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بده باهام شهر هي شيجور نيهم  
نده عذابم باش من سمت تو  

نره ساعت نيا كاش تو يب  
كمه بازم ساالتو كل كه  
بده باهام شهر هي شيجور نيهم  
نده عذابم باش من سمت تو  

كمه طاقت راه به چشم  
همه از باخت و ديترس تو يب اون   

زده ماتم ي وونهيد نيا وابستته يبن ينم  
نده عادت ييتنها به منو بده حالم ينيب ينم  

خندته صدا تنگه دلم سرت از اب گذشت چرا  



زده ماتم ي وونهيد نيا وابستته ينيب ينم  
.نده عادت باز ييتنها به  منو بده حالم ينيب ينم  

خندته صدا تنگه دلم سرت از اب   گذشته چرا  
...... 

.....زنند يم اديفر رابرسرم نبودت ايگو..كننيم نگاهم شهر كل  
..ام خسته ييتنها يها مزرعه يها مترسگ يتمام ي اندازه به  

..تلخ.. يها خند لب...ها ابرو و چشم... نگاها از خسته  
...!اديفر   يب يها سكوت  

....نده عذابم برگردو.....تمامم  هم حاال من  
بودنت پناه و پشت.. يبرا شود يم تنگ دلم..يگاه  
اند گذاشته مسابقه بردنم نيب از يبرا.. دشمنند من با هم ها ربهعق  

...نگرم يم شهر كل.. به.. سكوت در ومن  
است تر دردناك اديفر هزاران از كه ميگويم زيچ كي.. فقط دل در  



......!بده باهام شهر هي  
** 

 تنها او.. ناك وحشت روز كي از بعد.. دوديم پدرش سمت به يحال خوش با
 نيا  كه هرچند. ببرد پناه اغوشش به تواند يم ترس بدون كه است يكس

 ها ميقد ان مثل. اغوش نيا كه هرچند. نباشد شيپ سال نيچند اغوش اغوش
... نباشد عشق پر. بود مادرش كه  

 تا اقل حد..  زند يم يارامش از پر لبخند شوديم حلقه دورش به كه پدر دستان
..!كنند شتياذ توانند ينم باشد پدر كه يزمان  

رديگيم فاصله پدرش از.. بلرزد ترس از وجودش بند بند شوديم باعث شيصدا   
...مايهست هم ما زميعز صادق-  

 يم كارا بيفر و بايز زنه نيا كه بار هر مانند. كنديم فراموش ارو پدرش
.... كند يم شيرها....نديب  

 رهنيپ ان در براقش و ديسف پوست كه. شوديم رهيخ بايفر به شعف با صادق
.. برد يم نيد و دل رنگ يا سورمه و كوتاه  



 اغوش به و كنديم نيزم از اورا يگهان نا يحركت در و كند يم تند پا سمتش به
.. كشديم  

 گونه نيا ديا ينم خوشش.. نگرد يم مادرش به اخم با تر طرف ان يكم محمد
...! كند يبر دل شيديجد همسر يجلو  

 به صادق اغوش در كه يحال در بايفر شود يم جمع خود در يا گوشه سوگل
 به ديبا كه داند يم خوب سوگول. ديا يم ابرو و چشم سوگول به برد يم سر

.. برود اتاقش  
 و كند يم كز يا گوشه..  رود يم اتاقش سمت به و شود يم بلند اهسته

 چه كشديم رونيب شيها عروسك كمد پشت از را مادرش عكس قاب يواشكي
 خوششان سر يها خنده يصدا كه ييها روز...  بود كه ييها زرو بود خوب قدر

 يم غبطه او به همه كه بود بايز قدر ان.. بود بايز مادرش...دننديشنيم همه را
.. نگذاشت يباق را ييبايز ان از يزيچ سرطاان اما.. خوردنند  

 از شتريب هم ديشا يحت كرد يم پر پدرش يبرا خوب را مادرش يجا بايفر حال
 سوگول..  بود بايز هم او اما. مادرش ي اندازه به نه بود بايز هم بايفر... شمادر
 مادرش صورت و كرد كينزد صورتش به را عكس قاب مادر يدور از تنگ دل



كرد باران بوسه را  
 شوديم مگر.. گذشت يم مادرش مرگ از دوسال تنها و بود سالش دوازده

.. كند فراموشش  
 نيهمچن.. بود كرده عادت خب اما بود فرسا طاقت هم هنوز شيبازو سوزش
 كند پنهان پدرش از را شيها زخم يجا دهيپوش يها لباس با بود كرده عادت

...! شد يم متحمل ديبا را يتر ديجد زخم كرد ينم كارا نيا اگر كه چرا  
 اخمو پسره نيا از وقت چيه.. شد اتاقش وارد زدن در بدون شهيهم مانند محمد

  بود مدهاين خوشش زشت و
بخور غذا ايب-محمد  

 ييخرما كوتاه يموها شد بلند جا از.. شد خارج اتاق از يحرف چيه بدون و
 شلوار.. زديم زار تنش در گشاد و قواره يب زيبول.. بود داده باال به تل با را رنگش

  مادرش ميقد مانند. نداشت يراه.. بدتر ان از هم رنگش بد گشاد و انداخته زانو
 خودش به تنها كه بود بايفر حال.. ديخر ينم شيبرا هارا باسل نيبهتر 

.. فرستاد يم مدارس و ها شگاه با نيبهتر را محمد.. كرديم توجه وپسرش  
 معلم كي  هم پدرش. خب اما نبود يا شرفتهيپ مراكز چندان. بم در كه چند هر



 امد ينم خانه به روز چند و رفت يم ها شهر به يگاه كه.. بود كرده ليتحص
... بود جهنم سوگول  يبرا ها روز ان كه..  

  گفت گرانه لهيح بايفر كرد يم يباز شيغذا با تنها
؟...يخور ينم چرا زميعز سوگول-  

 سرد خون همه نيا چگونه كه گرفت لجش ييدورو همه نيا از.. گرفت لجش
 كي درخواست يبرا. شبيد نيهم مگه.. كرديم يباز لميف و گفتيم دروغ

..!نسوخت داغ چنگال با شيبازو برنج رگيد بشقاب  
 پدرش كه ييها شب يتمام مانند خواست..خورد را شيغذا ي ادامه حرف بدون

  گفت حول با بايفر كه بشورد هارا ظرف و كند جمع را سفره ستين
....كنميم جمع خودم. گلم هيكار چه نيا جون سوگول نه يوا-  

 بايفر به افتخار با پدرش اشتد عادت مكر و ييدورو همه نيا به داشت عادت
شد رهيخ  

..! كرديم سكوت  ديبا يك تا.. داديم جوالن شيگلو در بغض  
 وتريكامپ با دارد كه يحال در.. رود يم اتاقش سمت به زند يم شيصدا محمد



  ديگو يم سوگول به رو كند يم يباز  دشيجد
....جاست اون دفترم-  

 محمد فيتكال  نوشتن. دهد يم انجام را شبش هر ي فهيوظ حرف يب سوگول
 دينوس يم و سدينو يم قدر ان و.  شيها قيتحق انجام.. شيها نيتمر نوشتن...
.. اند يپاش فرو حال در كمرش و گردن يها مهره كنديم حس كه ييجا تا  

ديگويم محمد به رو ارام  
سيبنو خودت و شيباق شدم خسته من اما مونده كمشي محمد-  

 يم واريد به و چسبديم را گل وسو گردن و زديخ يم بر يجا از يان به محمد
ديگويم يخشن اما ارام يصدا با و كوبد  

؟..يگفت يزيچ تو-  
 ريز دوباره و بكند را اش يچوقول بايفر به دوباره محمد كه نيا ترس از سوگول
  گفت پاچه دست زود يليخ  دهد جان كتك ضربات

.... سمينويم واست شميباق يچيه..ه..ه-  
 كه دانستند يم همه.. يول.. بود تر بزرگ او از سال سه محمد كه دچن هر



 هم را خودش از تر بزرگ نيسن يها درس و..بوده باهوش يسال خرد از سوگول
.. دهد انجام  تواند يم يراحت به  
....! كرد يم استفاده سو محمد نيهم ي برا ديشا  
... شديم تنها او دوباره و ديرس فرا پدر رفتن زمان دوباره و  

 جوانه سوگول چشمان در اشك شوديم اش يمداد نوك يپژو سوار كه پدر
... زنديم  
* 
....يكرد غلط تو  
...!مامان اخخ. كن ولم.. قران رو تو  
زند يم اديفر و كوبد يم سوگول دهان به ضرب با  
...يندار منو جز ياسم اوردن حق خونه نيا تو.. نبر و مامان اسم-  
..نشكونش-  

؟..يزن يم حرف يدار وزمهن تو-محمد  
... است گفته مادرش عكس به راجب بايفر به او شوديم رهيخ محمد به نفرت با  



 قاب داخل از را مادرش عكس و كند يم له شيپاها ريز را عكس قاب بايفر
 اتش به چشمانش يجلو را عكس يبار شرارت لبخند با و كشديم رونيب
...كشديم  

!دخند يم محمد و كشديم غيج سوگول  
.... اديم بدم ازت-سوگول  

 كشان و چديپيم دست دور را شيموها و رود يم سوگول سمت به خشم با بايفر
 يم را سوگول دست كف  كنديم روشن را گاز ريز رود يم خانه اشپز به كشان

..دهد يم قرار اتش  ميمستق حرارت يرو و رديگ  
 كنديم حس يحت را دستش سوختن يبو.. شود يم كبود.. كشديم اديفر سوگول

.. 
  ديگويم ارام و رديگيم را مادرش يبازو كه سوزديم شيبرا دلش محمدم يحت
...گهيد بسشه كن ولش-  
 سوزش افتديم نيزم به سوگول و كنديم سوگول يپهلو نسار يلگد بايفر

..! دهد جان جا همان در احظه همان دارد دوست.. كه هست يقدر ان دستش  



  ديگويم لب ريز ارام
.. بده نجاتم خدا و تور..يدار وجود.. اگه...يهست اگه.. ايخدا-  
...*خدا تورو.. گفتم خدا به كه    ام چاره يب حد چه تا كه دميفهم روز ان من*  
 اورا كرد بلندش نيزم از و گرفت را شيبازو محمد.. بود افتاده نيزم رو حال يب

برد اتاقش به  
 و.  بود رفته فرو خود در اش يزندگ انيپا يب جهنم از خسته و نيگ غم سوگول
.. بود دهيكش دراز او به پشت تر طرف ان يكم محمد  
 تمام. اش يداريب كه يخواب.. رفت خواب به و شد بسته چشمانش يك. دينفهم
!كرد رو نيا به رو ان از را اش يزندگ  

 لرزش افتاد اتفاق هيثان صدم در زيچ همه.. كرد باز چشم ييها اديفر يباصدا
 يزيچ..ختندير فرو هيثان چند در كه ييها واريد.. كرد حس نيزم از هك يديشد
....!يهوش يب و امد فرود شكمش يرو برو باشدت كه  
 يرو.. نديبب يزيچ توانست ينم قهيدق چند تا كرد باز را چشمانش يوقت

 از را يبد درد اما بخورد يتكان خواست..  بود خاك و گچ نرمه از پر صورتش
 توانست ينم يحت.. كند ناله صدا يب شد عث با كه كرد حس كمر و شكم جانب



نديبب را اطرافش و كند بلند سر  
 به قلبش ترس از.. بود مرگ به رو يگ تشنه زور از.. سوختيم شدت به شيگلو

..! شديم دهيكوب اش نهيس قفسه به شدت  
 شدينم دهيد ينور چيه.. كرد نگاه اطرافش به مبهوت شد واضح دشيد يوقت
 ي خانه از كه يزيچ تنها. بودن شده ختهير نيزم بر خانه يها اهن ريت..
!  بود اهن و خاك از ياوار.. بود مانده يباق شانيبايز  
 درست كه ياهن  ريز از بلكه تا كند تقال خواست دوباره.. ديلرز يم  وحشت از
 قرار شكمش يرو محمد تخت ج تا.. توانست ينم اما ديايب رونيب بود شيرو

 مين دو وسط از..اورا بود افتاده شيرو كه ياهن ريت بود شده باعث نيهم و داشت
..! نكند  
 يرو ب يعمود حالت به كه يبلند اهن ريت خورد يم يتكان نيتر كوچك اگر
 كرده هيتك يزيچ به باز اهنم ان انگار و بود شده كج يكم و بود افتاده او

.. بود يحتم مرگش وقت ان و افتاد يم برسرش  
  كرد ناله خشك و گرفته ييداص با
..كمك....كمك-  



 سبب ختير يم رونيب به دهانش ي گوشه از كه يخون و خشكش يها سرفه
....! ندارد وجود جا ان در ژنياكس كرديم حس...  بود شده ترسش  

  ديشن را محمد وار ناله و گرفته يصدا
!سوگول..سو-  
  گفت هيگر با
...كن كمكم محمد-  

  ديشن را محمد يصدا
 كرده ميزخم يكم يحت و روم افتاده يعمود حالت به اهن هي.. تونم ينم-
 كوچك پاست سر گهيد اهن هي كمك به.. اهنه نيا.. دارم يزير خون يليخ
...! روم افته يم بخورم يتكون نيتر  

 چشمانش.. اوست خود مثل درست محمد طيشرا كرد فكر خودش با سوگول
 هر اگر و بود كرده هيتك بود محمد يرو كه ياهن به بود او يرو ياهن.. شد گرد

...! افتاد يم يكي ان يرو يدوم اهن خوردنند م يتكان نيتر كوچك كي  
  ديشن را محمد ي رفته ليتحل يصدا



...دارم يزير خون.. يليخ سوگول رميميم.. دارم من-  
  زد اديفر ترس با سوگول

....كنه كمكمون يكي.....كمك......كمك-  
...شده هوش يب ديشا.. ديشن ينم محمد زا ييصدا گريد  

..!ساعت چهار و ستيب ديشا... است گذشته قدر چه دانست ينم  
 فرو و.. اوار. شدن خراب مثل.. ديشن تر دور يازكم را يبد يصدا كه
ديتاب چشمانش به يديشد نور اوار ختنير فرو با..ختنشانير  
  نداشت هم را انگشتانش دادن تكان ينا يحت گريد

...! شده قطع شيپاها خون انيجر  كرد يم حس و بود شده له انگار شكمر  
..ديشنيم را مرد دنيچند زدن حرف يصدا  

... پسرن و دختر هي.....جان نيا-  
 و.. شوديم كينزد بهش مخصوص يها لباس با و اطياحت با كه ديد را يمرد
  رفت بود محمد كه ييجا يعني او مخالف سمت به گريد يمرد
؟...خوبه حالت رمدخت- مرد  



..! امديم نظر به احمقانه يكم داشت او كه يطيشرا در سوال نيا  
  گفت گرفته ييصدا با حال يب 
!اب..آ..آ...-  

 را اب ي شهيش ي دهانه و..  گرفت سمتش به يمعدن اب يا شهيش يفور مرد
 يزندگ زره زره.. شديم دهانش وارد كه ياب ي قطره هر با..برد دهانش سمت به
! كرد يم حس را  
...!  ديكشيم اديفر و محمد نام مدام كه داد صيتشخ را بايفر يها اديفر يصدا  
 اشك يحال خوش از و داد صيتشخ هم را پدرش يصدا.. بايفر يها غيج نيب..

..! ختير شوق  
  ديشنيم را شانيصدا سوگول اما شدنند خارج جا ان از مرد دو
.. ميكرد يبرس و طيشرا ام..سالمن هاتون بچه تا دو. كتاي ياقا-  
 به اهن ريت تا دو نيا يانتها كه.. افتادن شما پسر دخترو يرو.. اهن ريت تا دو

 دخترتون.ميبردار رو افتاده دخترتون يرو كه ياهن ريت ما اگه.. كردن هيتك هم
...! رهيميم پسرتون ميبردار رو افتاده پسرتون يرو كه ياهن ريت اگه و.. رهيميم

 سقوط يكي همون يرو يدوم اهن ميبردار شونيكي يرو از و اهن يوقت چون



كنه يم  
  ديشن را پدرش مغموم و اروم يصدا

..دوتا شهينم-  
 ميكرد يبرس هارو راه ي همه ما.. شهينم كتاي ياقا نه-بهيغر مرد يصدا

...!باالست يليخ سكشير..  
  ديشنيم را بايفر يغايج يصدا

  ديبد نجات و محمدم.. ديبد نجات و محمدم-
  ديراشن پدرش يصدا

..بايفر كن صبر-  
 كه ميديرس جهينت نيا به ميديسنج و جوانب ي همه يوقت ما- بهيغر مرد

 افتاده تخته مثل يزيچ هي روش چون درصده هشتاد دخترتون نجات احتمال.
 االنشم نيهم.  بگم ديبا پسرتون اما.. برسونه يبياس بهش اهن. زاره ينم..

 حاال.. درصده چهل.. نجاتش احتمال و..  داده دست زا ياديز خون و هيزخم
... شماست با ميتصم  



 دختر او...!نكند انتخاب اورا پدرش شديم مگر.. ديكوبيم قرار يب سوگول قلب
 شديم مگر.. نبود او خون هم و...!  بود زنش پسر محمد و بود اش ياصل و يخون

..! ستين شتريب.. او نجات احتمال مگر.. نكند انخاب را او  
كه است درست ختير يم اشك محمد يبرا سوگول االن از  
...! نبود هم يمرگ نيچن. اقتشيل اما.. كرديم تشياذ  
 مشغول انگار شد شتريب رونيب يها صدا كم كم. كه.. بود گذشته ساعت دو 

 هيشب يزيچ بعد لحظه چند و شد بلند نيماش هيشب يزيچ يصدا.. بودند يكار
 مخصوص يلباسا با هم مرد تا چند.. امد بودنن ها ان كه ييجا به چنگك

 گفتننديم ييها زيچ استرس با و رفتند يم طرف ان و طرف نيا به مدام..

 رود يم بود او يرو كه ياهن  سمت به دارد  بزرگ چنگك ان كه ديد سوگول..
 را بود او يرو كه ياهن اگر.. شد خشك لبخندش اما. بزند يلبخند خواست...

 را محمد.. پس... افتاد يم او يرو به ميمستق بود محمد يرو كه يناه بردارند
..! بودنند كرده انتخاب  

 بر كه ياهن از جمله نيا قسم خدا به و خود چرخ سرش در ها بار جمله نيا
...! داشت درد شتريب بود افتاده شيرو  



 دنگر يم او به اوار يال البه از و شده خم كه ديد را پدرش و برگشت يا لحظه
  گفت ارام.. الود اشك و زده رتيح يچشمان با..
؟...يتونست طور چه-  

  ديشن هارا مرد اديفر يصدا لحظه همان
....رونيب برن همه-  

 بزند پلك كند فرصت كه ان از قبل و شد برداشته شيرو از اهن.. لحظه همان
. كرد سقوط شيرو به سرعت با بزرگ ياهن  

 با و ببرد تخت تاج ريز به را شيپا و دست كه بود نيا كرد كه يكار تنها
.... بكشد غيج وحشت  
**** 
....تهران.... بعد سال چهارده  
 كف ديسف يسنگا يرو چمدونم يچرخا كه ييصدا..  بود محكم اما اروم قدمام
  بود بخش لذت واسم كرديم جاديا گاه فرود

 يا ظهلح يبرا نفسم.. اميم رونيب گاه فرود از و زنم يم چشم به و نكميع



.. شميم دنيكش نفس به مجبور اخر در اما.. گرهيم  
 يا عالقه.. نميشيم و كنميم باز رو جلو در و دميم يتاكس راننده به و چمدونم..
... ندارم نشستن عقب به  

... نهيشيم لبام رو يپوزخند... زونهياو نيماش داخل ي نهيا از يخرس  
... ندازهيم بهم ينگاه راننده  

؟... ديبر يم فيتشر كجا-  
.گميم بهش كردن نگاه بدون حالت يب  

..خوب هتل كي به برو فقط.. كجا و يهتل چه ستين مهم-  
 چه تونهيم نيا و... ومدهين خوشش زدنم حرف نوع از.. هم تو رهيم اخماش 

!؟..باشه داشته برام تياهم  
؟..نيايم كجا از اما.. نباشه يفضول- مرد  

  گفتم بهش كردن نگاه بدون
!استانبول.هيترك..هيفضول..ش اسم صورت هر در-  

... شميم رهيخ اطراف به. نشيسنگ نگاه به توجه بدون. شهيم رهيخ بهم  



.... نبودم تهران وقت چيه من  
 كه.. زارميم داشبرد يرو رو هيكرا.. دارهيم نگه يلوكس و بزرگ هتل يجلو

.. شهيم رهيخ بهم متعجب  
؟..كمه-  
گهيم بهت با  
!هست ادميز خانوم -  
.! نرفته ادمي و رانيا يپوال. اقل حد كه خوبه.. شميم رهيخ يپنجاه به  
 شكهيم رونيب عقب صندوق از برام و چمدونم اونم و شميم ادهيپ نيماش از  

 توجه بدون.. رميم هتل يورود سمت به و رميگيم دست به و چمدون ي دسته
 كنم يم رزرو يتاقا روز سه يبرا و رم يم. ان يالب تو كه ييكسا رهيخ نگاه به
 يژگيو و مدل به جه تو بدون.. دادن بهم كه ام ياتاق تو من.. بعدش قهيدق سه..

 يم چمدون تو  و كنميم تا مرتب رو همه..  ارميم در تنم از و لباسام.. اتاق يها
 سمت به و كشميم رونيب  چمدون داخل از يخاكستر شرتك و تاب هي و زارم

.. رميم  حموم  
* 



.. بخشه لذت برام  مارستانيب ساكت يفضا يتو  كفشام تق تق يصدا  
.. زارميم رنگم ييمويل ي زهييپا يمانتو بيج تو و دستام  

 زدن در بدون و زارم يم در ي رهيدستگ يرو و دستم.. دم يم عت سر قدمام به
.. كنميم زيانال همرو هيثان چهار تو.  رومه روبه يبزرگ سالن.. كنم يم باز و در
...!دكتر.. زن تا چهار مرد تا نه...  

.. ان رهيخ بهم و برگشتن همه  
گهيم و شهيم رهيخ بهم يمراد  

 ميكن يمعرف بهتون رو كارال سايآ دكتر خانوم تا.. ديشد جمع جا نيا همتون-
 خطرناك يليخ ي غده كي  رانيا يوزرا از يكي پسر.. ديدونيم كه طور همون..
....درصده صد از درصد ده تشيموفق احتمال عمل نيا.. داره سرش تو  
 يدكترا يحت نه و گهيد يمارستانايب نه و مارستانيب نيا يدكترا از كدوم چيه

... نكردن قبول و عمل نيا شنهاديپ كشور از خارج  
 اون واز..!  درصده پنج فقط تيموفق احتمال كه  داشتن اعتقاد ها يليخ چون

 خانواده يبرا يراه چيه.. ودهب رانيا تو موندن ماريب ي خواسته نياخر كه ييجا
 از فقط هم خانواده اون.. نايا ي همه از جدا و.. نداشت وجود ماريب سرشناس ي



....كنن كمك بهشون عمل نيا يبرا بودن خواسته ايدن يا حرفه كامال يدكترا  
 كرد قبول و شنهاديپ نيا هيترك  يخصوص مارستانيب يدكترا از يكي كه نيا تا
 كه ماريب پدر كه ييجا اون از و..  ميكرد يبرس و كترد خانوم صوابق ما.

 الزم قاتيتحق خواست ازم.. بود من دوستان از يكي.. هيك. ديدون يم خودتونم
     دكتر خانوم كار از نانياطم يوبرا

... بدم انجام  
  گفت بهم رو يمراد

.. ديكن يمعرف همكارا به و خودتون ديكن لطف. كارهون خانوم-  
 با داشتن كه دكترا ي هيبق سمت وبه سرم  شدم رهيخ يادمر يچشما به

... برگردوندم كردنيم زميانال چشماشون  
 دوسال كه البته استانبول دانشگاه از..!..اعصاب و مغز يدكترا. كارهون سايا-
 و استانبول دانشگاه.. يشخص كامال ليدال به خب يول.. خوندم هاروارد يتو

...دادم هيترج  
 دارم كه يكار عواقب از ترس بدون كه نيا ليدل. خوندم يجهش و سال چند

 يدكترا نيبهتر از تا سه.. كه رو يا بچه تونستم كه..نهيا  جام نيا كنم يم



 در كه يا بچه... بدم نجات رو هزاره در كي.. نجاتش احتمال. بودن گفته هيترك
 شينايب صد در صد احتمال به دكترا نيبهتر دست ريز و طيشرا نيبهتر

....!داديم دست از رو گهيد يزايچ يليخ و.. شييچشا حس..افظشح  
 شمام و من از و خونه يم درس مدرسه  تو داره  االن بچه اون...تونستم اما

 حداقل يول.. بدم نجات مارويب. تونم يم صد در صد. بگم خوام ينم... تره سالم
....كردم مويسع  

.... كردن يم نگاهم فقط متعجب و ساكت همه  
گفتم و انداختم باال و ابروم هي  
 مميليفام و اسم.. هستم جا اون ميمق...ام يرانيا من...بود رفته ادمي.. اهان-
....هيشخص ليدال به مربوط بازم.. خب..  

گفتم و يمراد سمت برگشتم  
 و اراميدست.. بدونم شميم حال خوش و.. دارم فرصت ماه سه فقط من-

؟..كجان..همكارم  
  گفت و جلومو اومد.. بود دكترم البته و مارستانيب سيرئ كه يمراد 



...جان نيهم-  
 ابراز از بعد و دادن تكون برام يسر هم اونا كه. زد اشاره دكترا از تا چند به

.. رونيب اتاق از رفتن ييگو امد خوش و يبخت خوش  
..! موندن زن و مرد تا پنج جمع سر  

  گفت لبخند با و جلوم اومد كچل و تپل يپسر
..بختم خوش تونيياشنا از..هستم يديس-  

.. دادم دست باهاش  
.. چشماش رنگ درست بود يعسل يموها با زهيم زهير تپل دختره هي يبعد نفر  
..هستم فر نژاد عسل-  

.. دادم دست باهاش و زدم يكيكوچ لبخند. بود اومده خوشم ازش  
 رشتد يچشما كه يمشك يليمستط نكيع و يا قهوه يموها با بلند قد يپسر

  گفت و شد رهيخ چشمام به  جلوم اومد كرد يم پنهون سبزشو و
...هستم يكمال-  
 جمله به تنها.. يعاد يليخ منم بود نكرده دراز سمتم به دستشو كه ييجا اون از



 ي
...!كردم اكتفا. بختم خوش-  
 اومد سمتم به برنزه پوست و يا قهوه خمار يچشما با الغر و بلند قد دختر هي

..!مونهيم شكالت مثل.. رهيگيم شكل لبم يرو يپوزخند...  
گفت و كرد پرانداز تاپامو سر دادينم يحال خوش از خبر چندان كه ييچشما با  
... هستم يصبور-  

 رو به رو يا افتاده جا مرد با كه اخر فرد طرف برگردوندم رومو بهش توجه بدون
  گفت لبخند با شدم

..هستم لو صادق-  
..!نداختيم نيتك ادي و من... كردم يبخت خوش ارازه و زدم بهش يلبخند  

 هماهنگ فردا يبرا رو كارا و.. گفتن بهم و فشونيوظا كدوم هر كه نيا از بعد
 به دكترا گر جستجو و پرستارا كنجكاو نگاه.. ميشد خارج اتاق از عسل با. كردم
...!ومدينم خوش مزاقم  

 هرچند...رهيگيم شكل رولبم اروم يلبخند.. كردم تنم كه و رنگم ديسف فرميوني



..! ستين مهم.. خب يول كوتاهه ياديز كه  
...! كرد يمعرف بخش يها بچه خودش قول به از تا چند به منو عسل  

 چند و گذاشتم ميگوش تو و بودم دهيخر مارستانيب از بعد. كه رو يكارت ميس
 رهيخ هتل از رونيب ينما به و بودم نشسته تخت يرو  كه يحال در.. بعد لحظه
گفتم يترك به.. بودم  

..الو-  
..رهيبگ شكل لبام رو يلبخند شهيم باعث هانيآ يصدا  

؟..يخودت ساياآ-هانيا  
كشميم دراز پهلو به تخت رو  
؟..باشه يك يداشت توقع.. اره-  

 تقال داره شهيهم مثل.. رهيبگ شكل لبام رو يلبخند شهيم باعث دافنه يصدا
...ارهيب در هانيآ چنگ از رو يگوش كنهيم  

...زارهيم بلندگو حالت رو صدامو و شهيم موفق اخر  
.......!!!!!!!!!!!!!!سايآ-دافنه-  



..دارم دوست و جانشيه پر يصدا  
؟.يخوب تو.. خوبم من-  
گهيم و خنده يم  
 و مير يم ور اون و ور نيا  ياغل يب يابونايخ تو ميدار يخال جات يه-
...!ميخور يم كيميس  
..!كشميم آه گاه خدا نا  
 نشده يزيچ.نميبب.. طوره چه حالت..يخوب سايآ.... رو دختره.كن ول اه-هانيآ
!!!؟؟؟؟..يديند رو يكس..  
...!شناسنينم هم منو ننيبب.. نباش نگران.. گذشته سال چهارده كه.گفتم نه-  

؟..ينكرد دايپ  پيت خوش و خوشگل دكتر جا اون-دافنه  
گميم و زنميم يلبخند  

؟..يخوايم خودت واسه.. هيچ-  
  اديم هانيا حرص پر يصدا

.. خواد يم تو يبرا بخواد خودش يبرا ديبا يچ واسه نه-هانيآ  



..!كنهيم نگاه دافنه به ضيغ با داره يطور چه كه كنم تصور تونستم يم  
اديم دافنه يصدا  

..!بودن نگرانت يليخ ملك و نيتك..!يشينم تياذ..! خوبه جات تو نميبب بگو-  
 بهشون و تلفن و ششونهيپ حتما. زنم يم زنگ آدا به شما از بعد.. دونم يم -
...دهيم  
...!بهيعج زيچ همه..يستين كه تو.. شده تنگ يليخ واست دلمون سايآ-هانيا  

  گميم و زنم يم يلبخند
!داداش.... شده تنگ واستون دلم منم-  

.....كنم يم حس تلفن پشت از لبخندشو  
...برم ديبا من-  

...!كن جور خوشگل دكتر كي حتما-دافنه  
... خندنيم هم اونا و خندم يم  

..رميگيم آدارو ي شماره  



گميم ذوق با.. شنوميم كه و ملك يصدا  
....!ملك-  
گهيم بلند بلند.. جانيه با  
؟...يخوب زميعز سايآ.... زده زنگ سايآ ايب... نيتك نيتك-  

نهيشيم چشمام تو اشك  
 و نيتك با دعواهات يبرا عطرت يبو يبرا دستپختت يبرا دلم...نه شما بدون-

  شده تنگ ساحل كنار خوردن قهوه يبرا.. غرات غر
اديم گرفتش يصدا  

...يبر ينبود مجبور تو زميعز-  
گميم و زنميم پس و اشكام  

.... شدميم رو روبه ديبا.. بودم مجبور-  
شهيم لبام  مهمون لبخند دوباره.. شنوميم كه و نيتك يصدا  

؟..زده زنگ دخترم-  



  دارم دوست رو واژه نيا قدر چه
...زدم زنگ من بله-  

.. شنوميم و خندش يصدا  
؟..خوبه حالت ؟..يديرس. قشنگم-  
...! شدم خوب شما با..خوبم نيتك.. خوبم-  
؟. كجاست آدا يراست-  

 بزنه زنگ شماره نيا به بعدا گم يم. زميعز حمام رفته-شنوميم و ملك يصدا
... 
.؟..خبر چه گهيد خب-...  
... 
* 
 و عسل به و دميفهم يم و يديجد زيچ.. مدام و بودم غرق يحساب عكسا يتو 

.. گفتم يم يديس  
 بلند شايازما جينتا و عكسا يزرو از قهيدق چهل و ساعت كي از بعد و سرم



.كنميم  
!ستين يكاف-  

رهيم وا هم از چهرش عسل  
...يخوا يم بار چند..سايآ.اخه ؟ييييچ-  
گميم تيجد با  
... زيچ همه شه گرفته الزم شاتيمااز.. دوباره-  
  گفتم يديس به رو
...بده نشونم كنمو عملش ديبا كه ويكس اتاق ايب باهام هم تو-  
 عيسر معموال دييدويم سرم پشت يديس البته ميرفت يم راه يديس با رو راه تو
...رفتم يم راه  
... كرد باز رو ياتاق در  

.. شدم اتاق وارد كوتاه يمكس از بعد  
 يمهم يادما.. حد از ياديز خانوادش.. نداشت هم يتعجب..! بايز و بزرگ تاقا هي

..!بودن  



 كه يزمان معموال.. هم تو رهيم اخمام تخت يرو ساله شونزده يپسر دنيد با
 همه يزمان هي چون ديشا... كنميم كارو نيا كنم نگاه ترحم با يكس به خواميم
..!دميكشيم زجر درون از من و كردنيم نگام ترحم با  

گهيم..  دنميد با و سمتم گردهيبرم پسر  
.!نه اي زندم هنوز ينيبب.. يبزن سر بهم.. ياومد هم تو..هيچ-  
... رونيب بره زنميم اشاره يديس به چشم با  
.. هم تو رهيم اخماش... كنار زنم يم هارو پرده و رم يم پنجره سمت به  
 دوتا مثل شياب يچشما نوزمه اما... كبوده چشماش ريز و دهيسف.. الغره ياديز

...براقن يا روزهيف سنگ  
..بدم نجاتت اومدم.. نه-  
.. كنهيم نگام رتيح با  
ه؟يچ-  

....يكس گفتيم ييدا..اما.. اما-پسر  
  زارم يم و بميج تو و دستام 



.. بدم نجاتت تا. اومدم من.. خب يول.. گفته بهت يچ تييدا ستين مهم برام-  
گهيم تياعصبان با  
....شما....!ديگيم دروغ همتون.. ندارم ينجات راه چيه نم.. نه-  
...شهيم ساكت كه يجور برنده و زيت زنم يم زول چشماش تو  
 ستين كارم تو ترحمم. زارم ينم الالت به ينين من.. كن باز گوشاتو خوب-
 يتو از و دستام لرزش داشتم يسع كه يحال در...  دميد ترشم بد تو از طيشرا..
.. دادم ادامه كنم كنترل بميج  
 دوتا.. بود شكسته كمرش كه  شناسميم رو ساله دوازده ي بچه دختر هي-

 بود داده دست از شويكل هي.. بود شده خورد هاش دنده.. بودن شده فلج پاهاش
 هم گهيد يدوتا.. كردن ينم حركت  انگشتاش از تا سه.. بود شكسته گردنش..

  بود شكسته سرشم..  بودن شكسته
.بود مونده زنده يحالت نيهمچ تو.. شب هشت و زرو هفت  
 بودن كشته روحشم.. تر بد همه از.. نداشت يچيه... گرما.. نور.. غذا.. آب بدون

... 



  بودم كرده محار و لرزششون.. بميج تو دستام كردن مشت با
....! عمل اتاق تو رفت بار شيش..! نايا ي همه با  

.... موند زنده اما..كرد لمس لحظه لحظه و مرگ  
....كنهيم يزندگ و.... سالمه هم حاال  

  گفتم لرزون يا چونه با 
 كه يوقت..ش با مطمئن... اونه از بهتر يليخ يليخ يليخ تتيوضع تو اما-

 چرا درصده ده توكه مال... موند زنده و بود چيه دختره اون موندن زنده احتمال
..!باشه دينبا  

 رونيب رفتم اتاق از گونش رو اشك قطره و مبهوت و رهيخ نگاه به توجه بدون
 دور و دستام.. تعادلم ندادن دست از يبرا.كردم برخورد يكس به.. محكم كه

... كردم حلقه روم روبه مرد ي شونه  
 كرديم نگام يگ رهيخ با كه روم روبه پسره دنيباد و كردم بلند اروم و سرم

  گفتم و گرفتم فاصله ازش هم تو رفت اخمام..
.. ديببخش-  



  دميشن و صداش كه بودم برنداشته دوقدم گذشتم كنارش از
 بود يليتخ ياديز كمي داستانتون ديكن ينم فكر  ؟..ساله دوازده ي بچه دختر-
!.. 
  شدم رهيخ مرموزش يچشما به.. سمتش گشتم بر
..!باشه ياشتباه كار سمع استراق ديكن ينم فكر هم شما-  
)يزيچ به كردن گوش يپنهان يمعنا به سمع استراق(  

  گفت و انداخت باال و هاش ابرو
.. ستين تر بد مرگ حال در يا بچه به گفتن دروغ از اقل حد-  
 ديام كه ديهست ها شما نيا..!  محترم مثال ياقا ستين مرگ حال در بچه اون-
...ديكرد غيدر ازش و  
افتادم راه  و كردم پشت بهش..  رشيخ نگاه به توجه بدون    
* 
 و اپارتمان يساز نو.. راجب داشت يزبون چرب با مرد.  كرد باز ديكل با و در

.. گفتيم اجارش خوب پول و خوب يها هيهمسا  



 يگرفته دود ينما.. ستادميا ييرايپز بزرگ و يسرارسر يپنجره يرو روبه  
!نداشت يتيجزاب چيه نظرم به!..داد نجاتم كه يشهر  

..!يبنگاه وچاق حراف مرد سمت برگشتم  
..!لهقبو-  
* 
 از.. خونه ديكل ليتحو و  پول پرداخت و امضاع از بعد و بودم نشسته  بنگاه يتو

.. شدم بلند جام  
گفتم و مرد سمت برگشتم خروج از قبل  

 كم ساختمون ينما و ها پله و وارايد به توجه با ستين نوساز خونه..يراست اها-
 ومديم دوم ي طبقه ي سه واحد از هم دعوا يصدا..ساختشه سال هفت كمش

 يمكان تيموقع به توجه با!  ستنين پرفكت  چندان هاشم هيهمسا جهينت در.
...!دادم پول بهتون يالك تومن فدهيه كمش كم گفتم كه ييزايچ نيا و خونه  
 گفتم فقط.. صميخص نه. دارم وقتشو نه كه بود نيا واسه گرفتم رو خونه اگرم
..!دونميم.. كه ديبدون  



..  شدم خارج جا اون از بنگاه در  حاظران يشده  گرد نگاه به توجه بدون
... رفتم نيماش شگاهينما سمت به راست هي و گرفتم يتاكس  
 هم درست... كنميم دايپ و محبوبم نيماش اخر و زدميم چرخ نايماش يال البه
 نيا شده كه هم ذره هي اقل حد يطور نيا.. استانبول تو نميماش مدل و رنگ
 هيهمون. رنگم يمشك خشگل ي كوپه..كنميم فراموش و يبگيغر يلعنت حس

...! ادينم خوشم توجه جلب از چون.. ادينم خوشم غيج يرنگا از. خواميم كه  
 ي خونه سمت به خودم  نيماش با..  پول پرداخت و نيماش يمعامله از بعد
....بهتره تيوضع االن حداقل و.... رميم دميجد  
* 

.. كننيم يباز توپ دارن دافنه و هانيآ.. نشستم ساحل لب  
... ام رهيخ ايدر به مسكوت من و نشسته من كنار آدا  

 يمعن تونم ينم و گنيم كه ييها جمله از يبعض.  مين و سال كي بعد هنوزم
..!بفهمم و كنم  
 ادي و نوشتن و خوندن شديم مگه دافنه و هانيآ و آدا و معلم با كه چند هر

..! نگرفت  



 تو يلخت يها لباس با كه ييزنا! بهيعجا ي ايدن وناا ي ايدن نظرم به هنوزم
 كه ييجهنما همون از.. بود جهنم جا اون نظرم به..!  رفتنيم راه ابونيخ و كوچه

..!يبسوز توش حقته گفتيم بايفر  
..!زنهيم شيتپل يانگشتا يكوچولو يناخونا به و رنگش خوش قرمز الك آأا  

 داره يحال در و زارهيم هاش زانو رو و دستام لبخند با.. نهيبيم كه و رميخ نگاه
 چشمام تو اشك من.. زنهيم الك من زشت و كج يناخنا يرو به زنهيم حرف
..! هيبخ رد از پر دستام.. شهيم جمع  
..نداره صابقم يدستا به يشباهت چيه كه..  الغر زشت يدستا  

 كف رو و گردونه يبرم و دستم  و زنهيم يلبخند كه هيچ دردم فهمهيم انگار آدا
..!سهينويم انگشت با رو يحروف  دستم  

گهيم بالبخند كه فهمه يم.. فهمم ينم يزيچ  
....!بايز -  

.. زنميم بهش يلبخند  
...خونه.. ميگرد بر كه زننيم صدامون كه اديم ملك و نيتك يصدا  



 من.. كولش رو ندازهيم رو آدا هم من هم حركت هيتو و سمتمون اديم هانيآ
 غيج غيج پشتمون هم دافنه.. خندهيم بلند بلند آدا يول نمز يم لبخند مسكوت

...!!رهيبگ يكول اونم خواديم كه كنهيم  
* 

 كهيت كهيت يموها..  زنم يم تن ميمشك نيج جذب شلوار با مويا سورمه يمانتو
.. كرده تصرف و چشمام ي گوشه و يشونيپ از يقسمت.. ميفندق دار مج و  

  سخت برام. ديبا ياند و سال چهارده  عدهب كه هيزيچ تنها  يمشك ي مغنعه
 نظرم به و..  كردمش سرم درست  يگم در سر و يعالف ربع هي از بعد..!  باشه

 چهرم كه يتيمعصوم از..! دهيم نشون تر بچه دمميم نشون كه ينيا از افمويق..
 يرو و برميم ميزرشك رژ سمت به دست. حرص با.. شميم متنفر.. دهيم نشون

.....كشميم ميگوشت و هبرجست يلبا  
 به..  رفته نيب از الل بدبخت.. خوره يتوسر دختر اون شميم مطمئن يوقت

 خونه از  ميا سورمه يكيمش ريج يها  بوت دنيپوش بعد و رم يم فميك سمت
 ضبط به و اهنگم فلش.. افتم يم راه نيماش تو نشستن از بعد..شميم خارج
   خواننده يصدا زنميم نيماش



شهيم پخش  ilyas yalcintas(cok yalnizim) عالقم مورد  
... 

...رميم  ضميمر اتاق سمت به..   روپوشم دنيپوش از بعد..  شميم مارستانيب وارد  
..! شميم مواجه قبل روز سه گستاخ مرد البته و يكمال با و..  كنميم باز و اتاق در  

 به توجه ونبد و گميم لب ريز سالم به هيشب يزيچ منم دهيم سالم اروم يكمال
..رميم سپهر.. سمت به.. كنهيم براندازم رهيخ كه يجذاب و لباس خوش  مرد  

..زنهيم لبخند اروم.. كنميم حس تنها.. كنم يم حس.. دنميد با سپهر  
..!دكتر سالم-  
  گميم نفر دو اون به توجه بدون بيج به دس و رميم سمتش به
؟. يا اماده-  
گهيم تعجب با  

؟..يچ ي اماده -سپهر  
.. دادم ادامه كردميم چك و تشيوضع كه يحال در  



 دور.. رونيب يبر دوستات با...يبخون درس.. مدرسه دوباره يبر ديبا كه نيا-
..!!!!!!!!!!!!!!!يباش داشته دختر دوست.. دور  

..!يكن يزندگ... كال و.. يكن ورزش  
 دختر دوست گفتم كه نيا  از بعد مخصوصا..  گرفت عمق لبخندش. كردم حس
..!يباش داشته  
..! جورم چه اونم.. ام اماده-سپهر  
؟.. هيچ اسمتون دكتر خانوم گميم-سپهر  

  گفتم شدميم خارج اتاق از  كه يحال در. يعاد-
..!دكتر خانوم-  
 نوع يبرس مشغول قدر اون... افتادم راه بود شده داده بهم كه ياتاق سمت به..
 و يديس كه نيا تا.. گذشت ورط چه زمان دمينفهم كه بودم شده سپهر يماريب

...! رفتن يديس با و داد قهوه وانيل هي بهم عسل و اومدن هم همراه عسل  
 و رميگيم دست به و چيسوئ.. لبخند با نميماش دنيد با..  شميم نگيپارك وارد
 لفظ نيا از اديز.. افتم يم راه. دميجد يخونه سمت به  نيماش در كردن باز بعد



 نداشته عادت كه گرفتم ادي يعني.. ندارم عادت ديجد يزايچ به.. ادينم خوشم
.. باشم  

 از چندان كه نيا وجود با و.. كنميم عوض و رميمس.. ندارم رو خونه يحوصله
 ستين سخت چندانم شاپ يكاف كي. كردن دايپ خب اما ارمينم در سر ابونايخ
..شميم شاپ يكاف وارد..  
 هم تو رهيم اخمام.. اون از تر بد يسالبا و عيفج شيارا با ييدخترا.. دنيد با
..!نداره هيترك با يفرق جا نيا هم چندان..  

... شميم رهيخ رونيب به پنجره از و دميم سفارش ترك قهوه  
-*  
 ادينم دل. دافنست به دادن اميپ مشغول هانيآ...  نشستن كنارم.. آدا و هانيآ

..!باشه داشتهن ارتباط باهاش.. ستين ششيپ زشيعز دختر دوست كه حاال  
 بودم                   رهيخ اونا به.. تنها مسكوت.. گذشته سال سه تموم مثل من
!... 

 كنم فكر  نه.. چهارده دميشا...شدميم پونزده كنم فكر.. بود سالم چند اصال
.. داشت يتياهم چه..!  بودم شونزده  



چه تونستميم نداشتم خوانوادم يبرا يتياهم نيتر كوچك كه يمن  
 برم داشتن يسع.. كه شديم يسال سه كه..  باشم داشته ييها بهيغر با.. يصحبت

..!كنم فكر بهش يا ذره يحت.. خواست ينم دلم كه يا يزندگ به گردونن  
 البته و بودنند  تپل ي بامزه زوج هي كه نيتك و ملك..نفره چهار يا خوانواده

.. داشت وسعر لباس مزون وملك  بود دانشگاه استاد نيتك..! جذاب  
 و من كردن سرپا يبرا كه يخرج.. بودم ونشونيمد و جونم كه يا خوانواده

 اصال...!  پدر.. بود نكرده برام خودمم پدر و كردن من واسه گهيد يزايچ يليخ
...! ست حرفه چند رو و رنگ يب و كدر يواژه نيا  

- 
اومدم خودم به گارسون يصدا با  
..!سفارشتون خانوووم-  

 و فنجون.. تشكر از بعد.. گرفتم گاز و زدم رژ يلبا ي گوشه و دمكر بلند سر
 يول.. نداشت و انكارا اي استانبول يها قهوه طعم.. كردم كينزد لبام به اروم
..!نبود بدم.. خب  



 دادن انجام واسه كارا يليخ هنوز.. رفتم خونه سمت به... قهوه خوردن از بعد
..!داشتم  

- 
  رفتم يم گهيد يسمت به يسمت  از مدام دست ب تلفن

 از تنها ماريب  يبرا درمان روش.. تنها كنم يم فكر من اما.. دونم يم.. استاد-
...!حله راه همون  
 فكر كه هيزيچ از تر نييپا تيموفق امكان..  باالست سكشير..سايآ -استاد

..!يكنيم  
....دونيم  

.....!ضيمر... گفت دهيپر يرو و رنگ با عسل و شد باز شدت با اتاق در  
..كردم قطع و تلفن عيسر يليخ  
   ميدييدو يم رونيب سمت به عسل همراع كه يحال در..؟..شده يچ-

 مييدون ينم!  ..  انگار شهيم خفه داره  ها يماريب از يكي - گفت بغض با عسل
..! ميكن كار يچ  



 هي شيپ ياومد كه.. نيگور كدوم نايا...! ظرفشان..! مرام يك..! يديس-
..! زمغ متخصص  

 با كه ييپرستارا تا سه.. ورودم با.. ميديرس ضيمر اتاق به بده جواب بخواد تا
!كنار رفتن كردنيم نگاه ضيمر به.. داشتن دهيپر يرو و رنگ  

 بدن شك بهش بخوان تا...    بود جوون دختر هي.. ضيمر سر يرو رفتم يفور 
 نشيس يفسهق يرو يدر  ضرب حالت به و دستام..!.. رفت يم دست از حتما
...شمردن به كردم شروع فشار هر با و دادم قرار  

.....كي  
...دو  
....سه  

..... دادم انجام دوباره.. برنگشت  
.. كي  

...دو  
...سه  



.. برنگشت بازم  
 حركت هي با و انداختم ينگاه و ديبا كه يقسمت و..  برداشتم و زيم يرو يچاقو
 ختير رونيب.. يجهش حالت به.. نخو يمقدار.....  كردم فرو بدنش تو   رو چاقو

 سرفه و دنيكش نفس به كد شروع و شد زيخ مين ضرب به ضيمر.. بعدش و
    دهنش رو ماسكشو و بودن اورده كه رو و ژنياكس دستگاه زود...  كردن

.. گذاشتم  
 انيب كه دادم عالمت پرستارا به و بزنم هيبخ مارويب زخم كه.. گفتم عسل به
.. رونيب  

 بود سپهر  ياليفام از كه ادب يب و گستاخ مرد اون..دنيد با.. تمبرگش يوقت
 اتاق از..اشناش و نيسنگ نگاه به توجه يب كرديم نگام رهيخ.. هم تو رفت اخمام.
. گفتم ضيغ با... شدن جمع دورم پرستارا..  رفتم رونيب  

؟...!گهيد بود يچ نيا-  
..!دكتر خانوم يچ-پرستارا از يكي  
 و مردنش و بودن ستادهيا ضيمر سر رو شما مثل پرستار تا سه چرا كه نيا-

..!كردنيم  تماشا  



 يا حرفه هنوز.. ميگذرونيم ياموزش ميدار ما.. خدا به - گفت هيگر با شون يكي
!نبودن كه هم دكترا از كدوم چيه.. ميندار ادي  

 خواستم چيزي بگم كه با شنيدن صداي اشنايي خشكم زد 
  - سالم

همه ي اندامم انگار خشك شده بود زير لب گفتم         
! ن ندارهاامك  

 پايان فصل يك
 به قلم 

Marjan m2 
......ادامه دارد  

    
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


