 مامورم ومعذور  نجایمنم ا-

 داداش کنهیرو عوض نم تتیهو تتیمامور-

از خودم خجالت  یلیشدم خ نشیوسوار ماش نگیوپارک رونیسمت ب میبرده بود ورفتخوابش  ایرو از دست من گرفت ارم ایوارم

 ارش فکرمو خوند وگفت: دمیکشیم

خودتو وبچه ات در ارامش  کنمیم نیرو تضم نیا یکنیرو حس نم یچیمن ه یراحت باش داداش ، حداقل تو خونه پدر-

 نییکه بخوا یتا هر مدت نیهست

 داره یهم حدارش؟؟؟مهمون بودن  یاخه تا ک-

 ییتو صاحب خونه ا یستیتو مهمون ن ایکنیناراحتم م-

 اخه؟؟؟ هیحرفا چ نیبابا ا یا-

 عمران مهراسا یرو نشناسه اقا تتیقبلت رو شخص یرو سمت ها فتیبگو که تورو وظا یکیبه -

 تیشخص هیاسمه  هیفقط  لیفام الیخیب-

 یدار ینگمردو یمرد نهیتو درسته داداشم ، مهم ا تیهو نهیمهم ا-

 الیخیب-

 کیعمارت ش هیرو زد در باز شد و یرو زد ورفت داخل وبعد از اون زنگ در اصل موتینگه داشت ور هیتو اله یدر عمارت یجلو

 زد وگفت: یبهمون خوش امد گفت ارش لبخند

 یبه خونه ات خوش اومد-

 مرد با لباس خواب اومد تو سالن وخواب الود گفت: ریپ هی

 چه وقت خونه اومدنه؟؟؟ نیش اار یشیتو ادم نم-

 وگفت: ستادیصاف ا دیمن رو د کدفعهی

 زد یقیولبخند عم شناسمیمن شما رو م-

 جلو رفت وگفت: ارش

 دوستمه نیعمران مهراسا بهتر کنمیم یباباجون معرف-

 رو از دست ارش گرفت وانداخت رو دوشش وگفت: ای، ارم اقا

 نم؟؟؟یبچه چهار پنج ساله ات رو بب دیاالن با که دمتیند نقدریبچه بچه توئه ارش؟؟؟ا نیا-

 وگفت: دیخند ارش

 بچه عمران هستش نینه بابا ، ا-

 وگفت: دیبود خند نیخواب سنگ یلیبود خ دهیهم خواب ایرو گرفته بود ارم ایارم محکم

 به هر حال نوه منه-

 که اونجا بودن وبلند گفت: یبزرگ یسمت راه پله ها ورفت

 باال رو به پسرم عمران بده  یاتاقا از یکیحنانه خانم -

 به ما کرد مکث کرد وگفت: ورو

 منه شیکوچولو هم پ نیپسرا ، ا ریشب بخ-

 که ارش دستمو گرفت وگفت: ایبرم سمت ارم اومدم

وآرما  دایو ذاشتیوقت نم چیه گمیرو م دایبزرگه مامان و یابج کنهیخوب ازشون مراقبت م یلی، خ کهیکوچ یعاشق بچه ها-

از اون طرف  دهیوقته بابا رو ند یلیخ دایو یمنته یدوسش داره ول یلیرو خ دایبابا هم و رهیجوب نم هیبا بابا ابش تو  انیب جانیا

 کیو یس نکهیومن هم که مجردم با ا رانیده بار اومده باشه ا دیوپنج سالشه و تا االن شا ستیرفته سوئد، ب کهیخواهر کوچ

 نقدریخواهرم ا دونستمیبه خودم بد کردم نم دونستمینم یکردم ، ول یهم ازمامان بابا دور یودو سالمه بچه ندارم وحساب یس

 خوندمشیم مگاه هیکه تک یهمون خواهر هیدر مورد قضاوت کردن بق شهیانصاف م یب

 به من کرد اشکش رو پاک کرد وگفت: رو

 حرف زدما یلیبسه امشب خ-

 وسرش رو گرفت وتکون تکونش داد وگفت: نیسمت ارش ارش نشست رو زم دیدو یسگ کدفعهی

 ؟؟؟یانجال چطور-

 وگفت: کردیسگ به ارش نگاه م دیبود و سف ییبود قهوه ا ییبزرگ وپشمالو سگ

 دختر یبودمتا بزرگ شد دهیبود ند یچند روز-

 وگفت: ستادیوا



Roman-City.ir 
 رمان فیلتر قرمز

 

https://telegram.me/romancity 217 

 

 هیپنج سال هست دارمش ، دوست خوب-

 وگفت: دیخند رونیرو باز کرد ورفت انجال ب انجال رفت سمت در وپارس کرد خانم خدمتکار در دیوخند

داخل  ادیدوس نداره انجال ب نیبه حد اون نه واسه هم یول نجورمیادم معتقده البته من هم هم هیمامانم از سگ متنفره -

 نداره یکار یخونه وبه کس یاونجا کال ازاده تو رهیم میخونه درست کرد هی یعمارت واسش داخل باغ پشت

 ترسهیم یلیوگربه خاز سگ  ایارم-

 ترسهیاهان ، با انجال اشنا بشه نم-

 زدم ارش گفت: لبخند

 میداشته باش یبه هم دسترس ریاتاق کنار من رو بگ ایب-

 باشه-

 کنهیاوقات با خارج کار م شتریتاجر که شرکت واردات صادرات داره ب هیرفت اسم بابا رو بگم بابا احمد تاجره ،  ادمی یراس-

 داره یو لوازم خانگ نیماشواردات صادرات 

 هیشغل خوب-

 اره خوبه-

 ؟؟یریتو چرا شرکتش نم-

 ایب یهر موقع تجربه کسب کرد یکنی، شرکت هامو نابود م یخام ییتجربه ا یب یجوون گهیبهم م سازهیراستش با من نم-

 یرو به باد بد یهمه چ خوادینم یدست یخوبه ، پس دست-

 وگفت: دیخند

 حق با توئه-

 ساعت از دوازده هم گذشته میاببخو میبر-

بود تجمالت ، همه  یاوک یکه همه چ میداشت مثل اتاقم خونه پدر یاز اتاق ها رو به من داد دکور قشنگ یکیطبقه باال و میرفت

 زنگ خورد شماره ناشناس بود وصل کردم سارا خانم بود لمیرو تخت همون موقع موبا دمیشکلش بود  خواب نیبهتر زیچ

 عمرانسالم اقا -

 سالم سارا خانم-

 بد موقع مزاحم شدم دیببخش-

 د؟؟؟ییبفرما-

 باهاتون صحبت کنم خواستمیراستش م-

 در چه مورد؟؟؟-

 هست؟ یک دیتا من بهش برسمو اخرش نگفت دیداشتو شما مراسم من رو به هم زد هیحاش نهمهیکه ا یخواستگار-

 دیفهمیبه وقتش م-

 هست؟؟؟ یوقتش ک- 

 ، من خسته ام دونمیخودم هم نم-

 شب خوش-

 شب خوش-

 الیخیب افتهیروز ب کیتو  بیبود واسم اونهمه اتفاق عج بیعج یلیبود خ دهیچیپ یلیامروز فکر کردم خ یکردم به اتفاقا قطع

 شد  نیپلکام سنگ

موقع در  همون رونیمن بود رفتم از اتاق ب شیپ ایشدم ساعت هفت صبح جمعه بود امروز تا ساعت هفت عصر ارم داریب یوقت

 بود  دهیپوش یزد ست ورزش یاتاق ارش هم باز شد لبخند

 ریسالم صبح بخ-

 ریسالم صبح تو هم بخ-

 ؟؟؟یراحت بود شبید-

 ممنونم ، چرا راحت نباشم؟؟؟ یلیخوب بود خ زیهمه چ-

 دونمینم-

 ورزش؟؟ یریم-

 ؟؟؟ییایاوهوم م-

 شد  وگفت : قیدق کدفعهیو
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 یاوردینرو در  شبتید یپسر هنوز لباس ها-

 کردم وگفتم: سرفه

 رفت ادمی-

 حولم داد تو اتاقم وگفت: سوختیکنم سرما خورده بود ته گلوم م فکر

 نمیمن لباس داره داخل کمد هاش زود باش عوض کن بب غهیاتاق با توجه به سل نیا-

 وگفت: دیکردم غر سرفه

 یخورد، فکر کنم سرما  یلباس هاتو عوض نکرد شبیاول برو حموم ، اخه چرا د-

ارش نبود لباس  رونیکه گرفتم رفتم ب یدوش اب گرم وبعد از دوش مفصل ریاتاق رفتم ز یبهداشت سیداد سمت سرو وحولم

 لهیوس دیبا یراحت ول یزندگ هیبود واسه  لهیوس یاونجا به حد کاف نکهیاز چمدونم سشوارم رو در اوردم با ا دمیهامو پوش

 یارش نشسته بود رو مبل ها نییگرمکن ورفتم پا کیکردم همراه با  تنمرو  میست ورزش کردمیخودم رو استفاده م یها

 وگفت: ستادیا دیمن رو د نمنیسالن نش یسلتنط

 میبر-

 میبر-

به پارک گلستان  میدیرس دنیبه دو میبود شروع کرد یزیتم یهوا یلیخ یروز بارون کیهوا مه داشت بعد از  ادهیپ میافتاد راه

 وگفت: دیارش خند میبود هیزعفران یکایدنز میبود دهیدو یلیخ

 م؟؟؟یحاال چجور برگرد میدیرس نجایکه به ا میدیچقدر دو-

 میریبگ یتاکس دیفکر کنم با-

 وگفت: دیارش غر دمیوخند

 میمسابقه بد ایتنبل ب-

 با اون شکمت یبازیتو که م-

 یریاره تو بم-

راه مونده بود عضالتم گرفته  یلیابم رو خوردم خ یاز بطر یه کمرا یتو اوردمیکم م دینبا دمیمن هم دو دنیکرد به دو وشروع

شکمو بود با  یلیخ یداشت ول یخوب کلیه دمیبه عمارت ارش به هن هن افتاده بود خند میدیاخرش رس یبه سخت یبودن ول

وحنانه  میزدزنگ در رو  دیچسبیامپرش م رونیشکمت زده ب یکفتیبهش م یاریحرصشو در ب یخواستیحال شکم نداشت م نیا

 وگفت: ستادیبود عمو احمد اومد وروبرومون ا میخانم در رو باز کرد ساعت هشت ون

 ؟؟؟یبزرگ بش ییخوای؟؟؟نمیشیتو ادم نم ه؟؟؟ارشیرنگ ورو چ نیا-

 متعجب گفت: ارش

 م؟؟؟یکرد کاریمگه چ-

 انهصبح دییایوب دی، لباس هاتون رو عوض کن ایبه سرش اورد یچ نیاخه بب دینکرد کاریچ-

 وگفتم: دمیخند

 چشم-

 سمت پله ها رو به ارش گفتم: میرفت

 ها هیبابات نوستالژ-

 ه؟؟؟یتو چجور ادم یبابا-

 هم رفت  یتو اخمام

 کار انتیخ هینامرد ِ خشک ِ خشن ،  هی-

 ناراحت گفت: ارش

 مجبور بوده دینگو ، شا نجوریا-

 کنه؟؟؟ انتیکنه به همسرش و مادرم رو هم مجبور به خ انتیمجبور بوده خ-

 یدونیرو نم هیقض یوقت یریم یطرفه قاض هیچرا -

 ارش الیخیب-

 وگفت: ستادینشسته بود ا زیپشت م یخانم مهربون نییسمت اتاقم لباس هامو عوض کردم ورفتم پا ورفتم

 عمران درسته؟؟؟-

 زدم وگفتم: یلبخند

 بله خاله جون-
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 پسرم نیبش-

 ستادیبودن حنانه خانم اومد واسم صبحانه بذاره که خاله ا دهیچ یمفصل زیم نشسته بود یزیسر م یاحمد هم رو صندل عمو

 وگفت:

 کشمیواسه مهمون هامون خودم صبحونه م-

 دوتا گذاشت وگفت : ییلبخند واسم از هر لقمه اماده ا وبا

 همه اشو پسرم  یبخور دیبا-

 به زحمت نبود اخه ازیچشم خاله جون دستتون درد نکنه ن-

 سرمپ ستیزحمت ن-

 بود رو اورده بود بهش اخم کردم وگفت: زیکه سر م ییهم دخل نوتال ایارم

 ستینخور واسه ات خوب ن ادیجان بابا نوتال ز ایارم-

 زد وگفت: یاحمد لبخند عمو

 بابا ؟؟بخوریدار کارشیبچه امو چ-

ولبخند  ستادمینه رو به هم بزنه اسمت پله ها فکر کنم رفت خو دیزد وبعد از تموم شدن صبحانه اش دو یلبخند پررنگ ایارم

 زدم وگفتم: یمزحک

 زهیریاالن همه جا رو به هم م-

 وگفت: دیخند عمو

 رو دلمون مونده زهیبچه خونمون رو به هم بر نکهیساله عقده ا ستیب زهیبذار به هم بر-

 زدمو گفتم: یلبخند

  کنهیم رونیو زهیریبه هم نم ایعمو جون  ارم دیینفرما-

 رو گرفت وگفت: ودستم ستادیا

 میصحبت کن میبر ایب-

عمو  نچشونیا 12 ید یال ا یکه اونجا بود جلو ییرو کاناپه ها میونشست نمنیسمت سالن نش میوارش وعمو ومن رفت خاله

 گفت:

 دمیمن ازش پرس یعنیگفت  ییزایچ هیصبح بهم  ایارم-

 ؟؟؟یچ-

 ن؟؟؟یاز هم جدا بش نییخوایارام مادرش ، چرا م-

 خاله دخالت کرد وگفت: گفتینم یزیچ ایانداختم کاش ارم ریرو ز سرم

 بهمون اعتماد کن میمونیپسر ما هم مثل خانواده ات م-

 گفتم: اروم

 از کجا بگم؟؟؟-

 اروم گفت: عمو

 ستین یبگو اجبار یبگ ی، البته اگه دوسدار یکه دوسدار ییهرجا-

بدتر از قبلش شده بود ومن  کردیازدواج کردم هرروز فرق م باهاش یوقت دمیبود ، همه ام میراستش عاشق ارام بودم زندگ-

 شتریب زشیانگ قتیحق یها نیواسش وقت بگذارم بچه دار شد توه تونستمینم ادیوز شدیتر م نیهم کارهام تو شرکت سنگ

 یختگیبه هم ر نمونیشدم ب یخونه کم کم متوجه شخص رفتمیوقت م ریتحملش کنم شب ها د تونستمینم شتریوب شتریشد ب

که  یتیروز از حدش گذشت وواقع کیاشنا شد کم کم بدتر شد اوضاع  لشهیکه االن وک یکرد وارام رو با پسر جادیا

باهاش  دشیدگاه ج هیرفت ، رفت کنار تک کردمیم دیکه نبا یسرم زد ومن هم دست روش بلند کردم کار یرو تو دونستمینم

 ییتنها دیکش ییما له شد افسرده شد تنها شد وتنها یکشمکش ها نیب ایوارم میساخت ودرخواست طالق داد جدا شد یزندگ

 گهید یواسه اخذ قرار داد به کشورا رفتمیم دیدیاوقات شش ماه من رو نم یبعض شتریب یلیبود خ شتریهاش از سمت من ب

  هوا یرفت رو میاومدم شش ماه زندگ یونم

 انداخت وگفت: ریسرش رو ز خاله

 رمیبم-

 گفت:احمد اروم  عمو

 بود؟؟ یچ تیاون واقع-

 کردم اروم باشمو خونسرد با ارامش گفتم: یکردم صدام نلرزه سع یسع
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 صابقشون یمادر وپدرم به همسر ها انتیخ-

 کرد عمو احمد بهم نگاه کرد اروم گفتم: ینیه خاله

 وسط نموند نیا یزیکه سه خانواده رو نابود کرد وچ یانتیمتوجهش شدم ، خ یوبه تازگ دونستمیکه نم یانتیخ-

بود متعجب  ستادهیجلو روم ا نیارت کدفعهیرو باز کنم وبرم  اطیبودم اومدم در ح یعصب یلیخ رونیوزدم از عمارت ب ستادمیا

 نگاهش کردم چندبار پلک زدم اروم گفتم:

 سالم-

 ؟؟؟یسالم خوب-

 ؟؟؟یخوبم تو خوب-

 ناراحت شدم شبی، د شبیراستش ، د-

 بابت؟؟؟-

 الیخیب یچیه-

 بره داخل بازوش رو گرفتم وگفتم: واستخ

 بگو؟ نیارت-

 خاله اونجور باهات حرف زد نکهیبابت ا-

 چرا؟؟؟-

 دونمیخودمم نم-

 وگفتم: ستادمیوروبروش ا رفتم

 نیارت یدونیچرا م-

 نه ای دونمیکه م دونمینم-

 ، برادرتم یچون برادرم-

 وگفت: دیدستش رو کش نیارت

 الیخیب-

 لب کرد متعجب گفت:ارش توجهمون رو ج یصدا

 ؟؟؟یکرد دایرو پ نجایا ؟؟؟چجوریاومد یک ن؟؟؟تویعه ارت-

 سخت نبود ادیز-

 وداخل عمارت اومد وگفت: نییاومد پا نیخانم از ماش دایو

 داخل دیاریرو ب نیبهتره ماش نیاقا ارت-

چه  نجایبود ا قیعم یلیخ نیتخانم رو ار دایو یرو اورد داخل همراهشون رفتم داخل نشستم نگاه ها نیرفت وماش نیارت

 شده؟؟؟؟ نیخانم عاشق ارت دایتو دلم زدم و یخبره؟؟؟لبخند

 مادر ارش متعجب گفت: نایم خاله

 شون؟؟یارش پسرم ا-

 زد وگفت: یلبخند ارش

 شیپ کمیگفت  کمیکه عمران راجع بهش  یبرادر عمران ، همون-

 زد وگفت: یباال ولبخند دیابروش پر یتا هی خاله

 گه؟؟؟یپسرم رابطه ات با داداشت خداروشکر خوبه دعمران -

 گفت: نیبگم ارت یچ دونستمینم

 خوبه ، خوبه-

 با لکنت زبون حرفش رو مزه کرد وگفت: کمیدادم عمو احمد  رونیزدم ونفسم رو ب یزد پلک یمن نگاه کرد وپلک وبه

 دارم؟؟؟ یسوال هی یناراحتت کنم پسرم ول خوامیعمران نم زهیچ-

 ؟؟دییبفرما-

------ 

 :نیارت

 ساعت قبل ده

 با اون بچه کجا رفته؟؟؟ یعنی بردیبد شد که رفت تا صبح خوابم نم یلیرفته بود حس کردم خ نیارت یوقت

 اون کوچولو هستم؟؟؟ یمن عمو یعنیپسرش با مزه بود  چقدر
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 آرما اومد یگذشت صدا یسمت اتاق مشترک آرما وفائزه خانم دو تقه به در زدم کم رفتم

 له؟؟؟ب-

 رم؟یوقتتو بگ شهی، م شهیآرما من هستم ، م-

 اومد وگفت: رونیچرخدارش ب یگذشت در باز شد وآرما با صندل کمی

 اومده؟؟؟ شیپ یجانم داداش مشکل-

 راستش ، عمران -

 زد وچشماش برق زد وگفت: یلبخند

 ؟؟؟ینگرانش شد-

 کرید رو اسپانداختم شماره ارش رو گرفت بعد از دوبوق وصل شد ز ریرو ز سرم

 جون؟؟ ییدا یسالم ارش خوب-

 ؟؟یدار یسالم آرما ، کار-

 ؟؟ییچه خبره دا یچه عصبان-

 ه؟؟یچ نمیبگو بب ستین یخبر-

 راستش عمران کنارته؟؟؟-

 چطور؟؟؟-

 رهیگیسراغشو م نجاینفر ا هینفر ،  هی-

 یکردیاز داداشت دفاع م دینفر بگو با هیبه اون -

من وعمرانه واز همه مهم تر  نیب قیعم یرابطه خون هیپنهون کنم  نویا تونستمینم یود هر خصومتب یانداختم هرچ ریرو ز سرم

 بهش دارم  یادیز یمن حس وابستگ

 رو آرما سمتم گرفت از دستش گرفتم وگفتم: تلفن

 ببخشم ویکس چیه تونمیچند ماهه بخدا نم رمیبا خودم درگ یلیارش خ-

بگم  دیشده البته با یرابطه مثلث نیداره؟؟؟؟هوووم؟؟؟اون ناخواسته وارد ا یریتقص چه چارهیب ؟؟؟عمرانیچ یعنیکس  چیه-

 لیمستط

-....... 

 عمران کنار منه تو خونه مون حالشم خوبه-

 ممنونم-

 ؟؟؟یدار یکار-

 نه ، ممنونم-

 یخدافظ-

 نیحقم داشت عمران همه جا ا از دستم دلخور بود یلینگاه کردم به آرما دادمش ورفتم اتاقم ارش خ لیکرد به موبا وقطع

کردم  یواسه من خونسرده پوووف یول هیادم عصب هیکامال معلومه  نکهیبا ا دمیبهش غر یلیمن خ یتو بهم نگفت ول یمدت حت

 ورفتم داخل اتاقم

 پا بشه صداش زدم: زیاز سر م خواستیم دایخوردم و یریشدم صبحانه رو کنار خانواده ام داریب

 خانم دای، و دایو-

 وبرگشت سمتم وگفت: ستادیا

 بله؟؟ یعنیجان ، -

 خونه پدر بزرگتون؟؟ دیمن رو ببر شهیم-

 البته-

 زد وگفت: یلبخند دایو نییرفتم پا میدیصبح بود رس ازدهیده  یحوال یساعت میپشت رل وراه افتاد نشستم

 ؟؟یدیداداشت رو بخش-

 و.... رونیون موقع در باز شد و عمران اومد بهم نینشست داخل ماش دایرو به هم زدم وزنگ رو فشردم و پلکم

 عمو احمد مطرح کرد کدفعهی

 د؟؟؟یکدوم خانواده ها هست یشماها االن پسرا-

 اروم گفتم: دیرسیبه نظر م یعصب یلیخ عمران
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فوت شده وعمران هم حاصل مادر من و پدرش  شیوقت پ یلیتاجره که خ هیبوده که اومدند تهران  یمن پدرم اهل سار-

که  شونییپسر دا شنیخانم م داینامزد سابق و یهم هستند که حام شناسمشونینم یکه من حت گهیخانواده د هی ایت و گوهس

 کرده فیصورته وآرما واسم تعر نیبه ا دونمیکه من م ییفوت شده تا جا یالبته عمه اقا حام

 کرد وگفت: یاحمد اهم عمو

 اس دهیچیچقدر پ-

 وگفت: دایاحمد رو کرد به وهم قالب کردم عمو  یتو دستامو

 دونه؟یمادرت م یومدین نجایوقته ا یلیخ-

 اروم گفت: دایو

 نه-

 بهتر-

 وگفت: ستادیا دایناراحت بود عمو احمد و یلیهزارتا حرف رد وبدل شد خ نشونیب نکهیشد مثل ا رهیخانم خ نایم وبه

 برم  دیمن با-

 :دیاحمد غر عمو

 نیبش-

 :دینشست عمو احمد بهش توپ دایو

 خودسر نباش دختر سرتق نباری، ا یخودسر بود شهیهم-

 لجباز وگفت: یشد مثل بچه ها رهیبه عمو احمد خ دایو

 بابا بزرگ-

 ؟؟؟یانتخاب کن ویباز ک ییخوایم تیبا لجباز نباریا نمیبذار بب یزد نهیپدر سوخته که رفت انقدر سنگشو به س یاون حام-

 بابا بزرگ-

 ؟؟؟ین بزرگترت نپرتو حرف زد ینگرفت ادی سیس-

 بابا...-

 ادیب یکنیرو مجبور م دمشیند هیسال هیکه  رممیاون دختر گوشه گ یازدواج کن دیکه من بگم با یبا شخص نباریگفتم نپر ، ا-

 نجایا

 انقدر جذبه واسه نوه خودش داشت؟؟؟ یمهربون نیادم به ا نیچشمام گرد شد ا رسما

 گفت: دایو اروم

 چشم-

 د وگفت:ز یاحمد لبخند عمو

 حاال شد نیافر-

سمت منقل بلند کنار استخر  میواسه ناهار جوجه کباب گذاشته بود وکباب من وارش رفت میبه اسرار عمو احمد اونجا موند ظهر

ناراحت شدم  یلیاز همسرش جدا شده خ دمیفهم یکنه وقت یرو برد اتاقش که باهاش باز ایو عمران هم ارم میکه درست کن

دوس داشتم  یلیپسرش رو خ یبه خودم نه ول یدروغ بگم ول تونستمیهمه م هن برادرم قبولش نداشتم بهنوزبه عنوا یول

 نفر رو کنارم حس کردم: هیحضور  کدفعهی ادیمثل چشمام بود ارش رفت داخل دستاشو بشوره وب

 نیاقا عمران رو قبول کرد نیکرد یخوب یلیبخدا کار خ-

 وگفتم: دیکردم خند نگاهش

 ؟؟؟یدونیاز خوب وبد م یکوچولو تو چاخه خانم -

 وگفت: دیخند

 خب دونمیم-

 گفت: یبا نگران دایعقب قرمز شده بود و دمیدستم سوخت کش کدفعهی

 با خودتون اخه؟؟؟ نیکرد کاریچ-

 دندون دستش بود اروم زد بهش وگفت: ریخم هیداخل واومد  دیدو عیوسر

 دیمراقب باش یلی، خ شهیبمونه خوب م کمی-

 چشم-

باز  اطیدر ح کدفعهیگذشته ها گذشته  نیارت الیخیافتاد ب ادمیها خاطرات گذشته  بهیدخترم عج نیرفت داخل ا عیوسر دیدخن

 رهاش کرد وگفت: کدفعهی دیدویشد ودختر که دستش چمدون بود م دهیکش نیزم یرو ژیق یچمدون با صدا هیشد 
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 من یمن اومدم خونه  زیعمارتم سوپرا-

نفس  یپالتوش گرفتم صدا یتو استخر بازوش رو از رو افتهیبود ب کیوا اصال هم متوجه من نبود نزده یتو خوردیم وچرخ

 زدمو گفتم: یکردم ولبخند تیرعا عیبهش بودم فاصله رو سر کینزد یلیاروم دستم رو رها کردم خ ومدیزدنش از ترس م

 نجاتت دادما-

 برداشت وگفت: شویافتاب نکیع

 ؟؟؟یهست یتو ک-

 زدم وگفتم: یقیعم لبخند

 مهراسا نیهستم ارت نیارت-

 بود چندبار پلک زد وگفت: ییبایز یلیخ دختر

 زهیچ یعنی، اخ  یگریج نیبابا اخه دوست به ا گمیمن چرا چرت م ؟؟؟اوووفییبابا یدوستا ؟؟؟ازیکنیم کاریچ نجایواو ا-

 گمیدارم چرت م یلیمن ، من خ الیخیب ینداره که وااا یپیخوشت

 تم:وگف دمیخند

 خوشبختم وشما؟؟؟-

 خونه نیا کهیمارال هستم ، دختر کوچ-

 وگفتم: دمیخند

 که؟؟؟یدختر کوچ-

 بله-

 گفت: کدفعهی دمیخند

 ها  یاون جوجه کباب هاتون که تلف شدن تفل-

نون وداخل  ریورو کردمشون  کامل درست شدن گذاشتمشون ز ریسمتشون وز دمیدو سوختنیاشاره زد داشتن م وبهشون

 مارال دست اورد سمتش محکم زدم رو دستش کدفعهیدستم گرفتم ببرم داخل و ینیس

  ایدست نزن-

 کرد وگفت: اخم

 چرا؟؟؟ یدار ییعجب رو-

 دوما که... فهیاوال که دستاتون کث-

 ادامه بدم وگفت: نگذاشت

 ؟؟؟یتو ومن اوک میحرفا ندار نیتون جمع مکسر واز ا-

 یاوک-

 خب حاال دوما وسوما رو بگو-

 دیخندیم یوقت شدیبا مزه م یلیخ دیوخند

 سوما ، سوما نداره میغذا بخور هیبا بق دیبا نکهیدوما ا-

 اره رفته خونشون-

 ؟؟؟یک-

 ها ی، چقدر تو خنگ گهیسوما د-

منتظر بودند به سمت ما برگشتند همه  زیکه سر م یجمع کدفعهیداخل  میزدم ودر عمارت رو مارال خانم باز کرد رفت ییا قهقه

 :دیکش غیوج ستادیا دایکرده بودند و تعجب

 خاله مارال-

 ل کردند-غ-وهم رو ب دنیسمت هم دو هردوشون

 گمیم نجوریباال فکر کنم ، ا یودخترا هم رفتند سمت اتاق ها نمنینش میشده بود بعد از ناهار رفت لیتکم شونیشاد نکهیا مثل

 ندام یخونه اگاه نیچون اصال به نقشه ا

--------- 

 :دایو

هم رفته بود کنار  نیکرده بود ارت یمامان رفت وامدش رو با بابا بزرگ علن رانیاز حضور خاله مارال تو ا گذشتیهفته م سه

حس  شدیقرار م یقلبم ب دمشیدیهر موقع م نیدلم واسشون تنگ شده بود ومخصوصا واسه ارت یلیعمران خونه بابا بزرگ خ

 ویزیتو دار بود وچ یلیخ یول افتهیداره م ییاتفاقا هیداره و ییحسا هی رانیا مدهاو یاز وقت گفتیابرام خاله هم م یرو کردمیم
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وازشون اجازه  کردیم داشونیپ دیخب خانواده سارا هم بودند ارش با یبودم ارش عاشق سارا شده ول دهیفهم دادیلو نم

 یلیخراب بشه سارا خ شونیزندگ دبوده وممکن بو یسارا قبال شغلش چ دونستیهم بود ارش نم گهیموضوع د کیو گرفتیم

جواب  یکرد ول یارش از سارا خواستگار ییدا شیدو هفته پ کباریبودم  دهینرس جهیبه نت ینگران بود ازم کمک خواسته بود ول

 میکن دایکرج وخانواده سارا رو پ میهفته بر نیکنه قرار بود ا یاز خانواده سارا اون رو خواستگار دیکه با لیدل نیبه ا دیرد شن

که تموم شده بود رو  ییمن نگفتم رابطه ا یرو بدونه ول یداستان حام هیاسرار داشت بق یلیسارا خ میکن یوازشون خواستگار

جلومو  یحام یپوچ دلخوش کنم چند بار یزایخودم رو به چ خوامیخوشگله نم یلیکش داد بچه اشون االن بزرگ شده وخ شدینم

 گهیوبهم م کنهیم فیازم تعر یاس که وقت گهینفر د هیکه تو قلبمه مهم  هیزیب مهم چخ یندارم ول یخوب یگرفته که من زندگ

 تو ابرا .... رمیخانم کوچولو م

**** 

بخش  ریعامل شرکت من بود وعمران مد ریمد نیبود ارت ومدهیهم همراهمون ن یکس چیوه نیارت نینشسته بودم تو ماش من

 دونستیم دیبا یول دمیکشیخجالت م یلیخ نیبه ارت گفتمیامروز م دیبابا بزرگ با یصادرات بازرگان

 رو بهتون بگم یموضوع هیتا  رونیب میامروز ازتون خواستم بر نیراستش اقا ارت-

 زد وگفت: یلبخند نیارت

 خانم کوچولو شنومیم-

 گمیشاپ بعدا م یکاف میبر-

 باشه-

رو با من  نیرفتار خوب ارت یاز طرف ینگران بود ول یلیشاپ به سارا هم موضوع رو گفته بودم اون هم خ یسمت کاف میرفت

به چشماش نگاه نکردم با انگشتام  یول نیها رو کردم به ارت یصندل یرو میبگم نشست ویبود وبهم گفت که بهش همه چ دهید

 کردم وگفتم: یباز

 یخوب یز دست داده بودم چه روزاحافظه امو ا یدتونه وقت ایاز کجا شروع کنم ، من راستش  دونمینم زهیراستش چ نیاقا ارت-

 و من... دینگرانم بود یلیراستش تو خونه اتون ، شما خ م؟یبا هم داشت

 گفت: یادامه بدم با خونسرد نگذاشت

 خانم؟؟ دایو یلطفا ادامه ند شهیم-

 رو باال اوردم وگفتم: سرم

 بگم خوامیم یمن چ دیدونینم یشما حت-

بگم  تونمینم یمن حت نیباهم ، بب میتونیکه من وشما م نیدیفکر رس نیاخه چرا به ا نیندادامه  گهی، لطفا د داخانمیو دونمیم-

 ستیدرستش ن نیا دونمیخودم م کهیوحق کلمه رو عدا کنم من شما رو مثل خواهر کوچ

 حرفم رو بزنم خواستمیبازم م یحس کردم قلبم خورد خورد شده ول ستادمیرفتم جلوش ا ستادیوا 

 شمارو دوس دارم شه؟؟؟منیا نماخه چرا نه؟؟؟چر-

 دیکرد خونسرد باشه غر یرو کج کرد سع سرش

 شهینه ، نه نم-

 چرا؟؟؟ نیبگ-

 لطفا  شهینم-

عاشقتون شدم ، من دوباره  ن؟؟منیگیم نیدار نجوریچرا ا شهیشما رفتارتون با من خوب بوده هم نیندار یلیدل چیشما ه یول-

 دمیحس عشقو چش

 پس قضاوت نکن یدونینم ویچیتو ه دایو-

 دونمینم ویچ-

  شهیاخه نم-

 میما واسه هم ساخته نشد کنمیاونموقع قبول م شمیعشقتون م الیخیاونموقع ب دیمحکم بد لیدل هیبهم  شهیم-

دلم  یلیخ دیباریکرد ومن رو اونجا تنها گذاشت ورفت برف م یزنگ خورد ومعذرت خواه لشیهمون موقع موبا دیچک واشکم

با  شمینم شمینم الیخیخوب باشه ، من  ب زیوقتش باشه جاش باشه همه چ دینکردم ، با انیب یما موقع خوبحت یگرفته بود ول

عامل  ریمد اریبه عنوان دست دایرفتن رو نداشتم زنگزدم سارا  شرکت من جد هاصال حس خون یسمت خونه راه افتادم ول هیگر

 استخدام شده بود 

 و؟؟؟یهمه چ یگفت دایجانم و-

-....... 
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 عقده؟؟؟ یک یبه سالمت-

 بغض گفتم: با

 کدوم عقد ، ردم کرد-

 :دادزد

 اصال از تو خوشگلترم هست؟؟؟ ؟؟؟مگهیچ-

 سارا داغونم-

 تو؟؟؟ ییکجا-

 شرکت  یکنار در ورود-

 امیدارم بعدش م کیکار کوچ هیمن -

هم هوا  یاز طرف دیدیچشمام خوب نم مکردیم هیکنار پام ترمز زد گر ینیماش کدفعهیداده بودم  هیتک نگیدر پارک وارید به

 گهید خواستمیرو اومد جلوترم ادهیچراغ زد رفتم کنار پ یرفتم اونطرف تر اومد جلوتر و چندبار ومدیسرد بود وبرف م یلیخ

 چشمم رو بستم ودادزدم: نییرو داد پا شهیرو ش یفوحشش بدم عوض

 باال؟؟؟ امیب خوامینم ینیبینم ی، کور یمگه خودت خواهر مادر ندار وثیمردک پوف-

 پاک کردم وگفتم: عیاقا عمرانه اشکم رو سر دمیفهم کدفعهی خندهیداره م دمیباز کردم د چشمامو

 عه اقا عمران؟؟؟-

 ؟؟؟یبلد ییچه فوحشا گهید-

 نیریبابا حاال به دل نگ یا-

 باال برسونمتون نییایب رمیبه دل نگ نییخوایم-

 هرگز-

 :باال وگفت  دیابروش پر یتا هی

 چرا؟؟؟-

 "یمن کهیتو مثل خواهر کوچ دایو"افتادم  نیحرف ارت ادی

 :دمیلب غر ریاشک شده بود ز سیمن خواهرشم؟؟؟صورتم خ یعنی ختنیشروع کرد به ر اشکام

 که خواهرتم یغلط کرد-

 وگفت: نییعمران اومد پا اقا

 گفته؟؟؟ یزیبهتون چ یخانم؟؟؟کس دایو شدهیچ-

 کنم  یخال یزیعقده هامو سر چ خواستیحرف بزنم دلم م تونستمینم یفته بود حتکردم بغضم گلوم رو گر نگاهش

 د؟؟؟یخانم خوب دایو-

 خوبم-

 شده؟؟؟یچ-

 ستین یزیچ-

 یگرفته بود چندبار زیدلم از همه چ کردمیم هیوبلند گر دمیدویم دمیمخالف رو گرفتم اول تند راه رفتم وبعدش دو وراه

 وگفت: نیاقا عمران کنارم نشست رو زم نید ومحکم افتادم زمخور زیپام ل کدفعهیخوردم   نیزم

 شده؟؟؟ تیزیچ یخوب-

  کردمیم هیفقط گر من

 خانم با شما هستمااا؟؟ دایو-

 سوزمیدارم م-

 شده؟؟ شیزیچ یچرا؟؟؟کس-

 چپ وراست کردم یرو به نشونه منف سرم

 وگفت: ستادیا

 دستت رو بده من وپاشو ییخوایاگه م-

 اروم گفت: کردنیهمه نگاهمون م ستادمیا یتو ساق پام ول دیچیپ یاشتم درد بدگذ نیرو زم دستمو

 ؟؟؟ییایراه ب یتونیم-

 دونمینم-

 وتو ها دونمیمن م یبر یی، جا ارمیم نویاالن ماش نجایهم ستیمنتظر با-
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 باشه-

 یقا عمران بود رفتم باال بخاراز ا ستادیروبروم ا ینیماش شدیاومد تک تک کلمه هاش تو سرم زده م یاشکام بند نم ستادمیا

 کرد وگفت: ادیرو تا ته ز

  یشیاالن گرم م-

 ممنون-

 اروم گفت: ختیریاشکام م اروم

 ؟؟؟یبگ یزیچ ییخواینم-

 رو به نشونه نه چپ وراست کردم سرم

 شده؟؟؟ یزیکرده چ یبهت دست دراز یحداقل بگو کس-

 شده یبه قلبم دست دراز-

 وگفت: ابونیرو ترمز کنار خ زد

 ؟؟؟یچ-

 د؟یافتیراه ب شهی، م رمیمیندارم ، دارم م گهیگرفت وبرد د یکیقلبمو -

 ختمیریشکسته بود اروم اشک م یلیافتاد دلم خ راه

 کردیخواننده هم دلشکسته ترم م یصدا

 بدون من یبر ییخوایامشب م"

 جون من مهین یچشا سهیخ

 ا؟یکنم خدا کاریباروت چ شهینم حرفام

 شکنمکه ب یریم یدار راحت

 ما یباهم بمونه دستا دیشا کمیبذار نگات کنم  عشقم

 من ینفس نمونده واسه  گهیجون تو د به

 دلم رو نشکن گهیتو هم د نرو

 رهیمیجلو چشات داره م دلم

 پاهاش ینکن بذار دلم بمونه رو نگام

 ذره اخه مهربون باش هی فقط

 رهیداره م یچجور نیبب خدا

 که بد شدم یگیتو راست م اره

 که جون به لب شدم یگیم مارو

 شهیدرست نم یزیچ یبمون اگه بر امشب

 یخبر بر یب شهینم ساده

 شهیهم یاز من بگو کنارم یبگذر شهیبگو نم عشقم

 یرینگو که م میچه حال نیبب تروخدا

 یریکه دستمو بگ خوادیم دلم

 شمیبدون تو شکنجه م نرو

  شهیاخر گمینم یزیچ گهیبمون د شمیپ

 شهینم تو هیواسم شب یکس

 "رمیمن واست بم یاله بمون

 شدیم یته دلم از نداشته هام خال یوقت گرفتیم شتریب شهیتهران دلم از هم یبرف کیشده بودم پشت تراف رهیخ رونیب به

 اقا عمران اومد: یصدا

 ستیدرستش ن-

 حاله اشکام نگاهش کردم اروم گفت: نیب از

دختر؟؟؟چرا  یستیمحکم ن کمیخوردت کنه ، تو چرا  نجوریتو قلبت وا ادیب رسهیکه از راه م یهرکس یبذار ستیدرستش ن-

تو  یخورد یشکست عشق دمیفهم یوقت ؟؟؟راستشیاحساساتت ضربه خورد نیکم از ا ؟؟؟مگهیکنیم یزندگ یانقدر احساسات

 یشیعاشق نم ایسادگ نیگفتم به ا یعشق حام

 :دادزدم
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 من ساده عاشق نشدم-

 نیا نیکنم بب حتتیدوستانه نص خوامیمن م ایاسمت رو ناراحت نش بندمیکنم که جمع نم یاهعذر خو هی، البته  دایو یشد-

،  دایبه زور ساخت و شهیبه جان خودت همه اش کشکه ، عشق رو نم یاریتا بدستش ب شیپ یریم یکه چند ساله دار یعشق

به درد  گمیدلداده ات کنه باز هم من م دیعشق با شهینم ییعشق از سر تنها شهینم یعشق اجبار شهینم یعشق زورک ریادبگی

رو  ستیکه مادر باال سرش ن یشدم که از عشق ، پسر نیاالن سزاوار ا امیدن شدیچ نیکجام بب نیحال منو بب نینخوره واقعا بب

 بچه؟؟؟ هیبره وترکت کنه با  نیارت ییخوای؟؟؟میمثل من بش ییخوایبزرگ کنم ، توهم م

 من....؟؟؟ دیدونیشما م-

 شه؟؟؟؟یم دونست؟؟؟مگهیعمران چجور م ؟اقا؟؟یچ

که  یزیچ دایو ستیسازت ن ایرو نیارت ی، ول یستیتو خودت ن دمیفهم رانیبرگشت ا نیکه ارت یمن از همون روز دایو-

 ادیفکر نکنم از تهش در ب ییخوایم

 :دادزدم

 ساز من نباشه؟؟؟ ایرو تونهیچجور م هیارزو هر دختر هیبسه اون ادم خوب-

  یزنیم یوونگیخودتو به د شهیچرا هم دونمینم یول یروانشناس هیتو  دایو-

 :دادزدم

 خونه دیلطفا منو برسون-

گوش داد اقا عمران واقعا ادم حال به هم زن  دیمامان با یکه واقعا به گفته ها فهممیرد وبدل نشد حاال م نمونیب یحرف

ورفتم داخل  نییرفتم پا عیدر خونه س میدیرس یبت گرگه وقتپدرشه به قول مامان گرگ زاده عاق هیپسر که شب هی هیحیووق

 نیارت نباریسمت اتاقم وخودم رو پرت کردم رو تختم واز ته دل زار زدم من ا دمیتحملش کنم دو گهید خواستمیخونه اصال نم

 دوباره درد عشق بکشم  خوامینم یمتیبه هر ق شهیواسه من م نیشده ارت یمتیبه هر ق دمیرو از دست نم

**** 

 گذشته بود  دوروز

 بسه وقتشه که خودمو نشون بدم یتنبل گهیکرد وقتشه د داریزنگ تلفن من رو از خواب ب یصدا

 17رفتم طبقه  شناسمیم ویونه من کس شناسهیمنو م ینه کس نجایپنج بار اومده باشم ا دیتا به حاال شا دمیراه افتادم رس 

تعجب کردند رفتم سمت  دندیبودند من رو که د یوطراح یزیجا در حال برنامه راون یچند نفر یخودشه رفتم داخل سالن داخل

 : یمنش زیم

 ریسالم صبح بخ-

 خانم؟؟؟ دییسالم بفرما-

 عامل کدومه؟؟؟ ریاتاق مد-

 د؟؟؟یدار یوقت قبل-

 عامل کدومه؟؟؟ ریگفتم اتاق مد-

 ؟؟؟یدار یوقت قبل گمیه؟؟؟میخانم گفتم چ-

 رینخ-

 یهماهنگ کن یبزنزنگ  دیپس قبلش با-

 :دادزدم

 عامل رو نشونم بده؟؟ ریاتاق مد ستین نجاینفر ا هیتو؟؟؟ یگیم یچ-

 وگفت: ستادیا

 عامل االن جلسه دارن با طراح ها ریکن مد تیخانم ادبت رو رعا-

 :دمیغر

 بامن-

 ارش اومد سمتم رونیاومدند ب نیاز اتاق ها باز شد وارش وارت یکیدر  کدفعهی

 ؟؟؟؟یکنیم کاریچ نجایتو ا دایو-

 زدمو گفتم: یلبخند

 ام؟؟؟ین-

 ؟؟؟یکرد یچرا ، چرا کار خوب-

 د؟؟؟یاتاق اماده کن هیواسم  شهیم-
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 :دیمتعجب پرس ارش

 اونوقت چرا؟؟؟-

 شرکتم حق ندارم؟؟؟ امیدلم خواست ب دیشا-

 متعجب با لکنت گفت: ارش

 چرا ، چرا-

 زد وگفت: یلبخند نیارت

 شرکت هستند نیسهام دار ا شونیا دیاق اماده کنات هیواسشون  یخانم احمد-

که  یکه شده باشه رفتم سمت اتاق یمتیبه هر ق کنمیرو عاشق خودم م نیاز اتاق ها من ارت یکیبا تعجب رفت سمت  یمنش

 تمدونسینم یمن حت کردمیم یونت ولگرد کردمیم یدورم رو خط خط یرو کاغذ ها یبهم نشون داده شد حوصله ام رفته بود الک

واسه ناهار هم  یعصر شده بود من حت 5نگاه کردم عه چه زود ساعت  اعتگذشت به س یکم دهیانجام م یشرکت چه کار نیا

که دور تا  نهیاتاق ا نیا یخوب الیخیکه تو کمدم بود خودم رو سرگرم کرده بودم ب ییها تیسکوئینرفته بودم وبا ب رونیب

تاحاال که مورد  رفتندیم نیکه اتاق ارت یینگاه کردم به کسا ومهیقول ارش اکواربه  دیرو د رونیب شهیاس وم شهیدورش از ش

اقا عمران بود چماله اش کردم وانداختمش سطل  هیاز کاغذ ها چقدر شب یکیرو  دمیادم اخمو کش هیبودم  دهیند یمشکوک

هم که ساعت  کنه؟؟؟ارشیم کاریچ یعنی بود ومدهین رونیاز اتاقش ب نیزباله اذان شد همه رفته بودند خونه هاشون هنوز ارت

 یچرا هنوز اقدام نکرده وسارا رو خواستگار دونمیکردن مادر پدر سارا اقدام کنه نم دایخونه قرار بود واسه پ تدو ظهر رف

 زد وگفت: یلبخند دونستیم ماتمیکنه در اتاقم باز شد سارا اومد داخل از تصم

  یموفق باش-

 یباز بود صدا مهیکه ن نینفر سارا بود رفتم سمت در اتاق ارت نیاخر رونیفت از شرکت بور رونیبهش زدم رفت ب یچشمک

 خنده اش شرکتو گرفته بود

 چشم؟؟؟-

-......... 

 امیباشه بابا االن م-

-....... 

 ها یگیم یچ نیبابا بب یا-

-........ 

 خوب یلیخ-

-......... 

 زمیپررو نشو عز-

-.......... 

 چشم خانومم-

-......... 

  الیخیب-

 زد یبلند وقهقه

 اخم نکن خوشگلم یخنده امو زهر کن یتونیم نیبب-

-........... 

 قربونت بره نیجانم ارت یا-

-........... 

 امیباشه قطع کن کارام مونده م-

-......... 

 چشم-

-....... 

 میتمام زندگ یخدافظ-

-..... 

 نهیمن رو بب نکهیکرد بدون ا قطع
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 رونیسند ها رو جمع وجور کرد ورفت ب نیپنهون شدم ارت واریرفتم پشت د شهیتو زندگ یکس نیم ارتدست رو دهنم گذاشت 

متوجه بشه ،  نکهیکردم بدون ا بشیتعق نیبا ماش نه؟؟؟یارت یتو زندگ یواقعا کس یعنیرفتم سمت اسانسور  ختنیریاشکام م

که  ییقربون صدقه ها ختیریمن م یواشکا زدیرون مبا هیرفت سمت اله نوبعد از او یپارک و کینزد یرفت سمت گل فروش

 رو روشن کردم ریپل کردیوگل انتخاب م یبود با ذوق رفته بود سمت گل فروش قیچقدر عم شیخوشحال رفتیم

 توئه هیشب یشهر به هرک نیتو ا"

 کنمیاراده نگاه م یبهش ب 

  یستیمن ن کیکه نزد دونمیم

 کنمیدارم اشتباه م دونمیم

 ها وونهین مثل دوم ویستین تو

 زنمیبارون قدم م ریدارم ز 

 اونقدر از خدا خواستم تورو

 زنمیوزمان رو بهم م نیزم 

 یام دلتنگ وبارون وونهید هی مثل

 یابونیتو هر خ رهیسر م اشکام

 دارم یترک خورده حال بد قلبم

 چقدر دوست دارم یدیوقت نفهم چیه

 یام دلتنگ وبارون وونهید هی مثل

 یابونیتو هر خ رهیسر م اشکام

 دارم یترک خورده حال بد قلبم

 من دوست دارم یدیوقت نفهم چیه

 هم بغض بارونو دمیبار بار هر

 ابونویخ نیکم دارم تو ا دستاتو

 رو ادهیشهر تو هر پ نیا یگوشه  هر

 رو یخال یجا نیحس کردم ا هربار

 یام دلتنگ وبارون وونهید هی مثل

 یابونیتو هر خ رهیسر م اشکام

 دارم یترک خورده حال بد قلبم

 چقدر دوست دارم یدیوقت نفهم چیه

 یام دلتنگ وبارون وونهید هی مثل

 یابونیتو هر خ رهیسر م اشکام

 دارم یترک خورده حال بد قلبم

 من دوست دارم یدیوقت نفهم چیه

 " دارم دوست من – یصادق رضا

گرفته؟؟؟؟رفتم سمت بام تهران خسته بودم خسته تر  یه کاون گل ها رو واس یعنی کردمیم هیومن گر زدیها م شهیبه ش بارون

 ریز تیجمع نهمهیاز ا کردمیبه تهران نگاه م نیاهنگ غمگ هیبا  نیبارون داخل ماش یرو پارک کرده بودم وتو نیماش شهیاز هم

 دیاشق شدم که نباام باشه دوباره ع یاونم سهم من نشد باشه من ادم احساسات یول خواستمیم ویکیاسمون من فقط  نیسقف ا

 چرا؟؟؟؟ یول شدمیم

ممکنه که  ریاخه غ دمیمن اشتباه شن یراه افتادم سمت خونه حتم کردیگذشته بود اشکمو پاک کردم سرم درد م یساعت مین

همونجا  نویخونه نرفتم ماش نگیاز من بشه رفتم سمت خونه تو پارک ریشده باشه اون حق نداره عاشق غ یعاشق کس نیارت

داغون بودم شونه هام خم شده بود حتما االن همه خواب  یلیخ رونیب زدیگذاشتم ورفتم داخل چشمام داشت م اطیوسط ح

برگشتم چشمم خورد به سالن  یباز کردم ورفتم داخل وقت دیدر رو اروم با کل کنمیاتاقم واستراحت م رمیهستند راحت م

 وگفت: ستادیچه خبره؟؟؟مامان متعجب ا نجایا نمنینش

 ؟؟؟یخودت دایو-

 اروم گفت: ستادندیانداختم نگران اومد جلو همه ا ریرو ز سرم

 مامان؟؟؟ زیعز یخوب-
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حاله اشک  نیخسته ام از ب ینداشتم چشما ویچکسیدارن؟؟؟اصال حوصله ه کاریچ نجایا هیچه خبره؟؟؟بابا بزرگ وبق نجایا

از  یهم مثل حام نیارت ییخوایباش م یقو دایو الیخیب کردینفر موند که گنگ ومبهوتانه نگاهم م کی یرو خوردیچرخ م نشونیب

 مامان دو طرف بازوم رو گرفت وگفت: یکن یزندگ ییتنها یتونیهم م ییتو تنها تردخ الیخیب تیخواستگار ادیعذاب وجدانش ب

 ؟؟یکرد هیدا؟؟؟گریو نمتیبب-

 خش دار گفتم: یبا صدا اروم

 خوبم ، فقط خسته ام-

 زد وگفت: یلبخند

 مادرت؟؟ دروغ به-

 مامانم خوبم-

 کننیکه هست ارش وسارا هم هستند من که گفتم خسته ات م نیشرکت خسته ات کرده؟؟؟از فردا نرو ، ارت-

 با خنده گفت: ارش

 دیکش نویارت یگوشا دیبا نهیارت ریبوده تقص یمن خسته اش نکردم هرچ یابج نیبب-

 دونستمینم ویچیره؟؟؟هچه خب نجایاصال چندم ماه بود؟؟چند شنبه بود؟؟/ا امروز

 عبوسم نگاه کرد اروم گفت: افهیبه ق یوقت دیخند مامان

 دایو یسینه تو خوب ن-

 برم بخوابم دیشرمنده با کنهیمامان سرم درد م-

 هیدرد  نیبدتر ختمیسر خوردم تو خودم جمع شدم واروم اشک ر نیسمت راه پله واتاقم در رو بستم وپشت در رو زم رفتم

فردا با شرکت  ختمیریاشک م یکیوتو تار واریگذشته بود نشسته بودم کنج د یساعت میاز قلب فلجش کنه ن که هیدختر عشق

عه اصال به درک  ارمیسر در نم زایچ نیاصال از ا هیبه چ یچ دونمیاصال نم دارمکنم؟؟؟من اصال توان اداره کردن شرکتو ن کاریچ

 ت:نفر گ کیبشه بشه دو تقه به در خورد  خوادیم یهرچ

 خانم منم اقا عمران دایاهلل ، و ای-

 کنم؟؟؟؟ کاریخودمو بزنم به خواب ، چ یوااا ستادمیا صاف

کردم به ناچار مقنعه ام رو  جادیسر وصدا ا یوکل دومیاونطرف م نطرفیدارم مثل شتر ا دارمیب دونهیم یسمت تخت ول دمیدو

 مرتب کردمو گفتم :

 د؟؟؟ییبفرما-

 داخل؟؟؟ امیب شهیم-

-...... 

 بگم؟؟؟؟ یچ االن

 اهلل من اومدم شرمنده ای-

ورم کرده ودماغمو چشمام پف کردن وقرمز شدن سرم رو به  هیبودم مطمئنم صورتم از گر ستادهیباز شد وسط اتاق ا ودر

 کنمیم هیمن گر نهیبب خواستمیچرخش دادم نم عیاونطرف سر

 ه؟؟؟یزیچ-

 وگفت: دستایدر اتاقو بست روبروم ا نکهیوبعد از ا واومد

 ن؟؟؟یکردیم هیگر-

 خم کرد وگفت: یرو کم سرش

 اوووه ارزششو داره؟؟؟-

 رو به دندون گرفتم واروم گفتم: لبم

 تنهام بمونم؟؟؟ شهیم-

 نیالل شده بود نشستم لب تخت شروع کرد به متر کردن زم نکهیمثل ا کردیوفقط نگاه م گفتینم یزیچ ختنیر میلعنت یاشکا

 به حرف اومد: کدفعهی

 خورهیبه دردت نم نیرتا-

 چرا؟؟؟-

 نکهیفقط واسه ا یکار هارو کرده از اون روز تاحاال فقط واسه دلسوز نیده؟؟؟اینم یتیبهت اهم یفهمیچرا؟؟؟؟اصال م یگیم یه-

 ؟؟؟یفهمیدلش سوخته م

 ادامه داد: زدیرک حرف م چقدر
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 کنه؟؟ یزندگ یذارینم ؟؟؟؟چرایشینم الیخیب که حافظه اشو از دست داده سوخته گناه کرده؟؟؟چرا یدختر هیدلش واسه -

 وگفتم: ستادمیا

 کنه؟؟؟ یزندگ ذارمیمن نم-

 نیخبر داره ارت تیارش هم از گند کار کنهیچقدر با ارش درد ودل م یدونیهمه اش تو فکره م چارهیتو ب یاومد یاره از وقت-

 یبگم ما با هم رابطه خوب نمیالبته ا یکرد شیعصب امروز هم دمیکنه تا تو نظرت عوض بشه شن کاریچ گهید دونمینم چارهیب

از  ویهمه چ شیتو زندگ نیارت نی، بب ایبخاطر بابا بزرگته وارم کنهیواگه تحملم م تنفرههنوز از من م نیدروغ چرا ارت میندار

 نذار باز بشکنه ویبارهم از دست بده همه چ نیدست داده نذار ا

 م؟؟؟شما؟؟؟مگه من چکار کرد نیگیم یاخه چ-

  ییتو ؟؟؟عاملشینکرد یکار-

 سوال بپرسم؟؟؟ هی-

 تا به ضرر همه تموم نشه  یکنیتموم م ویمسخره باز نیسوالت باشه وبعد از اون ا نیاخر-

 باشه-

 قول بده-

 ؟؟؟یقول چ-

 یرو نپرس یچیسوال ه نیبه جز ا-

 قول -

 شنومیم-

 نه؟؟یارت یتو زندگ یکس-

 اره-

 هیکردم گر یسوخت سع هیاز ثان یمن در کسر یها دیتموم ام یعنیبدجور دلم رو سوززوند اره محکم وبدون مقدمه اش  نیا

 بهم نگاه کرد جلو اومد وجلو تر وگفت: دیلرزیدستام م ینکنم ول

 ؟یبودن رو دار یهند لمیانتظار ف ی، چرا از زندگ ینفرو باخت هیباز  یتو باز بازنده شد ایبس کن ، به خودت ب دایو-

 ؟باختم؟؟ من

 گهیاقا عمران راست م یعنی

 بازنده ام هی شهیمن هم گهیم راست

 دایقول بده و هیحاال تو -

-..... 

 چشماش نگاه کردم تو

 ؟؟؟یدیقول م-

 ؟؟یچ-

 یفراموش کن نویارت شهیقول بده که واسه هم-

 کنمیفراموشش م-

مشکوک بشن  هینباشم بق نجایا نیاز ا شیوکنارش باش من هم ب ایدوستته ب یاالن مراسم خواستگار بنمتیم نییخوبه ، پا-

 بسمه گذارنیمردم پشت سرم صفحه م نجوریخانواده ات در موردم بد فکر کنن هم یخوش ندارم اعضا چیکه ه یدونیم

 امینم نییپا-

 ییایب دیبا-

 امینم-

 افتاد؟ یردسر درست کنکه همه بفهمن وواسه داداشم د این یختیر نی، در ضمن ا یروبرو بش قتیبا حق دی، با دیگفتم با-

 سنگدل؟؟؟ نقدریادم ا هی رونیب ورفت

 دلم ی شهیغبار غم گرفته ش"

 "دلم شهیعادت هم شکستن

 پوشندن درد هام زدم به خودم یعالمه رنگ ولعاب برا هیقبلم  یتخت وعوض کردم با لباس ها یهامو انداختم رو لباس

 رد شدم هیدوباره از کنار گر"

 دم بدمجا تو دوباره با خو به

 "یکنیغمامو کم نم یکنارم
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 بودم ایدن نیادم ا نیمن بد شانس تر شدیرفتم هر قدم تو سرم زده م نییپله ها رو پا یکی یکی

 یکنیلحظه ام نوزاشم نم هی"

 "یبریبه خلوت خودت نم منو

 کردیدرداش پنهون م ریچند سال قبل که خودشو ز یدایبه سمتم برگشتند باز شدم همون و همه

 یازم تو دلخور لیدل یره بعم هی"

 زنمیعمره من کنار تو قدم نم هی

 زنمیلحظه دم نم هی شکنمیعمره م هی

 محبته کمیعمره حسرتم  هی

 "عادته هیمن  یبرا دنتیعمره د هی

 شاپ رفت  یکه تو کاف هیقرار نبود عوض بشه اون همون سنگدل یچیه کردمینشسته بود وبهش نگاه م روبروش

 یاشقم شبشه دوباره ع دیبا"

 یبشه مثه گذشته ها ش دیبا

 ارمیبتونمو دووم ب دیبا

 ندارم ییا یدارم که چار دوست

 روز تموم خونه غرق خنده بود هی

 زود یلیتموم شه خ میدلخوش شهینم

 جور خاص هی ینگام کن دیبا

 "خواستیکه اونروزا دلم م یهمونجور

 از سمت من ریبود غ ییهرجااز من دلش  ریبود غ ییکرد اما به من نه نگاهش هرجا نگاه

 یدوباره باورم کن خوادیدلم م"

 یدنینفس کش یمعن یبفهم

 من کنارتم ینیبب خوادیم دلم

 "قرارتم یب یبفهم خوادیم دلم

 شدینم یول یپسم بزن نجوریا یوداد بزنم تو حق ندار ستمیبا خواستیم دلم

 زنمیعمره من کنار تو قدم نم هی"

 زنمیملحظه دم ن هی شکنمیعمره م هی

 محبته کمیعمره حسرتم  هی

 "عادته هیمن  یبرا دنتیعمره د هی

 منم هستمو هستم نکهیهستم ا یمن قو نکهیواسه نشون دادن ا یمعن یب یلبخندا

 یبشه دوباره عاشقم ش دیبا"

 یبشه مثه گذشته ها ش دیبا

 ارمیبتونمو دووم ب دیبا

 "ندارم ییا یدارم که چار دوست

 دایواسه کرج وپ افتنیهمراه مامان من وسارا وارش وآرما راه ب دایرار شد فردا که پنج شنبه اس ووق شرفتیخوب پ زیچ همه

بمونه وغلط کرد همه اش  نجایا خوادیتموم شد همه عزم رفتن کردند ارش گفت امشب م یکردن خانواده سارا مراسم لعنت

راه برداشتم  یرو از جلو نیا مامان شکرابه رفتم ماشاش واسه اقا عمران ب ههست رابط یماه کیبخاطر سارا بود واال ارش 

 وگفت: ستادیا کمینفر بود نزد نیبردم لحظه اخر اقا عمران اخر نگیوپارک

 کنمیشرکتت کمک م یتو کارا ی، اگه بخوا یرفت شیخوب پ یلیخ-

 نگاه کردم با اخم گفت: بهش

 با پسرم  رمیم رانیاز ا گهید میموقتا دوسال ون یول-

 د؟؟یکمک کن نییخوای، چرا بهم مممنونم -

 ، شب خوش یترحم ودلسوز دیفکر کن-

رو پاک کردم االن دوباره شدم  شمیرفتم اتاقم ولباس هامو عوض کردم ارا خوردیاخالقش بهم م نیاخم کردم حالم از ا ورفت

 بود شیشونیرو پ یظیدر باز شد وارش اومد داخل اخم غل دایخودم و

 ؟؟؟؟یادم بش ییخوایتو نم-
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 نه من فرشته ام-

 من دست بلند کرده بود در اتاق رو قفل کرد دادزدم: یگرفت ارش باز رو شیزدم گونه ام ات یمزحک لبخند

 ارش؟؟؟؟؟ یکنیم یچه غلط-

 اخه؟؟؟ هیچ نکارایا-

 کدوم کار؟؟؟؟هوووم؟؟؟بگو بدونم-

 ، هرگز دایو بخشمتینم ؟؟؟بخدایاون حرفا رو زد نیچرا به ارت-

 داره ازیبخشش تو نبه  ینبخش ک-

 گلومو گرفته بود بغض

 ؟؟؟یگردیاشتباه م یچرا همه اش دنبال ادما دایو-

قبولش کنه که بخاطرش از  ریبه عنوان معاون مد خواستیاگه اشتباه بود بابا احمد اون رو نم ستین یادم اشتباه نیارت-

 شرکت من استعفا بده

 :دادزد

 ننبا هم ازدواج ک خوانیاون وخاله مارال م-

 اروم گفتم: نهیرو سرم سنگ ایپلک زدم حس کردم دن یچندبار مبهوت

 یگیارش چقدر چرت م-

رسما  شیشدم اون سه روز پ وونهید یلیبه من گفت ومن خ نیاونا عاشق هم شدن البته ارت دایبه جان خودت و ستیچرت ن-

 کرد وبابا احمدم قبول کرد یاز مارال خواستگار

 شهیجلق جلق شکستن اروم ش یدادم صدا رونیب قیاون نفسم رو عم شهیعاشق نم دایبعد ا فتگیم نیپلک زدم ارت چندبار

زدم همراه با  یکش اوردم ولبخند یکردم خونسرد باشم لب هام رو به سخت یسع یقلبم اومد ضربان قلبم باال رفت ول یبلور

  ختیلبخندم اشکام ر

 ؟؟؟یتنهام بذار شهیحاال م شمیمزاحمشون نم گهی، د یارش ممنونم که گفت-

 دایو-

 ارمیب نیگزیجا عیسر دیبا زهیریبهم م یلیمهراسا خ یکه بعد رفتن اقا یدونیتنها باشمو راجع به شرکت فکر کنم م خوامیم-

 ؟؟؟یخوب-

  ییخوبم دا-

گذشته بود همونجور  یساعت کیبودم  یعصب ختمینشستم لبه تخت ومحکم تشک رو فشار دادم واشک ر رونیرفت ب ارش

کوچه شروع  یاز خونه وتو رونیولباس هام رو ورفتم اروم ب دمیعمارتمون خاموش بود پالتوم رو پوش ینشسته بودم چراغ ها

پالتوم  بیزده بود دستامو تو ج خینم داشت و یاومده بود هوا حساب که یدیکردم به راه رفتن هوا سرد بود بعد از بارون شد

 کردم 

 "ازدواج کنن با هم خوانیاون وخاله مارال م"

 موتیر ینرده ها کنم؟؟؟؟جلویم کاریچ نجایبودم در خونه بابا بزرگ من ا دهیکلمه رو مرور کردم تو مغزم رس نیبار ا هزار

اروم پاکش کردم چقدر راه اومدم من  ختیبابا بزرگ اشکم ر یرحم یب یلیخ کردمیبودم وبه عمارت نگاه م ستادهیدارشون ا

حتما االن به ارش زنگ  یاقا عمران بود عه لعنت نیکه جلوم بود سه بار زده شد ماش یدو در یدوبرگشتم نور باال پرا یوقت

خودم به حال  خوامیباز ارش سرم داد بزنه م خوامیبفهمه من بودم نم دینبا دمیراهمو کج کردم ودو عیسر گهیم ویهمه چ زنهیم

 یبود صدا زیل یلیخ نیزم دمیدویم طنه جلو روم فقبا دخالتاش خودشو عقل کل فرض ک یکس خوامیقلب خودم بسوزم نم

سنگدله به تمام معناس  هیوحش هیاقا عمران بشم اون  میتسل دیبودم من نبا دهیترس یحساب ومدیپشت سرم م یشخص دنیدو

رم وبه پشت س دمیدویاومد سرعتم رو کم کردم واروم م یصدا نم گهیاز نفس افتاده بودم د خورهیبه هم م دنشیحالم از د

 :دیشد غر شتریاقا عمرانه ترسم ب دمید یوقت دمیترس یلینفر عقب عقب رفتم خ کیخوردم به  کدفعهی کردمینگاه م

 ؟؟؟یدیساعتو د-

-...... 

 :دادزد

 ؟؟؟یالل شد-

-....... 

 باز دادزد:-

 ؟؟؟یولگرد رونیب یساعت اومد نیکه تو ا یاونقدر عقلتو از دست داد-
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 د:بهم زد باز دادز ییا دهیوکش

 دوساعت نگرانت شدن؟؟؟ یکی نیچقدر خانواده ات ا یدونیم-

-........ 

 :دادزد

 یگوش نکهیبدون ا رونیاز خونه ب ییایم نییپا یندازیگاو سرتو م هیکه فقط مثل  یکنیرو درک نم یچیوه یاونقدر احمق-

 ؟؟؟یببر

-........ 

 دادزد: باز

 گهیبا توام حرف بزن د-

 گفتم: هیبا گر دین بغضم ترکاز خشم قرمز شده بود چشماش

 دیتروخدا سرم داد نزن-

 که اروم شد اروم گفت: دید یچ دونمینگاه کردم نم وبهش

 باشه-

-..... 

 دادزد: کردمیوبهش نگاه م کردمیم هیهم گر باز

 نکن هیخب باشه گر یلیخ-

-........ 

 یخودتو خانواده اتون فدا کن ییخوایم رسهیکه از راه م یاز عشق که انقدر واسه هرک یبنیم یدار یاخه چ-

 ستمیمن عاشق ن دیبس کن شهیم-

 بله مشخصه-

 :دادزدم

پسره به هم  یلعنت به برادرتون وعشقش که من بخوام عاشقش باشم حالم از هرچ دیدونینم ویچیمشخصه هااااان؟؟؟ه یچ-

 امثال شماها برن به درک خورهیم

 دیدنبال خودشو غر دیفت وکشمخالفش رفتم از رو پالتو بازوم رو محکم گر وسمت

 خونه رسونمتونیخودم م دیرینم ییجا چیحرفا ، االن هم ه یسر هیمن واسه  شیپ نیمن به دروغ به ارش گفتم اومد-

وحشتناک در  یبود وحساب یبیادم عج زدیحرف م یلفظ شدیاروم م یوقت یتو ول شدمیداد بزنه من واسش م خواستیم یوقت

 نیاونهم به بدتر دمیلرزیکرد وخودش هم نشست از سرما وترس م نیمجبور به نشستن داخل ماشرو باز کرد ومن رو  نیماش

 رو روشن کرد وگفت: یشکل بخار

 سردته؟؟؟-

رفت  ومدیبهم خوردن دندونا من م یفقط صدا تونستیحرف بزنه اما نم خواستیبود م افتادهیربع وقت هنوز راه ن هیاز  بعد

 وگفت: دیچیاروم پالتو رو دورم پ دمیوعقب کش دمیبرداشت ترس زیورد وسوار شد سمتم خوپالتوش رو در ا نیماش نییپا

 االن یشیگرم م-

-...... 

 قبل فرارت انیبخدا ، همه نگرانتن نذارباز بشه همون جر گمیمن واسه خودت م-

-....... 

 بهم گفت بهت گفته  کنن راستش ارش یعروس گهیرو گذاشت قراره دو هفته د یامشب قرار عقد وعروس نیارت-

-........ 

 یمحکم باش دیبا-

 رمیم-

 کجا؟؟؟-

 خارج-

 یفراموشش کن یریگیم ادیقلبتم بسوزه  یکنیشرکت م اشونیتو خوش یکنیمراسم شرکت م یمونیم یرینم ییجا چیه-

-..... 

 باشه؟-

 تونمینم-
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شرکتت  امی، از فردا هم من م یگدل باشسن دمیم ادتی،  یادما رو فراموش کن یریبگ ادی یچجور دمیم ادتیمن  یتونیم-

 یدونیاز شرکتت نم یزیوچ ییاشفته ا دونمیم

 ممنون-

 از من نیتشکر کرد هیچه عجب -

-...... 

 نیواز ا یرستوران وبعدش هم شبگرد میوبا اسرار من رفت یشام نخورده بود یخونه به ارش بگو کنار من بود میاالن رفت-

 داره یکه ارش چجور اخالق یدونیحرفا م

 باشه بهتر از شماست یهرچ-

 دیشا-

-....... 

 ریدستش رو برد سمت پل میبود کیما تو تراف یافتاد سمت خونه  راه

 دل از دستم رهیوم رهیداد داره م یا"

 مثه کهنه شرابه ومن مستم یوا یا

 وشب مسه هیشروع غم وگر یوا یا

 رقصهیبا من خسته نم گهید یوا یا

 نمابرم مثل اشوب بارو مثل

 اونم ی وونهیبارون که من د ببار

 وداغونم جیبهارم گ یکه ب حاال

 وزمستونم زییداره پا یفرق چه

 ابرم مثل اشوب بارونم مثل

 اونم ی وونهیبارون که من د ببار

 وداغونم جیبهارم گ یکه ب حاال

 وزمستونم زییداره پا یفرق چه

 الیعاشق ل دهیداد به جنون رس یا

 الیواو رهیمیم دهیداد داره جون م یا

 یباعث هر مست یعشق تو خودت شد یا

 یکه بهش دل بست میعشق من همون یا

 ابرم مثل اشوب بارونم مثل

 اونم ی وونهیبارون که من د ببار

 وداغونم جیبهارم گ یکه ب حاال

 وزمستونم زییداره پا یفرق چه

 ابرم مثل اشوب بارونم مثل

 اونم ی وونهیبارون که من د ببار

 وداغونم جیبهارم گ یکه ب حاال

 "وزمستونم زییداره پا یفرق چه

 سردم بود اروم گفت: یفکر نکنم هنوز هم حساب یزیداشتم به چ یرو بسته بودم وسع چشمم

 مگه نه؟ یگرمتر شد-

 بهتر شد کمی-

 ابونایخ نیتو ا زنمیپرسه م یه"

 از خدا خوامتیم زنمیزجه م یه

 ادیبارون داره م هیهوائ عجب

 خوادیت دلم تورو مندارم یستین

 چترتو یکنار من ببند یستین

 عطر تو چهیبپ میبش سیخ ییدوتا

 تو ناخوشم یهوا من ب نیحالم بده لعنت به ا یستین
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 کار؟یچ خوامیم بارون

 کار؟یچ خوامیم بارون

 "دیرو بر گهینبودنت امونم د یا

 سوزهینوزم دلم داره مه نهیاقا عمران بب خواستمیصورتم رو به اونطرف کردم نم دیاروم چک اشکم

 دیبه لب رس گهیکن جونم د یکاری یا"

 خوادیزخم دلم مرهم دستاتو م یا

 داده به باد موینبودنت زندگ یا

 دیبر گهینبودنت امونمو د ییییییآآآآآآآ

 دیبه لب رس گهیکن جونم د یکاری یییییآآآ

 خوادیزخم دلم مرهم دستاتو م ییییآآآآ

 به باد داده موینبودنت زندگ یییییآآآ

 کار؟یچ خوامیم بارون

 هوا نیحالم بده لعنت به ا یستین

 چمه اخه چه مرگمه دونمینم

 هوا کمه نجاینفس برام ا سخته

 ادیبازم صدات م سوزمویتب م تو

 خوادیرفتن بازم دلم تورو م کابوس

 چمه درد نبودنت دونمینم

 ایکن وب یرحم

 تو سردمه یب من

 کنمیم هیگر یه

 خورمیغصه م یه

 برمیاز تو نم کنمیل نمد من

 بدون تو سخته برام گلم سخته

 تا نکن باهام من کم تحملم بد

 دیرو بر گهینبودنت امونم د یا

 دیبه لب رس گهیکن جونم د یکاری یا

 خوادیزخم دلم مرهم دستاتو م یا

 داده به باد موینبودنت زندگ یا

 دیبر گهینبودنت امونمو د ییییییآآآآآآآ

 دیبه لب رس گهیجونم دکن  یکاری یییآآآآآآ

 خوادیزخم دلم مرهم دستاتو م یییآآآآ

 "داده به باد موینبودنت زندگ ییییآآآآ

من هنوزم  رهیابروم م نهیبب دونستمیسرم رو به سمتش نچرخوندم م یکرد بهم نگاه کنه ول یدر اومد اقا عمران سع نمیف نیف

به دور وبر نکردم در رو باز کردم اقا عمران  یبود واصال توجه یها دود شهیش میدیداداشش بودم فکر کردم رس نیعاشق ارت

 گفت:

 کجا؟؟-

 برم خونه-

 خوبه؟؟ نجا؟؟؟حالتیا-

 کردم کنار بلوار زده بود رو ترمز اروم گفت: نگاه

 درو ببند-

 ارومتر گفت: بستم

 نمتیبب-

 برنگشتم یحت

 ؟؟؟یکنیم هیگر یخانم دار دایو-



Roman-City.ir 
 رمان فیلتر قرمز

 

https://telegram.me/romancity 237 

 

 نه-

 یگیدروغ م-

 نه-

 کن پس بهم نگاه-

 سمتش دادزد: برگشتم

اون مغز اندازه فندقت فرو کن تو  ؟؟؟تویفهمی، م یباش یقو ریادبگی یادامه بد ییخوایم یک ؟؟؟تایگینه؟؟؟که دروغ نم-

 نیندار ییا ندهیا چیه نیوارت

 باشه-

 نشد ، نشد-

 :دادزد

 شهینم نجوری، ا شهی؟؟؟؟؟نم گمیم یچ یفهمیم-

 گفتم: اروم

 دیسرم داد نزن-

 خب یلیخ-

ورفتم  نییپا دمیپر عیکه سر ادهاشیبودم از فر دهیافتاد وبه سرعت رفت سمت خونه ومحکم زد رو ترمز انقدر ترس وراه

 نمنیاز طرف نش کدفعهیاز اشک تو صورتم نبود در سالن رو که باز کردم اروم رفتم سمت پله ها  یاثر چیخونه خدارو شکر ه

 صدا ارش اومد

 ؟؟؟یکجا بود-

 میبود رونیران ببا اقا عم-

 ؟؟؟یگیدروغ م-

 نه زنگ بزن از خودش بپرس-

 گفت ازت خبر نداره شیدو ساعت پ یکیاون که -

 بابا زنگ بزن-

 بعد از دو بوق وصل شد کریدر اورد وزنگزد وگذاشت رو اسپ بشیرواز ج لمیموبا

 بدم حیتوض امیاومده؟؟گفتم بذار ب شیپ یدا؟؟؟مشکلیجانم و-

 اره زد که صحبت کنماورد سمت من واش ارش

 ستین ینه مشکل-

 ؟؟؟یزنگ زد-

 جا مونده شمیاره پالتوت پ-

 مدرک درست درمون داشتم هینگاهش به پالتو عمران خورد خودم هم ذوق زده شده بودم که  ارش

 رمیگیاشکال نداره بعدا ازت م-

 ریشب بخ-

 ریشب تو هم بخ-

 ؟؟؟یمهربون نهمهیباال اقا عمران وا دیابروم پر یتا هی

 رو دادرفتم سمت راه پله صدام زد: لمیقطع کردم ارش موبا کرهیصداش اسپ دهیدر صد فهم صد

 دایو-

 برنگشتم یول ستادمیا

 داره اخه؟؟؟ کاریچ شتیداره؟؟؟پالتوش پ کاریعمران باتو چ دایو-

 واروم گفتم دمیسمتش نگاهمو ازش دزد برگشتم

 سردم شده بود بهم قرض داد-

 مطمئن باش فهممیم یوسط چکاره است ول نیعمران ا فهممیاهان ، من که نم-

 ادیخوابم م-

 شب خوش-

 من جا موند؟؟؟ شیپالتو چرا پ نیسمت اتاقم ونشستم لبه تختم ا رفتم

 باز سردم شد به خودم گرفتم واروم تو خودم جمع شدم رو تختم  یبیداشت از دوشم برداشتم به طرز عج یعطر تلخ چه
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هنوز پالتو اقا عمران دورم  شهیوباعث بغضم م شهیتو سرم زده م شبید یهنوز اتفاق دیداستان جد هی به دیباز کردم شا چشم

 یکرد ول حتمینص یکل یپالتوش رو بهم قرض داد حت شبید چارهیسر فرصت بهش پس بدم ب دیبود گذاشتمش داخل کمدم با

وبعد از اون لباس هامو عوض کردم ساعت شش صبح  اتاقم سیسمت سرو رفتم دهیامونم رو بر یاالن که صبح شده باز دلتنگ

اداره ثبت واداره  دیثبت کنم با دیشرکت رو هم با راتییاوضاعو جمع وجور کنم تغ دیسمت شرکت با افتمیراه ب دیبود با

 کنم؟ یخدا االن چه غلط یکدومش خبر ندارم ا چیمن از ه یسر برم ول هیهم  اتیمال

 لیجاها تعط شتریالبته ب میکنیوقت کار م مهیاه افتادم سمت شرکت امروز پنج شنبه اس و نبشن ر داریب هیبق نکهیاز ا قبل

رو پارک  نیبود ماش قهیشرکت ساعت هفت وده دق نگیپارک یدر ورد دمیقانون  رس نیشرکت ما استثناست از ا یهستند ول

قا عمران اونطرف تر از من پارک شد واومد ا نیمدارکم رو دستم گرفتم همون موقع ماش فیوک نییاومدم پا نیکردم از ماش

 بود اومد سمتم وگفت: شیشونیرو پ یظیسرد شده بود اخم غل یهوا حساب نییپا

 نمتونیبیخوبه اماده م-

 ریسالم صبح بنده هم بخ-

 از هم باز شد وگفت: شیشونیپ یاخما یکرد نخنده ول یسع

 ممنونم کیعل-

 میبر-

نشسته  شبیدختر خوب د هیزشت چ الیخیشه؟؟بیبرم؟؟؟زشت نم دین االن با اقا عمران بابابا م یسمت اسانسور ا میافتاد راه

 در اسانسور باز شد واقا عمران رفت داخل با اخم گفت: ایزدیکنارش وزار م یبود

 داخل؟؟؟ نییاینم-

 رو زد 17داخل بسته شد اقا عمران طبقه  دمیدر اسانسور بسته بشه پر نکهیاز ا قبل

 زهیچرم اقا عمران چقدر تم یفضا نگاهم به کف اسانسور بود بوتز ها پاشنه دار خودم و کفش ها یش شد توپخ کیموز یصدا

همراه هم وارد  رونیاقا عمران هم اومد ب رونیرفتم ب میدیاسانسور ضل زده بودم باالخره رس واریها همونجور به در ود

 ببازم اقا عمران اروم سمت گوشم گفت: دینبا بازمیبود من نم روزیتر از د یامروز جد میشرکت شد یقسمت ادار

 چرا ماتت برده؟؟؟-

 گفت: نیارت یمنش نیسمت اتاق ارت میبودند رفت ستادهیا همه

 د؟؟؟یخانم شما اجازه ورود ندار دیببخش-

 ارش پشت سرمون اومد: یصدا

 یمهراسا برادرشون اقا یاقا یدند وبه جامهراسا استعفا دا یاقا ینقیصاحب شرکت اجازه ورود نداره؟؟؟جدا از اونم خانم ب-

 عمران مهراسا اومدند 

 رفتهیاومد حتما قربون صدقه خاله مارال م ادمی شبید نیکرد رفتم داخل اتاق ارت زیاقا عمران رو ده بار انال یسرتاپا یمنش

 گوشم : کیاروم نزد یلیاقا عمران صداش اومد اونهم خ دیخاطرات جلو چشمم اومده بود اروم اشکم چک

 گهیم راهیباز بهتون بد وب فهمهیاالن ارش م-

 بره؟؟؟ نجوریبهش گفت ا یک ستین نیاستعفا داد؟؟؟؟قانون کار ا یگذاشتم اصال ک زیم یرو رو فمیجلو وک رفتم

 یبود خط چشم رژ لب کرم مداد ابرو موها شینگاه کردم صورتم پشت نقاب ارا نهیاتاقم به خودم تو ا سیسمت سرو رفتم

 یبودم سع نیبودم دنبال نگاه  ارت یمن نبودم من دنبال همون سادگ نیا یمارک ول یوحالت دار لباس ها رونیزده ب رفکطی

 وگفتم: زیم شتنشستم پ رونیحفظ کنم ورفتم ب مویکردم خونسرد

 دیباش نجایاقا عمران شما ا یهمون اتاق کنار رمیمن م-

 باال وگفت: دیابروش پر یتا کیعمران  اقا

  رمیواسه منه ، من م یاتاق کنار دیمونیم نجایز ، شما همهرگ-

 دونمینم یزیمن که چ یول-

 ارمیواست م گهیساعت د میرو تا ن یانجام بد دیکه با ییبرنامه ات وکارا-

 ممنونم-

 خراب نشه یوجهه کار میرو صدا کن گهیهمد لیبنده بهتره به فام ریمد یریمن اقا مهراسا هستم وشما خانم ام نجایدر ضمن ا-

 باشه -

 ییشرکت رو صدا زدم کمک کردند جابه جا یبانیپشت داشتیم یاساس یرییتغ نجایا دیاتاق نگاه کردم با لیبه وسا رونیب رفت

سفارش دادم لپ تابمو  ییست قهوه ا بودیم نجایا دینبا نیاز ارت یزیهم سفارش دادم چ یمبلمان ادار یسر کی میانجام بد
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بود اقا عمران اومد داخل وتبلتش رو  یبازرگان یومهندس یداخل یطراح شرکت کی نجایکردم ا یدوب گر یروشن کردم وکم

 جلوم گذاشت وگفت:

 دیبدون دیکه با ییزایشرکت وتمام چ نیصفحه اس وتمام قوان ستیب دیلپ تابتون ومطالعه کن دیرو بفرست نایا یریخانم ام-

 واسه اداره شرکتتون هست 

 اهان ممنونم-

 وگفت: ستادیاقا عمران ا میوث فرستادبلوت با

واسه اداره ثبت که  دیبر دیهم با میساعت ده ون دیببند دیقرار داد دار نجایا انیپردازان م کیامروز ساعت نه از شرکت ن-

هم با  کیساعت  دیشیکه بعدا باهاشون اشنا م دیساعت دوازده هم با طراح هاتون جلسه دار ادیاگه بشه همراهتون ارش م

بستن قرار داد وساعت  یبرا رانیشرکت نورا دیبر دیبعد از اون هم ساعت چهار با ییواسه اشنا دیکت اران قرار ناهار دارشر

 دیکن یدگیاخر ماه رس یبه حساب ها دیشش هم با

م با اخم ندار ییبا شرکت هم اشنا یانجام بدم امروز؟؟؟؟؟؟من حت دیکار رو با نهمهیفوت دادم من ا رونیرو محکم به ب نفسم

 ادامه داد

 شرکت یقسمت ها یسر کی ییواسه اشنا میریشنبه هم با هم م-

 من یول-

 ییزایچ هی ومدنیپردازان ن کیاز شرکت ن یازیتا اقا ن دیاسناد رو مطالعه کن نیزودتر ا یریخانم ام میواما اگر ندار یول-

  دیبدون

 مگه؟ نییایشما نم-

که اول جوانب رو  دمیم شنهادیدر ضمن من پ دیوجوانب کار رو بسنج دیداد رو ببند قرار دیخودتون با  یول امیمن ، چرا م-

 دینیمذاکره ننش زیسر م بتونیوبا رغ دینیبب

 ب؟؟؟یرغ یچ-

پدرتون هم اگه مشاهده  یتو رزومه کار نکهیوا ومدهیبدون نقشه جلو ن دیسرسختتونه مطمئن باش بیرغ یازین یبله اقا-

 برده یرو تا مرز ورشکستگشرکتتون  کباری دییفرما

 تونییاهان ، ممنونم بابت راهنما-

 از حضورتون شمیمرخص م-

 دیصبر کن-

 حرفمو مزه مزه کردم کردینه با اخم نگاه م ایدودل بودم سوالم رو بپرسم  ستادمیا

 استعفا داد اصال استعفا داده؟؟؟ یک نی، اقا ارت زهیچ-

 یگذاشت بهش نگاه کردم اشک تو چشمم جمع شده بود حت زیوجلوم رو م که دستش بود در اورد ییاز پوشه ا ییا برگه

 نگاه کنم به اقا عمران اروم گفت: تونستمینم

 داده به مارال خانم مارال خانم هم داد به من شبید-

 ؟یچ-

  دیچک اشکم

 یسع یلیکه مارال خانم خ ونمدیم نویدلش خبر ندارم فقط ا یاز دردا ادیبا من مسلما نداره من هم ز یاون رابطه خوب دینیبب-

  ادیم شیپ یمشکل هیباز  یمارو خوب کنن ول نیدارن رابطه ب

-..... 

 بود در خدمتم یاز حضورتون فعال ، کار شمیمن مرخص م-

 دیبود اشاره زد اروم رفت به اون سمت وکر کره رو کش دهیپوش نشیکر کره ب یمن که پرده ها نیکه ب ییا شهیش وارید وبه

 وگفت:

 ونطرف هستما-

 وگفت: دیبود اون رو هم کش ییا شهیش وارید هیدفترم هم  اونطرف

 شدن دهیپوش نشونیب ییا شهیشرکت با ش نیا یاتاق ها شتریهم اتاق ارش هستش ب نجایا-

 ممنونم-

 دفعهکیگذاشتم ارش  یگاه صندل هیرو تو دستم فشردم سرم رو به تک نیارت یوبرگه استعفا زمینشستم پشت م رونیب رفت

 اومد داخل وگفت:

 ؟؟؟یکنیم کاریچ یدار-
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 وگفتم: ستادمیا صاف

 داخل؟؟؟ ییایکه بدون در زدن ب نهیشرکت ا نیتاحاال قانون ا یاز ک-

 کردم: یتمام حرصم رو سرش خال دیبهم نگاه کرد دادزدم سرش شا یکم

  رونیب-

 وگفت: دیدستم به سمت در اشاره زدم لبخندش خشک وبا

  یری، چشم خانم ام یم مثل پدرتتو ه نکهیمثه ا-

 :دادزدم

 دینکن نیبه پدر بنده توه-

 باز دادزدم: کردیباز شد واقا عمران اومد داخل ومتعجب نگاه م در

 دیشما اخراج-

 بهم نگاه کرد وگفت: کمی ارش

 ممنونم  نطوریعه ، که ا-

 عمران دخالت کرد: اقا

 یریخانم ام-

 رفت یظیوغ

 گفت: عیسر ارش

 من برم بهترهعمران جان -

 گفتم: هیوبا گر یرو صندل نشستم

 ارش-

 سمتم وشونه هام رو گرفت وگفت: دیدو ارش

 شده؟؟؟یچ دایو-

 عمران هم متعجب جلو اومداروم با بغض گفتم: اقا

 رون؟یب یمنو ببر شهیم-

 برمتی، حتما م زمیاره عز-

سفارش داد اروم  نویارش به اجبار واسم کاپوچ شرکت یشاپ روبرو یکاف میگرفت وکمکم کرد برم سمت اسانسور رفت دستمو

 گفت:

 شنومیم-

 ارش-

 دا؟یجونم و-

 تونمیمن نم-

 و؟؟؟یچ-

 ستیاداره شرکت از دستم ساخته ن-

 ؟؟؟یگیم نویچرا ا-

  تونمیاصال نم-

 میکنارت ؟؟؟مایبه من وعمران اعتماد ندار دایو یتونیم-

 میاالن ، االن قرار داد دار-

 یازیاره با ن-

 انداخت اروم گفتم: ریرو ز وسرش

 ه؟؟؟یک یازین-

 مینیمدت به خاک بش هیکه باعث شد ما  یاوج نداره ، همون یما رو تو دنیکه چشم د هیهمون یازین-

 کنم ارش؟؟؟ کاریچ-

 اقا عمران هم جا زد گفت یاقا عمران رو اوردم که کمکم باشه ول گرفتیبود اوضاعو دستش م نیاالن اگه ارت دونستمیم خودم

 ارش اروم گفت: شهیعامل نم ریمد

 میکنیحلش م-

 چجور؟؟-
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اداره شرکت استفاده  یاز حرفه ات تو یبود ییحرفه ا ینیمشاور بال هیباهاش قرار داد نبند سنگ جلو پاش بنداز تو  دایو-

 کن

 دونمیاز شرکت نم یزیمن چ یول-

 هیواساسنامه اشو واست کاف یرزمه شرکتو بخون-

 م؟یبر-

 ؟؟؟یبهتر-

 هترمب-

ارش  زمیداخل شرکت ونشستم پشت م میساعت نگاه کردم هشت وربع بود سه ربع وقت داشتم واسه اماده شدن رفت به

از لحاظ  کنهینگاهم م دمیاز اقا عمران باال بود بهش نگاه کردم د یبودن ول نییکرکره اتاق ارش پا یرفت اتاقش البته پرده ها

 کمیخب رنگ چشماهاشون  یول نیارت هیداشت درست شب یحالت خاص یلیخ بود صورتش نیارت هیشب کمیساختار صورت 

رنگ  ییاقا عمران قهوه ا یول یخاکستر یاب یبود موهاش وچشما یکامال مشک نیکم ورنگ موهاشون ارت یلیمتفاوت بود البته خ

 قهیبه ساعتم پنج دق کردمنگاه شدم  الیخیاقا عمران صورتش مردونه تر بود ب یبود ول کیکوچ یلیخ نیاقا ارت ینیبود مدل ب

شروع کردم به خوندن اساسنامه  ستممیرفتم سراغ س کنمیم زیانال یپلک زدن چیاس دارم صورت اقا عمران رو بدون ه

شرکتمو  یساختار ها یکی یکیفراموشم شده بود  ینبودم همه چ نجایکه اقا عمران واسم اماده کرده بود اصال انگار ا ییزایوچ

 بود لبخند زد وگفت: میدو تقه به در خورد منش کدفعهیها رو حفظ شده بودم  هم ماددرک کرده بود

 پردازان اومدن کیاز شرکت ن یازین یاقا یریخانم ام-

به اقا عمران نگاه کردم وبا چشمام  دهیکنم حس کردم رنگم پر یاالن چه غلط دیلرزینگاه کردم الل شده بودم ودستام م گنگ

بعدش  کمیکه اومد داخل اتاق و دینرس هیاز ثان یوبه کسر رونیوزد از اتاقش ب ستادیا عیسر ادیبهش التماس کردم که ب

 گفت: یارش اومد واقا عمران رو به منش

 داخل انیب دیبگ-

اقا  ستادمیکنفرانس اقا عمران سمت راستم وارش سمت چپم نشسته بودند در باز شد واومدند داخل ا زیپشت م نشستم

 میمن بود که نامزد یاز خواستگارا یکیکوچک که اومد دهنم اندازه غار باز شد  یازیکوچک بودند ن یازین یبزرگ واقا یازین

بود شکست  یازین اریمنظورم دان یازیدل ن یموقع بهم زدن نامزد دیچیپ نمبه هم زدم خاطرات تو ذه یباهاشو به خاطر حام

 ارینبودن فقط زخم خورده بودن الل شده بودم دان یبد یا ادماادم نیکنه ونشد ا دایادامه پ هیقض خواستیچقدر بعدش م

 جلوم وگفت: ستادیا

 یکرد رییتغ ؟چقدریسالم چطور-

 زدم وگفتم: ینبود لبخند مزحک رانیارش ، ارش اونموقع ها ا نیوهمچن کردیعمران مشکوک نگاه م اقا

 سالم خوبم کیعل-

 پدرش گفت: یازین رسول

 نجا؟یا نمشیبیکجاست؟؟؟نمخانم ، داداشت  دایبه به و-

 خونه اس-

 ناراحت شدم  یلیشده خ نیخونه نش دمیاره شن-

 دخالت کرد: ارش

 ؟؟؟یکنیم ی؟؟؟شوخیازین یتو؟؟؟تو ناراحت بش-

 زد وگفت: یبزرگ لبخند مزحک یازین

 اد؟یبهم نم-

 دخالت کرد وگفت: اریدان

 بودمت دهیوقت بود ند یلیخ-

 دخالت کرد: ارش

 رو؟؟؟ شما هم نیشناسیم-

 زد وگفت: یلبخند اریدان

 واروم اروم تنهام گذاشتن شونینامزد سابقم بودند ا-

 شد ورو به من گفت: لیتبد خیادم  هیوبه  دیاروم خشک لبخندش

 دا؟یمگه نه و-

 ادامه داد: اریانداختم دان ریرو ز سرم
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 که عشق نشد واسش درسته؟ یاونهم بخاطر عشق ، عشق-

-....... 

که  ییزیاز چ یلیو از دست دادن خ تییتنها ستیحلقه که دستت ن دمتیکاو شدم از اونموقع تاحال که دکنج یلیخ دایو-

 ؟؟؟یرسیبه خودت م ؟؟؟هنوزمییکجا؟؟؟هنوزم سرپا نجایبد مثه مرگت تو کجا ا یلیخ یتو کل شهر منفجر شد وخبرا یداشت

-........ 

 ادامه داد:  رفتیم رهبینقطه حساسش و یکرده بود ورو دایاعصابم رو پ قایدق

 بخدا  یاهلل ماشاهلل نوبر کی، بار یمحکم-

 د؟؟؟؟یریتند م دیدار دیکنیفکر نم یازیاقا ن-

 دخالت کرد ودست پسرش رو گرفت وگفت: یازین رسول

 ؟یریدرسته خانم ام میقرار داد ببند میاومد میدعوا کن میومدیما ن اریدان-

 کامال-

کردند ونوع قرار  یاور ادیشرکتمون رو بهمون  ازیاغالم مورد ن یکی یکی کردینگاهم م یظیاقا عمران با اخم غل مینشست

شرکت حاال  یورشکستگ یامضا یعنی یازیمعامله با ن یول شدیجور م یلیخوب فکر کردم با ما خ میببند میتونیکه م ییدادها

بهم زدمو بابا تردم کرد  یبا لجباز اریبا دان مویامزدوباالخره من ن دادینم تیرضا یاموقت با ازدواج من وح چیچرا بابا ه فهممیم

 وگفتم: ستادمیرفت ا یوبعد از اون تا مرز ورشکستگ

 فکر نکنم من بتونم باهاتون قرار داد ببندم-

 وگفت: ستادیبزرگ ا یازین

 ؟؟؟؟؟یگیم یچ-

 امیادم متقلب کنار نم هی، با  تونمیمن نم یازین یاقا-

 متقلب؟؟؟ یگیبه من م-

 :دودادز

 یتیدو روزه شرکت بابات رو تو بد وضع یبر شیپ نجوریدختر جاتو حفظ کن اگه ا نیمتقلب؟؟؟؟بب یگیکه به من م یهست یتو ک-

 یبنیم

 وگفتم: ستادمیا نهیبه س دست

 کیاغالم درجه  یاومد که به جا ادمیشما درست اونموقع رو االن  تیما هستش که قراره خراب بشه نه وضع تهیوضع نیا-

کارش  تیفیوک ختیواون هم بهتون اعتماد کرد وتمام سازه هاش فرو ر دیمن داد یساده  یبابا لیه سه واز رده خارج تحودرج

  دیکن رونی. ام . اس  رو از سرتون ب یا رکتافت کرد االن هم فکر قرار داد با ش کدفعهی

جلو اومد  اریجمع کردند و موقع رفتن دان اسنادشون رو عیوخودم رو مشغول کردم سر یونشستم رو صندل زمیسمت م ورفتم

 وگفت:

 یشیم مونیروز از کارت پش هی-

 شهیم یچ مینیتا اون روز برسه بب-

 مینیبیم-

 مینیبیم-

 ارش با ذوق گفت: یصندل یکیواقا عمران هم نشست رو اون  زمیجلو م یارش نشست رو صندل رونیاز اتاق ب ورفت

  یلخوب بود کارت روز او یلیخ دایو ولیا-

 زدم وگفتم: یلبخند

 ستیگربه نره دست بردار ن نیا-

 عمران صاف نشست وگفت: اقا

 رو سرمون  بارهیوقت بارون نم چیبا دعا گربه نره ه-

 شد وگفت: یجد کدفعهی ارش

 ؟؟؟یبهم نگفته بود تیاز نامزد-

 یلیخ یباهاش نامزد کنم که بعدش حام ازم اومده بودن وبابا مجبورم کرد یحام یقبل از خواستگار دیطول نکش شتریماه ب کی-

 خب نجاتمون داد یکرد ول یزیابرو ر کمیساعت قبلش به هم زد  هی ویهمه چ یوبزرگ نامزد یوسط مراسم اصل کیش

 کرد وگفت: یعمران اخم اقا

  دیهست بیاز حد عج شیشما ب-



Roman-City.ir 
 رمان فیلتر قرمز

 

https://telegram.me/romancity 243 

 

 وگفت: ستادیا ارش

 از ده  بوده ستیتا االن کارش ب دایو امیب رمیبگ ینیریمن برم ش-

 اقا عمران صاف نشست وگفت: رونیب ورفت

 نفره؟؟ نیچندم قایدق نیارت-

 ؟؟یچ-

 ؟؟؟یدوسش دار یگینفره که م نیچندم-

 متوجه نشدم-

  دیشیوقت هم نم چیه-

 دیتالش نکن شهینم رتونیدستگ یزیبه هرحال از متلک هاتون چ-

 وگفتم: ستادمیکه بره ا ستادیا

 کردکمک  یلیبابت اسناد ممنونم خ-

 وگفت: برگشت

 یریاز اسناد رو بگ یلیخ هیدییتا یبر دیارش اومد باهاش برو ثبت اسناد با ی،راس ییایبه خودت ب یگریم ادی یخوبه ، دار-

 حتما-

 هیکه رو دلم موند ارش اومد داخل اتاق  نیبه داغ ارت دمیرسیاخرش م کردمیفکر م یگذشت ارش اومد هرچ یساعت مین

 وگفت: زمیداخلش بود رو اورد داخل ونشست لبه م یشکالت کیبشقاب که دوتا کاپ ک

 ، واقعا ازت انتظار نداشتم یامروز ترکوند یفندق-

قاچ زد وچنگال رو داخلش فرو داد واورد سمت دهنم دهنم و اندازه غار باز کردم اومد  ینیریتکه ش هیزدم  یمزحک لبخند

 متوجه قهقه ارش شدم کدفعهی کردیبذاره دهنم چشمم خورد به اقا عمران که نگاه م

 بابا دهنتو ببند پس-

 چنگال رو از دستش گرفتمو گفتم: عیسر

 خورمیبده خودم م یعوض-

پشت به ارش وکاپ  واریکنج د ستادمیرو دستم گرفتم وفرار کردم من بدو ارش بدو من بدو ارش بدو ا ینیریش وبشقاب

منم گاز  یانگشتا کیدستم رد کرد وهمزمان با ک نیگربه از ب رو دستم گرفتم اومدم بذارم دهنم ارش سرش رو مثل کیک

 زد: غیزدم تو سرش ج میشکالت یزدم وبا دستا غیگرفت ج

 شدن ینامرد موهام شکالت یا-

 ینخور کمویک یخواستیبه من چه م-

به کتش  دمیگاز ازش گرفت وگذاشتش داخل بشقابم از لجم دستم گرفتم وکش هی عیارش رو بخورم که سر کیک اومدم

 وگفت: دیخند دمیوخند

 ایسوخت یلیخ-

 وگفتم: دمیخند

 یرینه تو بم-

 دستاشو باال اورد وگفت: ارش

 وثبت؟؟؟؟ یدفتر اسناد رسم می، االن چجور بر میتسل-

 بابا ، حواسم نبود یا-

 یبر ییتنها دیخودت با-

 هرگز-

  امیب تونمینم یختیر نیمن که ا-

 ؟؟؟ییایچرا م-

دادگاه  میجدا از اون هم من ساعت ده ون یدفتر اسناد رسم امیبهم چه برسه باهات ب خندنیبرم همه مهم  رونیاالن من ب-

 برم با عمران برو دیدارم با

 ..یول-

 شهیاز پشت ش دهینشون م یاقا عمران چه عکس العمل نمیبب کردمیرو دستش گرفت وزنگزد اقا عمران همونجور نگاه م تلفنم

 بود نمونیکه ب یومیاکوار

 نطرفیا ایعمران جان ب-
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-....... 

 خندهیاقا عمران م دمید

 من رو نابود کرد یفندق نیا ای، ب گهیاره د-

-...... 

 گذشت اومد داخل اتاقم ارش رو کرد بهش وگفت: کمیو ستادیوا دیخند دمید

 ثبت یبعد از اون هم دفتر روزنامه ودفتر اگه ویدفتر اسناد رسم دیبر دایهمراه و-

 گفت ارش رفت رو به من کرد وگفت: یچشمعمران  اقا

 ارمیتا من هم پالتوم رو از اتاقم ب دییایوب دیدست هاتون رو بشور دیشما بر-

 باشه-

 رونیخشک کردم و اسناد شرکت رو گذاشتم ورفتم ب یاتاقم ودستامو شستم واومدم وبا دستمال کاغذ سیسمت سرو رفتم

 یرو زد نگاهش کردم برخالف روزا نگیسمت اسانسور طبقه پارک میمراه هم رفتاومد ه رونیهمون موقع اقا عمران از اتاق ب

 در اورد وگفت: بشیاز ج یدستمال ردمگشاد نگاهش ک یمتعجب با چشما کدفعهی دیخند گهید

 هیگوشه لبتون شکالت-

 دمیکش عیرو سرکرد نخنده دستمال  یبرگشتم ونگاه کردم چشمام گشاد شد سع کدفعهیاسانسور  یها نهیداخل ا متعجب

 دمیهامون دو نیسمت ماش میرفت نگیبه پارک میدیرو نگاه کردم نبود چه زشت شد رس فهمیبهش اوه رژ لبم پاک شد داخل ک

اقا عمران  دمید نیماش نهیاز تو ا دمیکردم وچندبار کش نمیماش نهیا هورژ لبم رو از داشبورد در اوردم ورو ب نمیسمت ماش

 وگفت: دیانگار که خالف کردم رژ لب رو پشت سرم پنهون کردم خند ستادمیا صاف کنهیونگاه م ستادهیا

 ن؟؟؟یکرد نیخالف کوکائ د؟؟؟مگهیکنیچرا پنهونش م-

 رو باز کردم وپرت کردم داخلش اومد جلو وگفت: نیدر ماش عیزد سر وقهقه

 بهتر بود نیزدیخب نم یول-

 جان؟-

 میمن بر نیبا ماش-

 میبر-

 غر غر کردم میکرد ریگ کیباال راه افتاد سمت مرکز شهر تو تراف دمیرو زد پر ریکه دزدگ یوقت نیسمت ماش رفتم

 کیعه دوباره تراف-

 شهیحل م-

 با طراح ها میقرار دار یییوااا-

 تا ساعت دوازده میرسیم-

 ن؟؟ییایشما م کیساعت -

 امیبله م-

 خوبه-

 کردم باز زنگ زد ودوباره ودوباره جکتیدم رجوابشو ب خواستیزنگ خورد خاله مارال بود اصال دلم نم تلفنم

 د؟یدیچرا جواب نم-

 خاله ماراله؟؟؟-

 نییایکنار ب قتیبا حق دیبا-

 میاهنگ گوش بد هی،  نجورینه ا یول امیم-

 میاون هم دستش رو اورد جلو به هم نگاه کرد ریبشنوم دستمو قبل از دست اقا عمران بردم سمت پل خوامینم یچیه یعنی

 وگفت: دمیرو پس کش دستش عیسر

 دیکن یپل-

 رو یپل زدم

 واسه تو غصه بگم ایب"

 دل شکسته بگم نیا از

 دمیکش یچ یبدون بذار

 دمیکه باتو د ییا بهیبگم از اون غر بذار

 "حاله منو یبدون بذار



Roman-City.ir 
 رمان فیلتر قرمز

 

https://telegram.me/romancity 245 

 

 انداختم ریبه اقا عمران نگاه کردم اونهم بهم نگاه کرد سرم رو ز یواشکی

 منو الیخیب ینباش"

 چشام سهیخ یبدون بذار

 خوامیم یچ یوونگید نهمهیبگم از ا بذار

 خوامیم یچ

 ینه اشک ینه حرف یداشت یلیدل نه

 ؟یدنبال ک یرفت یداغون کرد منو

 یباش ادمیغصه  نیامشب با ا خوامیم

 یاشیتو دن رهیس اینفر از دن هی

 خوب یتمومه روزا مثل

 تنگ غروب یتو تو منو

 "یعاشقم کردمیم الیخ

 رفتمیوبرم دفتر ثبت اسناد کاش خودم م رونیبا اقا عمران اومدم ب نکهیاز ا نممویکردم پش حس

 ینه غم ییغصه ا گهیتو دلم نه د یتو بود"

 یتو مثه من نبود یول

 یکه عاشق من نبود تو

 "یخواب خوب اومد هی مثه

 عوض کنم؟-

 نه-

 یکه بگم چه خواب بد یرفت یجور هی یول"

 ینه اشک ینه حرف یداشت یلیدل نه

 "؟یدنبال ک یرفت یداغون کرد منو

 پخش شد یکرد نصفه کاره اهنگ بعد عوض

 شهر بام بده هی شینجوریهم"

 سمت من باش عذابم نده تو

 ساعت نره نیتو کاش ا یب

 کل سال باتو واسم کمه که

 شهر بام بده هی شینجوریهم

 سمت من باش عذابم نده تو

 به راه طاقت کمه چشم

 ز همهباخت ا دویتو ترس یب اون

 ماتم زده ی وونهیوابستته د ینیبینم

 باز عادت نده ییحالم بده منو به تنها ینیبینم

 گذشته اب از سرت چرا

 تنگه صدا خنده اته دلم

 ماتم زده ی وونهید نیوابستته ا ینیبینم

 باز عادت نده ییحالم بده منو به تنها ینیبینم

 گذشته اب از سرت چرا

 تنگه صدا خنده اته دلم

 قعا بدم نه؟وا مگه

 هنوزم وابستته بد وونهید نیا

 عادت ندادن نجایبه ا منو

 واست منه بد کنمیم ارزو

 از ته قلب که باز

 راحت تر بگذره تیزندگ
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 حرف راست توروم بگو

 صدا خنده هات تو گوشمه هنوز

 رد پات توروز دنبال

 هست که باز طلوع کرد دیخورش یحت من

 خوبتو  شهیهم خواستم

 بدونه تو یعل سین یچیه

 دور؟ بهیاز غر میروز من و تو بش هی یعنی شهیم

 فمونینشه حر یشکیه

 ماتم زده ی وونهیوابستته د ینیبینم

 باز عادت نده ییحالم بده منو به تنها ینیبینم

 گذشته اب از سرت چرا

 تنگه صدا خنده اته دلم

 یبد چند وقت بهم زنگم زد اگه

 زمیبرگرد عز گمیبهت م بازم

 میرو از دست ند گهید هم میخواست

 ام بهیاالن واست هرچند غر دیشا

 ازتو بهترون دنشیدور منو اروم نکش یدیکش خط

 یشعله برام هی یکیکه تو تار یخل روان هی شدم

 شهر بام بده هی شینجوریهم

 سمت من باش عذابم نده تو

 ساعت نره نیتو کاش ا یب

 کل سال باتو واسم کمه که

 شهر بام بده هی شینجوریهم

 سمت من باش عذابم نده تو

 به راه طاقت کمه چشم

 باخت از همه دویتو ترس یب اون

 " نده عذابم – یانیک الدیو م شمسیعل

 میگفتینم یزیچ چیپخش شد ومن واقا عمران ه یبعد واهنگ

 یلحظه لحظه روبروم"

 یارزوم یمیراهم زندگ روبه

 گمیم یچ دونمینم گهید نمویبیم تورو

 "ام گهید یر از روزاچقدر اروم ت یوا یا

حس کردم حالم  یاروم به اقا عمران نگاه کردم وااا میارش وسارا عاشق همن گوش داد دمیبود که اونروز که فهم یاهنگ نیا

 جور شد هی

 کرده با دلم نگات ینگم برات چکار"

 اتیوونگیبرات چقدر قشنگه د نگم

 برات از صدات از عالقه ام به چشات نگم

 ن خالصه نگم براتاز چشام بخو خودت

 کرده با دلم نگات یبرات چکار نگم

 اتیوونگیبرات چقدر قشنگه د نگم

 "برات از صدات از عالقه ام به چشات نگم

 شه؟؟؟یاهنگ قطع نم نیا چرا

 خودت از چشام بخون خالصه نگم برات"

 کرده با دلم نگات یبرات چکار نگم

 "اتیوونگیبرات چقدر قشنگه د نگم
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 کنه کاش قطعش یوااااا

 نگم برات از صدات از عالقه ام به چشات"

 از چشام بخون خالصه نگم برات خودت

 مونهیو بدجور واست م قهیبهت عم حسم

 وونهید یشانس من نیبشم تو اخر الیخیب شهینم وونهید اخه

 بگم  خوامیفقط م یعنی

 "کرده با دلم نگات یبرات چکار نگم

 ه اقا عمران نگاه کنمنفس بکشم وب تونستمینم یمن حت یول میدیرس

 اتیوونگینگم برات چقدر قشنگه د"

 برات از صدات از عالقه ام به چشات نگم

 از چشام بخون خالصه نگم برات خودت

 کرده با دلم نگات یبرات چکار نگم

 اتیوونگیبرات چقدر قشنگه د نگم

 برات از صدات از عالقه ام به چشات نگم

 از چشام بخون خالصه نگم برات خودت

 "برات نگم–)پازل بند (  یبهار نیو ار یرهبر یعل

 امیباهاش کنار نم نمیبش نیماش هیبا اقا عمران تو  تونمیاصال نم دمیکش یقیونفس عم نییپا دمیپر عیسر

 دوست اقا عمران بود رو کرد به من وگفت: ایکه اونجا بود وگو ییامضا زدم اسنادم رو اقا یسمت دفتر اسناد رسم میافتاد راه

 ارکهمب-

 وگفت: دیخند میمن واقا عمران نگاهش کرد متعجب

 نییایبه هم م یلیهر حال خ ؟؟؟بهیدیخبر نم یکنیازدواج م ینامرد یلیعمران خ-

 خونسرد گفت: عیسر یدر حد ممکن باز شد اقا عمران سرفه اش گرفت ول چشمام

 دادم؟؟؟مگه عقلمو از دست  رمیبگ یموندم برم بعد طالق دوم شمیمن تو اول زمیعز-

 دوستش جمع شد صاف نشست وگفت: لبخند

 دیعه فکر کردم باهم ازدواج کرد-

 فکرت اشتباهه داداش-

 اقا عمران غر غر کرد: نیداخل ماش مینشست رونیب یاز اون دفتر خونه لعنت میاخر رو زدم ورفت وامضا

 ها گهیم یانگار عقلشم کم شده خل مشنگه چ-

درست شد  زیو همه چ میواونجا هم امضا داد یبه دفتر روزنامه رسم میدیا عمران رسراه افتاد اق گفتمینم یزیچ نشستم

 نیا ایب یریکلمه خانم ام هینگفت بهم به جز  یزیچ گهیشرکت اقا عمران بعد از حرف دوستش د میدیدوزاده بود رس یحوال

 ختهیاعصابم به هم ر کمیرو زدم  17وطبقه  برسه نکهیسمت اسانسور قبل از ا مرفت الیخیبابا ب یا میبرگه رو هم امضا کن بر

 کنم در اسانسور اومد بسته بشه که اقا عمران مانع شد واومد داخل وگفت: یخال یزیحرصمو سر چ خواستیبود دلم م

 کمیخب  دیکردیصبر م-

بود عنق خان رفتم بلد ن ییا گهیاز اخم کردن کار د ریغ نکهینگفتم متعجب نگاه کرد وبه اخم کردنش ادامه داد مثه ا یزیچ

 یزیومن از اونهمه خط چ زدندیگفتم طراح ها رو صدا کنه طراح ها واقا عمران اومدند داخل حرف م یداخل اتاقم وبه منش

بود اقا عمران اومد داخل  قهیرنگ رو اون داد ساعت دوازده وپنجاه دق هیدییوتا رداخر سر اقا عمران دخالت ک شدمیمتوجه نم

 اتاقم وگفت:

 نرفته؟ ادتونیون که قرارت-

 م؟؟؟ینه بر-

 میبر-

ومن هم  ستادیاقا عمران ا کدفعهیبود  ومدهین یربعش گذشته بود وکس هیشرکت  یسمت رستوران روبرو میافتاد راه

 یرنگ یعسل یودماغ ودهن خوش فرم با لبخند سمتمون اومد چشما یمشک یقد بلند با موها یپسر دمیوبرگشتم د ستادمیا

 وگفت: دلبخند ز دیبهمون رس یتر از من حت دیسف یهم داشت وپوست

 کردم؟؟ رید کمیفکر کنم -

 بودم زد وگفت: دهیکه من ند داینادر وناپ یعمران لبخند اقا
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 داداش؟؟ ییجان تو یا-

 :گفت اقا اون کردند ل-غ-ب–رو  گهید وهم

 عمران؟؟؟ یخودت-

 ؟؟یکرد رییخودمم چقدر تغ-

 خاله خوبه؟؟ ی، راس هیبه قول خاله سم میاره بزرگ شد-

 خوبه سالم داره-

 سمت من برگشت وگفت: وبه

 ؟؟؟ شونیا-

 وگفت: دیکرد وخند زیر وچشماشو

 نکنه....-

 گفت: عیسر عمران

  یام س یعامل شرکت ا ریهستند مد یریخانم ام شونینه ، نه ا-

 اهان ، خوشبختم بانو-

 سرش رو به نشونه ادب خم کرد کمیو

 ود زدم چه مودب ب یلبخند

 منم خوشبختم ، وشما؟-

 زد وگفت: یلبخند

 یشرکت برادرم مهد دیعامل شرکت اران ، شرکت نور پردازان هم که عصر باهاش قرار دار ریهستم مد یمیابراه نیمن مب-

 یمیابراه یهستش مهد

 اهان-

 پهن زدم لبخند زد وگفت: یولبخند

 آرما کجاست؟؟هنوز حالش خوب نشده؟؟؟-

 د؟؟؟یشناسیمنه ، شما آرما رو -

سه  شهیالبته اگه امسال بشه م میدوتا شرکت ما و شرکت شما هست یباعث قرار داد ها یالبته ، من وآرما سه سال متوال-

 سال

 البته-

حاال  یییواااا یکه گذشت غذا سفارش دادند وواسه من هم سفارش دادند اون هم ماه کمیشروع کرد به حرف زدن  نشستم

 :دینظرم رو پرس نیمتنفرم؟؟؟؟قبل از اوردن غذا اقا مب ییایمن چجور بگم از غذا در

 ه؟؟؟ینظرتون چ یریخانم ام-

 نه ای امیبتونم ب دونمیراستش رفتن به هندوستان ، خب من ، نم-

 بابا همه اش شش ماهه-

 میوت میطراح میمن وت کنهیدور م یاحتمال یرو بستم وهمه جوانب رو از نظر گذروندم شش ماهه و شرکتو از همه خطرا چشمم

وباز  یطبقه و هر کدوم هزار واحد هستند رو کامال طراح ستیسه مجتمع ب دیوخودشون به مدت شش ماه با نیاقا مب یطراح

 میگردیما بر م یطراح انیوبعد از پا کشهیگفتن که طول م کسالیالبته از شش ماه تا  ادیبا عقل اصال جور در نم میساخت کن

موظف به انجامش هستند چشم باز  میکنیکه جذب م ییمانکارایکه تمام پ کشهیج سال اتمامش طول موپروژه به مدت پن رانیا

 کردم وگفتم:

 قبوله-

 گفت: نیزدند اقا مب یلبخند نیعمران واقا مب اقا

 نیا یما کنار هم تو میبه همه جا ثابت کن دیقبل از اون هم با میمن اومد پروزدار یکارمندا یزایکه و گهیپس چند روز د-

 میمونیم نیپروژه سنگ

 فرار کنم خواستیدلم م یزدم غذا اومد واااا یلبخند

عق بزنم اقا عمران سرش رو اورد باال وبا  خواستیفلک زده ها افتادن دلم م نیبا کارد وچنگال به جون ا نیعمران واقا مب اقا

کنم  هیگر خواستیاختم چشم غره رفت دلم مچپ وراست کردم وابرو هامو باال اند عیچشم اشاره زد که بخورم سرم رو سر

 خم کرد وگفت: متمخودش رو س کمی خوردیحالم داشت به هم م

  نیمب شهیناراحت م یخوریچرا نم-
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 تونمینم-

 که غذاس یکوه بکن ییخوایچرا؟؟؟بخور بابا نم-

 غذاس دونمیمنم م-

کنم بغض گلومو  هیگر خواستیام نگاه کرد دلم متو چشم کمی نیبده مب یمنج هی اینشست وباز اشاره زد که بخورم خدا صاف

 وگفت: دیخند نیگرفته بود مب

 ؟؟؟یریخانم ام نیخوریچرا نم-

 تونمینم-

 چرا؟؟؟-

 ادی یخورده بودم برگشت عه خدا لعنتت کنه اقا عمران وقت کمیکاپ ک یرستوران وهرچ سیسمت سرو دمیودو ستادمیا

 نباشه یکه اصال ماه ییجا هیبزنم وبرم  ادیفر خواستیدلم م دشیحالم بدتر م افتادمیها م یاون ماه یچشما

 هنوز حالم بد بود باز عق زدم عه خدا لعنتت کنه اقا عمران یخورد ول یبهداشت سیتقه به در سرو دو

 خانم؟؟؟ دایحالت خوبه و-

 نه-

غذا  زیپسش زدم ورفتم سمت م وبهش نگاه کردم اومد جلو ماتش برده بود ستادمیباز شد واقا عمران اومد داخل صاف ا در

به هم  یحالم از ماه یییرو دستم گرفتم وراه افتادم سمت اونطرف شرکت ورفتم اتاقم ودر رو به هم زدم وووو فمیوک یخور

 ییوبهش گفتم واسم چا یاب به صورتم زدم بهتر شدم زنگزدم منش کمیس یرفتم سمت سرو خورهیبدجورم به هم م خورهیم

 گفتم: هینگاه کنم ک نکهیشدم در باز شد بدونه ا رهیبه سقف خ ویدادم به صندل هیوسرم رو تک زیپشت منشستم  ارهینبات ب

 زمیبذار رو م-

 اقا عمران اومد: یصدا کدفعهی یول گذاشت

 خانم؟؟؟؟ دایو شهیم تیتو سرد میخوریرو ما م یماه-

 وگفت: زمیجلو م یدلاومد ونشست رو صن زدیقهقه م نیاومد داخل مب نیپشت سرش اقا مب دمید

 خانم دایو دیمتنفر یانقدر از ماه دونستمینم-

 ارش هم اومد داخل با خنده وگفت: دمیمتعجب نگاهشون کردم د کمی

 تعجب نکن من بهشون گفتم-

 ییدا-

 جانم-

شد  گذاشته یزیچ هیجلوم  دمیبا پاشنه کفشم صورت هاشون رو صاف کنم د خواستیرو اونطرف کردم بهشون دلم م صورتم

 وگفت: دیارش بود خند

 یپرستیمورد رو که م هی نیا-

 وگفت: ستادیا نیبگه اقا مب یبهش اخم کردم حق نداشت راز منو به کس یبود ول تزایکردم پ نگاه

 با اجازه-

 برداشت وخورد ییرو باز کرد وتکه ا تزایجعبه پ ودر

 خوردم یشدم ماه مونیمنم پش-

 وگفت: دیوخند

 یشفرو تزایپ یقرار بعد-

 کردم ارش هم اومد برداره زدم رو دستش یاخم

 مگه واسه من نبود؟؟؟-

 لقمه هیفقط  دایو یرحم یب یلیخ-

 دس نزن-

 وگفت: دیخند ارش

 یتنها بخور ادیدلت نم دونمیم-

 حرفام نیرحم تر از ا یکه ب یدونیم نمیا-

 بشه کتیشر یبرده ، گذاشت نیپس مب-
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از سه  شتریب تونستمیوقت نه م چیمن ه گفتیارش راس م یول  فتهیخودش یووو من تو هم رفت یاخما یقهقه زد ول نیمب

بود وخودم هم  میکار زیم یکه جلو یکیزکوچیرو باز کردم وگذاشتم وسط م تزایدر پ خوردمیتنها م نکهیبخورم ونه ا تزایلقمه پ

 رش رو کرد بهش وگفت:ا خوردیاقا عمران اخم کرده بود ونم ملقمه خورد هیها و یاز صندل یکینشستم رو 

 ؟؟؟یخوریچرا نم-

 دمیم تیاهم میبه سالمت-

 وگفت: دیخند ارش

 م؟؟؟یکنیما کمتر عمر م یعنی-

 دیحالم بهتر شده بود ارش خند میسه سوت اورد یدخلش رو تو نینگفت وفقط نگاه کرد من وارش واقا مب یزیعمران چ اقا

 وگفت:

 زد خینباتتم  یچا-

به خوردن ساعتو  میواسمون اورد ومشغول شد ارهینبات ب ییبگه واسمون چا یگفت به ابدارچ یشرو برداشت وبه من وتلفنم

اومده  نیخبر داد داداش اقا مب یمنش میرو جمع کرد زیم یوقت یبخوابم ول خواستیبود اخ چقدر دلم م مینگاه کردم سه ون

شهر بنارس  ین انجام بشه به مدت شش ماه  توقرار بود داخل هندوستا هک یهم بسته شد واسه تدارکات یقرار داد بعد

ارش هم رفتنش به کرج رو کنسل  میساعت پنج بود همه رفته بودند وفقط من واقا عمران داخل شرکت بود یودهل یوبنبع

 اماده بشه اقا عمران بودفردا االن هم رفته  یعنیقرار بود جمعه با مامان بره  یول کردیکرده بود وهمه اش امروز فردا م

سخت بود  یلیشرکت خ یکارگرا و حسابها هیبق یاخر ماه ودستمزد ها یمشغول کار بود ومن هم مشغول حساب کردن حقوق ها

فنجون قهوه اومد داخل  کیکارمندا حساب شده بود در اتاقم باز شد اقا عمران با  یایشب فقط حقوق ومزا میتا ساعت هشت ون

 وگفت:

 ن؟؟یدیبه کجا رس-

 کارمندا یایفقط حقوق ومزا-

 بابا  یا-

گرفتم ساعت  لیرو اورد که از حسابدار تحو یحسابدار یکنفرانس وتمام برگه ها زیتابم رو دستش گرفت وگذاشت رو م ولپ

 میحساب کن میبودنشست 1

*** 

 شده بود یساعت بعد گردنم مثل چوب بستن سه

شب بود  مهین کیکنم ساعت  یرانندگ تونستمیاصال نم نییپا میباالخره تمام شد رفت دیباریاز صورتش م یعمران هم خستگ اقا

 وگفتم: دمیمثل خرس کش ییا ازهیخم

 االن چجور برم خونه؟؟؟-

 رسونمتونیم-

 نییشما هم خسته ا یممنونم ول-

 اشکال نداره-

 شد وخوابم برد نیسمت خونه اما پلکم سنگ میومن نشستم کنارش راه افتاد نشیپشت فرمون ماش نشست

------------ 

 :عمران

در خونه  دمیرس دونستیاز اداره شرکت نم یادیز زایخانم چ دایخسته شده بودم و یلیخ دادیم یوحشتناک یصداها گردنم

کنم  یبد خواب کنم همه روچه غلط شهینم ترسنیوم شنیبابا االن برم زنگ بزنم خانواده اش نگران م یخوابه ا دمیاشون د

 االن؟؟؟

رو  یبخار ستمیس ومدیخوابوندم برف هم م شویدست بردم صندل یال راه برم چه برسه رانندگاص تونستمینم گهیهم د خودم

  دمیزدم تا ته وخواب میکردم وخودم هم صندل میدرجه تنظ نیهم رو اخر

 یراه برم صاف نشستم وااااااا تونستمینم شبیبهتر شده بود اوضاعم اصال د یلیخ یهنوز خوابه ول دمیچشم باز کردم د یوقت

خونه عمو احمد بوده حتما عذابشون داده تا صبح تلفنم هم خاموش شده بود وشارژ نداشت ساعتو نگاه کردم نه  شبید ایارم

 شهینم یصدا کنم ول دیرو با انمخ دایکنم؟؟؟و کاریصبح بود االن چ میون

 نشست ومتعجب گفت: خودش

 کجاست؟؟؟ نجاینجا؟؟؟ایمن؟؟؟شما؟؟؟؟ا-

 گفتم: کنه اروم هیبود گر کینزد
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 منه نیماش نجایخانم ا دایاروم باش و-

 کجا بودم؟؟؟ شبیمن ، من د-

 یکه نشست یینجایهم-

 ؟؟؟یچ-

رو زدم  یصندل نجایهم میدیبود رس میون کی کینکردم تا خانواده اتون نگران نشن ساعت  دارتونیخوابتون برده بود ب-

  دیبخواب

 اهان-

گذشت هنوز ماتش برده بود رفت در  ییا قهیدختر پنج دق نیا هیترسیبا چقدر مبا یا کردینگاه م یجور هیبازم  دیکش یونفس

  نمیهم همراهش نداشت برگشت سمت ماش دیباز نکرد کل یرو زد کس

 اقا عمران ستین یکس-

 زنگ بزن به مادرت هی-

 االن-

 دفعه نگاهم کرد وگفت: هیرو دستش گرفت  لشیموبا

 خاموشه که-

 همراهم اوردمیرو ن نمیماشاز مال منم خاموشه شارژر -

 کنم من؟ کاریبابا االن چ یا-

 باال نییایب-

 یول-

 دیستیوسط کوچه با نجایکه هم شهینم-

 باشه-

 دفعه گفت: هیباال رفتم سمته خونه عمو احمد تو حس خودم بودم  اومد

 اقا عمران نرو-

 زدم کنار اتوبان رو ترمز وگفتم: نگران

 چرا؟-

 خوامینم-

 ؟؟یچ-

 نمتویمن نم-

 وگفتم: نییرفتم پا دیبارینم نم برف هم م نیماش نییپا ورفت

 پس؟؟؟ شدهیچ-

 :دمیبا خاله مارالش وداداش من روبرو بشه غر خواستیچه خبره نم دمیحاال فهم کنهیم هیداره گر دمید

 باال ایب-

 من-

 :دادزدم

 دورت رو؟ تیواقع ینیبب ییخوایکه نم ییترسو ؟اونقدریندار قتویروبرو شدن با حق ؟جراتیتو چ-

 ترسمینه من نم-

 باال ایب عیپس اشکت رو پاک کن وسر-

زنگ در رو زدم  نییساکت تر از هر بار راه افتادم جلو در خونه عمو احمد زدم رو ترمز رفتم پا یول نیونشست داخل ماش اومد

 ستیکنم شارژرم همراهم ن یغلط من االن چه ستین یچکسینجا؟؟؟؟هیبابا چه خبره ا ینداشت ا دهیفا یگذشت ول قهیپنج دق

وشارژر مخصوص  نیینگفتم رفتم پا یزیچ یداخل ول میچرا نرفت دیپرس دایو یلیشرکت هم که بسته اس رفتم سمت موبا

وآرما  نیاز دست رفته ارت یارش وتماس ها یها امیکه گذشت پ کمیرو وصل کردم وروشن کردم  لمیوموبا دمیخر نیماش

 ها رو باز کردم: مایوارش رو صفحه افتاد پ

 خاموشه از تو هم خاموشه لشیموبا داین؟؟؟وییپسر کجا-

 :یبعد امیپ

 ن؟؟الوووووویدیبابا چرا جواب نم یا-

 رو باز کردم: نیارت امیپ
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که  ییها تیاز مسئول یکنیم میعصب یدار کنهیم یقرار یهم خاموشه چه خبره؟پسرت داره ب دایو لیخاموشه موبا لتیموبا-

 کنمیجهنم م اتویدن ادیصبرم سر ب یکنیتوجه نم وبهشون یدار

 از آرما بود: یبعد امیپ

باشه در ضمن پسرت هم مادرت اومد برد وجمجال درست  دایحواست به و میستیکرج واسه دوروز ن میریم میعمران ما دار-

عمارت بابا بزرگ  دیکل ستیها نخونه  یتو یکس هیهمراه با بابا بزرگ وبق میاون رو هم همراهمون برد نیکرد واسه ارامش ارت

 رسونهیهم دست مادرته گفت به دستت م

 از ارش بود: یبعد امیپ

 ریعمارت بابا بزرگو بگ یدایکل میستین یباشه دو روز دایحواست به و میریم مینه ما دار ای دیبه دستت رس دونمیآرما نم امیپ-

 دایاالن و دونمیدر ضمن م گهید زینه چ یرت ازش مراقبت کنحواست باشه ها مثه خواه یرو برسون خونه ول دایاز مادرت وو

 زنگ بزن یخوند اممویهرموقع پ رونیشرکت ب زا دیکنارته نگهبان گفت باهم اومد

 موقع زنگ زدم ارش بعد از دو بوق وصل شد همون

 ؟؟یچرا خاموش ییمعلومه کجا-

 من...-

 ن؟یکنارته؟؟؟شما کجا بود دای؟؟؟ویتو چ-

 اره کنارمه-

 لش خوبه؟؟حا-

 خوبه-

 تلفن رو بده دستش-

 از دستم گرفت وگفت: عیتلفن رو سر دایکردم سمت و رو

 ییدا-

 دختره؟؟؟ نیبابا چشه ا یا دیبغضش ترک ییکه گفت دا نیهم

 نکرده ینه ، نه اقا عمران خوبه کار-

-...... 

 ستین یکنیکه فکر م یزیجونم چ ییبابا نه دا یا-

-...... 

 اره مطمئن-

-..... 

 ن؟؟؟ییکجا-

-................. 

 ؟؟؟یمن چ-

 ختیاشک ر ودوباره

-.......... 

 ؟؟یمن رو قابل ندونست-

-......... 

 صداتو بشنوم خوامینامرد نم-

دخترو کجا بذارم  نیبابا من دوروز ا یا زدیحرفم نم یحت کردیونگاهم نم رونیکرد متعجب نگاهش کردم رو کرده بود به ب وقطع

 نمیاون چجور محکم با مشت زدم به فرمون ماش رم؟؟؟اخهیرو بگ دایوکل ایارم یز اون چجور برم خونه اون عوضاخه؟؟؟؟وبدتر ا

 عه عه خدا لعنتت کنه-

 نمشیبب خواستمیبودم نم یعصب دمیکوبیپشت سر هم م محکم

 خوامینم-

 و؟؟یچ-

 خانم نگاه کردم: دایو به

 یچیه-

 د؟؟؟یناراحت یزیاز چ-

 :دادزدم
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 اره-

 دایو نییپا نیوعمارتمون محکم زدم رو ترمز ورفتم از ماش هیاز جا کنده شد رفتم سمت غرب زعفران نیاز دادم ماشگ عیسر

 هم اومد دادزدم:

 بمون نیتوبرو تو ماش-

 :دادزد

 خوامینم-

 دادم  رونینفسمو ب یعصب

 اخه؟ یریمنو بگ یعزا ییایب ییخوایم-

 امیمن م-

 به درک-

 باغ عمارت وباز کردم نگهبان گفت: یدر ورود یفلز یتم سمت نرده هاداخل رف ادیشد حتما ب مسمم

 شکرت ایخدا نیبرم به خانم بزرگ خبر بدم اومد یاقا واا نیعه خوش امد-

 رو کردم بهش ودادزدم: ومدیهم پشت سرم م دایرفتم داخل و یعصب

 ؟؟؟؟ییایم یباز که دار-

 امیم-

 ییایب یکه نتون ایاونقدر ب ایخب ب-

 ودادزدم: یبا لگد زدم به در ورود خوردیادم لجباز به هم م از حالم

 ویلعنت نیباز کن ا-

 در رو باز کرد رفتم داخل متعجب گفت: قهیدو دق یکیبعد از  خدمتکار

 اقا عمران؟؟؟-

از از من هوادارشون نبود همه خاطرات  شتریب چکسیه کردینم یعمارت خوب نیاز من به خدمه ا شتریب چکسیزده شد ه وذوق

داد  رمیکه بزرگم کرد وش ییا هیبا دا یمادر یوب یپدر یب دمیکه کش ییها ییتنها یمدت بچگ هیتا االنم تو سرم زده شد  یبچگ

دم ومحکم من رو گرفته بود -ی-س-و-ب-ی-واومد سمتم م رونیب دیپر میمر اماندر اتاق باز شد وم کدفعهی میمامان مر

خودم رو صاف ومحکم نگه داشتم اون هم به من دروغ  یول سوختیم یلیدلم خ کردیم هیکنه گر کاریچ یاز خوشحال دونستینم

 گفت: یبا ناراحت کدفعهیبهش سالمم نکردم  یگفته بود حت

 متیعمرانم منم مامان مر-

 دستمو گرفت وگفت: دمیرو ازش برگردوندم وخودم رو پس کش سرم

 ؟؟یپسرم با منم قهر-

 :دادزدم

 ؟؟؟؟؟؟؟؟یفهمیولم کن م-

در حال انفجار بودم شروع کردم به کف  تیاز عصبان نییخونه اومد از پله ها پا نیا یباالخره بانو ستادیگوشه ا هیدار  صهغ

 زدن:

 من ببخشمت؟؟؟هرگز دیشا یبچه منو طرف خودت بکش ییخوای، حاال م انتکاریاهلل خانم خ کیبار-

 بود اروم گفت: یمحکم وقو شهیمثل هم یول کردینگاهم م هیبا گر نییپا اومد

 عمران مادر-

 :دادزدم

 خفه شو-

 من مادرتم-

 کنه؟؟؟یم ینیکه عقده هاش رو دلش بعدا سنگ شمیبچه م هیمن مادر  یگفت ؟؟؟اونموقعمیچ یکردیم انتیاونموقع که خ-

 من-

 :دادزدم

 پسرم کجاست؟؟؟-

 اومد وگفت: نییاز پله ها پا اشی

 مادرتو؟؟؟ یکن ریتحق ییخوایم ؟؟؟؟چقدرایچ گهید کهیبراوو داداش براوو داداش کوچ-

 :دادزدم
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 خفه شو یکیتو -

 سمت سالن اومد وگفت: کیهم از  بابا

 عمران اروم باش چه خبرته؟؟؟-

 رو سمت همه اشون گرفتم ودادزدم: دمیانگشت تحد یعصبان

 کنمیواال تک تکتون رو نابود م نیپسرم کجاست؟؟؟بگ-

 :لم کرد -غ-سمتم وب دیدو کدفعهی ایارم

 یباچ-

 نجا؟؟؟یا ی، چرا اومد زمیعز-

 دوسم داله یخوبه بهم شکالت داد خعل یمان یول-

 اون دوست نداره-

 یول-

 ایارم مینداره بر یول-

 جلوم وگفت: دیپر مامان

 یاز رو نعش من رد بش نکهیتروخدا نرو مگه ا-

 رد...-

 خانم دادزد: دایحرفمو کامل کنم و اومدم

 اقا عمران بسه -

 کرد مسلط باشه دادزد: یبست وسع وچشماشو

 نگفتم یزیبسه وچ دمیبه خانواده ات وشن یکرد نیتوه یهرچ-

 سمتش وگفتم: رفتم

 ؟؟یکه سرم داد بزن یباش یتو ک-

 یگیکه بهشون م یینایوجدانت به درد اومد ، ا دیداد زد شا دیواسه نجاتت با یچال وقلب ندار اهیقلبت افتاده ته س یوقت-

 تاجر ساختن ازت اونموقع تو نیبردنت بهتر لیعمر تحص هیکنن؟؟؟ ایواست مح یچ گهیده اتن دوست دارن دخانوا انتکاریخ

 سر تا پام اشاره زد: وبه

چند  ایارم نیکه هم یاصال فکر کرد ای؟؟؟یهست یخودت ک یفکر کرد ؟؟؟عمرانیکنیپولشون م هیوسکه  ییایم یتوئه دوزار-

 ارهیرو سرت ن یات اورد که تو سر خانواده ییبال گهیساله د

فرق داره با من  هی یروز مثله من بشه ول هی ایارم دیشا یپس بهتره قضاوت نکن یدونیرو نم زایچ یلیخانم تو خ دایو یدونیم-

 دیبخش شهیچقدر فرقشه ادم دروغگو رو نم نیبب دهیدروغ نشن

 اگه خانواده ات باشن؟؟؟ یحت-

 موند داخل دادزدم: دایاز عمارت و رونیم برفت گفتینم یزیچ یکس چیاللم کرد ه رسما

 رمیواال خودم م نییایخانم زود ب دایو-

 امیمن االن م نیداخل ماش دیشما بر-

 رونیب رفتم

--------- 

 :دایو

 کرد: هیلم وگر-غ-اقا عمران رفت رفتم سمت مادرش ودستاشو گرفتم اومد ب یوقت

 یتونیعمران رو متقاعدش کن دخترم تو م-

 .من... یول-

 یتونیم-

رفته  یبه ک نیاقا ارت فهممیخانواده عمران دورم جمع شده بودن حاال م یجداشدم اشکاشو پاک کردم تمام اعضا ازش

 زد وگفت: یومخصوصا اقا عمران به مادرشون رفتن مادرش لبخند

 شناسم؟؟یمن تورو م نمیبذار بب-

 عمران جلو اومد وگفت: یبابا

 ؟؟ینبود یتو نامزد سابق حام-

 انداختم وگفتم: ریرو ز مسر
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 دیدرست حدس زد-

 وعمران جلو اومد وگفت: نیبرادر ارت اشی

 که ارام ادعا داره عمران عاشقشه؟؟؟ یوهمون دختر-

 نگاه کردم متعجب

 نه...-

 فت:عمران بوده جلو اومد وگ هیعمران که فکر کنم دا میخونه بابا بزرگو دستم داد ومامان مر یدایاقا عمران کل یاصل مامان

 گهیارام درست م گمیم دمیکه د یزیمن با چ-

 گفتم: عیسر

من از خدمتون مرخص بشم  ستمیمنم عاشقش ن ستیعاشقم ن زنهیم ریمنو با ت هیاقا عمران سا دیکنینه ، نه شمااشتباه م-

 عمران صدام زد اومد جلو وگفت: یکه بابا رونیب امیخواستم ب

 چه خبر؟ نیاز ارت-

 :دیپرس نیچرا از ارت دمیفهمیبودم نم متعجب

 خوبه-

 اطیورفتم سمت ح رونیزدم ب عیهستند سر یبیغر بیبابا چه خانواده عج یعمران متعجب واشفته به شوهرش نگاه کرد ا مامان

 نینگاهش کردم فقط تا ا یگذر ستادمینفر صاف ا هیکه گرومپ خوردم به  یسمت در خروج دمیاز عمارتشون دو دمیترس کمی

 اقا عمران متعجب گفت: زدمیاقا عمران شدم نفس نفس م نیسوار ماش دبو یسر قد بلند وبور چشم رنگکه پ دونمیحد م

 شده؟؟؟ یزیچ-

 مینه ، بر-

 م؟؟؟؟یعمارت تنها باش نیدوروز تو ا دیمن واقا عمران با یعنیبابا  یسمت عمارت بابا بزرگ اقا عمران هم اومد داخل ا میرفت

که بابا احمد واسش درست کرده بود اومدم برم از پله ها باال اقا عمران پالتوش  یال واتاقسمت با دیدو ایداخل ارم میرفت

 هاشو تا زد وگفت: نیواست ستادیدستش بود انداخت رو مبل واومد جلوم ا

 کجا؟؟-

 عقب عقب رفتم واروم گفتم: دمیترس یلیخ

 لطفا-

 نشسته بود اروم گفت: شیشونیرو پ یظیغل اخم

 ؟ا؟؟یمگه نگفتم ن-

از سرم افتاد اقا عمران سرش رو اونطرف کرد وبعد از اون رفت باال نفس  میرفتم عقب که افتادم رو کاناپه وروسر اونقدر

چت  کمیرو درست کردمو رفتم سراغ تلگرام  میبابا چقدر من فکرم منحرفه ها نشستم رو کاناپه وروسر یا دمیکش یقیعم

رو  ختمیریاستخر رو م یبرفا اطیسمت ح دمیدو نایبابا بزرگ ا اطیهم تو ح اون یبرف باز یبر دادیبود جون م یکردم هوا برف

 چقدر خوشگلن یسرم وااا

 بود  یهوا عال ومدینم نم برف هم م ختمیریهوا م یبرفا رو تو همونجور

---------- 

 :عمران

 ن کردم؟؟؟؟بود که م یچه حماقت نیکه عمو احمد بهم داده بود کالفه بودم ا یباال سمت اتاق رفتم

هوا وچرخ  ختیریبرف مشت مشت برف م ریخانم ز دایکه و دمید یوبعد یرو دود کردم بعد گارمیپشت پنجره وس ستادمیا

 ودادزدم: نییرفتم پا خورهیبابا االن که سرما م یبرف ا یرو خوردیم

 برو داخل-

 تو چشمام نگاه کرد وگفت: کمی

 خوامینم-

 یکنیغلط م-

 کنم یبرف باز ریز خوامیبابا بزرگمه م ؟؟؟خونهیاصال تو مفتش رشعویب یکنیخودت غلط م-

 نیخوریاالن سرما م گهید نیاحمق-

 ستیبه درک مهم ن-

 به درک که به درک-
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افتاد وسط  یاز لبه استخر خال کدفعهی دمیرفتم سمت پنجره د ومدهیساعت بود هنوز ن میداخل ودر عمارت رو بستم ن ورفتم

 :گفتیوم کردیم هیواستخر داخل برف فرو رفته بود گر اطیحسمت  دمیاستخر دو یبرفا

 ستمیبا تونمینم-

 دستتو بده من-

متر  4من هم پرت شدم اونطرف ترش دست کم استخر  دیدست من رو هم کش کدفهی رمشیبگ شدیدراز کرد سمتم م دستشو

 زد وگفت:لم پسم -غ-برفو پس زدمو گرفتمش ب یزد به سخت خیعمق داشت از سرما تمام وجودم 

وسط  میافتاد ریگ شدینم یول زدیبهم زد دستمو رو گونه ام گذاشتم برفا رو پس م یمحکم یلیوس ستادیا یولم کن وبه سخت-

به نردبون متصل شده به استخر وبا  دمیبرفا رو پس زدم تا رس یبه سخت دیلرزیم مونییاز سرما وجود دوتا یاستخر لعنت نیا

نگاهش کنم رفتم داخل اون حق نداشت  نکهیرفتم باال بدون ا یسرم اومد وقت تانم هم پشخ دایرفتم باال و دیشد یسرما

 کنه مگه من چکارش کردم؟ نیتوه یلیبهم با اون س

 وگفت: نییاومد پا ایارم کردمیسردم شده بود ومدام عطسه م یلیبود خ نهیکه کنار شوم یرو تک مبل نشستم

 ؟یبلف باز یلفت یباچ-

 نه ،نه-

 سمتش وگفت: دیدو ایارم زدیاومد داخل لنگ مهم  دایو

 ؟؟یبلف باز یلفته بود یتوهم با باچ دایخوله و-

 من؟؟-

 خوامیمنم م یاوله لفته بود-

 دهیخواب ایارم دمیصبر کردم بعد رفتم باال د کمیرفت سمت پله ها  عیسر دایو یبرف باز مشیکرد رفت باال که چرا نبرد وقهر

 کشهیرش مهم دست رو س دایرو تختش و

 ؟؟؟یمثل من بش ییخوایپام درد گرفت تو هم م یمن رفتم برف باز زمیعز نیبب-

 سرش رو به نشونه نه چپ وراست کرد ایارم

 یباز میریخب ،بذار افتاب که شد با هم م-

 هم باشه یباچ-

 اروم گفت: دایو

 با اون بداخالق؟؟-

 گفت: وبلند

 باشه-

 یداجونیو-

 جونم؟؟-

 ؟؟یشیمامانم م-

 وگفت: ستادیوشروع کرد به سرفه کردن ا دیرنگش پر ادیو

 زمیعز شهینم-

 اخه چال؟-

 واسه ناهار کنمیصدات م گهید کمیاالن بخواب  گمیبعدا م-

 باچه-

 وگفتم: دمیرو کش یخواست از کنارم رد بشه صندل دایخواب بود و ایتا خوابش برد رفتم داخل ارم ایرو سر ارم دیکش ودست

 نیبش-

 اروم گفتم: دمینشست نشستم روبروش وپاشو د یبود ول مردد

 ؟یدرد دار-

-...... 

 نکنه؟؟ یزبون ندار-

 خوبشم دارم-

 ؟یدرد دار-

 به تو چه؟-



Roman-City.ir 
 رمان فیلتر قرمز

 

https://telegram.me/romancity 257 

 

 نییگذشته بود گرسنه ام بود رفتم پا یساعت کیاز اتاق به جهنم عه به من چه خب رفتم سمت اتاقم  رونیکرد ورفت ب میعصب

 هیکباب سفارش دادم  ایخانم غذا سفارش دادم واسه خودم وارم دایاز لج و یه ام شد ولگرسن یلیخ یلیخ ادیغذا م یبو دمید

 یگذشت بو کمیخانم نگاه کنم شروع کردم به خوردن  دایبه و نکهیرفتم گرفتم از دم در ورفتم اشپزخونه وبدون ا دیربعه رس

ورفت باال رفتم سمت قابلمه غذا  دیکش ایاسه ارمو کمیبود  دهیچیفضا پ یتو مهیسوپ وق یاز حد بود بو شیخانم ب دایغذا و

ظرفشو  ادیخانم ب دایو نکهیخوردم وقبل از ا گهید کمیبود  یقاشق مزه کردم واو مزه اش عال هی ختمیرو ر کمشیوواسه خودم 

  نهیشستم تا نب

 خوش به حالشه واقعا  ها طرفش شهینم ریکنه پ یزندگ یبا هرکس دایکه گرفته بود خوردم و یجیهم از اب هو وانیل هی

 دمیدراز کش یساعت کیسمت اتاقم و رفتم

البته من رو که  دنیرقصیاهنگ گذاشته بودند وم ایوارم دایاوه اوه و نییشدم رفتم پا داریشاد از خواب ب یقیموس یصدا با

ت هفت شب بود ارام ساع یورفت اتاقش حوال دینرقص یاسرار داشت بازم برقصه ول ایارم ستادیاز حرکت ا دیخانم د دایو

 زنگ زد:

 بله؟؟؟-

 ؟ ؟؟ییکجا-

 خونه عمو احمد-

 ؟یاریرو نم ایارم-

 افتمیچرا االن راه م-

 :ایکردم رو کردم به ارم وقطع

 میبر دیبا ایارم-

 امینم-

 که شهینم-

 چنم  یباز دایبا و خوامیم امینم-

 ودو تقه به در زدم: خانم دایخانم هم داخل اتاقش بود رفتم سمت اتاق و دایاتاقش و دیودو

 خانم دایو-

 بله؟؟-

 رون؟؟یب ییایم-

 االن؟؟؟-

 ؟؟؟یبله ، پس ک-

 اخه-

 اخه نداره-

 چادر سرش کرده بود متعجب نگاهش کردم گفت: رونیب اومد

 د؟ییبفرما-

 واسم ادیم شیاگه برنگرده مشکل پ دیدونیمادرش م شیبرگرده پ دیرو متقاعد کن ایارم نییایلطفا ب-

 امیاالن م-

چند تقه زد  ایبود اومد سمت اتاق ارم دهیمانتو شلوار پوش رونیبرگشت داخل اتاق اومد ب یول افتهیداشتم همراه راه ب انتظار

 خانم دایرو کردم سمت و رونیاومدند ب ایگذشت همراه ارم ییا قهیبه در ورفت داخل پنج دق

 ن؟؟ییایشما نم-

 چرا؟؟؟-

 دیدیترس ییموقع تنها هی-

 که نهترس؟؟؟ترس -

 نییپا دییایوب دیاماده بش-

همراه هم سمت خونه  میبود رفت نییپا دینکش قهیعمارت بزرگ پنج دق هیدختر تو  هیترس داره واسه  ییتنها دونستمیم خوب

نگاه کرد  نیهم به ماش کمینگاهم کرد و کمی رونیوزنگ در رو زدم ارام اومد ب نییپا ایارام سمت شهرک غرب رفتم همراه ارم

 زد وگفت: یند طعنه دارلبخ

 نکهیمثل ا یامشب مهمون دار-

 گفت: عیسر ایارم
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 مهربونه یخعل دایخوله و-

 وگفت: دیرو کش ایارم دست

 خونه میبر-

 بود وصل کردم وسوار شدم: نیزنگ تلفنم در اومد مب یصدا دیارام محکم در رو به هم کوب نیسمت ماش رفتم

 پسر؟ ییکجا-

 در خونه ارام-

 اتون ادامه داره؟؟ هیوز قضبابا هن یا-

 شکله  نیهم به هم گهیتا سه سال د-

 ؟؟؟یکن کاریچ ییخوایپروژه رو م-

 اومد نیمب یکنم صدا یدور بشم االن چه غلط ایاز ارم کسالی تونستمیگرفت من نم امویبرد وماتم دن ماتم

 ؟؟؟یپسر خوب-

-....... 

 عمران -

 فکر نکرده بودم هیقض نیبه ا-

 پسر رشیز یبزن یتونیهم که نم م؟؟؟توینک کاریچ یگیم-

 ادیخانم مجبوره تنها ب دایاره ، و-

 زیجلو افتاد همه چ میبر دیبا گهیخبر نداره دست کم تا ده روز د میگفته خودت اون از اداره ت ؟؟؟؟؟بهیکنیم یشوخ-

 ؟؟؟یکنیم ی؟؟؟شوخیچ-

 یهمگ میهست داخانمینه ساعت هشت هم منتظر تو و-

 ؟یهمگ-

 بچه ها هیعکاس وبق یسر هیدوتا شرکت و یاحطر میت-

 چه خبره؟؟-

 ؟ییاینگو که نم یمهمون-

 ن؟یرو چکار کنم مب ایارم یول امینه م-

 ریبگ یبرو اجازه از قاض دونمینم-

 عمرا اجازه بده -

  یگردیپسر بعدش برم کسالهی-

 ؟؟یرو شست وشو بده چ ایاگه تا اونموقع مخ ارم-

 یکنب یتونیهم م گهیکار د هی-

 ؟یچ-

 گمیم نجایا یاومد-

 فعال یاوک-

 فعال-

 خانم گفتم: دایسمت خونه رو به و رفتم

 شرکت  یخونه اماده شو واسه مهمون میرفت-

 ....یول-

 میندار یول-

 باشه-

 خانم رفت سمت اتاقش ومن هم سمت اتاقم دایسمت خونه و میرفت

رنگم کنار گذاشتم وشلوار مخمل سرمه  یو همراه با کت دودرنگم ر ییسرمه ا رهنیپ نشونیاز ب ختمیهامو رو تخت ر لباس

گرفتم  یخانم سرما خوردگ دایو نیبود امان از ا دهیگرفتم سرفه امونم رو بر یرنگم دوش مختصر ییوپالتو مخمل سرمه ا ییا

 فکر کنم

رو سرش  یریرنگ حر دید وشال سفبو دهیپوش یپالتو بلند مشک نییخانم هم اماده شده بود اومد از پله ها پا دایو نییپا رفتم

سه تا محله  نیسمت خونه مب میوراه افتاد نیسمت ماش میرنگ رفت دیسف یدست فیوک یپاشنه دار مخمل مشک یبود وبوتز ها

متعجب  ستادندیداخل سالن همه ا میمختلف بود رفت یها نیپر از ماش اطیبود ح شلوغ یلیداخل خ میرفت میدیتر بود رس نییپا
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نشست  نیهم پخش شده بود مب کیمراسم بود موز یها مهین گهیودوسه نفر د نکهیخانم حجاب داشت مثل ا دایشدم فقط و

 وگفت: دایکنار من وو

 چه خبر؟-

 گفتم: نیوبه مب ستادمینگفت ا یزیزد وچ یلبخند دایو

 ایب-

 همراه هم داخل اتاقش گفت: میرفت

 جونم؟-

 ؟یراه حل دار یگفت-

خارج که ارام نفهمه تو  یریوم یشرکت هست نیا یتو هم تو میولو ند رهیرو بگ ایهر پنج شنبه ارمبره  میمامان مر نکهیا-

 ازت ایکنه واسه گرفتن ارم یوبخواد اقدام یستین

 کنهیغلط م-

 راهشه نیبه هر حال عمران جان ا-

 لو بره یلیدل به هر هیاگه قض ادینم شیپ یبعدا مشکل نمینظر ارش رو بپرسم بب دیبا یبه نظرم خوبه ول-

عمران از  یسه ماه ول تاینها یعنیدادم  رییماه تغ کیرو به  یخانم موندن تو هر شهر دایشما وو نیمشکل دار دمیحاال که د-

 دیوبرگرد دیکن لیپروژه ها رو تکم دیبا شهیکمتر نم نیا

 دونمیم-

 همه اش سه ماهه ادینم شیپ یکه مشکل شاهللیا-

 شاهللیا-

اخر  دیخندیخانم م دایخوابم گرفته بود و یلیسمت عمارت عمو احمد خ میساعت دوازده شب بود رفت نییپا میرفت نیمب همراه

 یکی ایواسه مراسم سفارش داده بود گو نیکه مب یکیبا سر رفت تو ک یکیانداخت واون  ییپا یکیاز دخترا واسه اون  یکیسر 

خانم من  دایو ینشستم رو کاناپه از قهقه ها دیخندیخانم م دایو یلیاش خ فتهیش هم یکیبوده واون  نیاز اونها معشوقه مب

  رفتیو ضعف م شدیقرمز م دیخندیم یوقت گرفتیهم خنده ام م

 مردم یاقا عمران وااا نیدیاخه د-

بابا من و  یا دمیوحش د اتیح یساعت میرو روشن کردم ن یو یوبه رفتنش نگاه کردم ت دمیورفت سمت اتاقش خند دیوخند

 وحش؟ اتیحچه به 

 دمیورفتم سمت اتاقم وخواب دمیخند

 شدم داریخانم ب دایو یبا صدا صبح

 شد رمونید دیبش داریاقا عمران ب-

 امیمن م دیشما بر-

 اخم گفت: با

 دارم برم؟ نیمثال من ماش-

 وکالفه گفتم: نشستم

 ادیخوابم م-

 میستیکه ن یواسه سه ماه میون بجورمعا هیو میشرکتو جلو بنداز یکارا دیها با شهیم ریلطفا اقا عمران د-

 شمیبابا باشه االن اماده م یا-

 رفتم سمت حمام برگشتم وبهش نگاه کردم: ومدیپشت سرم م داخانمیو رفتمیهر طرف اتاق م ستادمیوا

 ؟ییایحمام هم ب ییخواینکنه م-

 وگفتم دختره خنگ دمیخند رونیورفت از اتاق ب دیکش خجالت

 عمران الیخیبابا ب یا

 از بس که حاضر به جوابه  یخنگ خودت گهیاالن م نیکردم هم حس

  میفنجون قهوه خوردم وراه افتاد هیخانم  دایو یکه گرفتم رفتم واماده شدم باالخره با غر غرا یاز دوش بعد

 وگفت: ریخانم هم نشست کنارم دستش رو برد سمت پل دایپشت رل وو نشستم

 گهید یبرم پوشه  ستمیمن بلد ن میته شاد باشاهنگ شاد بذار تا اخر هف هیاول هفته -

 باشه-

 واسش گذاشتم یواهنگ
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--------- 

 :دایو

 ثابت کنم تونمیچرا نم یدوست دارم ول"

 خوابت کنم تونمینم یول خونمیم ییالال

 یباور کن یتونیداشتنو منو چرا نم دوس

 "یخاکستر کن یدوسدار دیعشقو شا نیا شیات

 زدمو گفتم: یند مزحکاقا عمران نگاه کردم لبخ به

 شاد شد ها یادیز-

 وگفت: دیخند

 نه خوبه-

 ثابت کنم تونمیچرا نم یدوست دارم ول"

 خوابت کنم تونمینم یول خونمیم ییالال

 یباور کن یتونیداشتنو منو چرا نم دوس

 یخاکستر کن یدوسدار دیعشقو شا نیا شیات

 عشق بمونه تو دل خودم نهمهیا ییخوایم دیشا

 بهت نگم که عاشقت شدم گهید خوادیم دلت

 یدیفهمیم نویا یکاشک یدیدیچشمام م یتو کاش

 یدیچطور ثابت کنم که تو بهم نفس م بگو

 بهم فرصت بده کمیروم بذار  شهیپ یراه هی

 عاشق تر شدن خودت بهم جرات بده یبرا

 تابت بشه یعاشقت هر لحظه ب یکرد یکار هی

 بهت ثابت بشه دیشا دمیجونمو بهت م من

 بهم فرصت بده کمیروم بذار  شهیپ یراه هی

 عاشق تر شدن خودت بهم جرات بده یبرا

 تابت بشه یعاشقت هر لحظه ب یکرد یکار هی

 بهت ثابت بشه دیشا دمیجونمو بهت م من

 داشتن تو یخواهشه برا هیهمه اش  نایا اریب طاقت

 دوست دارم  اریطاقت ب یکمی

 یتو هم منو بخوا یروز هی رسهیم دونمیم

 بذار ییجا هیگوشه از دلت واسم  هی ایب

 بار هی نیواسه هم اریطاقت ب کمی

 بهم فرصت بده کمیروم بذار  شهیپ یراه هی

 عاشق تر شدن خودت بهم جرات بده یبرا

 تابت بشه یعاشقت هر لحظه ب یکرد یکار هی

 بهت ثابت بشه دیشا دمیجونمو بهت م من

 بهم فرصت بده کمیروم بذار  شهیپ یراه هی

 عاشق تر شدن خودت بهم جرات بده یراب

 تابت بشه یعاشقت هر لحظه ب یکرد یکار هی

 "بهت ثابت بشه دیشا دمیجونمو بهت م من

 پخش شد  یشنبه اول هفته شاد باش اهنگ بعد دایو الیخیب هیجور هیاهنگه  نیکردم ا حس

 قسمت نکردم  اموییتنها"

 "دردم یهمپا شدیم یهرک با

 بود که دوسش داشتم یش کنه نگذاشتم اهنگعمران خواست عوض اقا

 دیلطفا عوض نکن-

 همصحبتم شه خواستیم یبا هر ک"
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 صحبت نکردم یتو هست گفتم

 کنارم یستین ادیبارون م ادیداره برف م رونیب

 ندارم یحس یزندگ نیخونه وا نیاز تو به ا بعد

 خونه تنهامو بعده تو من دلشوره دارم تو

 ذار دوست ندارمبهت تنهام ب گفتمینم یکاشک

 بهت تنهام بذار دوست ندارم گفتمینم یکاشک

 امسال همرنگ غم شد رمیتقد

 عمرم هدر شد ینبود نجایا

 راهه یساله اون تو هی بازم

 اههیروزام س یستیتو ن بازم

 کنارم یستین ادیبارون م ادیداره برف م رونیب

 ندارم یحس یزندگ نیخونه وا نیاز تو به ا بعد

 بعده تو من دلشوره دارم خونه تنهامو تو

 بهت تنهام بذار دوست ندارم گفتمینم یکاشک

 "بهت تنهام بذار دوست ندارم گفتمینم یکاشک

کردن رو  یوزندگ کردمیم یزندگ دیبا بودمیشاد م دیزدم من با یقیلبخند عم نگیداخل پارک میرفت بایشرکت تغر میبود دهیرس

 زدم باالخره لبخند زد اروم گفتم: یعمران خورد همون موقع نگاهم کرد لبخندسمت اسانسور نگاهم به اقا  میرفت خواستمیم

 خوش گذشت ها یلیخ شبید-

 اره-

 ابونیخ کی نیشرکت اقا مب گرفتیخنده ام م ومدیم ادمی شبیسمت سالن شرکت ودفتر هامون همه اش خاطراه د میرفت

 جواب داد : یارش عصب اوقات زنگزدم شتریب نجایا ومدیم نیباهامون فرق داشت واسه هم

 ه؟؟؟یچ-

 شده ارش؟ یزیچ-

 زنمیبعدا زنگ م دایاعصابم خورده و-

 شده؟؟؟یاخه چ-

 فعال دونمیخودمم نم-

 کرد زنگزدم مامان بعد از چهاربوق وصل شد نگران گفتم: وقطع

 مامان-

 جونم؟؟-

 شده؟؟؟یچ-

  میبخدا ما هم خبر ندار-

 بوده؟؟ کارهیسارا چ یبه ارش گفت-

 زنه هنو-

 شده؟؟ یپس چ-

 ستیاون اصال دختر ما ن گنیراستش ، چجور بگم خانواده اش م-

 گنیم نویا رهیمدت م نیبعد ا هیعیمادر من طب ؟؟؟خبیچ-

 کردن دایکه سارا ، چجور بگم سارا رو پ گنیم زمینه عز-

 اخه؟؟؟ یگیم ی؟؟؟چیچ یعنی-

 دونمیبخدا نم-

 مادر من درست حرف بزن-

 گذاشتم مینیاومد داخل دستمو به نشونه سکوت رو بموقع اقا عمران  همون

اونا  کننیوهمه فکر م دهیسارا حافظه اش رو از دست م کننیم دایتصادف سارا رو پ هیتو  شیحدود ده سال پ گنیراستش م-

نج سال که دوازده سالش بوده بعد از گذشت پ یشده موقع دایتصادف پ ینبوده و سارا تو نجوریکه ا یخانواده اشن در صورت

که اون  گنیوبه همه م زننیم دشویخانواده اشن کال ق کردهیهم که فکر م ییبا دوست پسرش وخانواده ا کنهیسارا فرار م

 کرده دایخانواده اشو پ
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 دونه؟؟؟یاالن سارا م-

 دهیاره متاسفانه فهم-

 چطوره؟؟؟ ؟؟؟حالشیچ-

 داغونه-

 ن؟؟؟یچکار کن نییخوایاالن م-

ادعا کردند خانواده سارا هستند ورفته بودن مسافرت  ییکه خانواده ا ییجا یسار یطرفا میبر گهیساعت د کیتا  مییخوایم-

 بوده یکه زخم یدر صورت کننیم دایواون رو پ

 مراقب سارا باش ، االن کجاست؟ ؟؟؟مامانیچ-

 مارستانیب-

 ست؟یدختر ن گهیبعد از فرار سارا اون ، اون د دهیفهم ییدا-

 نه هنوز-

 ومدمیکن مامان ، کاش باهاتون م یکار هیتروخدا -

 دهیم شی، االن مارال کنار سارا نشسته ودلدار یکنیدوا نم ویدرد یتو هم باش زمیعز-

 باشه ، مراقب همه باش-

 چشم ، اوضاع تو چطوره؟؟؟-

 خوبم مامان اقا عمران حواسش هست بهم-

 دایو نیبب-

 جانم؟؟؟-

 یدمخور بش ادیهاش زبا ادیکن خوشم نم یدور یاز اون پسره افع-

 هیچه حرف نیفکرشو اخه ا نیمامان تروخدا بب ییوا-

 زنهینگفتم اون بهت لطمه م یبعدا نگ-

 یمادر من فکرت خرابه ها برو استراحت کن خدافظ یواا-

 یخدافظ-

 بود نگران گفت: ستادهیدستش بود وجلوم ا ندهیماه ا یکارا یاقا عمران نگاه کردم که گزارش ها به

 ده؟ش یزیچ-

 زایچ یلیاره خ-

 ست؟یحالت خوب ن نکهیشاپ مثل ا یکاف میبر ییخوایم-

 میبر-

دو حالت خارج نشده بود  نیبرف از ا ایبارون بود  ای زدیشرکت بارون م یشاپ روبرو یافتادم همراه اقا عمران سمت کاف راه

  میداد نویها و سفارش کاپو چ یصندل یرو میچند روز نشست نیا

 شنومیم-

 نگرانشم یلیخ ستیاالن حالش اصال خوب ن چارهیشده ب نجوریا "..........."خانم سارا -

 ناراحت شدم یلیخ-

 دادمیم یوبهش دلدار بودمیم ششیپ خواستیدلم م-

 ان؟؟یم یخانواده ات ک-

 نرم شرکت؟؟؟ یعنی مینر شهی، م ستیمشخص ن-

 چطور؟-

 به همه کمیحالم -

 دهیرنگتون هم پر-

 مفکر کنم سرما خورد-

 میباشه بر-

 کنمینم تیشما رو اذ رمیمن م-

 نه شمارو اقا ارش دست من سپرده-
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وراه  میهامون رو خورد نویامروز رو کنسل کنه کاپوچ یشرکت وبهش گفت تمام قرار ها یرو در اورد وزنگزد منش وتلفنش

راست رفتم اتاقم وخودم  هی نیسنگ کیکردن تراف یبه خونه بعد از ط میدیسمت خونه تو راه سرفه ام گرفته بود رس میافتاد

 رو پرت کردم رو تخت....

قرص بود  ییاومد باال سرم هم چندتا یباال نم گهیصدام د یول دمیچند ساعته خواب دونمیبود نم کیشدم هوا تار داریب یوقت

 قرص خوردم؟؟؟ یمن ک

 گاریتو سالن رو کاناپه نشسته بود وس اقا عمران رونیب دمیساعتو نگاه کردم ده شب بود متعجب دو نییاز تخت پا رفتم

 دیکشیم

 اروم وبا اخم گفت: دیقرص هم دستم بود دستم که د یبسته ها نییاز پله ها پا رفتم

 باز  دیدیوخواب دیاوردم خورد دیکردیحالتون بد شده بود ساعت دو ناله م-

 ممنونم-

 له اروم گفت:برگشتم باز سمت راه پ خواستینم یزیدلم چ یسمت اشپزخونه ول ورفتم

 نیخوردیم یزیچ ییغذا هی-

 ندارم لینه م-

 تا درمان بشه کشهیطول م یماریوب شهیتر م فیاگه غذا نخوره ضع شهیم ضیادم که مر شهیکه نم نجوریا-

 خوامینم-

 رو دستم گرفتم وشماره مامان رو گرفتم بعد از دو بوق وصل شد: لمیسمت اتاقم موبا ورفتم

 دا؟یجانم و-

 ن؟ماما یخوب-

 ؟یخوبم تو چ-

 خوبم ، چه خبر؟-

 مییاشفته ا یچیه-

 چرا؟؟؟-

 ایبه اقا عمران نگ گمیم یزیچ هی-

 ؟؟؟یچ-

 واقا عمران وسارا باهم خواهر برادر هستند نیشده که ارت نیگمان بر ا-

 :دادزدم

 ؟؟؟یچ-

 اقا عمران اگه کنارته اروم باش سیس-

 شده؟؟ یمامان جان من بگو چ-

 شد واقا عمران اومد داخل نگران بود موقع در باز  همون

 اقا عمران کنارته؟ کنمیم فیرو واست تعر زیبه خدا بگذار مشخص بشه همه چ ستیمشخص ن یزیدخترم چ-

 بله-

 پس فعال-

 مامان -

 نجایا ادیب یپسره رو هم کالفه نکن پاشه نصفه شب نیکالفه است ا یبه حد کاف نیحرفشم نزن ارت-

 خب یلیخ-

 ها یمادر نگ-

 نه-

 خدافظ-

 یخدافظ-

 کردم اقا عمران نگران گفت: قطع

 افتاده؟ یاتفاق دیچرا داد زد-

 نه-

 نه؟؟؟!!! دروغ؟؟!-

 بخوابم خوامینه ، لطفا من م-
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 رونیاز اتاق ب رمینم شدهیچ دیتا نگ-

 دیخب نر-

 باشه-

 ونشست رو کاناپه کنار پنجره وگفت : ورفت

 جام خوبه نجایمن ا-

 لطفابابا اقا عمران  یا-

 نوچ-

 به درک-

بشر لجبازه  نیبابا چقدر ا یگذشت نگاه کردم رو کاناپه خوابش برده بود ا یربع هی دمیسرم کش یرو رو یورو تخت دمیوخواب

شدم هنوز همونجا بود رفتم سمتش صداش بزنم  دارینکنه صبح از خواب ب یلجباز خواستیم دمیکردم وخواب یپوف الیخیب

 متوقف شدم راه  نیقبلش خودش نشست ب

 ه؟؟یزیچ-

 کنم دارتونیب خواستمینه م-

 شرکت میرینم شدیچ شبید یتا نگ-

 رمیمن م یول دییاین دیشما دوس دار-

کردم ونشستم رو  یشلوارش گذاشت پوف بیداخل ج دشویحرکت در رو قفل کرد وکل کیوبا  دیبرم سمت در پر خواستم

 د:بابا تلفنش رو در اورد وشماره گرفت وصل ش یتختم ا

 سالم -

-...... 

 امروزم کنسل کن یتمام قرارا مییایامروز شرکت نم یریممنونم ، من وخانم ام-

-....... 

 ممنون-

 ابرو باال انداخت وگفت: هیکرد و وقطع

 شده؟یچ نمیبب نیشرکت حاال راحت بگ نمیا-

 ، سارا خانم یچیه-

 سارا دادزد: کریوگذاشت رو اسپ دیا عمران از دستم کشزنگ خورد سارا بود اق لمیدفعه حرفمو خوردم همون موقع موبا هی

بدکاره  هیکدومشون رو من به خاطر اونا  چیه بخشمیم؟نمیبرادر نیمن وارت یدونستی؟؟؟میدونستی، تو م دایو ینامرد یلیخ-

 شدم

 اروم گفتم: کردیعمران مات نگاهم م اقا

 نگو یزیتروخدا چ-

 کمی گشتیبرنم ایدن نیبه ا زدمیبشکن م یهرچ قهیبعد از سه دق زدیپلک نم از دستش افتاد ودستاش ول شد لیموبا یگوش

به صورتش پلک زد ونشست لبه کاناپه لبه کاناپه رو محکم گرفته بود هرلحظه رنگش بر افروخته تر  دمیوپاش وانیل ختمیاب ر

 داد زد: کدفعهی زدیم رونیب شتریورگهاش ب شدیم

 عـــــه خدا لعنتت کنه-

 رفتم سمتش وگفتم: تونستینم یدر رو باز کنه ول خواستیم ستادیبرعکس کرد وا رو وکاناپه

 اقا عمران-

 گوشم ودادزد: ریزد ز محکم

 خفه شو-

 اشک تو چشمم جمع شده بود اروم گفتم: ستادمیا

 رفت؟ ادتونی نیدرو قفل کرد-

 مییوشال تو خونه ا مییومانتو وشلوار تو خونه ا خونه ام یتو یاز عمارت بدون توجه به لباسها رونیب عیرو باز کرد ورفت سر در

باز به خونه  دیرس روندیها اقا عمران فقط م یمثل غربت یانگشت نیب ییاونهم با دمپا نیکنار اقا عمران داخل ماش دمیپر

فت از پله ها باال ر کراستیرفت داخل عمارت و دمیدویباز شد من فقط پشت سرش م دودر رو حول دا نییرفت پا شیپدر

 گفتم: هیکنارش وبا گر دمیدو

 دیتروخدا اقا عمران اروم باش-
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 :دادزد

 ساکت باش-

باال رو گردنش رو با دو دست گرفت واز  دیکه به اصطالح پدرش بود وخواب بود وپر ییرو با شدت باز کرد رفت واقا یاتاق در

 بود یز حد عصبا شیپرت شدم ب ییجلو محکم حولم داد به گوشه ا دمیپر نییتخت پرتش کرد پا

اومد  زدیمحکم به اون اقا مشت م دادیگوش نم یول ارهیسر پدرش ن یینکنه وبال یکه خرابکار کردیفقط التماس م مامانش

 گوشش دادزدم: ریزدم ز یکیرو زدم ومحکم  ینامحرم دیرو بزنه که دستش رو محکم گرفتم ق یمشت بعد

 یلعنت ایبه خودت ب-

 پلک بزنه دادزدم: نکهیبدون ا کردیچشمام نگاه م تو

 ته؟؟؟یبس کن حال-

 :دادزد

 ؟؟؟یبه نفهم یخودتو زد ای؟؟؟ی؟؟کورینیبیکرده نم اهیروزگارشون رو س یعوض نیا-

 :دادزدم

رو  یمن تونستم بچه حام ؟؟؟؟مثالیبه گذشته برگردون ییخوایم ویهاااا؟؟؟؟؟چ یعوض کن ویچ ییخوایبس کن مثال م-

گناه مرد زنده کنم؟؟؟؟؟آرما تونست راه  یماله خودم کنم؟؟؟؟تونستم بابامو که برو  یبرگردونم؟؟؟؟تونستم حام

 بره؟؟؟بســـــــــــــــه

 وزار زدم : نیرو زم ونشستم

 ؟؟؟یاتم نابود کن ندهیحال وا ییخوایکه تباه شد بکنه چرا م ییواسه گذشته ا تونهینم یکار چیه یچکیه-

 ینیکه هنوزم عاشق ارت ییعبرت شده باشه ، نه تو که خودش واسش درس زنهیحرفو م نیا یکی-

 :دادزدم

حق نگاه کردنشم ندارم  برسه  ینامزد خاله مارالم شده؟؟؟من حت یفهمی؟؟؟نمیفهمی، نم ستیماله من ن نیبس کن ارت-

دست  فیرانسان ش هیکو؟؟؟؟ یزنیم تیدم از انسان شهیکه هم ییشما شما ی، ول پرهیزود عشقشم از سرم م ای ریداشتنش د

 کنهینم نیبه مادرش توه کنهیرو پدرش بلند نم

 ؟؟یریگیطرف گرگ گله رو م یخانم حواست هست دار دایو-

 وگفتم: ستادمیا

  کردمیکارو باهاشون نم نیا اوردنیبال رو هم سرم م نیخانواده ام بدتر یمن اگه روز-

 کنارش رد شدم وبهش تنه زدم واز

که گذشت زد رو ترمز وبه سمتم  یسمت کجا کم دونمیراه افتاد نم ادیذشت تا اومد بگ یربع هی نیونشستم داخل ماش رفتم

 برگشت

 خوامیمعذرت م-

 گهیخانواده ام بودن د یکرد هر کدوم از اعضا یاحترام یگفتن نگذاشته بود دست روم بلند کرد بهم ب یبرا ینگفتم حرف یزیچ

گرفتم ورفتم سمت  یمنظر موندم تاکس کمیگاز داد ورفت  یوحت مدوین نییپا نیرفتم از ماش کردمیتوروشون نگاهم نم یحت

باهاش حرف بزنم  خواستمیاقا عمران بود نم شیها هم پ دیکل یاز بد شانس ستادمینبود پشت در ا یعمارت بابا بزرگ کس

دام سرفه هم شدت گرفته بود وما یسردم شده بود سرما خوردگ یلیگذشته بود خ میساعت ون کینشستم کنار جدول ها 

 ییجا چیکردند هیها مشکوک نگاهم م هیهمسا ومدهیاذان ظهر بود هنوز هم ن یهم گذشت طرفا گهیدو ساعت د کردمیم

کنم؟؟؟؟؟ساعت چهار عصر شد از سرما تمام  یکردم دادم االن چه غلط دایمانتو پ بیهم به زور از ته ج ینداشتم برم پول تاکس

 یاز گرسنگ نییپا دیپر نیبه هم خورد باالخره اومد از ماش کباریحالم  کردمیسرف م رفته بود وبدجور یپوستم رو به کبود

 دادزدم: رتمیاومد بگ ستادمیا یبه سخت رفتیم یاهیوضعف چشمام س

  دیرو به من نزن فتونیکث یدستا-

 :دیغر

 بس کن-

 نموند ادمی یزیچ چیاز حال رفتم وه کدفعهی

**** 

 زیخ مینبود ن یبودم فکر کنم نگاه کردم به اطراف کس مارستانیب یتهوع داشتم تو وسردرد وحالت یباز کردم خستگ چشم

 :دیشدم دکتر غر

 بخواب حالت خوب نشده هنوز-
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 اروم گفتم: دمیخواب

 چه خبره؟ نجایمن کجام؟؟؟ا رهیم جیدکتر سرم گ-

 شمارو اورد  ییهستش واقا نایس یبوعل مارستانیهم ب نجایا یدیدو روزه خواب هیعیطب-

 اهان ، کجاستش؟؟؟-

 شوهرته؟ دیتو سالن خوابش برده دوروزه چشماش به هم نرس-

 نمیپرستار کمکم کرد بش دیخسته بودم سرفه امونم رو بر یلیهم رفت چشم باز کردم صبح بود خ ینگفتم وچشمام رو یزیچ

 تخت  یرو

 دارم برات یکاریدر م من رو پشت وثیمردک پوف یا میدیدر باز شد وجماالت اقا عمران رو د باالخره

 شکسته شده بود اروم گفت: یلیجلو خ اومد

 ؟؟یبهتر-

-....... 

 نگاهشم نکردم دادزدم: یرفت حت رونیوب دیخند پرستار

 نمیرو نب ایحداقل بعض سیبنو مویمرخص ایدکتر ب-

 اومد داخل ونگران گفت: دکتر

 د؟یزنیچه خبره داد م-

 هواش سم داره نجایبرم دکتر ا خوامیم-

 اقا عمران نگاه کردم بهو

 با خنده گفت: دکتر

 یکامل دار یهفته مرخص کی یول یبر یتونیم ازدهیساعت -

 ممنونم چشم-

 داشته باشم تیبهش حساس نکهیمثل ا ختیریتموم فرمول بدنم به هم م کردمیاصال نگاهش م دیلبخندم خشک رونیب رفت

اصال حس راه رفتن  یول رونیباسم رو عوض کردم واومدم باتاق ول سیورفتم سمت سرو نییلبه تخت واومدم پا نشستم

 نیباالخره سمت خونه تلفنم زنگ خورد اقا عمران سمتم گرفت عه دست ا مینداشتم رنگم هم زرد زرد شده بود راه افتاد

 اخم گفت: کنه؟؟؟بایم کاریچ

  دیصحبت کن دیتونیبهتره گفتم نم دینگفتم شما هم نگ یزیبهشون چ-

 ووصل کردم: مدیدستش کش از

 جانم مامان؟-

 تو یعمرم کرد ؟؟؟نصفهییدخترم کجا یواا-

 مامان؟ یخوبم ، تو خوب-

 میعال-

 خونهیچطور؟؟کبکت خروس م-

 شهیبه مدت تحت درمان باشه خوب م یافسرده اس ول یلیحدس هامون درست بود سارا خ میدیرو فهم زیاره باالخره همه چ-

 اب تو دلش تکون بخوره ذارهیانقدر هواشو داره که نگو اصال نم کنهیسش چکار موا نیارت یدونیحرفا نم نیجدا از ا

 ن؟ییایم یخداروشکر ک-

 مییایانشاهلل فردا صبح م-

 خوبه-

 یاره اماده باش واسه دوتا عروس-

 دوتا؟-

 سارا وارش هست یوخاله مارالت قبل از عروس نیارت یاره عروس-

 حرف تو سرم زده شد نیبار ا هزار

 ممن بر-

 شده یزیچ-

 فعال مامان-

 فعال-

 هم درحال پخش بود یاهنگ دیباریکه م یدرست مثل بارون ختیاز دستم افتاد واشکام ر یگوش
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 بزن بارون ببار اروم"

 خسته ام یپلکا یرو به

  یدونیبارون تو م بزن

 "اون هستم ادی هونزم

  تسوخیودلم از ته ته م ختنیریرو به دندون گرفتم همه اش اشکام م لبم

 رفتو وپژمرده ام نکهیبا ا"

 بار از غمش مردم هزار

 بازم دوسش دارم یول

 ذارمیتنها نم فکرش

 "بارون ببار اروم بزن

 زانوم گذاشتم یسرم رو رو هیگر وبا

 خسته ام یپلکا یبه رو"

 رونیاز خونه ب امیهرشب ام دارم

 نهیخونه سنگ یهوا

 نهیروزا نوشتم از تو غمگ نیکه ا یهر شعر من

 خوابم برد هیبا گر بازم

 دوباره دمیخواب تورو د بازم

 تنهام نمویغمگ چقدر

 که باز بارون بباره خوامیم چقدر

 بارون ببار اروم بزن

 خسته ام یپلکا یرو به

 "اون هستم ادیهنوزم  یدونیبارون تو م بزن

 اقا عمران اومد: یرو حس کردم صدا نیماش ستادنیا

 ن؟یکن تیخودتون رو اذ نییخوایم یتا ک-

 برو بابا-

 فرود اومدم نیاخر سر هم با زانو رو زم کردمیم هیوگر رفتمیشدم وفقط راه م ادهیپ نیماش واز

 سمتم گرفت: یاب یعمران بطر اقا

 شهیبزن به صورتت دوباره حالت بد م-

 شده بودم بهتر گفتیبه صورتم راست م دیتو دستش وپاش ختیرو ر شیرو باز کرد وکم یرو پس زدم خودش در بطر دستش

 م؟یبر-

وسط سالن با اخم  یحس رفتم داخل سالن عمارت نشستم رو کاناپه ها یراه افتاد سمت خونه ب نیونشستم داخل ماش رفتم

 وگفت: ستادیا نشستیبه دل نم شیمهربون نیواسه هم کردیم یمهربون

 امیدراز بکش االن م کمی نجایهم-

 مشد داریاقا عمران ب یشدند با صدا نیسنگ پلکام

 خانم دایو نیپاش-

داخلش زد وبه طرفم اورد دهنم رو باز کردم با  یوقاشق دیاقا عمران جلو کش هیعسل زیم یجلوم رو یکاسه سوپ دمید نشستم

 زد وگفت: یاومد لبخند یاز دستم بر نم نیجز ا یکه رو صورتش بود کار یاخم

 کنمیبارمه سوپ درست م نیکه مزه اش خوب شده باشه اخه اول شاهللیا-

 جون اروم گفتم: یب یزدم ول یلبخند

 کنمینم یمن اشت یخوبه ممنون ول-

 وگفت: دیخند

 باشه-

 وگفت: ستادیا دیاز ته دل خند نباریا

 امیرفته بود االن م ادمی مویعه ل-

 داخلش وگفت: ختیر مویبرگشت ل عیسمت اشپزخونه وسر ورفت
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 هم حالتو تویخوردگ هم سرما کنهیزود خوبت م ادیز یمویبهتره با ل نجوریا-

 زد وگفت: یولبخند

 غذا بدم یبه کس ادیزود باش خودت بخور من خوشم نم-

ظرفا رو ببرم  ستمیحالم بهتر شده بود اومدم با کمیسمت اشپزخونه کاسه رو دستم گرفتم وشروع کردم به خوردن  ورفت

 مخصوص گذاشت وبرد ینیس یظرف هارو تو عیجلو روم اومد وسر یدست دمید

 چند ساعت گذشته بود اقا عمران صدام زد: دونمیباز نم دمیدراز کش نجاهمو

 اتاقتون دیبر دیخانم پاش دایو-

 باشه-

همه اومده  نییشدم ورفتم پا داریبا سر وصدا ب ومدیخوابم م یلیتخت پرت کردم خ یورفتم اتاقم وخودم رو رو ستادمیا

بچه که  هیمثل  کردیبود سارا اومد داخل سالن اقا عمران نگاهش م هیبود ونظاره گر بق ستادهیا ییبودن اقا عمران گوشه ا

ل -غ-واقا عمران رو ب دیبغضش ترک کدفعهیحرکت بود  یب ستادیجلو بره سارا اومد وروبروش ا تونهیونم خوادیم ویزیچ

عمران اگه باز سوخت رفتم جلو اقا  یلیدلم واسش خ کردیم هیگر یلیسارا خ دیکشیگرفت اقا عمران هم دست رو سرش م

 رفتم ودست سارا رو گرفتم وگفتم: کردیباز حماقت م شدیم یعصب

 جونم یابج-

اروم دست رو  کردنیهمه نگاهمون م کردیارومش م یحرفاش نا مفهوم بود ول زدیوحرف م کردیم هیلم وگر-غ-تو ب اومد

 اروم در گوشش گفتم: دمیکشیسرش م

 کناقرار ن یدختره بد مجنون ما رو با اشکات ب-

زد دستش رو  یکمرنگ یلیلبخند خ ینگفت ول یزیبود نگاه کرد چ ستادهیکالفه ا ییرو ازم جدا کرد وبه ارش که گوشه ا سرش

بودم شروع کردم باهاش  لیافتخار فام یخونده بودم اونهم جهش ینیمن مشاوره بال یروز هیگرفتم وبا خودم باال بردم باالخره 

 ستیروز ب میباهم حرف بزن یروز ستیشروع کرد به گفتن مطمئنم اگه ب هیوبا گر داوم گذشت به حرف یساعت میحرف زدن ن

 یگذشته بود باالخره صدا یچند ساعت میل کرد-غ-رو ب گهیمجبورش کردم بخوابه کنارم وهم د شهیحالش خوبه خوب م کمیو

از  رونیاومد  رفتم ب یوازش خوشم نمدوسش نداشتم  نیارت هیبعد قض ادیدر اتاقم اومد خاله مارال اومد داخل راستش ز

 ورو به همه گفتم: نییاتاق وبعد از اون پا

 شمیمن از جمعتون مرخص م-

 وگفت: ستادیبزرگ ا بابا

 کجا؟؟؟-

 گفتم: اروم

 جهنم-

 اروم گفتم: گفتینم یزیچ یتحمل کردم کس یسخت بود ول یلیخ لیخ کردمینگاه نم نیبه ارت یحت

 شرکت بعدشم خونه-

 وگفت: ستادیا عمران اقا

 امیمن هم همراهتون م-

 کرد وگفت: زیبه اقا عمران نگاه کرد وچشماشو ر نیارت

 رهیگیگربه محض رضا خدا موش نم-

 :دیبزرگ بهش توپ مامان

 نیارت-

 نگفت وهمراهم اومد اروم گفت: یبگه ول یزیچ خواستینگفت عمران م یزیچ نیارت

 ارمیبال سرش م هی رهیاخرش رو اعصابم م-

 خودیب-

 میچشمام چپ چپ نگاه کرد سوار شد تو

 گذشتیهفته م سه

کل روز کنارم بود وبهم  دمیدیرو بلد شده بودم خونه بابا بزرگ از اون روز نرفتم اقا عمران رو فقط تو شرکت م زیهمه چ بایتغر

پشت سر  نیبه قول اقا مب میواقا عمران کنفرانس گرفته بود نیشرکت جلسه تمام شده بود وبا ارش ومب یتو کارا کردیکمک م

 اومد وگفت: یکه منش میبود دنیدر حال خند میکن بتیغ هیبق

 امروزتون ینامه ها یریخانم ام-
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 کارت دعوت چه خبره؟؟؟ بازش کردم نیمتوقف شدم چقدر قشنگه ا زدمیم دید یکی یکیگذاشت  زمیم یها رو رو ونامه

 "و مارال نیارت"

 وگفت: دیارش از دستم کش اوردمیسرم رو باال ن یحت ختیریم زدمیپلک م زدیتو چشمم حلقه م اشک

 که نهیارت یعه کارت عروس نمیبب-

 دستم گرفتم وگفتم: عیرو سر میدست فیک ختیر میلعنت یپلک زدم واشکا باالخره

 دیبرم خر دیمن با-

بسته  یدر لعنت یول زدمیو مر نگیمحکم دکمه پارک ختیریداخل اسانسور اشکام پشت سر هم م دمیوپر رونیاز اتاق ب وزدم

لعنت به  ختیریپشت سر هم م یداخل صورتم رو از اون طرف کردم واشکم رو پاک کردم ول دیاقا عمران پر کدفعهی شدینم

 داره اقا عمران با اخم گفت: نهیا نجایا

 ؟؟؟یتونیکه نم یکنیپنهون م ویزیچ-

 رو به سمتش برگردوندم نگاهش کردمو گفتم: سرم

 نیکردیواال درکم م نیق نشدتاحاال عاش-

 نیهم شد یخانم شما عاشق حام دایو الیخیب-

با  گذاشتیو ارزش واسش نم گرفتیم یبه شوخ ویزیهرچ نکهیاز ا گرفتیبه تمسخر م زویهمه چ نکهیگرفته بود از ا حرصم

 دلم خنک شه دادزد: دیلگد وکفش پاشنه دارم محکم زدم رو پاش شا

 د؟؟؟یمگه عقلتون رو از دست داد-

 دیدیبه هم ربط م زویدرست مثل شما که همه چ-

 اقا عمران هم کنارم نشست دادزدم: نمیسمت ماش رفتم

 اخه؟؟ نیشما کجا اومد-

 یبر ییخوایکجا م نمیفقط برو بب سیس-

 به شما چه اخه؟؟-

اقا عمران  دمیزدم رو ترمز د دیرناخوداگاه کنار مرکز خ یکجا ول دونستمینگفتم وراه افتادم نم یزیچشمام نگاه کرد با اخم چ تو

 :دمیغر خندهیم

 کجاش خنده داره؟؟-

هم  نیخاله مارال وارت دمیدفعه د هیمغازه ها  نیتریبه و کردمیفقط نگاه م دیوبعد از اون رفتم سمت مرکز خر نگیپارک ورفتم

 :دیاقا عمران غر دمیاونجان پشت ستون پنهون شدم واقا عمران هم به زور دنبال خودم کش

 باشکه مگه؟؟؟ میقا-

 به شما چه؟-

 پس من رفتم-

 :دمیغر

 سر جاتون نیستایبا-

  خوامینم-

بود اشک تو  یبخرن اخه مغازه طال فروش خوانیحلقه م دمید خرنیم یچ نمیرفتم بب ییوخاله مارال رفته بودن مغازه ا نیارت

 چشمم جمع شده بود اروم اقا عمران گفت:

 ؟ن؟؟ییخواینکنه شما هم حلقه م-

 نه-

مورد پسندشون نبود اقا عمران رفت داخل مغازه ومن هم به ناچار همراهش رفتم فروشنده  نکهیمث ا رونیزدن ب ازمغازه

 گفت:

 ؟؟؟ییخوایم یاقا چ-

 خاص ی هیهد هی نمیبب نیاممم بذار-

 گردنبند؟گوشواره ؟؟؟ ؟؟؟انگشتریمثال چ-

 ن؟؟؟یدار ایگردنبند چ-

 من گفت: کیونزد

 میکنیم شیکار هیقلم هم  هیاون  میقلمش رو حذف کن هی دیانتخاب کن شویکی،  بهیعج یدوحسو یفوضول-

 اقا عمران با اخم گفت: رنیوخاله مارال کجا م نیارت نمیحال نگاه کردن بودم بب در
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  ادیتم بر ماز دس یمن فقط طال فروش دیاتون بر ندهیبا همسر ا دیمورد رو با هی نیخواب ا سیواسه سرو یرفتن مغازه کنار-

گردنبند رو انتخاب کنم که  نیگرونتر خواستمیزد حرصم گرفته بود م یابرو باال انداخت ولبخند کمرنگ ونادر یتا هیسر  واخر

 بود  ییایبلند بود وپالکش ستاره در یلیگردنبند گرفت دستش خ هیانتخاب کنم خودش  یچ دونستمینم ینتونه بخره ول

 خانم؟ دایچطوره و-

 ارک صاحبشقشنگه مب-

 دیچیواسم بپ خرمیم نویهم-

 چشم-

 : دمیغر دیرو کارت کش پولش

 ؟؟؟یواسه چ دنیچیپ-

 چه؟؟؟ینپ-

 گردنم نداختمیم نیدادیمگه واسه من نبود م-

 گفت: یظیوبا اخم غل محکم

 نه-

 برجک العربم رو با پتک له کرد قایدق

اونجا باشم بهتر که  خواستمیوگاز دادم سمت خونه نم نیاشکال نشستم تو م دیپر میوهمه چ یحس فوضول رونیاز مغازه ب زدم

 خونه تا صبح عذاب وجدان داشتم که چجور برگشته خونه ... دمیبره به درک رس یبا تاکس

***** 

اون گردنبند  خواستیدلم م یلیخ کردیرو کوک م فمیگرفتم ک نجوریانتقام اون گردنبند رو ا نکهیفکر ا دادمیسرعت گاز م با

اب البته به ضررم تموم  یکردم با بطر سشیخ کمیشرکت اران  یبهم نداد امروز هم جلو سهام دارا شعویب یباشه ول من هیهد

 دادیکنه داد وب دایپ یفرصت نیکوچکتر دونستمیخب دلم حال اومد گاز دادم م یاب شدن ول سیشد اخه تموم نقشه هام خ

 خل ورفتم داخل اتاقم مامان در رو باز کرد با خنده گفت  :خونه با سرعت رفتم دا اطیداخل ح دمیرس ندازهیراه م

 ؟یکنیخودتو پنهون م یاز ک-

 یچکیاز ه-

 میپس پاشو اماده شو بر-

 کجا؟؟؟-

 رفته؟؟؟ ادتی-

 و؟یچ-

 نمیخاله ماراله ها پاشو بب یامشب عروس-

حس کردم گلوم خشک خشکه گذشت  یزود نیبه ا شدیپلک زدم باورم نم یمامان مبهوت نگاه کردم چندبار یچشما تو

 گفتم: واشیصحبت کنم  تونمیونم

 ؟یچ-

به دلم  ایبودم رو انتخاب کرد که بپوشم غم دن دهیخر یکه اونروز با حام یلباس هام لباس نیبا لبخند جلو اومد واز ب مامان

 اخه؟؟؟ یچ یعنینشست 

 رفت ببرمت حنا بندونش ادمی شبمید نمیپاشو پاشو بب-

 وگفتم: ستادمیا

 امین بعدا مم-

 ..یول-

 رونینداره برو ب یمامان ول-

 نه؟یارت یامشب عروس یعنی ختیریاشکام پشت سر هم م ستادمیوپشت در ا رونیدادم مامان رو از اتاق ب وحول

  کردمیم هیگذشت که گر یساعت دو

------- 

 :عمران

بعد  دمیکشیتا اخر اون هفته باز نقشه ها رو م دیبا شویبچه باز نیکنم ا یتالف خواستیدلم م یلیکرد خ سمیخانم خ دایو یوقت

 کمیاز  شیب یعنیرابطه ام باهاش بهتر شده  کمیداداشمه  نیارت یامشبم عروس یواا یا میارش پرواز داشت یاز عروس

خانم  دایکه با و یساختمان یحنا بندون برم بخاطر نقشه ها دمیهم نرس شبید رادردوست نه ب هیدر حد  یول امیباهاش کنار م
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راه افتادم سمت  زهیریاعصابم به هم م افتهیفکرم بهش م یوامروز خرابشون کرد هرچ میکردیم میشب تنظ مهین کیتا ساعت 

تونسته بودم اجاره  ییدادم خونه ا یچرخخونه ام رو تو دستم  یدایکل کنمیروشون کار م یبعد از عروس ستین ییخونه چاره ا

رو از  ایباشم ارم هیبود که سر بار بق نیخوب بود بهتر از ا یلیخ یاپارتمان بود ول یعنیود ب یخونه بزرگ وخوب هیکنم تو فرمان

تختش  یوخوابش برده بود خوابوندمش ر ایداخل سالن ارم میرو پارک کردم و رفت نیارام گرفتم وراه افتادم سمت خونه ماش

رو  دمیجد یگرفتم  ولباس ها یتم ودوش مختصرورفتم اتاقم و لباس هامو در اوردم وانداختم رو تخت داخل حمام رف

اماده بودم  بایرنگم موهامو با سشوار خشک کردم وحالت دادم عطر زدم وحالت دهنده مو تغر یکت وشلوار ست مشک دمیپوش

ساعت شش بود  دیلباس هاشو عوض کردم باز خواب یکرد به سخت یرو حمام برده صداش زدم بد عنق ایارام گفت که ارم

رو  ایارم الیخیزنگ خورد ناشناس بود جواب ندادم ب لمیبعدا موبا ایدو دل بودم االن برم  شهیشروع م گهیساعت د کیمراسم 

گذاشتمش عقب  نیماششونه ام ورفتم سمت اسانسور ورفتم سمت  یانداختمش رو کردیم هیوگر امینم گفتیصدا زدم م

 ستیب یعنیهوا هم سرد بود امشب اواسط بهمن بود  دنهیخواباالن چه وقته  دونمیوکمربندش رو بستم خواب بود اخه نم

خانم روشن  دایباز زنگ خورد نگاه کردم اسم و لمیبود موبا میبودم ساعت هم شش ون کیوچهارم بهمن ماه بود راه افتادم نزد

 کردم: وصلصفحه  یرو شدیوخاموش م

 جانم؟-

-..... 

 الووو؟؟-

-...... 

 د؟؟یخانم خوب دایو-

 ناقا عمرا-

 دا؟؟؟یشده و یزیچ-

 رو ترمز وگفتم: ابونینگران زدم کنار خ هیگر ریزد ز کدفعهیگرفته بود  یلیخ صداش

 شده؟یچ-

-...... 

 :دادزدم

 شده؟؟ یزیحرف بزن چ یلعنت-

 خونه ما؟ نییایب شهیم-

 د؟یشبه شما هنوز نرفت 7 کیساعت نزد نمیخونتون؟؟؟بذار بب-

 نه-

جلو در عمارتشون زدم رو ترمز زنگ در رو پشت سر  هیرگدون زدم وراه افتادم سمت زعفرانبودم دور ب یعصب یلیکردم خ قطع

انداختمش کولم بارون هم نم نم  کشهیخودشو م ستمین نهیبشه بب داریافتادم ب ایارم ادیباز شد خواستم برم داخل  زدمیهم م

 ادم داغون؟؟؟ هی دمیدیم یاهش کردم چنگ ریدا خانم باز کرد مات ومتحیسمت ساختمان در زدم و دمیدو دیباریم

 اروم گفتم: کردیم هیرو ازم گرفت وگذاشت رو کاناپه برگشت سمتم گر ایماتم برده بود ارم یلیخ یداخل ول رفتم

 ؟یخودت دایو-

 رو پاک کرد وگفت: اشکش

 کشمینم گهیداغونم نه؟؟د-

 تو...-

 وگفتم: ستادمیگذشت به خودم اومدم ا یربع هیکردن  هیوشروع کرد به گر واریرو مبل نشست گوشه د ووارفتم

 پاشو-

 چرا؟-

 نمیپاشو بب-

وبردمش سمت اتاقش وحمام اتاقش تعجب کرده بود دوش رو باز کردم وقبل از  دمیرو زدم دستشو کش ینامحرم یمحرم دیوق

 ودر حمام رو قفل کردم وگفتم: رونیسرم رفتم ب زهیاب بر ننکهیا

 رونیب دییایب دیدوش گرفت-

 :ادزدد

 اقا عمران دیدرو باز کن-

 کنمیکه گفتم رو انجام بده بعد باز م ویهمون کار-
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 وبلند گفتم: ستادمیپشت در اتاق ا رونیگذشت چند تقه به در زد در رو باز کردم واز اتاق رفتم ب یربع هی

 داخل امیاالن لباس تنت کن م-

 دمیپوش-

 ه مزه کردم بعد زدم:بود اول حرفمو مز دهیپوش یداخل مانتو شلوار رفتم

 ندارم یتین چیه دیبدون نیخب مجبورم کرد یول کنمیکار رو م نیکه ا دیببخش-

غر غر کرد  ششیارا زیم یرو صندل نهیحرکت شالش رو برداشتم وموهاشو باز کردم مجبورش کردم بش کیجلو وبا  ورفتم

 که رفتم ساکت شد ییبا چشم غره ا یکرد ول غیج غیج کمیو

 م؟یستیهم ن یتاما مگه دوس-

 اوهوم-

 کنمیم شتیمنم امشب ارا کننیخب دوستا به هم کمک م-

 وگفت: ستادینگاهم کرد ا متعجب

 گرفته تونیشوخ-

 :دمیغر

 داداشم تموم شد یعروس نیبش-

 کشمیخط چشم م ییحرفه ا گفتیم دیخندیارام م شهیسشوار رو زدم به برق وموهاشو صاف کردم هم نشست

نداشته  یخودمو به اون درش زدم من قول داده بودم نگاه بد عیخوشرنگ سر یلیکمرش بود و خ یها مهینخانم تا  دایو یموها

خانم درشتن چقدر  دایو یبابا چشما یا ستادیاز حرکت ا اینگاهم کرد انگار دن یکارم صورتش رو گرفتم وقت نیباشم بهش با ا

 ....دمیواسش کش یم به خودم فوحش دادم وخط چشمتو دل عیسر کنهیم اهبهم نگ یوقت دنیحس کردم سخته نفس کش

سه ربع داشت  نیکه روش کت است یرفتم سمت کمدش وواسش لباس بلند ستادیشده بود ا یکنار رفتم عال نهیا یجلو از

 زدم وگفتم: یاوردم ودادم دستش لبخند مزحک

 خوبه نیا-

داخل اتاق  دمیرتب کردم ساعتو نگاه کردم هفت وربع بود پرراهرو خودم رو نگاه کردم موهامو م نهیاز ا رونیاز اتاق ب ورفتم

شده رفتم  رمونید یلیمنصرف شدم االنشم خ یول رونیخواستم برم ب دمیخجالت کش یلیخ پشیبا ز رفتیخانم کلنجار م دایو

رفت  دمیکش خجالت یلیاورد من هم خ یبود رو باال نم نییخانم سرش که پا دایو دمیرو باال کش پیحرکت ز کیسمتش وبا 

 نشد  یکردم نگاه نکنم ول یسع یلیگرفتمش خ افتهیب نکهیکرد قبل از ا ریدنباله لباسش گ نیسمت کتش که بپوشه پاش ب

کف دستام عرق کرده بود  رونیرهاش کردم وزدم از اتاق ب ستادیخانم ا دایو عیفوحش ولعنت فرستادم سر یلیخودم خ به

 وگفت: دیبود خند شده داریهم ب اینشستم داخل سالن ارم

 یچه خوشکل شد یباج-

 وگفت: ستادیذوق زده ا ایپاشنه کفش سرم رو باال اوردم ارم یبا صدا دمیخند

 یشد یخوشکل تره باج یتو که خعل ییییییوا-

به  دکریانداخته بود واصال نگاه نم ریخانم سرش رو ز دایخوشگل شده بود و یلیخانم خ دایبود و ایحق با ارم ستادمیوا دمیخند

رفتم داخل خداروشکر  میدیپنج بود رس یکه مراسم بود ساعت هفت وس ییالیوبعد از اون باغ و نیسمت ماش میمن راه افتاد

خانم  دایجلوتر و میخانم باهم تعجب کردند حق داشتن رفت دایهمه از حضور من وو یول نبود ومدهیومارال خانم ن نیهنوز ارت

خوب  نیخانم فقط شالش رو برداشت هم دایو الیپشت باغ و یکرد ورفت سمت محوطه باز هم دستمو ول ایاز من جدا شد وارم

ومارال خانم اومدن  نیرو جلب کرد ارت مدست وکل توجه یکه رو تختش بود اصال مناسب نبود صدا یحجاب یبود اون لباس ب

جلو رفتم  یاشو بدم ول هیبگم وبهش هد کیجلو برم وبهش تبر نیبه عنوان برادر ارت رفتینم شیپاهام پ یحت گاهینشستن جا

 نیاومده بود ب ایتو صورتش رفتم جلو دستاشو گرفتم ارم یحس چیشده بود بدون ه رهیبهم خ ستادیا نیارت دنیهمه کنار کش

 بهش زدم وگفتم: یبود لبخند ستادهیا ام

 یاریرو به دست ب زایچ نیبهتر یونعمرم رو تالش کنم تا بت هیبق دمیقول م یازت گرفتم ول زایچ یلیخ دونمیداداش م-

 گمیم کیبهت تبر افتهیواست اتفاق ب نایبهتر شهیهم دوارمیام

من جلو  نیارت دیکنار کش ایارم کردمیکه تو چشمش بود رو حس م یاون قطره اشک کردیشکست تو چشمام نگاه م نیارت خی

اشو  هیهد زدنیعمرم افتاده بود همه دست م اتفاق نیابرام بهتر یحس کردم رو یلم کرد از خوشحال-غ-ومحکم ب دیکش

لبخند بود به  نیحس هم نیوبهتر میزدیلبخند م میکردینگاه م مبه ه دمیعقب کش یکردم وکم یبهش دادم وباهاش رو بوس

 بره  نیلبخند داداشم از ب نیا ذاشتمیوجه نم چیه
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خانم رو صفحه  دایتلفنم زنگ خورد اسم و کردمیمن داشیپ یخانم بود ول دایچشمم دنبال و تیجمع نیگذشته بود ب یساعت کی

 وصل کردم: شدیروشن خاموش م

 جانم؟-

 من ، من نتونستم بمونم-

 اروم وخونسرد وشمرده گفتم: هیگر ریزد ز وباز

 االن؟؟؟ ییکجا-

 کوچه اونطرف تر از باغ  کی-

 امیبمون م-

 ترو خدا دییاین-

 گفتم بمون-

 تروخدا نیبگ یزیچ هی دونمیچه م ایحالش بد شد  نیبگ یپرسد یاگه کس رمیمن دارم م نییاین کنمیاقا عمران التماستون م-

 بمون سر جات اومدم دایخفه شو و-

 یکوچه خلوت خلوت بود اگه کس زدیبارون هم م دمیدو دوهیخانم داره م دایو دمیباغ د رونیسمت ب دمیکردم ودو وقطع

 زدیجلوش نفس نفس م دمیکرده بود پر سیبهش بارون کتم رو خ دمیسهم از سرش افتاده بود ر ؟؟؟شالشیچ رهیجلوشو بگ

 وگفت: وارینشست کنار د هیبا گر

 نیچرا اومد-

 میپاشو بر-

 خوامینم-

 لطفا پاشو-

 دیداداشتونه تروخدا برگرد یعروس-

 گفتم پاشو-

 وهمراهم راه افتاد به ارش اس زدم : ستادیا باالجبار

 "کار دارم  ییش من رفتم جاباشه امشب مراقبش با شتیپ ایارم"

 میرفت کردیم هیسمت اسانسور همه اش گر میرفت نیبعد از پارک کردن ماش هیرفتم سمت خونه ام تو فرمان نیتو ماش نشست

 خانم: دایاتاق ها ودرش رو باز کردم واشاره زدم به و هیداخل خونه رفتم سمت 

 اتاق  نیداخل ا دیبر-

 یول-

 :دادزدم

 االن نیهم-

 :دمیخل غردا رفت

 دیسرما نخور دیلباس هاتون رو عوض کن ارمیلباس م-

از شلوار هام بردم دم در گذاشتم دو تقه زدم ورفتم داخل سالن  یکیدارمو همراه با  نیاست شرتیسمت کمدم  وت رفتم

 نشستم 

  گاریبود شروع کردم به دود کردن س ومدهیبود ن یساعت کی

 سالن خوابم برد  یبود همونجا تو ومدهین رونیز بهنو یچند ساعت گذشته بود ول دونمینم

-------- 

 : دایو

 ام افتاد  هیگر میوبدبخت یکس یلباسهامو عوض کردم واسه ب یوقت

حس  چیچرا ه رهیگیباهام گرم نم مایگوشم چرا آرما مثل قد ریز زنهیم ادیم شیپ نیشده که حرف ارت بهیارش اونقدر غر چرا

 ندارم یبه زندگ یخوب

 یلیاالن خ یعنی گذرونهیاالن کنار خاله مارال تا صبح م نیارت یعنیکه اونجا بود به امشب فکر کردم  یرو تخت دمیکش دراز

 خوشه؟

 عشقش باز عاشق شد اونم عاشق خاله مارال؟ دایبعد از ا یعنی

ادمو  شیحرف زدن عاد بود که یادم نیارت کنهیدوست دارم چجور عاشقانه نگاه م گهیچجور م نیارت دمیشنیم خواستیم دلم

باشه؟؟؟ رفتم  تونهیم یک یعنیعاشقانه بخواد حرف بزنه صدا زنگ خونه اقا عمران اومد  نکهیچه برسه به ا اوردیبه وجد م
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 کی ادیکردم و زیانال زویاشنا به نظرم اومد همه چ دمیکه د یخانم رونیرفتم ب یاقا عمران در رو باز کرده بود وقت رونیب

 اومد جلو وگفت: کردیم هی، گر نیادر اقا عمران واقا ارتافتادم م ریتصو

 ن؟؟یشماها با هم-

 حرفش رو خورد وگفت: عیوبعد از اون به مادرش سر میکردیگرد شده به هم نگاه م یواقا عمران با چشما من

 ....یول دیستیباشه ، باشه ن-

 زد وگفت: یشد ولبخند رهیمن خ وبه

 افتهیم یخوب یکه اتفاقا شاهللیا-

  شدیسو تفاهم م دیبه حرف اومدم نبا عیاقا عمران تنم بود حتما بخاطر هموناس سر یکردم به خودم لباس ها نگاه

 وقبل از حرف من گفت: دیخند

 زد بتونیغ یوسط عروس دمید-

 :دیعمران غر اقا

 مامان-

 بود؟؟؟؟؟ دهیمادرش رو بخش یعنی

 دادزد: میکردیومادر اقا عمران متعجب نگاهش م من

 د؟یکنیم کاریچ نجایانم محترم اخ-

 گفت: ختیریکه اشک م یاومد ودوطرف صورت اقا عمران رو گرفت ودر حال جلو

 بگو ترو جان من گهیبار د هیتروخدا پسرم -

 مادرش رو از صورتش جدا کرد مادرش به زانو نشست وگفت: یعمران دستا اقا

 درتمن وپدرت رو ببخش تروخدات عمران جان ما کنمیالتماست م-

 عمران دادزد: اقا

 ؟؟؟یخراب کن مویباز زندگ یمن؟؟؟اومد یتو زندگ یچرا باز اومد-

 وگفت: ستادیا

 کنمیخراب نم تویمن زندگ-

 عمران باز دادزد: اقا

 یکنیچرا م-

 مادرش افتاد: یوبه پا نیاقا عمران نشست رو زم نباریوا

 ؟یفهمیازم دوررشو ، دورشو م کنمیدرست التماست م یمامانم-

 دیل گرفت وشونه هاش لرز-غ-مادرش رو ب یپاها ومحکم

 گذشت اقا عمران ازش جدا شد وگفت: یربع هی زدیوزار م دیکشیل گرفتش ودست رو سرش م-غ-نشست ومحکم ب مادرش

 ؟؟یکنیچرا ولم نم-

 من مادرتم عمران-

 دوست ندارم گهید-

 ؟یگیاز ته دلت م-

 ودادزد: ستادید اعمران چشماشو بست وسرش رو به اونطرف کر اقا

 نمتونیبب خوامینم-

 لش کرد وگفت:-غ-که دم دستش بود اخر سر کم اورد مادرش باز ب شکستیوظروف رو م رفتیاونطرف خونه م نطرفیا

 اروم باش زمیپسرم عز-

 :گفتیوم زدیم واریسرش رو به د هیوباگر واریگوشه د ستادیا عمران

 تو یرو هم گرفت نیارت ی، حق زندگ کردمیشبا من با کابوس صبح م یتازم گرف اموی، تو دن یچجور اروم باشم لعنت-

 صورت هیدر  یول دمیم حیبخدا واست توض-

 عمران ساکت شد وگفت: اقا

 شنومیم-

 االن نه-

 ؟؟یپس ک-

 یبد یقول هی دیفقط با میزنیمفصل راجع بهش حرف م مینیشیم یتو از هند برگشت نکهیبعد از ا ایتالیا رمیمن االن دارم م-
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 ؟؟یچه قول-

 ینگ یزیبه پدرت چ-

 ...یول-

تو بهتر از من باباتو  گمیم یکه چ یفهمیم سوزونهیباهم م نویتو و منو ارت یدونیبفهمه تو م یقول بده عمران ، اگه روز-

 یشناسیم

 دمیقول م-

 عمران؟؟-

 بله؟-

 خبر از خودت نگذار  یمن رو ب-

 باشه-

 خوامیعمران باور کن من خوبت رو م-

 بد ای ییخوایکه خوب م میزنیبعدا حرف م نایمان راجع به اما-

 نمتیبیحق باتوئه ، م-

 فعال-

 فعال-

 وعمران رو نگاه کرد ورفت  ستادیدر ا نیاخر سر ب ورفت

شده بود  رهینقطه خ کیبود وبه  ستادهیگوشه ا کیها اقا عمران هم  شهیشروع کردم به جمع کردن خورده ش یحرف چیه بدون

نگاهم که به اقا عمران بود  کدفعهیکت وشلوار  یمشک دیچقدر برازنده اشه رنگ سف یوشلوار تنش بود راست هنوز هم کت

  کردیم چکهتو دستم حس کردم دستمو نگاه کردم خون  یسوزش

 اووووخ-

 :رهاش کرد وگفت دادیمحکم انگشتم رو فشار م یدستمال کاغذ ییسمتم وبا چندتا دیدو عیعمران نگاه کرد وسر اقا

 امیمحکم فشار بده االن م-

 روش زد کارش که تموم شد گفت: ییرفت سمت اشپزخونه واومد چسب زخم دو تا عیسر

 کنمیجمع م نارویبرو بخواب من خودم ا-

 یول-

 نداره برو  یول-

 رو تخت دمیمحکم گفت که رفتم داخل اتاق ودراز کش اونقدر

-------- 

 :عمران

 ینقشه ها دنیوشروع کردم به کش رمیتحر زیکه داخل سالن بود پشت م ینشستم رو صندلخونه رو مرتب کردم  نکهیاز ا بعد

 همونجا رو نقشه ها خوابم برد سوختیمجتمع سروش ساعت سه بود چشمام م یانیپا

**** 

نه رو خو دیکشیخانم جارو م دایوبه دور واطرافم نگاه کردم و دمیمتعجب قد کش ومدیم یجارو برق یچشم باز کردم صدا یوقت

 زد وگفت: یلبخند کمرنگ دیمن رو که د

 ها مونده بود گفتم جارو بزنم پاک بشن از خونه اتون شهیخورده ش-

 شد؟ داشیاز کجا پ نیکه روم بود ا ییخورد به پتو نگاهم

 اوردم انداختم روتون ستیروتون ن یزیچ دمیتشنه ام بود د دمیپتو رو هم ساعت چهار از خواب پر نیا-

 ممنونم-

چند ساعت گذشته بود از خواب  دونمیرفتم سمت اتاقم لباس هامو عوض کردم هنوز خسته بودم باز خوابم برد نم ستادمیا

مثل  ختمشونیبه هم ر یساعت رو نگاه کردم ساعت سه ظهر بود دستمو فرو کردم داخل موهام وکم رونیشدم ورفتم ب داریب

غرق کار بود درست  ستادمیرفتم کنارش ا ریتحر زیپشت م هیطراح ولمشغ دمیاومدم صداش کنم د ستیخانم ن دایو نکهیا

 جبران کنه؟؟؟ شویگند کار خوادیزدم پس م یبود لبخند دهیمثل الگو ها کش

بدم  لیتموم کنم ودوشنبه تحو تونستمیسه چهارم کار حل شده بود مونده بود سه طبقه اخر اونها رو هم تا فردا شب م بایتغر

ساعت ده فرودگاه  ستیبایوم میشده بود واسه پنج شنبه ساعت دوازده شب که پرواز داشت یاوک هم زیمدارک رو همه چ

 زد: یکرد ولبخند مخانم متوجه من شد برگشت ونگاه دایو میرفتیم
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 خوبه مگه نه؟ یمثل کار شما نشده ول-

 اره خوبه-

 سمت اشپزخونه صدا زد: رفتم

 دیوبخور دیوگرم کن ویداخل ماکرو دیده کردم بذارغذا درست کردم واستون هم اما کمیاقا عمران -

 زدم: صداش

 ممنونم یلیخ-

مزه  خوندینم ادیساالد فصل هم کنارش درست کرده بود باهم ز ویدرست کرده بود گذاشتم ماکرو ییایتالیا یاوه ماکارون اوه

که  ینیزم بیس یها گیمخصوصا ته دمزه کردم به به چقدر خوشمزه بود  رونیاش رو هنوز تست نکرده بودم گرم شد اوردم ب

 روش گذاشته بود

رو انداختم تو  دیدادم راه افتادم سمت خونه کل لیرو بردم وبه ارام تحو ایشش عصر رسوندمش در خونه اشون وارم ساعت

 یالشتش اجا مونده که نشستم لبه تخت نگاهم خورد به ب نجایخانم بود عه لباسش ا دایکه و یدر ورفتم داخل رفتم داخل اتاق

بود نگاه کردم  خچالینوشته به در  ییورفتم سمت سالن واشپزخونه چندتا ستادمفر رونیچند بار نفسم رو ب ستادمیبابا ا

هفته فرصت جبران دارم  کینوشته بود  یکیاون  زنهیکه چشمک م یوچشم خندهیدهن بود که م هیادمک بود  هی هیشب شیکی

 یبود اقا عمران وقت نوشته رشیبود ز یعیموجود ماور الطب هی هیاش هم شب گهید یکیکن  یبود زندگ نیاش ا گهید یکی

از خنده منفجر شدم چسبوندمش سرجاش لبخندم محو شد من چه  زیبود ودندون هامو ت دهیکش خیس خیموهامو س شهیم یعصب

که بود  یورفتم سمت اتاق دمیکشرو نوشته هاش دست  ایعمران به خودت ب الیخیب کنمیخانم فکر م دایمرگمه چرا انقدر به و

خانم راه افتاده واسه شرکت لباس  دایساعت هفت بود حتما تا االن و رونیچشم باز کردم رفتم ب دمیکش زهمونجا رو تخت درا

گذاشتم ودرش رو  ومیکارم وپرونده هارو جمع کردم وداخل ارش زیگرفتم رفتم سمت م یهامو عوض کردم دوش مختصر

 خانم گفت: دایو یصدا کدفهیبستم 

 اقا عمران دیرسیم رید نقدریا شهیهم نهیواسه هم-

 اخه؟؟؟ کنهیم کاریتو اشپزخونه چ برگشتم

 نجا؟؟؟یشما ا-

 د؟؟؟یمگه نوشته ها رو نخوند-

 خب؟-

 یهفته جبران کی-

 زد وسرش رو کج کرد متعجب ابرو باال انداختمو گفتم: یولبخند

 ؟؟؟یچ یجبران-

 دیحرصمو در اورد ییجا هی دیدونیاخه م تمخیکه رو نقشه اتون ر یاب-

 گردن رو بزنم  خواستیکارو کرده دلم م نیتر نگاه کردم پس از قصد ا متعجب

 ؟؟یچرا اون کارو کرد-

 ینجوریهم یچیه-

 ؟ینجوریکه هم -

 اره خب-

 باشه-

 که اماده کرده بود رو خوردم وگفتم: ییاز صبحونه ا کمیاشپزخونه و ورفتم

 مشکوکه ها-

 ؟یچ-

 یچیه-

 ؟یچیه-

 یچیاره جونم ه-

صبحونه واستون  امیگفتم امروز صبح ب فمیافتاده تو ک دتونیدسته کل دمیکه رفتم خونه د شبیشد راستش د رید میبر-

 اومده رفع بشه شیپ یدرست کنم که اگه دلخور

 ؟؟یمن؟؟؟چجور دیدسته کل-

 بود فمیتو ک دونمینم-

 استیحتما کار ارم-
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 حتما-

 میبر-

 میبر-

 صداش زدم: رونیسمت ب میرفتو

 خانم دای، و دایو-

 وگفت: برگشت

 بله؟؟؟-

 وگفتم: چوندمیصبحونه درست کن پ ایب شهیبگم هم خواستیم دلم

 ینداد دمویدست کل-

 دمیاهان ، االن م-

سمت  میباز رفت فشیبهونه بندازم داخل ک هیبه  ایازش  رمیبگ خواستیکرد وداد دلم نم داشیوپ فشیکرد داخل ک ودست

 وگفت: دیمن متعجب نگاهش کردم خند نیسمت ماش میرو زدم رفت یهمون پ ایرو  نگیاسانسور وطبقه پارک

 شمیم ادهیشرکت پ یسر راهتون همون دم دما دیاگه امکانش هست منم برسون رگاهیرخشمو بردم تعم-

 م؟؟؟؟یدیسچرا امروز زود ر مینشستم پشت فرمون وراه افتاد دمینخند یام گرفته بود ول خنده

 سمت اتاق هامون  میرفت هرکدوم

بابا  یواشکی میمامان مر شیرو گذاشتم پ ایارم نباریارش ا یراهم واسه عروس یهفته به سرعت برق وباد گذشت واالن تو کی

م بود خان دایباغ بودم تلفنم زنگ خورد و یکایکه نبودم نزد یسه ماه نیواسه ا کردنیبه هم عادت م ایوارم میمامان مر دیبا

 رو ببرم  یلذت عروس نگذاشت نیارت یووصل کردم اخه عروس دمیخند

 اقا عمران-

 بله؟-

 زهیچ-

 ؟؟؟یچ-

 یچیه-

 خب بگو-

 ن؟یسر راهتون من رو ببر نییایم-

 ن؟ییمگه باز کجا-

 وگفت: دیخند

ستش بنده فقط شما دم لباس ارش که د نیپشت فرمون با ا نمیبش تونمیخودمم نم ستمیبا مامان وفائزه ن یول شگاهمیارا-

  دیدست بود

 ن؟؟یکرد دایپ یببرمتون عجب راننده شخص امیکه ب-

 چه مرگم شده بود  دونمیحرف فوحش دادم اصال نم نیاز خدام نبود؟ تو دلم به خودم بابت ا ایبرم  خواستمیمن نم نکهیا نه

 خدافظ نییایخب ن-

 خانم زنگزدم فائزه یاشغال گذاشتیم زدمیزنگ م یکرد هرچ وقطع

 الو؟-

 سالم فائزه خانم عمرانم-

 اقا عمران نیسالم خوب هست-

 د؟؟یخوبم شما خوب-

 ممنونم-

 خانم کجا هستند؟ دایو نمیبب خواستمیبود که م نیراستش قرض از مزاحمت ا-

 رنیکه تموم خانما م ییخب رفته جا-

 بابا یا دیوخند

 دیبهم بد نیاگه ادرسش رو دار نمیبب خواستیم دونمیم-

 دیکن ادداشتیله دارم ب-

 د؟؟ییبفرما-

 "بلوار......... یانتها"-



Roman-City.ir 
 رمان فیلتر قرمز

 

https://telegram.me/romancity 278 

 

 کهیمتوجه شدم پس نزد-

 اهان-

 ممنونم-

 کنمیخواهش م-

 فعال-

 فعال-

اقا  یگیم یاخه تو که هربار مشکل دار یخوریم ویخانم غصه چ دایو رسمیاالن م شگاهیدور برگردون ورفتم سمت ارا رفتم

 هم  اومدم نباریا ایعمران ب

بامزه  یاون نوشته ها ادیکه هربار دوسداشت با من قسمت کنه  یخانم ومشکالت دایام گرفته بود از طرز صحبت کردن و خنده

 خانم سوارش شد حس کردم خونم به جوش اومد اخه چرا؟؟؟ دایوو شگاههیدر ارا یجلو نیمب نیماش دمید کدفعهیافتادم  یم

 زیبودم رفتم سمت م یعصب یحساب الیکه کردم رفتم سمت باغ و یواسه کاربه خودم فوحش دادم  یدور زدم وتو راه کل عیسر

 وگفت: ستادیکنارم ا نیبودم ارت یعصب یلیجواب همه رو جواب دادم خ کیبا  یهمه بهم سالم کردن ول یریام یخانوادگ

 ؟یدار یمشکل-

 دونمینم-

 نمت؟یبیاشفته م-

 ومدیم ایارم غیج یبود صدا میموقع تلفن زنگ خورد مامان مر همون

 الووو اقا؟-

 ه؟؟یزیچ میجانم مامان مر-

 ستایعمارت رو شکونده اگه اقا بزرگ بفهمه ول کنمون ن یاالن چندتا گلدون ها ادیبا من کنار نم ایارم-

 دم در ارشیاالن ب امیم-

 چشم-

 :نیکردم ورو کردم سمت ارت قطع

 اومده شیپ یمشکل ایواسه ارم امیبرم زود م دیداداش من با-

 شده؟ یزیچ-

 من اومدم شهیم یزیاگه نرم چ-

 ام؟؟؟یباشه ، من ن-

 امیزود م ستین ازینه ن-

 باشه برو-

 دایکه همراه و دمیرو د نیمب یسمت در خروج دمیواسم لذت بخش بود دو دیمن رو بخش نکهینگاه کردم ورفتم چقدر ا بهش

 یدلم گرفت از دست کارش ا یلیاومد خ نیبا مب یوقتبهم نگاه کرد سرم رو ازش برگردوندم حس کردم  دایداخل و ومدنیم

 مهمتره ایشدم االن ارم الیخیاومد ب یپسر نم هیبا  یول ومدیکاش تنها م

 هیگر یلیرو سوار کردم خ ایارم عیدم در بود سر رمیخداروشکر مامان م دمیساعته رس میگاز دادم سمت عمارتمون ن عیسر

  زدیباهام قهر کرده بود وحرف نم کردیم

 نکن هیگر یعروس میبر ییخوایم زمیعز-

 اآمیمن نم-

 لج نکن جان من ایبابا ، ارم یا-

 یذالیدوست ندالم تو منو تنها م-

 تنها نذارم گهیقول د-

 یبل ییخوایتو م یول-

 گهیاخم نکن د-

کنم  یمن برم عذر خواه به نگهبان سپردم که مراقبش باشه تا نییپا نیاومد از ماش ینم الیسمت باغ و میدینگاه نکرد رس بهم

 ونگران گفت: ستادیا نینه رفتم سمت جمع ارت ای ارمیاز دلش در ب تونمیم نمیخونه بب میوبر

 کجاست؟ ایارم-

 برم سفر خوامیم دهیقهره فهم نییپا ادینم-

 بابا  یا-
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 دیبگ کیبرم از قول من به ارش وسارا جان تبر دیشرمنده من با-

 م اومد:خان دایو یبرم که صدا وخواستم

 دیاقا عمران صبر کن-

 سمتش اومد جلووگفت: برگشتم

 کنمیصحبت م ایمن با ارم-

حرفاست  نیلجباز تر از ا ایارم دونستمیم نییگذشت که اومد پا یربع هیمن  نیرو سرش کرد ورفت سمت ماش وشالش

خانم  دایو کردمیسمتم متعجب نگاه م وبا دو اومد نییپا دیکمک کرد کامل بازش کنه وپر دایباز شد و ایدرب طرف ارم کدفعهی

 اومد جلو وگفت:

 ایقول داد ایارم-

 یجوون دایقول و-

رو گرفت  ایارم نیارت الیخیدوتا ب نیا زننیرو سرش مشکوک م دمیل گرفته بود دست کش-غ-من رو ب یمحکم پاها ایوارم

گوشش بدهکار نبود  یدم رو دستش ولرو کند ز نیارت یوموها اوردیهم کم ن ایلش کرد وچندتا گازش گرفت ارم-غ-وب

ارش و سارا هم اومدن خواهر کوچولو عروس  دندیخندیبودند وم همهمه اش کنار  دایوو نیوول کنش نبود مب دیخندیم نیارت

 شده بود

دم بزرگتر بو نیاز ارت یکسالیداداش بزرگه بودم  اشیلباس برازنده اش بود رفتم جلوتر من بعد از   نیکردم چقدر ا نگاهش

هفته خواهرم عروس شد  نیسارا رو گرفتم اون هفته داداشم داماد شد وا یدستا کردنی، ارش وسارا به من نگاه م بایتغر

 اشکشو پاک کردمو گفتم: کردیم هیسارا گر

 رو ندارن یخوشبخت دنیچشم د ایدن نیمردم ا ی، هرچند من از ارش مطمئنم ول یباش خواهر تیمراقب خودتو زندگ-

 دم ورو کردم به ارش وبازو هاشو گرفتم:-ی-س-و-رو ب شیشونیپ واروم

 باش  مونیدوستم مراقب ته تغار نیداداشم ، بهتر-

 زد وگفت: یلبخند ارش

 کنمیجواهر ناب ازش مراقبت م هیتا عمر دارم مثل -

 یبه کارا یول دیخندیخانم ثابت بود م دایو ینگاهم رو نینشستم کنار ارت گاهیسارا رو محکم گرفت رفتند سمت جا یودستا

به سرم  یبه خودم نگاه کردم من چ نهیتو ا یبهداشت سیورفتم سمت سرو ستادمیا شدینم یبشم ول الیخیکردم ب یسع نیمب

 اومده اخه؟

 نهیحق داشت عاشقش بشه از تو ا دایادم خاص بود و هی نیارت دمشید نهیاز تو ا کردیقالب در نگاهم م نیب نیباز شد ارت در

 اروم گفت: دمشیدیکه م

 نه؟ یتو عاشق شد-

 شدم  رهیومتعجب بهش خ برگشتم

  یدوسش ندار یتظاهر کن یتونینم لرزهیصدات م یباهاش حرف بزن ییخوایم یوقت-

 سمت در وگفتم: رفتم

 ؟یخل شد نیارت-

 دایجز و ستین یاون شخصم کس دهیواالن فکرت به همون شخص رس گمیدارم م یاز ک یدینپرس یتو حت-

 زد وگفت: یبزنم لبخند یحرف تونستمینم دمستایا

که از دفتر خاطراتش خوندم  ییزایاز چ شناختمشینم ادیمن که ز یعنی، تو اخالقت درست مثل مامانه  یاالن هم ساکت شد-

 نمیبیوراجع به عشقش نوشته بود به بابام االن دارم تو صورت تو م

 لطفا نیارت-

 تونستم پنهون کنم؟ ؟؟من؟یپنهونش کن ییخوایعمران؟؟؟م یلطفا چ-

 کنهیصدام م ایمن برم ارم-

 :ستادیوروبروم ا رونیرو گرفت واومد ب دستم

 پسر یشیاگه زودتر از تو ابراز عالقه کنه نابود م شهیم کشیداره نزد یلیخ نیفکر کن مب-

 من ، من دوسش ندارم-

 یکن یزندگ یتونینم دای، بدون و یعاشقش یاره دوسش ندار-

 میما واسه هم ساخته نشد نیبس کن ارت-

 گذاشت رو قلبم وگفت: دست
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 رینگ میداره تو واسش تصم گهینظر د هی نیا یوقت-

 زد وگفت: یلبخند

فرصت رو  مونهیمن ومارال م شیهم که پ ایارم یسه ماه فرصت دار اریمسافرت دلشو بدست ب نیتو ا ارمیبهت فشار نم-

 بشه کیبهش نزد یبشمار نگذار کس متیغن

 نیاهم شده واست ارتسو تف-

 مینیبیم-

 نمیبیم-

خانم چرا من تو ذهنم  دایهمون و یعنیشده بود  رهیگوشه خ هیوبه  زدیلبخند م داینشستم و زیسمت م میهم راه افتاد وبا

 من چند چندم با خودم اخه؟ الیخیعه ب داخانمیو گمیبهش م

 یکیهمراه با  دیرقصیرفته بود وسط وم نیاخه مب یتونیش تا مکنار نیپاشو بش یعنیوابرو انداخت  دیبهم نگاه کرد وخند نیارت

 ابرو انداختم باال که حرفشم نزنه  لیفام یاز دخترا

شالش رو  خواستمیزده بود که من م پیت یزیاون چ هیداشت درست شب یشدم صورت خوش فرم رهیخ دایاجزا صورت و به

دستم رو  ایسه ربع بود ارم نیبود که است دهیپوش دیسف رنگش هم کت تک خز یازاد سرش انداخته بود ورو لباس مشک

 اورد  رونیخانم ب دایومن رو از فکر و دیکش

 موخوام کیمن ک یباچ-

 مش وگفتم:-د-ی-س-و-روشنش رو که بلند شده بود پشت گوشش زدم وب یرو واروم موها ایپاهام ارم یرو گذاشتمش

 ستیاالن که وقتش ن-

 موخوام-

 م واسه تو خوبه؟سهم من ه دیوقتش رس-

 وقت؟-

 اوهوم -

 رو باال اوردم وساعت رو نشون دادم وگفتم: ومچم

 وقتش شهیکه بره اون باال واون عقربه بزرگه دورش بچرخه م کهیعقربه کوچ نیا نیبب-

 وگفتم: دمیچشمام نگاه کرد خند تو

 وقتش  رسهیزود م-

 گفت: ایاومد سمتم ورو به ارم نیارت

 م؟ینیاون سمت که بچه ها هستند رو بب میبر یعمو جون دوس دار-

 خانم نگاه کرد وگفت: دایاسترس گرفتم و کمیخانم  داینبود به جز من وو زیسر م یکس چیرفت ه نیهم همراه ارت مارال

 عه همه رفتن که؟-

 اره-

 میکردیهامون رو جمع وجور م لهیسمت خونه ووس میافتادیراه م دیبا گهیساعت د میرو نگاه کردم ن ساعت

 ن؟ییاماده ا-

 ؟یچ یبرا-

 میبر دیبا گهیساعت د مین-

 نهیماش یاهان بله ، چمدونم اماده اس اتفاقا تو-

 اوردمیمن ن ارمیهامو ب لهیسمت خونه من ، وس میبر دیبا-

 دینظم یب شهیهم-

 هامو ها لهیوس اوردمیبار ن هیبابا  یا-

  دشونیاریسمت خونه ب دیریباز م دیاریب زتونیشه ها رو از منق رهیم ادتونیشرکت  دیرسیم یاوقات وقت شتریبار؟؟؟ب هی-

 گذاشتمیهامو جا م لهیاوقات وس شتریبود ب دایزدم حق با و لبخند

 حق با منه یعنی نیدیخند نیدید-

 می، تسل میبابا تسل یا-

 وگفت: دیخانم خند دایو

  میبر دیلیما ستین ایپس تا ارم-

 اخه-
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 لعنت بهت ارام  نمشیماه قرار بود نببه دلم نشست سه  ایغم دن انگار

 رو جا به جا کرد وکنارم نشست وگفت: شیشد صندل متوجه

 دیناراحت نباش شهیزود تموم م-

 زد وگفت: یپلک زد ولبخند رفتیساعت جلو نم نکهیافتاده بودم مثل ا ریزد تو چشماش نگاه کردم گ یولبخند

 م؟یبر-

 وگفتم: ستادمیا

 میبر-

سارا رو گرفتم  یدستا ستادنیارش وسارا هردوشون ا گاهیرو نگه داره همونجا رفتم سمت جا ایارم زدم امکیپ نیارت به

 وگفتم:

  رمیها من دارم م یمراقب خودت باش-

 کردم سمت ارش وگفتم: رو

 مراقب خواهرم وشرکت باش-

رفتم سمت  کردیم یقرار یب یلیمادرش هم خ کردیم هیگر یلیخانم خ دایو میکرد یاومدن سمتم وباهم خداحافظ هردوشون

 دمیرو شن ایارم غیج یصدا کدفعهیجا مونده بود رو بردارم  لمیکه موبا زیم

 یباچ-

 اروم گفت: رمیدارم م دیدیم دیلم کرد نبا-غ-سمتم وب دیدو

 ؟یلیکجا م-

 امیم وییجا رمیخاله مارال من م شیبرو پ زمیعز-

 منم ببل-

 امیزود م زمینه عز-

 ییاینم-

 مخوشگل امیم-

 گفتم: نیومب دایوو نیرو دادم به مارال وبه ارت ایوارم

 میبر-

هم قرار بود مارو برسونه وبرگرده رفتم سمت آرما زانو زدم  نیفرودگاه ارت رسونهیخودش رو م گهیساعت د میکه گفت ن نیمب

 کنارش وگفتم: نیرو زم

 یریراه م یدار نمیبرگشتم بب یوقت خوامیداداش م-

 زد وگفت: ییالبخند پژمرده  آرما

 ییخوایممکن م ریغ یزایچ-

 ستیممکن ن ریکه غ یدونیم-

 کنمیم مویسع-

 یول رونیزدم ب عیکرده بود سر رونیدم دستش بود رو و یسمتم هرچ ادیب خواستیم کردیم هیوگر زدیم غیج یلیخ ایارم

 بود دهیچیکل باغ پ یصداش تو ازش دور بشم خواستمیبرم هند نم خواستمیبود نم ختهیدلم رو به هم ر ایارم غیج یصدا

 نلو یباچ-

 وگفت: ستادیخانم کنارم ا دایو

 میبهتره بر-

خانم عقب ، سرم رو گرفته بودم  داینشست پشت رل ومن نشستم کنارش وو نیاز اشک جلو چشمم رو گرفته بود ارت ییا حاله

 گفتینم یزیکس چ چیه

 خانم به حرف اومد دایو باالخره

 میگردیکه زود برم میبمون میبر مییخواینم نیخورغصه ن نهمهیبابا ا یا-

 وگفتم: نیکردم به ارت رو

 باش ایمراقب ارم یلیخ-

 زد رو ترمز وگفت: نیارت

 داداش کنمیمثل چشمام ازش مراقبت م-
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اوردم وصندوق  نییبه اپارتمان ترنج ورفتم سمت واحد خودم چمدونم رو پا میدیبه بازوم وراه افتاد رس دیرو کش ودستش

چمدون هامون رو دستمون  نگیپارک میراه افتاد سمت فرودگاه امام رفت نیخانم گذاشتم نشستم ارت دایقب کنار چمدون وع

رو  نیبود ارت میون ازدهیساعت دوازده پرواز بود واالن ساعت  رشیسمت پذ میوپاسپورت هامون ورفت زایهمراه با و میگرفت

 شم گرفتم وگفتم:-و-غ-ا یمحکم تو

 باش یه چمراقب هم-

 باشه داداش ، تو هم مراقب خودت وعشقت باش-

زدم وراه  یخانم اشاره زد لبخند دایبازوم رو محکم فشار داد وبه و میکه خودمون بفهم یاروم گفت جور یلیاخر رو خ کلمه

تن داخل رف یسمت سالن چک برا میورفت میداد لیچمدونهامون رو تحو ختیریخانم اروم اشک م دایو رشیسمت پذ میافتاد

 نیمب دمید میکه اونجا بود سوار شد ینگییبو یمایفرودگاه وهواپ اندسمت ب میورفت میاز سالن چک هم رد شد مایهواپ

 اروم گفت: خندهیوم شینشسته رو صندل

 ن؟؟؟یعه باالخره شما اومد-

 صدیده شرکت اران که از سش دییصد نفر ده نفر انتخاب شده بودن وکادر تا نیخانم که از ب دایشده شرکت و دییتا کادر

بلند  مایباالخره هواپ ییمایسرخلبان دار و کادر هواپ حاتیشده بودن هم اومده بودن  بعد از توض دییوچهل نفر ، شش نفر تا

به  یبا بغض خاص نکهیا کردیم تمیخانم اذ دایگذشته بود سکوت و یساعت کی گفتینم یزیخانم کنارم نشسته بود چ دایشد و

نگفت حوصله ام رفته بود به اطراف نگاه کردم همه  یزیهم گذشت باز هم چ گهیسه ربع د کردیکشورش نگاه م خارج شدن از

 یدست یلم دادم وخوابم برد با تکون ها الیخیب مایبرقصن وسط هواپ ییخوایبابا عمران م یدادم ا رونیساکت بودن نفس رو ب

 دیخندیوم دادیتکونم م نیشدم مب داریب

 ران؟؟؟یا یوبرگرد یبخواب ییخوایبازم م-

 وبا اخم گفتم: ستادمیرو باز کردم وا کمربندم

 ؟یشد وونهیباز تو د-

در حال ساخت که  یبه اپارتمان ها کیکه نزد یهتل میهتل بمون یسه ماه تو نیقرار بود ا نییوهمراهشون رفتم پا دیخند

تر از پسرا بودن  نییطبقه پا کیبود سمت اتاق خودش،  رفته دمیخانم رو ند دایسمت هتل و میما بود بودش  رفت یپروژه بند

تا چهل وپنج سال که مسئول  شدیوسه شروع م ستیهم از ب مونیرنج سن میبودنفر پسر  ازدهیدخترا کال هشت نفر دختر و

اتاق  یون ولخودم یخانم هر کدام جداگانه بود تو طبقه ها دایوو نیتدارکاتمون چهل وپنج ساله بود رفتم اتاقم اتاق من ومب

 سه تخته ودوتخته بود  هیبق

داخل واتس اپ زنگش زدم  نیتماس از دست رفته از ارت هینبود به جز  یرو روشن کردم وتلگرامم رو باز کردم خبر لمیموبا

 جواب داد

 جانم داداش؟-

 ؟یدیرس-

 هست یساعت مین هیاره -

 ؟یخوب-

 خوبه؟ ایخوبم ، ارم-

 کنهیم یرقرا یب یلیتازه خوابش برده ، خ-

 کالفه بودم اروم گفتم: رونیرو فوت دادم ب نفسم

 بفهمه یزیارام چ خوامینم-

 فهمهینم-

خانم امروز  دایدوش فکرم رفته بود سمت و ریبرقرار نشد رفتم سمت حمام ودوش گرفتم ز گهیکردم د یوهرکار دیپر تماس

راه  البیمدام وس زدیم یموسم یسرد بود وبارون ها یلیفصل خ نیموهامو خشک کردم هند تو ا رونیچقدر ساکت بود اومدم ب

وقت نشده بود سال نو خونه  چیه میستیسال نو امسال هم خونه ن یحت رانیا میگردیبرم بهشتیارد میبهمن ماه بود افتادیم

 خودم رو پرت کردم تو تخت وخوابم برد رهیگیم یلیدلم خ نجاینباشم مطمئنم واسه سال نو ا

******** 

 ماه بعد کی

 شدم یاالن متحمل چه سردرد سخت نکهیفکر کردم وا شبیشدم ورفتم سمت حمام به د داریخواب ب از

 ساعت قبل هشت

 شمیم وونهیعمران من دارم د-"
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 هم زد اروم گفتم: نیرو زدم مب یبعد کیپ

 شده؟؟؟یمگه چ-

 کجا بود اخه؟؟؟ دایو نیا-

 چطور؟؟؟-

 زدیرو صدا م دایحرصم گرفته بود راحت اسم و یلیخ

 تحمل کنم تونمیاخالقش شدم عمران ، نم فتهیمن ، من ش-

 ؟؟؟یچ-

 عمران من عاشقش شدم شهیباورت م-

 دادزد: رفتیم جیگ یلیسرم خ ستادمیمست بودم متعجب تو چشماش نگاه کردم ا یلیخ

 داداش کجا؟؟-

 من ، من خسته ، خسته ام-

توجهم رو  ییبود صدا دیع گهیگذاشتم سه روز د خی وارید یلنگون رفتم سمت اسانسور دکمه اشو زدم سرم رو رو ولنگون

 :رفتیم جیجلب کرد سرم گ

 ن؟؟؟یاقا ، اقا عمران خوب-

 :دیمتعجب باز سوالشو پرس کردیم کاریچ رونیخانم ب دایموقع شب و نیرو اوردم باال ا سرم

 ن؟؟یاقا عمران خوب-

 تم:گف دیمست بودم با تهد یلیاشاره ام رو باال اوردم خ انگشت

 ؟یکنیم یچه غلط رونیب نیوقت شب ا نی، ا نیا-

خانم خودش رو ستون من کرد در اسانسور باز شد من رو برد داخل  دایکه و نیبخورم زم یرفت اومدم سکندر جیگ یلیخ سرم

 اروم گفت:

  نیکرد یرو ادهیچقدر ز-

م رفت سمت طبقه من ومن رو از اسانسور خان دایو یحرف بزنم سرم ول شده بود رو شونه ها تونستمینم شدیبسته م چشمم

 سمت واحد من با حرص گفت: میاورد ورفت رونیب

 کارتتون کجاست؟؟؟-

-....... 

 کجاست؟؟ یکارت لعنت نیا-

چقدر  کردیخوشرنگش نگاه کردم حرکت نم یبودم چشمم رو باز کردم وبه چشما دهیکه پوش یکت بیرو کرد داخل ج دستش

 واسش تنگ شده بود اروم وبا بغض گفتم: یلیبودمش دلم خ دهیکم د یلیماه خ کی نیتو اخوب بود که ستونم شده بود 

 ینامرد یلی؟؟؟خیزنش بش ییخوایم-

داخل در رو بست ومن رو سمت  میکتم در اورد وزد در باز شد رفت یداخل بیاز ج عیتکون داد کارت رو سر یرو چندبار سرش

 گفتینم یزیمحکم گرفتمش چ رفتیم جیحالم بد بود وسرم گ یلیخ میهم پرت شدتخت برد اومد من رو بندازه رو تخت که با 

 گذشت با غصه گفتم: کمی

 هینامرد نی، ا یواسش کرد یدلبر یلیخ-

 ستیاقا عمران حالتون خوب ن-

 :دمینگذاشت غر نمیبش اومدم

 بدتر یلیخ یتو بدتر یبدم ، ول یلیولم کن اره بدم ، خ-

 دیزنیف محر یراجع به چ دونمیمن نم-

 :دادزدم

 ؟؟؟یدونینم-

 دیگیم یچ دیدونیاالن حالتون بده نم نیبهتره بخواب-

 بدم یلیخ یاره بدم لعنت-

 من ، من برم-

 رو گرفتم اروم با بغض گفتم: دستش

 بمون داینرو و-

 گفتم:و یبه سخت ستادمیا تونستینم یاز دستم بکشه ول خواستیبود دستش رو م دهیترس یلیچشماش نگاه کردم خ به
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 یبر خوامیبمون نم شهیهم-

 دستش رو ول کردم ودادزدم: ارهیداشت دستش رو از دستم در ب یسع

 رمیدستاتو بگ یذاریکه نم یزاریانقدر ازم ب-

 گفت: هیگر با

 ستیترو خدا اقا عمران االن حالتون خوب ن-

 کم بستم ودادزدم:داد در رو مح یبد یخورد وصدا نیکه زم یجور رونیرو باز کردم وحولش دادم ب در

 یبرو بچسب به همون عوض-

 "تخت وخوابم برد یرو افتادم

 کردم اخه؟؟؟ کاریمشت زدن لعنت به من من چ واریحمام شروع کردم به د تو

که تو  ییوهمونا دایو یرفتم سمت دوستا دایاز و ریهمه بودن به غ یولباس هام رو عوض کردم ورفتم سمت الب رونیب رفتم

 طراح بودن سوالم رو مزه مزه کردم: اریدستشرکت به عنوان 

 سالم-

 سالم اقا عمران-

 خانم کجاست؟ دایو دیدونیشما م-

 ادیب رونیسمت اتاقش گفت دوست نداره ب میراستش رفت-

خونه  میما هم دعوت شهیشروع م نجایا یما جشن هول دیهمزمان با ع لهیتعط گهیاخه امروز روز اخره که فردا تا چهار روز د-

 اورده؟؟ین یلیدل ومدهیکه ن یچ یعنی ایندیس یاقا

 نه متاسفانه-

 ان؟؟یچرا نم نهینفرتون بره بب هی شهیم-

رفته بودن سر ساختمان ومن منتظر جواب بودم دختر جلو اومد  هیگذشته بود بق یربع هیاز دخترا رفت سمت اسانسور  یکی

 وگفت:

 سر کار انیامروز هم اصال نم نکهیوا ایندیس یخونه اقا انیب یدوس ندارن جشن هول نکهیمثل ا-

 بهش نگاه کردم اروم گفت: کمی

 من بمونم اقا؟-

 نه توبرو وبه راننده بگو برسونتت سر قرار-

 چشم وشما؟-

 امیمن  نم-

 باشه-

 تم:در رو بست اروم گف عیسر دیمن رو د یچند تقه به در زدم اومد در رو باز کرد وقت دایرفتم سمت اسانسور وطبقه و ورفت

 دمیم حیتروخدا درو باز کن واست توض دایو-

 ییجا امیمن نم دیاقا عمران لطفا بر-

 دمیم حیترو جون من بذار توض دایو-

 بشنوم خوامینم یحیتوض-

 ریبگ میبذار حرفامو بگم بعد از اون تصم نیبب-

 بشنوم خوامینم-

 سر کار ییایب ییخواینم دمیشن-

 امیاره نم-

 رو باز کن وجواب بده بهم در ؟؟؟حداقلیچ یجشن هول-

 رو باز کرد وگفت: در

 امیهم نم یجشن هول-

 ها شهیناراحت م ایندیس یاقا گهیطرف د هیهتل؟؟؟ از  یتنها بمون ادینوروز خودمون هم هست دلت م دیکه شب ع یدونیم-

 امیدوس ندارم ب-

 یاز دستش بد فهیجذابه که ح نقدری؟؟ایدید یاصال تاحاال جشن هول-

 ؟یفهمیرم مدوس ندا-

  یخونه حبس کن ی، خودت رو تو دیبخاطر حماقت من ع ذارمینم ییایب دینه ، با-
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 خورهیشرکتم ضرر م یول رانیا گشتمیاالن هم اگه دست خودم بود برم نیباشم که شما هست ییمن دوس ندارم جا یول-

 الاقل دیشما بر امیباشه من نم-

 با چشم غره بهم نگاه کرد وگفت: کمی

 کر کنمف دیبا-

 بهتره میباهم بر انیهم م هیمنتظرتونم بق کیساعت -

 ن؟ییاینم نیشما که گفت-

 نیبر ن؟باشهیبر نییخوایبابا بدون من م یا-

 نگفت موهاش رو داخل شالش فرو داد و رفت داخل ودر رو بست  یزیچ

تموم شده بود  یدهل یتو یساختمان یها بود کارا یکیکه اون نزد یرفتم سمت فروشگاه دیخر رفتمیم دیسمت اتاقم با رفتم

 یسمت بنارس مرکز ها میریوبعد از اون م شهیتمام م نجایهم ا گهیماه د کی نجایا میدوروز بود اومده بود میبود یواالن بمبئ

واسه مراسم هاشون بود ابراز عالقه اشون با  یلباس رسم یها داشتن به اسم سار مواسه خان ییبودن لباس ها یجالب دیخر

حساب کردم  شدیم هیهزار روپ یانتخاب کردم حدودا س یقرمز یسار یفروش یرنگ قرمز بود رفتم سمت مغازه سار یسار

 یمغازه کت وشلوار فروش متاومد رفتم س شیکه پ شبید یمن بابت دلخور هیهد نهمیخانم بدم ا دایوکادو کردم تا به و

مدت  نیرو خرج کرده بودم ا یدهل یشتم از دستمزدم توه کیدست کت وشلوار گرفتم ورفتم سمت هتل  کیوواسه خودم 

 یتو یرو ادهیراه بودم پ یتو رمیخونه بگ یبهتر یپس انداز کنم تا تهران بتونم خونه ام رو عوض کنم وجا گرفتمیم ادی دیبا

رنگ شروع شده  شهر جشن ینفر به صورتم رنگ زد وفرار کرد تو کی کدفعهیلذت بخش بود  یشلوغ بود ول یلیخ نکهیهند با ا

شاخه گل رز به  نیرو با ا نایاالن اگه ا ستادمیهتل ا یشده بود تا اومدم برسم هتل ، الب یاز لباس ها وصورتم رنگ یمیبود ن

 دایخانم واونهم قبول کرد ببره وبه و دایگفتم ببره اتاق و یسیانگل بانوبه ز رشیدادم به پذ کنهیخانم بدم اصال قبول نم دایو

شاخه گل رز قرمز بود رفتم سمت اتاق خودم ودوش گرفتم لباس  کیقرمز و یسار هیه تمامش رو دو تا لباس وخانم برسون

وواسه  یدهل یتو بوددوستمون  ایندیس یبود اقا یشهر دهل یتو یمهمون یبود رفتم سمت الب کیهامو عوض کردم ساعت 

که  ییزایرو بلد بود وچ یزبان فارس ایندیس یاقا باید تغربزرگ بو یلیخ یلیسمت عمارتشون خ میدعوتمون کرده بود رفت نیهم

چه  دیبا نکهیرو گفتن که ا یهمون هول ایازمون کردند وبهمون قانون جشن رنگ  یگرم ییرایپذ گفتیم یسیبلد نبود رو به انگل

 دیدویرنگ ها م نیخانم هم ب دایگانش واسمون گفتن و یشروع شد واز خدا یجشن هول یداشته باشه و از چه سال یقانون

 یرو سرش انداخته بود با دختر اقا یریبود وشال حر دهیپوش یهند یدار همراه با شلوار سنت نیاونطرف لباس است نطرفیا

بود که  نیا یجشن هول یکارشون تو نیشد مرسوم تر روعجشن ورقص ش زدندیداشت مدام به هم رنگ م یرابطه خوب ایندیس

  دنیرقصیم

 هیشب شهیم بایاون تغر یزا هست که انرژ ینوع مواد انرژ هی"پان نکهیمثل ا یمجبور به رقص کردند ول هم من رو یبار دوسه

 کرد یانرژ هیاون وسط تخل یحساب نیومب یواشکیداده بودن  نیبه مب "اکیوتر یسکیو

 کیبهش نزد یلیخ نیمب یخانم برطرف شد ول دایمن وو نیکدورت ب بایشاد بود تغر یلیوخ یروز گذشته بود از مراسم هول سه

 از قبل کتریشده بود نزد

داشتم حس کردم  یبیعج یداغ شدم وبعد از اون انرژ کمیخنک تعارف زد خوردم حس کردم  یندنیبهم نوش ایندیس یاقا

پخش شد رفتم ودستش رو گرفتم  یگوشه نشسته بود اهنگ اروم هیخانم  دایعاشقتم و دایداد بزنم و تونمیاالن م نیهم

داشتم  یبیما بود حس عج ینور رو دمیرقصیوسط اروم باهاش م اماومد باه یمتعجب نگاه کرد ول کمیکردم به رقص  ودعوتش

 خواستیخانم م دایو یبگذارمشون کم کم اهنگ تند شد هرچ ونیدرم دایبا و خواستمیکه فقط م بیغر بیعالمه حس عج هی

خانم  دایگ اروم شد رقص دونفره اروم دست هامو دور کمر وشده باز اهن یعصب یلیمعلوم بود خ نهیبش ذاشتمیبشنه نم

 ....سوزمیچشماش نگاه کردم حس کردم دارم م یباهاش تو دنیوشروع کردم به رقص دمیچیپ

-------- 

 :دایو

د اونقدر -ی-س-و-اونهمه مهمون من رو ب یجلو کدفعهیجلو وجلوتر  ادیداره جلو م دمیشده بود د بیعج یلیعمران باز خ اقا

به خودم  کدفعهیچشمامو بسته بود  زدندیهمه دست م دیکشیاز کارش دست نم سوزمیگرم شده بودم که حس کردم درم م

گوشش چراغ ها روشن شد از مراسم زدم  ریکار رو کنه محکم زدم ز نیاومدم متوجه اشتباه اقا عمران شدم اون حق نداشت ا

بودمش  دهیبود من بخش نیبود روز دوم فرورد دهینوروز ما رس دید عز یهمون موقع بارون بهار دمیوبه سمت هتل دو رونیب

 تونمینم نجایا گهیکردم د سح ومدیخاطرات اقا عمران جلو چشمم م دمیدویم یگند زد به تمام افکار من هرچ نکارشیبا ا یول

دارم  اجیدر به کشورم احتحس کردم چق دمیاز خودم وعقا یدور کرده حت زیکشور من رو از همه چ نیکشور وا نیبمونم تو ا
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 یلعنت ی-ه-س-و-دلم گرفته بود همه اش اون ب یلیاز بارون بودم خودم رو پرت کردم رو تخت خ سیرفتم سمت هتل خ

 کردم هیکار رو کنه  تا صبح گر نینداشت ا یحق حیمردک وق خورهیاقا عمران عه حالم ازش به هم م یوچشما ومدیجلو چشمم م

***** 

رفته بنارس واسه جلو انداختن  شیطراح میماهه از اقا عمران خبر ندارم با ت کیزود گذشت االن  یلین خهندوستا یتو سفر

جلوم چه عکس  ادیاالن اگه ب دونمیوچرا اون کار رو کرد نم دیدفعه عقب کش هیچرا  نکهیشده وا بیعج یلیخ زیکار ها همه چ

 دلم تنگ شده یلیخ یلیخ کردیبهم کمک م نکهیاواسه  نکهیا دونمیخوب م زویچ هی یول دمینشون م یالعمل

 گفتم: یسیهتل  به انگل دریورو به ل رشیشده رفتم سمت پذ یخال یزیچ هیکردم ته دلم  حس

 کجان؟؟؟ هیبق-

 رفتن اماده بشن واسه رفتن به بنارس ستنین-

 اهان ، پس من هم برم-

 دایخانم و دیصبر کن-

 واروم گفتم: برگشتم

 جانم؟-

 گل رز قرمز که خشک شده بود رو در اورد وگفت: هیباکس کادو گرفته که  هی رشیپذ زیم ریاز ز دختر

 رفته بود ادمونیمتاسفانه  دیرسیبهتون م یروز جشن هول دیبا نیا-

 ه؟؟؟یچ نیا-

 کارت پستال هم نوشته بود : هیخوشگل بودن رو  یلیرو باز کردم سه تا لباس بود که خ کادو

 دایو خوامیمعذرت م-

 کجا بوده؟ نی، ا نیا-

 رفت ادمونیمتاسفانه  یول میاقا عمران واستون دادن به ما که بهتون بد شیماه پ کیرو  نیا-

 د؟؟؟یعمران ؟؟؟مطمئن ؟؟؟اقایچ-

 اره-

 ش؟؟؟یماه پ کیسمت اسانسور  رفتم

 اخه؟؟؟ یچ یعنیها رو؟؟؟ نیقبل از رفتنش داده ا یعنی

 دادن هم نبود هیبه هد ازین کردمیکه قبول م امخویعذر م گفتیبهم م ومدی، خب اگه م خب

 بگم؟؟؟؟ یاخه چ یزنگ بزنم به اقا عمران ول دیرو تختم من با گذاشتمشون

 گرفته  هیواسم هد چارهیب یاخ

 کرد تمیلبه تخت بهش فکر کردم چقدر کمکم کرد چقدر کنارم بود چقدر حما نشستم

 من هم بهش زنگ بزنم شدیمن لهش کردم من خوردش کردم کاش م ینخورم ول نیکوه تا ساده زم هیپشتم مثل  ستادیا

بود باهاش دوست بودم در اتاقش رو زدم باز کرد واومد  یشرکت اران بود دختر خوب یاز بچه ها یکی ایسمت اتاق تال رفتم

 زد وگفت: یلبخند رونیب

 د؟؟ییخانم شما دایو-

 ؟؟؟یسالم خوب-

 خوبم-

 ن؟؟؟ین گروه خبر نداراو یراستش شما ، شما از بچه ها-

 ؟؟یاز ک-

 که رفتن بنارس؟ ییاز بچه ها-

 اقا عمران؟ دیزنینه ، چرا زنگ نم-

 زهیاخه ، چ-

 وگفت: دیخند

 م؟؟؟یحرف بزن ییخوایم-

 ؟؟ییایم-

 اوهوم-

 اتاق من میبر-

 سمت اتاقم نشست گفت: میرفت
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 شنومیم-

 بگم؟؟؟ یاخه چ-

 وگفتم: ایتال یوعمران را اوردم وگذاشتم جل یوکادو ها رفتم

 نیبب-

 کجا بوده؟؟؟ نایا متیچقدر خوشگلن وگرون ق یییواااا-

 دهیخر هیراستش ، اقا عمران واسم هد-

 ؟؟؟؟یچ-

 برق زد وگفت: وچشماش

 دوست داره ها یلیخ کیچه رمانت یوااااا-

 چطور؟-

 ها هیاون دوستم بود که هند نیاخه بب-

 خب؟-

رو سر همسرشون شال قرمز  نهیوقت ازدواج هم رسمشون ا یقرمز رنگه حت یبا سارهند ابراز عالقه  یتو نجایگفته که ا-

 ندازنیم

 ؟یچ-

 دایاقا عمران عاشقته و-

 ؟؟؟یچ-

 ونشست کنار پامو گفت: نییاومد از مبلش پا کردمینگاه م رونیرو مبل متعجب به ب ووارفتم

 کهیعاشقته چقدر رمانت س نبوده اون-و-از رو ح داینبوده و یالک دنتمی-س-و-پس ب یواااا-

 تو؟ یگیم یدار یچ-

 گفتمیمن همه اش با خودم م کنهینگاهت م کیشام چقدر رمانت رونیب میبر میذاریکه قرار م ییوقتا شیدید گمیبخدا راس م-

 دایبهت بگم اقا عمران عاشقته و شدیروم نم یعاشقته ول دیداره شا یفکر هی دیشا

 یکنیم یشوخ-

 میمتحانش کنا ایب نینه جان من بب-

 ؟؟؟یچ-

اته  وونهید یعنیدور وبرت  ادیب یلیبهت محل بذاره اگه خ یلیباهاش وقت بگذرون اگه خ ششیبنارس برو پ میریامروز م-

 عاشقته یعنیاگه نگرانت شد  مینینقشه بچ هی ایاصال ب

 برو بابا مگه من بچه ام-

 اقا عمران عاشقته دایو هیبچه چ-

 شه؟؟؟یم یخب باشه مثال عاشق باشه چ-

 من یهمه ارزوشو دارن حت یجذاب نیبه ا اد؟؟؟پسرینگو دلت م یوااا-

 بالشت زدم تو سرش وگفتم: با

 یکنیتو غلط م-

 نگاهم کرد وسه بار پلک زد وگفت: متعجب

 نه؟؟؟ یتو هم عاشقش دای، و دایو-

 بزنه: غیکرد ج وشروع

 یمرگ من تو هم عاشق عمران شد-

 هینه جونم عشق چ-

 در اورد وگفت: رو شکلکم

 هینه جونم عشق چ-

 رو گرفتم وگفتم: سرم

 ؟؟؟یاگه نقشه ات جواب نده چ-

 دهیجواب م ای، مرگ تال دهیم-

 مینیبب-

 مینیبب-
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 وگفتم: ایبنارس رفتم سمت تال میدیگذشت رس یساعت کیسمت چمدونم واماده شدم واسه پرواز به بنارس  رفتم

 استقبال؟؟؟ ادیاالن م یعنی-

 استقبالت ادیب یکه تو ازش گرفت یبا اون حال فکر نکنم-

 اخه چرا؟؟؟-

 اوهک ادیاستقبالتم ب ییخوایحاال م یپولش کرد هیماچت کرد سکه  یوقت-

 ادیبابا خب ن یا-

 ست؟؟؟یواست مهم ن یعنی-

 : دمیغر

 مهمه -

 غصه ادامه دادم: با

 ومدهین یول-

 اروم گفتم: ایدور از چشم تال رشیت پذسمت هتلمون تو بنارس رفتم سم میورفت نیسمت ماش میرفت

 اتاق عمران مهراسا کدوم واحده؟؟؟-

 شما؟؟؟-

 من همسرشم زهیمن ، چ-

 412واحد -

 ممنونم-

 هی ینقشه امون راکد مونده اخه حت ایاز اومدنمون من وتال گذرهینشد دو هفته االن داره م یول نمشیبب خواستیدلم م یلیخ

 باز کردم اومد داخل وگفت: ایم در اتاقمو واسه تالرفت  میدیبارم اقا عمران رو ند

 شدیوپودر م دادیم ییایمیبود واکنش ش دهیکه مثال واسه تو به گوشش رس یاتفاق نهمهیبابا سنگم بود با ا-

 عمران عاشقمه؟ یمطمئن گمیم ایتال-

اق بد واست افتاده انگار نه انگار خبر بد واتف یخب االن هرچ یعاشقته ول گفتمیچشم بسته م کردیبخدا اونجور که نگاه م-

 چه برسه بخواد نگرانت بشه دهیککشم نگز

 م؟؟؟یکن یچه غلط یگیم-

 اعتراف کرد دوست داره  دیکن شا یخودکش گمیمن م-

 زدم تو سرش وگفتم: دنیکرد به خند وشروع

 ؟؟یفکر بهتر ندار هیخاک تو سرت  یا-

 ادینه بخدا فکرم نم-

 ؟؟اخه چکار کنم االن؟ یوااا-

 ابونیتو خ ارمشیمحکم نه همون موقع هم عمران رو م یلیخ یول نیبا ماش یعنیبهت بزنه  خرمینفرو م هیمن  نیاممممم بب-

 یعنیشد  یهند لمینشه فوقش سرت بشکنه اگه ف یجد ادیز دمیقول م شهیم یکارت نباشه چ نیاومد تو بپر جلو ماش یوقت

 دلم زیعز یونبخ فاتحه اون دلت رو دیعاشقته اگه نشد که با

 ده؟؟؟یجواب م-

 ممکنه جواب نده ریغ-

 شهیم یچ مینیبب-

*** 

 ایتال ترسمیمن م-

 هینترس اوک-

 ستادیانگار زمانم ا چیقلبم که ه دمشید یوقت رونیعمران اومد ب دمید ابونیرفت سمت اتاق عمران ومن رفتم سمت خ ایتال

عمران شده بودم  با نشونه  خیمن م دادینشونه م ایتال یهرچ میدیدیمپسر جذاب بودو من ن نیچقدر ا یوااا زدیقلبم محکم م

حس کردم سالمم خودمو زدم به موش  یول نیزدن من همانا افتادم زم غیوج همانا کیالست غیج یاومدم جلو صدا ایاخر تال

 گفت: نیاقا مب کدفعهیباشه  دیکه با یانگار نه انگار دورم شلوغ شده بود چشمامو باز کردم همه بودن اال اون دمید یمردگ

 شده؟؟؟ تیزی؟؟؟؟چیخوب دایو-

 گفتم: ستادمویبود ا دهیبهش نگاه کردم رنگش پر متعجب

 خوبم -
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 گفتم: رهیدستمو بگ اومد

 راحتم-

 لنگ لنگون رفتم سمت هتل واتاقم  کردیدرد م کمی پام

**** 

 زار زدم: ختیریپشت سر هم م اشکام

 رهدوسم نداره ندا ومدیجلو ن یدید-

 کار دارم ییجا هیحق با توئه من برم  نکهیمثل ا میبش الیخیب دایبابا ، بهتره و یا-

خفه  خواستیدلم م کنهیدختر داره باز م هیعمران در رو واسه  دمیاخه چرا دوسم نداره د ختیریسمت پنجره اشکام م رفتم

 موقع اخه؟؟؟ نیا رنیوعمران هم اونطرفش نشست لعنت بهش کجا دارن م نیاش کنم نشست تو ماش

 کنم؟؟؟ یلبه تخت االن چه غلط نشستم

 محکم باش دایو الیخیب

 تونمینم

هم از عمران چقدر من بد شانسم رفتم سمت  نیا نیاز ارت نیدلم گرفته بود ا یلیرو تخت خ دمیدراز کش ختیریم واشکام

مدت اشتباه برداشت  نیمن ا دمیشد شاکه سهم من ن سوختیچقدر دلم م زدمیوزار م میدیتو تلگرام عکاسشو م لشیپروفا

 کردم 

**** 

 دمیکه جشن بود همه بودند د یگرفته بودن همه به افتخارش رفتن سمت باغ یپروژه تموم شد وجشن بزرگ دیاخر رس هفته

 ایتال دشینم یکردم نگاهش نکنم وخودم رو به اون کوچه بزنم ول یلعنت بهتون سع خندنیوم ستادهیاقا عمران کنار دوتا دختر ا

 اروم گفت: ستادیکنارم ا

 دل تو شکسته ها ستین الشمیخ نیاصن ع خندهیداره م الیاقا چه خوش خ-

 بره به درک-

ردش کردم ساعت دوازده  یبهم درخواست داد ول نیاقا مب دیشروع شد اصال حوصله نداشتم نوبت به رقص دونفره رس جشن

تو شرکت  گهیاقا عمران نخواد د دیزود گذشت و از فردا شا یلیه ماه خس نیا رانیواسه ا میشب بود فردا صبح پرواز داشت

چراغا خاموش شد ونور  کدفعهیکه دم در بود که  ییوراننده ا نیسمت ماش مکه بر ستادمیا ادیکه بوش م نجوریمن کار کنه ا

 نفر بلند گفت: کی چارهیمن ب یافتاد رو

 دایصبر کن و-

 زانو زد روبروم وگفت: ادیورتشه وجلو منور رو ص هی نیاقا مب دمید برگشتم

تحملم طاق شده  تونمی، نم شهیداره هدر م یتو الک یب ممیچجور تا دونمیقرارتم راستش نم یب یلیخ دمتیکه د یاز وقت-

قبول  تیزندگ کیمن رو به عنوان شر یاگه دوسدار یدونیاگه من رو قابل م خوامیندارم م تویاشکات وناراحت تیطاقت دور

 یکن

 در اورد وگفت: بشیاز ج ییا حلقهو

 ؟؟؟یریام دایو یکنیبا من ازدواج م-

 نیبکوبم نگاهم ب واریسرم رو تو د خواستیدلم م شدیخواستم چ یزوم شده بودم چ نیومبهوت رو صورت اقا مب متعجب

 شدیم دهید زیه چتو چشماش هم دیباریازشون م تیکه جذاب ییروشن اشنا چشما یبه چشما دیرس خوردیتاب م ریمته تیجمع

شش سال  ستیدختر ب هیمن هم  ومدینگرانم نشد جلو ن نخواستمن رو رد کرد  یگرفته تا الف استرس ول یالیخیاز ب ب

 وقت اروم گفتم: چیه شهینم بمیبذارم که نص یمنتظر عشق خوامیخودم رو نم نیاز ا شیوهفت ساله شدم ب ستیب

 بله-

----------- 

 :عمران

بارون شروع کرد به  رونیزدم ب تیجمع نیاونجا رو تحمل کنم از ب تونمیهم نم هیثان هی یگفت حس کردم حت دایکه و ییبله ا با

 من رو پس زد؟؟؟ یاون به چه حق رفتمیدستامو مشت کرده بودم وراه م دنیبار

 تونه؟؟؟یم مگه

 ازت متنفرم دایبهت و لعنت

 متنفر

  یعوض نیمن بود نه اون مببله حق  نیا شدیسرم زده م یتو دایاش بله و همه
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باند دور  یکم رونیرفتم از ب ختیریخون دستم همه جا م دمیکوب نکهیمشتم محکم به ا سیبه هتل رفتم سمت سرو دمیرس

خراب بود اون چجور تونست من رو پس  یلیحالم خ دنیکش گاریونشستم وشروع کردم به مشروب خوردن وس دمیچیدستم پ

 بزنه ؟؟؟؟

 ار رو با من بکنه؟؟؟؟ک نیتونست ا چجور

***** 

 "گمیم کیتبر رانیرو به کشورمون ا زیعز نیمقدم مسافر"

 ندونه هم بهتره تونستینم یول شدهیداشت بپرسه دستت چ یسع یلیخ دایو میدیباالخره بعد از چند ماه رس میدیرس

 کرد واروم گفت:لم -غ-محکم ب نیهمه اومده بودن استقبال ارت میگرفت لیسمت چمدون هامون وتحو میرفت

 یتونست-

 نه-

 :دیمتعجب پرس دیجدا شد دستم رو د ازم

 داداش؟ شدهیچ-

 ؟؟؟یبریم نجایمن رو از ا ستیمهم ن-

 بزنه که گفتم: یثابت موند متعجب شده بود اومد حرف دایرو حلقه و نیسالم کرد چشم ارت نیجلو اومد وبه ارت دایو

 ؟یبریمن خسته ام من رو م نیارت-

 رد به مارال وگفت:رو ک نیارت

 خونه بابا احمد امیخونه امون بعدا اگه شد م میریمن وعمران م زمیعز-

 اگه شد نه -

 وگفت: ستادیمن ا یوروبرو واومد

 ؟؟؟یریتنها تنها جشن بگ ییخوایم یکسب کرد تیموفق نهمهیعه داداش عمران ا-

 ارش اومد دادزد: یصدا کدفعهی دیچمدونم رو کش نیدادم سکوت کنم ارت حیواسه گفتن نداشتم ترج یزیچ

 ؟؟؟یدر بر ییخوایم یبه ما دوتا توجه کن نکهیمرام بدون ا یب-

شکه شده بودم بعد از اون  دیخندیلش کردم م-غ-بود رفتم جلو ومحکم ب ستادهیپاهاش ا یبود آرما رو یباور نکردن برگشتم

رو کردم به  نیتو ماش میارش هم همراهمون اومدن نشستکرده بود مرد تر شده بود آرما و رییتغ یلیهم نوبت به ارش شد خ

 وگفتم: نیارت

 برو سمت خونه خودم شهیاگه م-

 چرا نشه داداش-

 خنده گفت: نیزد ارش ب یلبخند

 شده؟؟یعمران دستت چ یراس-

 ستیمهم ن-

 :دیغر نیارت

 ستیمهم ن یبه منم که گفت-

 ستیخب مهم ن-

 ن؟یارت شدهیچ-

 نامزد کرد دایو-

 رو ترمز وگفت: زد نیارت

 ؟یبا ک یچ-

 نیمب-

 دادزد: ارش

 کرده خودیب-

 برگشتم سمت ارش ابرو باال انداخت وگفت: متعجب

 یشد دایبهمون گفت تو عاشق و نیارت یعنی زهیچ-

 ؟؟؟؟یچ-

 دایر ووبراد ییاون رفته بود به دا یشدم ول دایبهش گفته بودم عاشق و گرفتمیم ییراهنما نیاز ارت زدمیمدت که زنگ م نیا

 بابا یگفته بود؟؟؟ا
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 مشیشناسیبهتر از عمران که م یک میبعدش گفت میداغ کرد کمیما هم  ستیکه ن یخاص زیخب چ زهیچ-

 وگفتم: نیکردم به ارت رو

 ها ، برو سمت خونه یسیراز دار ن-

 داداش شرمنده-

 شهیم یچ نمیبرو تا بب-

 وگفت: دیخند

 ؟؟؟یکارو کرد نینکنه بخاطر زن داداش ا-

 زن داداش؟؟؟ یچ-

 ارش به حرف اومد نمنیتو سالن نش میخونه نشست میدیرس

 نیکرد که قبولت کنه ا یکرد بابا احمدم خواهرم رو راض یرو خواستگار دایاز طرف تو و نیارت یعنی دیکار به بابا احمد هم کش-

 اره  گفتینه بابا احمد م گفتیمدت چند روزش جنگ اعصاب بود خواهر م

 رو قبول کرده؟؟؟ نیمب شنهادینم پخا دایو یول-

 میدار یتو غصه اون رو نخور امشب مراسم خواستگار-

 هرگز-

 هرگز ویچ-

 ؟؟؟؟یفهمیاز من متنفره م دایکرد اون هم قبول کرد و یازش خواستگار نیمب-

 گفت: نیارت

 اخه یول-

 وگفتم: ستادمیا

 یرچه برسه بخوام برم خواستگا رمینم یینداره ، من امشب جا یول-

کس نبود حتما رفتن همه اشون  چیه رونیکرد رفتم ب یزیسمت حمام دوش گرفتم باند رو که باز کردم دستم باز خونر ورفتم

 بود دستم گرفتم: یعسل زینامه رو م هی

که  ییزایچ یبذار یتا ک ییخوای؟؟؟میفرار کن یتا ک ییخوایم ایاستراحت کن وبه خودت ب کمی میریم میداداش ما دار-

 از دستت بره؟؟ یاردوسد

 لبه تختم نشستم

  میشدیوقت ما نم چیه دایمن وو شدینم یفکر کردم ول یهمه چ وبه

 خچالیبخورم که چشمم خورد به در  خواستمیدرست کردم م ییکه کنارم بود فکر کردم رفتم سمت اشپزخونه قهوه ا ییروزا به

 شدین نبود ونمسهم م دایسطل زباله و یواون نوشته ها کندمشون وانداختم تو

****** 

 کردیهم تظاهر م دیخودش خوشحال بود شا دمیدیکه من م نجوریا یول دایهفته گذشته بود همه ناراحت بودن از انتخاب و دو

نبودم تو حس خودم بودم وقهوه  یمن که از اولشم ادم خوش شانس الیخیبود ب شیخوشحاله اخر اونهفته جشن عقد وعروس

رو گذاشته بود رو زنگ رفتم باز کردم مامان بود اومد داخل ودر رو  تشدس یکیو شدیر هم زده مدر واحدم پشت س خوردمیم

 متعجب گفتم : کردیم هیوگر زدیبست نفس نفس م

 شده؟؟؟یچ-

 عمران نجاتم بده-

 شده؟؟؟یچ یگیبهم م-

 ببر نجایتروخدا من رو از ا-

 اخه کجا مادر من؟؟؟-

 شهر نیوا نجایز تهران دور از ادور ا یکه سراغ دار ییجا هی دونمینم-

 شده؟؟؟یچ یگیم-

 من رو بکشه خوادیبابات م-

 مادر من؟؟؟ هیمگه الک-

 کنمیمن رو ببر بهت التماس م-

 برمتیخب م یلیباشه ، خ-

 رو کردم بهش گفتم: رونیگاز دادم زدم از شهر ب عینشست سر کردیمادر همه اش خودشو پنهون م نگیسمت پارک میورفت
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 ؟کجا برم؟؟-

 کجاست؟؟؟ یدونیبود رو م نیکه ارت ییکلبه ا-

 اره-

 دارم من رو ببر اونجا یکلبه مخف هیاونجا  یجاده جنگل هیبه  یرسیسمت چپ م یجاده که بر هی-

 من کجا ببرمت؟؟؟ شدهیچ یمادر من اخه تا نگ-

 ترسمیم یلیمن رو ببر عمران من خ-

 ؟؟یاز چ-

 از بابات-

 کرده؟؟؟ کاریاز بابا؟؟؟مگه چ-

 یوقتشه بدون گهید-

 و؟؟؟یچ-

 امن یجا هیاالن نه اول برو  یول گمیبهت م-

 ازش؟؟؟ میکن تیشکا میبر ستیبابا مادر من قانون کشورمون که کشک ن یا-

 نه هرگز-

 یرسیبه کجا م نمیکن بب یباشه ، باشه باز لجباز-

خرداد ماه در رو باز کردم  لیغروب جمعه اوا غروب بود یدم دما خواستیکه مامان م ییبه همونجا میدیگذشت رس یساعت پنج

 نشستم کنارش وگفتم: دیلرزیوم کردیم هیداخل مامان نشست رو کاناپه گر میورفت

 خوشگلم؟؟؟ هیمامانم؟؟؟چ هیچ-

 لش کردم-غ-ب ومحکم

 خواستمیمن من نم-

 و؟؟؟یچ-

 ازدواج کرد یاون با من زور خواستمیرو نم یسیوقت ع چیه-

 !!؟؟یچ-

 وخواهرت سارا وپدر تو نیپدر ارت میبود خواستگار سام اومده-

 ادامه داد: ؟؟؟؟یچ یعنیکلمه هزار بار تو سرم زده شد  نیا

سام بود من وسام از اولشم با  یمیدوست صم یسیعاشقش شده بودم ع یلیبود خ زیواسم عز یلیدوسش داشتم خ یلیخ -

نامزد  یکه من وسام یوسارا داداش اولشون وقت نیارت یر خونبراد یتو ، تو پسر سام میاز اولشم عاشق هم بود میهم بود

صاحب  لیوهمون اوا کسالی سیپدر مادر من رفتن نگل نکهیتا ا فتادا یم قیبهونه به تعو کیهر بار به  مونیعروس میکرد

مدت  هی سیانگل متیوبفرست میاوردم به سام که گفتم سام گفت بهتره تورو پنهونت کن ایفرزند شدم از پدرتون تورو به دن

  بردیم شیپ فشوحر شیبا خود خواه شهیخودخواه بود هم یسیهم هواتو داشت ، ع یسیو ع یبود متیمر هیاونجا با دا

 هستم؟؟؟ یبرادر خون نیامکان نداره من ، من چجور با ارت نیا-

 فرق داشت ادامه داد یتولد وهمه چ خیدر اورد عمران مهراسا تار ییا شناسنامه

 میخواستیبعد از اون هرچه م یخالصه تو از من دور شد یثمره از عشق من نیتو اول یرو تو پسر سام تیسنامه واقعشنا نیبب-

تورو  میخواستیاومد ما م ایبه دن نیوارت میکرد یبعد از تو من وپدرت باالخره عروس کسالی شدیاشفته م میاوضاعو درست کن

 یسال گذشته بود ومن حت یلیشما رو از ما پنهون کرده بود خ گفتیا نمبه م توروو میمر هیدا یجا یسیع یول میبرگردون

اوردم اون  ایکه من تورو به دن یباالخره شرط گذاشتن هاش شروع شد اون ازدواج کرده بود همون سال نمتیبب تونستمینم

کار رو کنه من عاشق  نیا تونستیوقتم نم چیبود به دست اوردن قلب من ه یزیچ هیباز چشمش دنبال  یرو داشت ول اشی

 یمن قول بدم هر شرط دیبا یول دونهیروز من رو دعوت کرد رستوران گفت جاتو م هیوقت دلم با اون نبود  چیسام بودم ه

 ایمرگ سام  ایاز سام جدا بشم من مخالفت کردم گفت  دیزنده موندن تو قبول کنم  بعد از اون گفت که من با یگذاشت برا

 هی نمیبب یوحت نمیبب تونستمیپسرت من گفتم مرگ دخترم نم ای یمرگ دخترتم انتخاب کن دیبا یحت تگفیاز سام اون م ییجدا

تو صحنه تصادف باشم  دیکرد که سام تصادف کنه وبهم گفت من اصال نبا یوکار دیکم بشه اون نقشه کش نیمو از سر ارت

کردم  یبه صحنه تصادف من کار دنشیقبل از رس یم ولدور کن یرواوردنش به سا نیارت دنیبا بهانه د زیوخودم رو از همه چ

کردن وبردنش همراه با  داشیخانواده پ هیومنتظر موندم  ابونیشد گذاشتمش کنار خ هوشیدرخت سارا ب هیکه سام بزنه به 

بود به  وشهیاون ب مسارا رو واسه زنده موندنش فاش نکنن بعد از اون رفتم سراغ سا تیکه همراه سارا بود که هو یینامه ا

من چقدر عاشق سام هستم من اون رو به درمانگاه رسوندم وبه تهران  دونستینم  یسیاش کردم ع ادهیپ نیاز ماش یسخت
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 هی یسیاون ع ومدهیبود اون به کما رفته وهنوز  بعد از ده سال بهوش ن هوشیسام ب یسرش ول ومدمیم یبرگشتم هر از گاه

خفت بار رو  یزندگ نیکه من اصال ا دونهیم دهیفهم زویهمه چ دهید با خودش واالن فهمکر ازدواجاون من رو مجبور به  هیعوض

 ییاون تمام دارا  کشهیکه سام داخلش هست رو لو ندم من رو م یمارستانیکرده به مرگم اگه ب دیومن رو تهد خوامیباهاش نم

اونا  یول صهیادم حر هیز کار خودش رو بکنه اون با گذارمینم یرو داغون کرد تورو از من روند ول نیارت دیسام رو باال کش

باش ، پدرتون  یلیپسرم مراقب خودت خ هیعوض هیبود که نمک خورد ونمکدون شکت اون  یدوست یسیع یدوست بودن ول

 "شده  یهرمزگان بستر یامام عل مارستانیهم تو ب

 چرا هرمزگان؟؟-

 دیهستن ما با دواریشدن سام ام داریه اون کجاست دکترا به ببدون یسیع دیکه نبا دونمیم نویا یول دونمیخودم هم نم-

 میمراقبش باش

 نخور ویزیمامان غصه چ-

 پسرم تونمینم-

 ؟؟؟یگفت سیرو به پل نایا-

 کشهینه اون من رو م-

 میبگ سیبه پل ویهمه چ دی، غلط کرده مامان ما با سیس-

 نه-

 ؟؟؟یمدرک دار یکه گفت ییزایاز چ-

 میبگ یزیچ دیبان سیبه پل یدارم ول-

 کشمشیخودم م یومطمئن باش خودم با دستا بخشمتیوقت نم چیه ینکن یمامان اگه باهام همکار-

 یول-

 ؟؟؟یهمراهت دار یزیکه گفتم االن چ نیمامان هم سیس-

 در اورد وگفت: فشیفلش از ک هی

 تو هست نیا ییبخوا یزیهرچ-

 رمیبمون من م نجایممنونم هم-

 باشه-

من از  یهضمش واسه خودم مشکل بود ول یلیگذاشتم وتمام اتفاقا رو گفتم خ زیم یوفلش رو رو سیپلسمت اداره  رفتم

 نداشتم یحس خوب کردیکه خودش رو پدرم خطاب م یاولش هم به کس

 به تمام معناست  یعوض هیمهراز کرد اون  یسیع یریوبعد از مشاهده اونها اقدام به دستگ ستمشیزد به س سیپل

******* 

 دایکه خانواده ام رو از هم گسسته کرد  امروز درست روز عقد کنون و یاون عوض یریرفتم تهران واسه دستگ  سیپل ههمرا

ازدواج نکنه  دایکنم که و یکار تونستمیکاش م دونستنینم ایاز قضا یزیچ هیوبق نیهم غافل شدم ارت دایبود من چقدر از و

 زنگ خورد وصل کردم: لمیموبا کدفعهی

 جانم؟؟؟-

 االن؟؟ ییکجا-

 شما؟؟؟-

 توله سگ پدرتم ینشناخت-

 یمن یکه بابا یده تو غلط کرد-زا-م-و-ر-ح ییعه تو-

 یخفه شو عوض-

 نمیبیخفه شدنتو م-

 دایو نکهیا ایکاراشون بردارن وبذارن از مرز رد بشم  نیدست از ا یگیاحمق م یسایبه اون پل ای یخفه ش دیحاال که تو با-

 ینیبینم گهیجونت رو د

 :دادزدم

 تو اخه؟؟؟ یدار کاریچ دایباو-

 ؟؟؟یاریدر ب یباز کیرمانت ییخوای، تو هم مثل اون مادر احمقت م یناز یاخ-

 کنمیکم بشه نابودت م دایمو از سر و هی یعوض نیبب-

 دختر ارزشش رو داره؟؟؟ هیجان پسر انقدر حرص نخور اخه  یا-



Roman-City.ir 
 رمان فیلتر قرمز

 

https://telegram.me/romancity 234 

 

 خفه شو-

 ست؟؟؟یب ناز حد جذا ادیخانمت ز دایو نیا یراس-

 یعوض کشمتیخودم ببندمش؟؟؟؟م ای یبندیرو م فتیدهن کث-

 مینیبیم-

 ؟؟؟ییبگو کجا ؟؟؟؟اشغالییکجا-

و تو هم تا عمر  رهیمیاون سامش م یتالش نکن به زود یخودیب گهیکار از کار گذشته د یگیپسره احمق به اون مادرت م نیبب-

 ادیومرگ و دایاسم و هی مونهیداغ رو دلت م هی یدار

 نداشته باش شیکار کنمینکن ، بهت التماس م نیبب-

 یمرگ کن یده بار ارزو یروز کنمیم یکار-

 مینکن با زندگ نجورینکن تروخدا ا اشیترو جان -

 خدافظ پسره احمق-

 یبود تماسش ج زدی یکایورد تماسش رو گرفتم از نزد یرفتم سمت اداره اگاه نیرو محکم زدم به در ماش لمیکرد موبا وقطع

اس متوقف  یپ یج زدیمرز کرمان و نیب میرفتیبود م یچهار پنج ساعت سیاسش روشن بود راه افتادم سمتش با گارد پل یپ

 اومد دادزد: یانداز ریت یبود در کارگاهو باز کردم صدا ییکارگاه متروکه ا کیهمونجا نزد میساعت رفت کیشده بود 

 داخل ادیفقط عمران ب-

 بود خودش

 :دادزد

 زمیریخونش رو م ادیب ییا گهیران هر کس دفقط عم-

بسته شده بود با لباس  یصندل کیبه  دایبهش خورد ودرجا تمام کرد رفتم جلوتر و یریاومد بالفور ت یاگه یاز مامورا یکی

از پشت سرم توجهم رو جلب کرد اسلحه  ییاز اشک بود اومدم جلو برم که صدا سیعروس بود عه خدا لعنتت کنه صورتش خ

 :توگف دیام گذاشته شد برگشتم خند قهیرو شق ییا

 ؟؟؟یدونستیرو م نیهستن من هم محافظ دارم ا نجایکه ا ییاندازه مامورا یانقدر احمق دونستمیم-

 با پاش رو گونه ام گذاشت ومحکم فشار داد: نیکردم تو صورتش با ته کلت زد تو صورتم افتادم زم تف

 ؟یگرفت ادیه ات -ز-ر-مادر ه ؟؟ازیشد یعوض یلیخ-

سمت اسلحه دستم گرفتم وسمتش  دمیواسلحه از دستش افتاد دو نیگرفتم ومحکم با دستم زدم تو ساق پاش افتاد زم پاشو

ودهنش رو باز کردم اسلحه رو گذاشتم وشروع  دایسمت و دمیدو دیبه پاش کردم از درد به خودش نال کیشل هیگرفتم و

-بود محکم ب دهیوترس کردیم هیگر یلیخ کنمیکه دق م دایبشه و شیزیمبادا چ دنیلرزیکردم به باز کردن دستاش دستام م

 لش کردم واروم گفتم:-غ

 من هستم ستین یزیچ زمیعز نیبب-

رو سرش ودوطرف  دمیکه اونجا افتاده بود رو کش یوتور دیدیم نجوریرو ا دایو دینبا یگرفتم کس دایرو در اوردم ودور و کتم

رو گرفته بودم دست  دایو یاومد همونجور که بازو ها ریت یوصدا دیاسلحه رو از کنارم کش عیردست س هیبازوش رو گرفتم 

 زد: غیج دایو رهیگیم شیوقلبم داره ات فمحس کردم ته استخون کت دیها وپاهام لرز

 عمران-

پام حس کردم مثل  یتوباز سوزش رو  خوردمیتکون نم دایواز دور بازو و دنیلرزیم یلیاومد دستام خ گهید ریچندتا ت یصدا

 زد: غیباز ج دایو نیفرود اومدم زم دایبودم صداها تموم شد با و ستادهیا دایسپر جلو و

 عمران -

 یخنده ام گرفته بود احمق کوچولو کردیم هیهمونجور گر دایکنار ستون و دمیرو بردن از اونجا خودم رو کش یواون عوض اومدن

 گفت: هیرد وبا گراخم ک خندمیدارم م دیمن د یدوس داشتن

 ؟؟یرو کرد نکاریاخه چرا ا-

 کنن؟؟؟ینم تیعاشقا مگه از عشقشون حما-

 مشت زد به بازوم وگفت: با

 یعوض-

 غهیاشاره زدم به جل ؟؟؟یکنیم هیچرا گر یدیخون ند یبود اخه دختره خنگ تا وقت ییها بلوزم رو باز کردم بلوزم سرمه ا دکمه

 وگفت: دیبودم خند دهیکه پوش ییضد گلوله ا

  یفکر کردم مرد-
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 رم؟؟؟یبم ییخوایبابا م یا-

 نه-

 :دمیوخند ستادمینبود ا یخاص زیکرده بود اونهم از کنار پام گذشته بود وترکشش بهم خورده بود چ یپامو زخم ریت کمی فقط

 اخه؟؟؟ یانقدر خوشگل کرده بود یواسه ک دایو یه-

 به تو چه؟-

 شد فیاخه همه اش که ح-

 من با اخم گفت: نیسمت ماش میرفت دمیوخند

 شرکت یاز فردا برگرد دیبا-

 گردمیشرط بر م هیبه -

 ؟؟؟یچه شرط-

  یوواسم صبحونه درست کن ییایتو هم از فردا صبح ب-

 لوس نشو خودیچه حرفا، ب-

 ام هست گهیشرط د هیعه تازه -

 شرط هی یگفت-

 شدم مونیحاال پش-

 ؟؟؟یچه شرط-

 یفقط به خودم بله بگ یقول بد یعمر دار محضر وتا میاز راه بر نکهیا-

 وگفت: دیخند

 ریمن دوس دارم به تو بگم نخ-

 رینخ یبگ یکنیم جایب یلیتو خ-

 رو حرف من حرف نباشه-

 ها یبترش رمتیگیادب نم یتو هم رو حرف من حرف نزن ب-

 هه هه هه-

 کرد ادیواهنگ گذاشت وتا ته ز ریرو برد سمت پل ودستش

-------- 

 :دایو

 یظه لحظه روبروملح"

 یارزوم یمیراهم زندگ روبه

 گمیم یچ دونمینم گهید نمویبیم تورو

 ام گهید یچقدر اروم تر از روزا یوا یا

 کرده با دلم نگات یبرات چکار نگم

 اتیوونگیبرات چقدر قشنگه د نگم

 برات از صدات از عالقه ام به چشات نگم

 از چشام بخون خالصه نگم برات خودت

 کرده با دلم نگات یربرات چکا نگم

 اتیوونگیبرات چقدر قشنگه د نگم

 برات از صدات از عالقه ام به چشات نگم

 از چشام بخون خالصه نگم برات خودت

 کرده با دلم نگات یبرات چکار نگم

 اتیوونگیبرات چقدر قشنگه د نگم

 برات از صدات از عالقه ام به چشات نگم

 از چشام بخون خالصه نگم برات خودت

 مونهیو بدجور واست م قهیبهت عم حسم

 وونهید یشانس من نیبشم تو اخر الیخیب شهینم وونهید اخه

 بگم  خوامیفقط م یعنی
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 "کرده با دلم نگات یبرات چکار نگم

عاشق  نقدریوقت کردم ا یمدت اخم نداشت تو دلم قربون صدقه اش رفتم من ک نهمهیشاد عمران نگاه کردم بعد ا یچشما به

 عمران بشم؟

 اتیوونگینگم برات چقدر قشنگه د"

 برات از صدات از عالقه ام به چشات نگم

 از چشام بخون خالصه نگم برات خودت

 کرده با دلم نگات یبرات چکار نگم

 اتیوونگیبرات چقدر قشنگه د نگم

 برات از صدات از عالقه ام به چشات نگم

 از چشام بخون خالصه نگم برات خودت

 "برات نگم–پازل بند ( ) یبهار نیو ار یرهبر یعل

 زداز اول اروم گفت: یوباز پل دیخند

 جونم دایو-

 زم؟یجونم عز-

 شمیعاشقت م شتریب یکنیخوشگل نگام م یلیخ ذارمیاهنگو م نیا یوقت-

 نگات کنم یبذار منم ه یجانم پس ه یا-

 ؟یبه کشتنمون بد ییخواینکشتم تو م یعوض یسیع-

 عاشقش بودم که کنارم انقدر راحت بود اروم گفت: دیخندیم یول بود ختهیاعصابش به هم ر یلیخ دیوخند

 میمحضر عقد کن میبر یدیتو که لباس عروس پوش دایو-

 زدم به بازوش : محکم

 رمیگیم میبعدا تصم ییایاز پس مهرم بر ب یتونیم نمیبب یخواستگار ییایب دیچه غلطا با-

 ها یبترش رمیگیزن م رمیم-

 ها نیسر سفره عقد مب نمیشیم رمیم ترمیمن که نزدک یکنیم دیهمه اش تهد خودیعه ب-

 ارمایرو سرت م دیکه نبا یاونموقع کار کنمیم کارتیچ نیبب نیسر سفره عقد مب نیتو بش-

 یکنیغلط م-

 دایو یراس-

 جانم؟-

 اونشب؟؟؟ یگفت یچ ایبه ارم گمیم-

 برگشت نیشم واسه همبار ازم خواسته بود مامانش ب هیمامانش بشم اخه  دمیگفتم که قول م-

 اهان -

 وگفت: دیخند زیور

 یشیم یاالنم که دار-

 پررو-

 یرفتم جلو یچند ساعت همه مرده بودن از نگران نیسمتم ا دنیهمه دو نییرفتم پا یوقت میدیگاز داد رس عیوسر دیخند

 وگفتم: ستادمیا نیمب

تظاهر کنم دوست دارم من عاشق  تونمینم گهیمن دراستش  میدیدیوقت تورو به عنوان عشقم نم چیجان شرمنده من ه نیمب-

 عمران شدم

 رو گذاشتم کف دستش وحلقه

 یهم بهوش اومده بود ول یبود وعمو سام دهیمادرش رو بخش نیبود ارت مونیگذشته بود ومن عمران فردا عروس یماه کی

 یول میشده بود یخوب یباز دوستا وشایا نخوشگل بود وبامزه ب یلیبودم خ دهید یرو چندبار یهنوز تحت مراقبت بود دختر حام

 دیچقدر فرقشه شا نمیبیم خوادیوبنده خدا م خوادیکه خدا م یزیبه چ کنمیاالن که فکر م زدیهنوز باهام حرف نم یخب حام

هم من داشتم  یبیبرسم چه داستان عج نجایبود که من اونروز فرار کنم از سر سفره عقد داداش فائزه وبه ا نیصالح ما ا

به من  ایهم حضانت ارم گهید میون کسالی تونهینم یبدم ترک کنه ول ادشی دیقرمز رو ترک کنه با لتریمران هنوز نتونسته فع

 واسش باشم یخوب یلیمن به عمران قول دادم مادر خ رسهیوعمران م

  یشمارا به عقد دائم لمیوک ایمعلومه ا هیبنا به مهر میگویبار سوم م یبرا یریخانم ام-
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 اجازه خدا وخانواده ام بلهبا -

 مبارک باشه-

------------- 

 :عمران

حس  یول شناختمیهم بودنو من اصال بابامو نم شیبودن مامان وبابام باالخره بعد از ده سال پ ایدن یادما نیعقدم بهتر یشاهدا

ائزه همه خوشحال بودن ومارال سارا خواهرم وارش ارما وف نیارامش خاص خودشو داشت ارت زدیکه م ییداشت حفا یخوب

  کردیخوشحالم م شونیخوشحال

 استیبله دن نیتر نیریبله تو ش یصدا

 بهم بله بگو باش شهیهم

 برهیم نیرو هم از ب گارمیقرمز س لتریف یتو تلخ یایرو ینیریبمون ش کنارم

  شناسهیکه خودشم خودش رو نم کنهیم ریگ ییایدن هی نیوقتا ب یگاه عشق

 ختمیپنجره با پنجره ام "

 ختمیبه حلقوم خودم ر زهر

 هوا یتورا از ته دل ب بغض

 ختمیحنجره او نیا ی گوشه

 شدم زجه شدم سوختم درد

 ها دوختم نهیبه لب ا لب

 شروع شد که تمامم کنم عشق

 مسئله اموختم نیتو هم از

 شد واریحوصله د یب ی کوچه

 عشقت سرم اوار شد ی خانه

 قلم بود شکستم که بعد هرچه

 دار شد یعاطفه  یب ی چوبه

 نگفتم چرا ویدینشن تو

 نگفتم چرا ویدیکش درد

 کرد سکوت تو در منقرضم

 ماجرا یمن وسلسله  جنگ

 به خودم زخم زدم در جنون من

 ات واژگون یشدم نلبعک روح

 بگو؟ ییبه بادم تو کجا هیتک

 ستون یمن ب کریپ شکندیم

 را شهیبزن ر شهینکن ت رحم

 را شهیبزن انهمه اند گند

 بکش رخته منو عقل من اب

 را شهیش یفلسفه  نیشو ا سنگ

 خودم خواستم جهیسرگ نهمهیا

 کم خواستم ویبود نیاز ا کمتر

 بود هوس کردمو نیمن ا جرم

 فاصله را کاستم نیا یاندک 

 دلم خواست فقط دور شد هرچه

 بود که مجبور شد نیمن ا دست

 کند دست تورا عشق من لمس

 شد وناجورینشد باز جور

 رهنیلوعبت در پ ی ملعبه

 منو اه هوس ناک من چشم
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 مرا سمت تنت سوق داد عشق

 مصرع نا پاک من نیبر ا یوا

 به احساس من یبه من وا یوا

 نشناس من هیبد قاف شعر

 را باختمو باختم هیقاف

 به ابرو به تن اس من یوا

 ام دهیتو مرا د یدیند خواب

 ام دهیتورا از همه پرس اسم

 تیواز دور یبود یقدم کی

 ام دهیسگ ارمرحله ترس مثل

 شکستن شدم یایمح یوا

 من شدم یبه من عاشقه  یوا

 تک وتنها به دشت یدرخت کهنه

 اهن شدم ی غهیتن خود ت بر

 بر سخره ها یشدم جار اب

 هم تو همان دره ها ییتو کوه

 در سرم یپخش شد یمن علم

 ذره ها یشده در معجزه  گم

 یدل وعقل تو حاکم شد نیب

 یسر به درون خوددل من  در

 لبم را بگو ریز یشنویم

 یخودینکن از طرفم ب فکر

 ستمیمن خود من ن ییکه تو تو

 ستمیعملم حرف زدن ن من

 نیام را بب یکن زندگ زلزله

 "ستمیا یحادثه م نیلب ا من

 

 

  V . RAHIMI1امضا

 22/11/1331 خیتار

 15:31:  ساعت

 11/12/1331در  شیرایو اتمام

 13:13:  ساعت

 را اواز کردن تاریبه نت گ نت یه

 اغاز کردن کرشیرا بر پ اغوش

 دارم ریپر از تصو ییتابلو ها من

 دارم ریتاث یکتاب خوب ب یکل

 چرت است میدانیکه م یسخنران یکل

 کدستیحس  یشعار مثبت ب یکل

 ستیکاف حینمانده بعد تو توض یحس

 منم تنها نجایا

 ـستــــــــــــــــیمـــن هم اضـــــاف نیهم

 ستـیمن هم اضاف نیمنم تنها هم نجایا     

 خدارا دارم من

 سالم  
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که عشقا ، انقدر دوستون دارم که  شمیجانم من فدا همتون م یا دیو ارادت به من دار نیخوب نهمهیکه ا شمیکه فداتون م من

ودوسدارم نظرات تک  رمیپذ انتقاد گمیبازم م کنهیکمکم م یلیمن عاشق کامنتاتونم چه خوب چه بد خ نیخودتون خبر ندار

 دیبزن لیبهم م هیشگیثابته هم لمیمیحرفا ا نیدارم ونه تلگرام واز ا جینه پ ارمد یحد االن دسترس نیتکتون رو بدونم تا ا

من  ستمیمن ن دیبهتره من شما هستم وشما من اگه شما ها نباش میچکار کن نیفقط بگ دیمطئن باش کنمیم تونیورپال خونمیم

کنار هم جشن  شویشصت سالگ اهللانش دهینوشتنم هم رس یشش سالگ یوموندم راس سمینویاطر شماهاست که مفقط واس خ

  میریبگ

من رو تا به تا  یکفشا نکهیواقا از ا ینه ول ای کنهیعوض م ویزیحرفا چ نیگفتن ا دونمیگلم ، نم یدوستا یزیچ هی یراس

 یلیمنم خ شهیکم نم یاز کس یزیراستش چ نیواقعا ناراحتم کرد نیزد نیزم تمویوشخص نیجام راه بر نیوخواست نیدیپوش

 راجع به رمان سورنا ... گمیم هاتوننکردم راجع به کامنت یبکنم ول تونستمیکارا م

ها  نیانصاف یب یلیخ یانتظار بهبه و چهچه داشته باشه ول شهیهم دیوصف کنه درسته ادم نبا مویناراحت تونهیتا نقطه هم نم چند

 نجامینگم ا یزیدادم سکوت کنم وچ حیاونقدر بد بود که ترج ستم؟؟؟راستشیواده ندارم؟؟؟من مفهموم خانواده رو بلد نمن خان

از اقشار جامعه ناخواسته  یسر هیمن حق کلمه رو عدا نکردمو واقعا به  دمیشا نیگیمن بدم وشما راست م دمیشا کنمیگله نم

بخوام  ای دمیلطفتونو شکر من دستور بالکتون رو نم یول کنمیم یعذر خواه دستبوسشونم هستم بنده و نجایشده هم نیتوه

 نیکردن بنده رو وبه ا یکاو تیقشنگ شخص یلیخعده  هی،  یمرس یپاکتون کنم تا فقط اسم ورسم خوب از بنده جا بمونه ول

 لیداره رمان تحو ستیاال سرش نب ییخبر که دنبال شهرته و اصال خانه وخانواده ا یادم از خدا ب هیکه بنده  دنیهدف رس

رابطه ها رو  نیمن رو بهتر شناسنیکه م ییبا کسا انمیبگم من با خانواده ام با اطراف ویزیچ هیواستون  نیبذار یول دهیاجتماع م

که  نیبذار یزیت یوبعد از اون نقد ها دیبنده بدون یخصوص تیاز شخص کمی دیمن رو قضاوتم کن نییخوایم یدارم لطفا وقت

که خانواده هاتون واستون  یهمونقدر دینکن نیلطفا توه یول رمیپذیرو راجع به رمانم م یداره من هر نقد یزیام نیحن توهل

 فیضع فمیلطفا ، من ضع نیخانواده بنده نش اتیوارد جزئ یول نیبه خودم کار داشته باش زنیعز امهستن من هم خانواده  زیعز

به اسم خانواده که تشکل دهنده  ییرو کلمه ا دیدارم به اسم تعصب شد یزیچ هی یولقبول  کنمیحق قلم رو عدا نم سمینویم

 یتهایسا ریز دیبزن غامیدوس ندارم واسه مادر بنده پ ئهبهشون بگه باال چشمتون ابرو یخونه مونه دوس ندارم کس یاش اعضا

مراعات  کمیاز منه من بدم ، پس  ستیمادر من نبوده از  یصفره اگه کوتاه شیتیاوضاع ترب یکرد تیکه ترب ییکه بچه ا میرمان

بگم  زمیچ هی هیدنچه خوب چه بد دوستون دارم تا ابد رابطه من وعشقا تموم نش نیعشقا ، همه اتون تو قلب من هست دیکن

 ایدن هی یخوشگلم دارما بازم ممنونم بابت نقد هاتون مرســــــــــ یکامنت کامنتها نهمهیا نیب
Vrahimi1234@gmail.com 

 همتون هستم یبه عهده خواننده محترم من فدا گذارمیرمان رو م نیدادن راجع به ا نظر

 دوستون دارم  میچاکر

 عاشقتونم زنهیم نیکه نبض تپنده زم یوقت تا

 رانیعضو ا یبه انجمن اهدا ییاهدا

 v.rahimi1 امضا
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