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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

به روبه روم زل زده بودم .توی ذهنم دنبال گناهایی بودم که دندون هامو رو به هم فشار داده بودم و 
 با انجام دادنش وضعم شده

بود این ...منتظر بودم ازدادگاه بیان بیرون مدتی طول نکشیدکه متوجه شدم مامانم داره میاد سمتم 
 با حال پریشون چندقدمی به

 اقعیت تلخ سمتش برداشتم.دلم می خواست بازم بگه نشد ،ولی افسوس که همیشه و
 !چی شد؟ -من

هیچی از دست اون بابای دیونت راحت شدم،طالقم رو گرفتم . انگارآب داغی رو روی سرم   -مامانم
 ریختن .چشمام رو بستم

ومتوجه شدم بی اینکه به من توجه کنه از کنارم رفت . نرفتم دنبالش منتظربابام هم نشدم وبه سمت  
 ماشینم رفتم وسوار شدم و 

ضم ترکید قطره های اشک دونه دونه و آروم آروم روی صورتم میریخت نمیتونستم حرکت کردم .بغ
 جلوی اشکام رو بگیرم 

خیلی وقت بود منتظر این بودم تا یه دل سیر اشک بریزم .مشت کرده بودم و با یاداوری هر خاطر  
 ضربه ایی به فرمون ماشین 

یم .ضربه ایی بخاطر بی توجهی مامان  میزدم .ضربه ایی بخاطر اینکه دیگه کنار هم نمیتوستیم باش
 ،ضربه ایی بخاطر مشغله

 . کاری بابا
 . همینجور توی حس بودم که گوشیم زنگ خورد

http://www.romankade.com/
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روی صفحه رو نگاه کردم ارسالن بود نفسم رو با صدا دادم بیرون و گلوم رو با تک سرفه ایی صاف  
 کردم گوشی رو برداشتم

 و جواب دادم
 ...بگو-من

 !نمیای شرکت ؟ً -ارسالن 
 ... حوصله ندارم خودت یه جور راست و ریستش کن-من

 پس بالخره طالق گرفتن !شب میام پیشت روانی؟؟؟ -ارسالن
 ... باشه -من

گوشی رو قطع کردم .وبعد ازگذشتن مدت نسبتا طوالنی رسیدم خونه . بدون عوض کردن لباسام  
 مستقیم رفتم اتاقم و 

نستم تا شب منتظر بمونم وتحمل کنم تا ارسالن بیاد.گوشی رو از  خودموانداختم روی تخت . نمیتو 
 جیبم درآوردم وزنگ زدم بهش 

. 
 ---- بوق بوق بوق---- بوق  -من

 ... بگو –ارسالن 
 . ارسالن آب دستته بزار زمین .حالم بده بیا پیشم -من

 . اونجام دیگه ساعت نیم تا میام االن باشه–ارسالن 
سینم وبه سقف باال سرم زل زدم .دردکلیه هام داشت آروم آروم شروع میشد گوشی رو گذاشتم روی  

 .انگاری بازم زیادی بهشون
فشاراورده بودم.دستم رو گذاشتم روی کلیه هام مدتی طول نکشیده بود که این درد چند برابر شد  

 .عین مار به خودم میپیچیدم و از 
 ... ن که رسیدهدرد ناله میکردم . صدای اف اف خونه در اومد ارسال

با هزار زحمتی که بود خودمو به آیفون رسوندم ودکمه رو فشار دادم و در خونه رو باز کردم همون جا  
 نشستم .دیگه نمیتونستم

حتی قدم ازقدم بردارم . با صدای آسانسور روبروی خونه فهمیدم که رسید وارد خونه شد به سرعت به  
 سمتم خیز برداشت 

  هیچ نصیحت تو به من از. اخه داره ربطی چه تو به شدن جدا همدیگه از ل عاق  ادم دوتا–ارسالن 
 بردن  بین  از ارزش غمی

سالمتیت رو نداره حتی ارزش یک لحظه درد کشیدنت رو نداره رفیق ،حتی اگه این ناراحتی بخاطر  
 جدا شدن پدر و مادرت 

 ...باشه. ببین با خودت چیکار کردی ! ؟پاشو بریم دکتر پاشو
 وکمکم کرد تابلند شم 
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 . نمیخواد بیا بشین کارت دارم .{وبه آرومی روی کاناپه نشستم}ارسالنم نشست روبه روم -من
 ... نیار در بازی مسخره پاشو. حالتو  ؟نمیبینی نمیخواد  که چی یعنی –ارسالن 

 نمیخواد بشین کارت دارم ؟؟؟  -تقریبا بلند گفتم }من باصدایی{
 ... میشنوم بگو –ارسالن 

 ...تایه مدت نمیتونم بیام شرکت میتونی خودت یه جوری جمع و جورش کنی ؟؟؟ -من
 .من به  بسپورش نکن رو  اونجا فکر اوکیه –ارسالن 

 قربونت رفیق شفیقم.میتونی امروز رو بمونی پیشم ؟  -من
 ... داداش حتما هباش –ارسالن 

 . همون جا درازکشیدم و کوسن رو گذاشتم زیر سرم
 . میکنه درد هات کلیه  میشی عصبانی هرموقعه تو –ارسالن 

 . برگشتمو بهش نگاه کردم
 اوکی؟  کنم یاداوری رو  پیش ساعت چند ماجرای نمیخوام بیخیال خدا  رو  تو ارسالن –من 

 ... حاال  خب –ارسالن 
 پسر  گل افرین –زدم و سرم رو تکون دادم }من    نیشخندی{

 ارسالن لبخند زد و رفت تلوزیون رو روشن کرد
 !!!ها خوبه واست.استخر بریم ای پایه فردا –ارسالن 

 . نه حوصلشو ندارم باید یه چند روزی به خودم استراحت بدم  -من
 میکنه فرق بقیه   با شرایطت تو باشه یادت همیشه ؟میالد کنی خیال فکرو یا بدی استراحت –ارسالن 

!!!... 
 . بلندشدمو نشستم وبه حرفاش گوش دادم بعد از اینکه حرفاش تموم شد

 ارسالن اینم قبول داری مشکالتم با بقیه فرق میکنه ؟؟  -من
 ... دیگه دارن همه  رو مشکالت –ارسالن 

نقد مسعولیتن ؟{بلند شدمو ادامه  همه ی آدمها خانواده بی خیالی مثل من دارن؟یا همه زیر بار ا -من
 دادم }همه مریضی منو دارن

؟همه باید تو یه خونه ی مجردی زندگی کنن همیشه تنهاااااااااااااا؟؟؟ارسالن فکر میکنم بعضی وقتها  
 حالمو نمیفهمی درست فکر 

 میکنم !؟ 
 سکوت کرده بود وهیچی نمیگفت 

 باصدای بلند تری }درست فکر میکنم ؟ {
 ... زدم زیر میز عسلی .صدای خیلی بدی دادوشکست با پاهام محکم

 هوی با توام .چرا حرف نمیزنی ؟؟؟  -من
 . ایندفعه صدام میلرزید وچشمام پر شده بود بلند شدو اومد سمتم
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 !!! میگی راست  ،تو کردی قاطی ،باز باش آروم –ارسالن 
.اونقدر گریه کردم که کمی آروم شدم  بغلم کرد .سرم رو گذاشتم رود شونش وبلندبلند گریه کردم 

 ،ازبغلش اومدم بیرون ونشستم
 روی 

 .کاناپه
 ... خسته شدم ارسالن دیگه نمیتونم-من

 . اومد نشست کنارم
 ... کنی سکوت ،باید  کنی فراموش ،باید کنی تحمل باید  بگم  چی –ارسالن 

دم ،باید طالق مامانو  راست میگفت باید مشکالتمو رو فراموش میکردم بایدمریضیمو تحمل میکر
 وبابامو فراموش میکردم ...اما

 ...نمیشد
 . ی که میگفتی بودراحت همین به کاش ای –من 

 ؟نه رستوران یه بریم ،پاشو  کنیم  شروع  حاال همین از بیا  بنظرم بخوایی اگه البته میتونی تو –ارسالن 
 ...نیار

 . بریم میشه خوب  حالم  کارا این با اگه –نیشخندی زدم } من   {
 . منتظرتم منم شو آماده برو  پس –ارسالن 

 ... دیگه کن  ول خوبه همینا –من 
 . کن شروع  حاال ازهمین که گفتم –ارسالن 

دستمو گرفت ومنو کشون کشون به اتاقم برد .نشستم روی تخت وبه حرکاتش نگاه کردم ،اول در کمد  
 رو باز کرد و یه تی شرت 
 . در آوردشکالتی ویه شلوار کتان 

 ... منتظرتم بیرون  بپوش بیا –ارسالن 
 . ودرو بست .بلند شدمولباس هایی که آماده کرده بود رو پوشیدم واومدم بیرون

 .؟؟ چطوره –من 
 } یه نگاهی به سر تا پام انداخت :به به چه خوشتیپ شدی بپا ندوزدنت .{ لبخندی دندون نما زد

 . رفت ژل مو رو از اتاق آورد
 . کن درست  هاتو مو بگیر –ارسالن 

ژل رو ازش گرفتم وبه سمت آیینه ی بزرگ پذیرایی رفتم تقریبا یه ربی روی مو هام کار کردم . اومدم  
 . پیش ارسالن

 . بریم  آمادم من –من 
 ... بریم باشه –ارسالن 
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و هامو  برای آخرین بار خودم رو توی آیینه نگاه کردم ،دستی روی ته ریش صورتم کشیدم ویکی از ابر
 انداختم باال.خیلی جذاب

 ... شده بودم
 !!! ه ترک بردارهک االن کردی نگاه رو آیینه  انقدر بابا بیا –ارسالن 

 دیگه باشه –من 
به سمت در خونه رفتم و قفلش کردم وسوار آسانسور شدیم مدتی طول نکشید که توی پارکینگ سوار  

 ماشین ارسالن شدیم و با 
یمون حرکت کردیم .بالفاصله ارسالن ضبط ماشین رو روشن کرد وروی  هم به سمت رستوران همیشگ

 یکی از آهنگ هاش 
 }کلیک کرد.{شااااااد

 . همینطور مشغول گوش کردن آهنگ بودیم که صدای گوشیم در اومد
 ؟؟؟  کیه ببینم کن کمش ارسالن –من 

 ... ،باشه باشه –ارسالن 
 بله بفرمایین .؟  -من 
 نشی نگران بگم  بهت خواستم نیستم مدت ،یه  پاریس کاری سفر یه میرم دارم من میالد سالم –بابا  

... 
 بابا من خیلی وقته که نگرانتم ،بگذریم باشه خوش بگذره-یه نیش خند زدم } من{

 ... عزیزم  خداحافظ  –بابا  
 }دوباره اعصابم داغون شد دوباره یاد اتفاق های ظهر افتادم .{طالقشون

 ؟!!؟ بود  کی –ارسالن 
 . پاریس میره داره میگه بود بابام  –من 

کن از بابات یاد بگیر ...چه فکر   ،نگاه داده استراحت خودش  به بابات مدت یه پس آهان –ارسالن 
 !!!خودشه ؟

انقدر سریع و پشت سر هم حرف میزد که نفهمیدم کی رسیدیم .حرف میزد حرفایی که شاید مثل 
 نصیحت بود اما افکار من خیلی 

 . ز این حواشی بوددور تر ا
 . رسیدیم  پایین بزن –ارسالن 

 . اومدم پایین وبا هم به سمت رستوران رفتیم ووارد رستوران شدیم
پشت میز کنار پنجره نشستیم ،درست روبروی میز ما یه اکیپ دخترونه اومدن شور و غوغای جوونی  

 توشون موج میزد ،که 
بهشون ...محو خنده های از ته دلشون بودم ،گمونم مشغول صحبت و خنده بودن ب.زل زده بودم 

 شاد ترین دخترای شهر رو 
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 داشتم می دیدم
 !!! یا بیرون ؟کجا ها سیر میکنیب  بابا چیه –ارسالن 

 . ،همینجام هیچی...هان –من 
 ... ارسالن پوزخندی زدو گفت :آره کامال معلومه

 !!!؟ شادن چه... ندارن زندگیشون تود  مشکلی هیچ انگار کن نگاشون ارسالن –من 
 ؟ زیادن هم چقدر آره –ارسالن 

 !بخندم دل ازته اینا مثل منم روزی یه میشه یعنی –من 
 ...چرا که نه؟ خودت و دست کم نگیر میالد -ارسالن

 .مشغول نگاه کردن به اون اکیپ بودیم که گارسون اومد وسفارش هامون و گرفت و رفت
 بگیریمبیا یه سلفی   -ارسالن

 .بیخیال حوصله ندارم ول کن -من
 ...باشه هر جور راحتی -ارسالن

مدتی بعد غذامون و اوردن وما شروع کردیم به خوردن غذا فقط کمی از غذامو خوردم واصال اشتها  
 نداشتم
 !چی شد دوست نداری؟ بخور دیگه -ارسالن

 .نه خوبه نمی تونم بخورم اشتها ندارم -من
 من خیلی گشنمهباشه ولی  -ارسالن

 )نوش جان کوفت کن(مزاح -من
 .تکیه دادم به صندلی ودوباره به همون دخترا نگاه کردم

 !توچسبیدی به این دخترا امروز، حاال کدوم چشمتو گرفته؟ -ارسالن
مزخرف نگو ارسالن. اونا فقط یه مشت بچه مدرسه ایند همین منم فقط به خنده هاشون نیگا   -من

 .میکنم
 ...ه بابا حاال چقدر سریع جبهه میگیری؟باش -ارسالن

گوشیم و در اوردم وباهاش بازی میکردم مشغول بازی بودم که دوباره صدای خنده این مزاحم در  
 .اومد

 میگم میخای یکم سربه سرشون بزاریم؟ -ارسالن
 سرم و ازبازی بلند کردم وزل زدم توچشماش 

 .سالشونه 51 یا 51خجالت نمی کشی اونا که سنی ندارند فقط  -من
 فقط امروزو؟  -ارسالن

 .نه نمیخاد -من
 ...خواهش -ارسالن

 نه، نه،نه -من
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 چشمم افتاد به بشقاب خالی ارسالن 
 خوردی؟ پاشو بریم -من

وازصندلیم بلند شدم به سمت صندوق رفتم وحساب کردم اومدم از رستوران بیرون مدتی طول 
 نکشید که ارسالنم اومد بیرون 

 ...دیگه چرا وایستادیبریم  -من
 .باشه بریم -ارسالن

و رفت سمت ماشین ودزدگیر و زد و درها باز شد. سوار ماشین شدم. بالفاصله دخترهای توی 
 رستوران هم اومدن بیرون

 !اصال انگار قسمته امروز ما این دخترها رو اذیت کنیم.حس می کنم خودشونم دوس دارنا -ارسالن
 . دادیا...؟روشن کن بریمگفتم نه دیگه چه گیری  -من

 . نخور حرص تو فقط ،باشه باشه –ارسالن 
و ماشین رو روشن کرد و حرکت کرد .یه لحظه و ناخود آگاه درد کلیه هام بی دلیل شروع شد ،هر  

 دفعه که جا به جا میشدم
 . دردش کمتر نمیشد هیچ ، بیشترم میشد .ناله هام کم کم داشت شروع میشد

 .!؟ شد ؟چت  یخوب میالد –ارسالن 
 ؟  دکتر ،بریم ارسالن ... ارسالن –من 

 ؟ میشه شروع  دردات زود به  زود انقدر جدیدا ؟چرا هات کلیه درد دوباره –ارسالن 
 ... و سریع پیچید توی یه دوربرگردون تا منو به نزدیکترین بیمارستان برسونه

خودم نبودم و نمیدونستم دارم چیکار  ناله میکردم ،از درد پاهام رو به زمین میکوبیدم . تو حال  
 . میکنم

 . رسیدیم –ارسالن 
صدای ارسالن {رسیدیم } بهتردن خبری بود که شنیدم ،از ماشین پیاده شد وبا چند نفر غیر از خودش  

 دوباره برگشت .فقط 
اومدنش رو دیدم ،چون بعدش از درد زیاد بیهوش شدم ،وقتی چشمام رو باز کردم یه جای سفید بود  

 کم دقت کردم به دور رو ی
 ... برم و ارسالن رو دیدم ،که روی صندلی خوابش برده بود.بیدارش نکردم

به پنجره ی سمت راستم نگاه کردم .هوا خیلی گرفته بود وانگار میخواست بارون بباره ،همینجور یه  
 مدتی رو توی فکر بودم .که

 . باالخره ارسالن از خواب بیدار شد
 ... اومدی بهوش ...ااااااا –ارسالن 

 !همراه ما رو باش . پسر تو که از من زود از هوش رفتی ؟ -تک خنده ایی زدم } من{
 !!! خوابیدم  انقدر یعنی...؟ شد صبح  کی –یکم به دور و برش نگاه کرد . ارسالن 
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 ... باش زود بریم ،بپوشم بده  لباسامو پاشو  حاال بابا  آره –من 
 . تختی این مهمون  روزی ،سه  دو ؟حاال سالمتی به کجا –ارسالن 

 . میدم  انجام کارو این که ،میدونی میرم خودم نیای بخدا. نمیمونم من ارسالن بابا برو –من 
خالصه در حال جرو بحث بودیم که دکتر با پرستار وارد اتاق شد .هر دوتامون سکوت کردیم وبه 

 . اومدن دکتر نگاه کردیم
 ؟  مریضی مثال  تو –از زیر عینک یه نگاهی کرد } دکتر   دکتر{

 ؟  مگه چطور –من 
 ... پسرم بکش  دراز تختت روی بگیر –دکتر  

 . برم خونه میخوام میگه  دکتر آقای دیدین  کجاشو حاال –ارسالن 
 . خطرناکه  خیلی بیمارستان از رفتند.  فعال نه –دکتر خندید } دکتر {

 !!! ندارمولی من که االن درد  -من 
 ... نه یا بشی مرخص میتونی. بدم  نظر بتونم تا بیاد جوابش  ،باید گرفتن ازت  آزمایش  تا چند –دکتر  

با حرفهایی که زد فهمیدم یه مدتی رو باید اینجا بمونم و این برام خیلی سخت بود . پرستار نزدیکم  
 شد و فشارم رو گرفت ،با 
 . دکتر از اتاق خارج شدن

OK   باشم شرکت کارای سر باال باید  خودم بیاد بیتا میزنم ،زنگ زیاده  شرکت توی اکار –ارسالن 
 ؟  بمونی  خودت نمیشه ندارم  رو  بیتا ی حوصله اصال من ارسالن بابا –من 

 ... اداش نمیتونمد شرمنده –ارسالن 
 . از اتاق رفت بیرون .بالش روگذاشتم پشتم و تکیه دادم بهش و یکم به اتاق دقت کردم

اتاقی با دیوار های سبز کمرنگ،و پرده های همرنگش ،و دو پنجره ی کنار هم که سمت راستم قرار  
 داشت .سمت چپم یخچال و 

یه کمد کوچولو بود که فکر کنم لباس هامو اونجا گذاشته بودن . در باز میشه و ارسالن توی چهار  
 ... چوب در نمایان

 فعال رفتم من... اینجاست دیگه ساعت نیم تا کردم هماهنگ –ارسالن 
 فعال  –من 

دوباره باید اون خواهر بیخیالم رو تحمل میکردم ،خواهری که جز خوشگذرونی و پول خرج کردن کار  
 دیگه ای بلد نیست .پنج

سال ازم کوچیک تره و همیشه دوست داره با همه لج کنه ،و یکمم میشه گفت پرحرفه .با فکر کردن  
 بر بهش خندم میگیره اون 

عکس من خیلی با اطرافیانش سریع گرم میگیره چه اشنا باشن و چه غریبه .ولی من نمیتونم به 
 راحتی با کسی ارتباط برقرار کنم 
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. 
صبح بود االن هاست که پیداش بشه .مدتی   55:11از فکرو خیال میام بیرون و به ساعت نگاه میکنم 

 از حرفی که زدم نمیگذره
 ... ه توکه در رو باز میکنه و میپر

  کی ؟ کرده شوهر ،کی ،سالمتی ،خوشی  خوبی گلممممممم میالد داداش به... سالاااااااام سالم –بیتا  
 داشتی ؟شنیدم گرفته زن

میمردی !عههههههه پس چرا نمردی !اهان ارسالن یچاره رو کشتی ؟؟دیگه چخبرا ؟خبری چیزی  
 !نیست ؟

 .}ورورورورور{ هی بگیر ؟نفس خبرته چه. اومد زلزله این باز وااااااااااایی –من 
 ... بزنه  غر هی میخواد  ،دوباره شد مردا پیر مثل این دوباره اه –بیتا  

 . حس میکنم یکم زیاده روی کردم حالت چهره اش کامال عوض شد
 !!!م خواهر گلم ،بیا بغلم باز که به تو برخورد ؟ببین بیا –من 

نزدیک میشه دستام رو باز میکنم ،وبغلش میکنم .توی این دنیا  سر شو میندازه پایین و آروم آروم 
 شاید تنها کسی که برام مونده

 ... بود همین بیتایی هست که تو بغلمه
 ی ؟ کرد چیکار خودت  با باز میالد –از بغلم میاد بیرون } بیتا {
 ...؟  نمیدونی –پوزخندی میزنم } من  {

 ؟  کنی تمومش نمیخوای –بیتا  
 .نیستن دوتا و یکی که دردام. میشد کاش ای لیو میخوام –من 
 ؟  کنیم زندگی باهم  رو  مدت یه بیام –بیتا  

 سکوت کردمو سرم رو انداختم پایین ،از این تنهایی خسته شده بودم
 ؟  ؟خوبه چطوره. باشیم هم با تا میام پس –یه لبخند دندون نمایی زد } بیتا  {

 ... بهش نگاه کردمو آروم گفتم :خوبه
 یکم بهش نگاه کردم ،به خنده ی از ته دلش خدایا من چقدر این آدم رو دوست دارم ؟ 

 ؟  میکنی نگام اینجوری چرا چیه –بیتا  
 موشی   موش... میشی موش  شبیه خندیدنی –من 
 !؟ میشی خرس   شبیه توام –بیتا  
 ...پرو بچه!!!  دار نگه  رو بزرگتری  و کوچیکتری ااااااااحترام –من 

گوشیش در اومد به صفحه ی گوشی نگاه کرد و بالفاصله از رفت بیرون .بدون اینکه به من صدای 
 چیزی بگه ...چند دقیقه بعد

 وارد اتاق شد 
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 ...؟ بود  کی –من 
 . ستم بود .همیندو هیچی – یکم به تتتتتتتپپپپپتتتتههههت افتاد } بیتا {

 ... یر نیک کاسه هستمشکوک شدم ولی خب چیزی نگفتم ،اما مطمن بودم کاسه ای ز
 ؟  لطفا بده  یخچال روی  از گوشیمو بیتا –من 

وقتی بهم داد ازش تشکر کردم .و شروع کردم به گشتن اینیستا گرام و مشغول دیدن فیلم و عکس  
 شدم ،زیر چشمی حواسم بهش 

 . بود .که سخت مشغول چت کردن بود
 ... یه مدت ازش غافل شدم ،حتما یه خبری

 . سالم اومدم آمپول تزریق کنم به سرمتون -اتاق شد .پرستار پرستار داخل 
 . اومد نزدیک .اهمیتی ندادم و ادامه ی فیلم رو نگاه کردم .بعد از اینکه پرستار از اتاق رفت بیرون

 !؟ نمیشی ناراحت بگم  چیزی یه میالد –بیتا  
 ...؟بگو چیی –من 
 !تخون   بیام مدت یه نمیتونم راستش،من... راستش  –بینا  

 }...دیگه فهمیدم داره چه غلطی میکنه{
 گناهی چه ارسالن  بیچاره... شد شروع هام کلیه درد دوباره شاید باشی من پیش  باید بیتا نه –من 
 ؟ کرده
 ! میگیرم پرستار برات  خوب –بیتا  
 پرستار رو ندارم .اتفاقی افتاده نمیتونی بیای پیش من ؟  ی حوصله  اصال من بیتا –من 

 ... ندارم  موضوع این با  مشکلی ،من ،نه ،نه نه –سریع جبهه گرفت } بیتا {
 ؟؟؟ چته ببینم بگو نرو حاشیه انقدر میشناسم رو  تو من –من 
 . کن ولش  اصال هیچی –بیتا  

،گوشیش زنگ خورد و بدو بدو خیز برداشت سمت  از اتاق رفت بیرون .در اتاق رو که میخواست ببنده 
 گوشی .ولی من نزدیکتر 

 . بودم و بالفاصله گوشی رو برداشتم و جواب دادم
 . بفرمایین بله –من 

 ؟  نیستن خانوم بیتا ببخشید  –پسره 
 } سمتش گرفتم رو  گوشی...{ گوشی اتفاقا. اینجاست چرا –من 
 ... زدی زنگ  االن چرا الو –بیتا  

همینجور که حرف میزد از اتاق خارج شد .خون جلوی چشمام رو گرفته بود ،امیدی که نسبت به و 
 بیتا داشتم از بین رفت . با 
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اشوبی که دقایقی پیش تو دلم افتاد .بلند شدم رفتم در اتاق رو قفل کردم وبعد لباسامو عوض کردم  
 .کیف بیتا رو از روی تخت 

 رفتم .بیتا از روبه رو میومد برداشتم و به سمت سالن بیمارستان  
 ؟ میری داری کجا –بیتا  
  گرفتم رو بانک  عابر  کارت{. منتظرتم حیاط توی من کن  حساب  پذیرش برو میزنی حرف  چقدر –من 

 }... سمتش
 . به حیاط بیمارستان رفتم و ماشین بیتا رو از توی پارکینگ در آوردم و منتظر بیتا شدم

گرفته بودم و اخم ابرو هام رو نمی تونستم از روی صورتم محو کنم ،دستم  روی فرمون ماشین ضرب 
 رو زیر چونم گذاشتم و به

 . اومدنش نگاه میکردم ،مدتی بعد اومد و سوار ماشین شد
  خطر خیلی بیمارستان از رفتند که گفت اینم و میاد آزمایشات جواب دیگه روز  دو گفت دکترت –بیتا  
 ... ناکه
 . دیگه کن ول.  فهمیدم بسه –من 
 ! ناراحتی میکنم حس شده  چیزی –بیتا  
 . خوبه حالم هم خیلی نه –من 

تاخونه هیچ حرفی نزدم .حرف های من تازه تو خونه شروع میشد ،کلید رو انداختم داخل قفل ودر رو  
 باز کردم ،بیتا هم پشت 

 . سرم میومد
 . ببند  سرت پشت  درم –من 

 . ونه ویه لیوان آب خوردمرفتم مستقیم به سمت آشپز خ
 ... دارم کارت اینجا بیا –من 

 . و خودم نشستم پشت میز ناهار خوری آشپز خونه ،اومد و درست نشست رو به روم
 ؟ چیه  اسمش زد  زنگ بهت که پسره یارو این–من 
 . باربد –بیتا  
 ؟؟؟  هست بقیه مثل اینم –من 
 . نمیدونم –بیتا  
 ؟  زده تیغت  چقدر االن تا –من 
 ... کن  صحبت درست –بیتا  
 .؟  ؟هان میشه چی نکنم صحبت درست –من 

 . هیچی نمیگفت ولی من خیلی حرفا برای گفتن داشتم
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  همین اولش  از. لباس مزون کدوم نیست معلوم ؟مامان کشوره کدوم نیست معلوم االن بابا –من 
 یه کردن وقت  ،کی بود اینجوری

بدبخت کی توی این دنیا تو رو بخاطر خودت میخواد .تا حاال از خودت  بار بزنن تو گوشت .بگن :آخه 
 پرسیدی 

چند تا پسر بازیت دادن } بیتا چرا به خودت نمیای ؟ عاشق چیه این پسره شدی ؟ احمد ،مرتضی  {
 ،محمد ،حاال هم باربد همشون

 ... تو رو بخاطر یه چیز میخوان اونم فقط پول باباست .همین
 . ازی میکرد و سر شو انداخته بود پایینبا آستین مانتوش ب

 .؟ نمیکنی ولشون چرا –داد زدم } من  {
 } با دستم سر شو بر گردوندم سمت خودم داشت گریه میکرد .{با صدایی پر از بغض و لرزون 

  بگی برگشتی بار یه... عوضیا  این گفتنای عاشقتم عاشقتم  همین به راضیم  من نداره اشکال –بیتا  
 و  خواهر مثال ،ما گلم آبجی

برادریم یه ماه همدیگه رو ندیدیم ،دلمو به چی این خانواده خوش کنم .به قول خودت مامان و بابا  
 هم نمیشه پیداشون کرد تو بگو

 من همون کارو کنم ؟ 
 .صدای گوشیش در اومد . گوشی رو در آورد و جواب داد

 بشنوم صداتو  نمیخوام دیگه}  زد جیغ .{  بشنوم صداتو نمیخوام دیگه... عوضیا  گمشین همتون –بیتا  
. 

 . گوشی رو پرت کرد زمین و بلند شدو به سمت در رفت .خودمو بدو بدو به در رسوندم
 . دارم کارت بشین  خوردم  قسم بری نمیزارم بخدا ببین کجا کجا –من 

 . بدون اینکه بهم نگاه کنه رفت توی یکی از اتاق ها و در هم از پشت قفل کرد
نفس عمیق کشیدم و با خیالی آسوده رفتم روی کاناپه دراز کشیدم . همیشه فکر میکردم بیتا  یه 

 خیلی شاده ولی توی دلش چه
 ... غوغایی بود من خبر نداشتم

 . صدای گوشیم در اومد از توی شلوارم در میارم و جواب میدم
 ...بگو جانم –من 

 ن نه ؟ کار خودتو کردی ؟از بیمارستان زدی بیرو -ارسالن 
 ... منظور –من 

 پیشت هست ؟  کسی االن –ارسالن 
 . بیتا –من 

 . بیارم بگیرم  ؟ میخورین چی ناهار –ارسالن 
 ... روش بزار هم تا دو  گرفتی خودت برای چی هر –من 
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 خداحافظ   پس باشه –ارسالن 
 ------- – من

.یاد اوری دیشب ناراحت  بلند شدم و شیشه خورده های دیشب که هنوز روی زمین بود روجمع کرد 
 کننده بود ،ولی غیر از تحمل 

کردن این روزا هیچ کار دیگه نمی تونستم بکنم تا زمانی که به کلی فراموش کنم .بعدش رفتم آشپز  
 خونه و کتری رو پراز آب

 . کردم ،وزیرش رو روشن کردم
ته اتاق بیتا نگاه میکردم  خالصه یکم صفا دادم به خونه و بعد از هر کاری که انجام میدادم به در بس

 .یه اه عمیقی از ته دل کشیدم 
 . زنگ خونه به صدا در اومد ،به سمت در میرم و بازش میکنم

 ؟  خوبی سالم –من 
 خوبم  سالم –ارسالن 

 . و وارد خونه میشه و غذا هارو میزاره توی آشپزخونه
 ؟  کو  بیتا  پس –ارسالن 

 . بگم بهت بیا... آروم –من 
 ...بگو –نزدیکم } ارسالن  میاد{

 د .االن توی اتاقه میشه بری صداش کنی بیاد غذا بخوریم ؟؟؟ش بحثمون یکم راستش –من 
 شد دعواتون چی سر حاال... کع نمیکنین  رفتار عادی ادم تا دو مثل  سرت تو خاک– خندید } ارسالن {
 .؟

 ... میگم بهت بعدا حاال  برو –من 
 . بیتا و خودم رفتم توی آشپز خونهو هولش دادم به سمت اتاق  

به ارسالن اعتماد داشتم .پسر خوب و صادقی ،توی دوران دبیرستان با هم دوست شدیم و تا حاال  
 . دوستیمون ادامه داشته

پسری قد بلند و چشم ابرو مشکی با سیبیل های با حالش و خیلی هم دوست داشتنی ... باباش رو  
 همون دوران اوایل دوستیمون

دست داد ،ولی مامانش رو تقریبا یه سال که از دست داده ومثل من توی خونه ی مجردی زندگی  از 
 ... میکنه

صدا شون اومد و فهمیدم که دارن نزدیک میشن ،کار چیدن میز منم تموم شد .میشینم پشت  
 میز،بیتا و ارسالن با هم به آشپز خونه 

میکنیم به خوردن غذا ...مدتی از خوردن  میان میشینن پشت میز بدون حرفی هر سه تامون شروع 
 غذامون که گذشت ،صدای

 . گوشی ارسالن در اومد
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 } میشه خارج خونه آشپز از.{ میگردم بر. فوری تماس یه میخوام معذرت ببخشید –ارسالن 
بهترین فرصت بود برای معذرت خواهی اما نمیدونستم باید از کجا شروع کنم ،بیتا هم فقط داشت با  

 . غذاش بازی میکرد
 .ببخش شرمنده رفتم  تند میدونم –من 
 . اشکال نداره منم حالم چندان خوب نبود –بیتا  

 ... لبخندی که زد یعنی اعالم دوستی بین منو بیتا
 ؟ پیشم میمونی پس –من 
 داداشی  اره –بیتا  
 ... بشیم خانواده یه دوباره بتونیم امیدوارم –من 

روی تصمیمش تاثیر میزاره و به خاطر همین خوشحال بودم .{ارسالن وارد مطمن بودم این حرفم 
 } آشپزخونه شد

 ؟؟؟  کردین ،آشتی خندیدین شما... چیشد  چیشد –ارسالن 
 .آوهوم –من 

 بعد از اینکه غذا هامونو خوردیم 
 . میشورم  رو  ها ظرف خودم من بیرون   برید پسرا –بیتا  

 . لطفا... بیار من برای نبات   چایی یه شد تموم کارات اینکه از بعد زحمت  بی  پس –ارسالن 
 ما ...امر دیگه ایی باشه؟بچه پرو حت باشه –بیتا  
 اگه زحمتی نیست برای من یه چایی ساده .مرسی  -من

 کنیدااااااااا   تعارف اگه مدیونیت... میکنم خواهش –بیتا  
رفتیم سمت مبل های راحتی و هر کدوم روی  من و ارسالن با خنده از آشپزخونه اومدیم بدرون و 

 یکیشون ولو شدیم
 چطوره؟ شرکت  وضع –من 

 رقیب شرکت پیش موفقیتمون به داشت امید میشه اما نداشتیم چشمگیری پیشرفت –ارسالن 
 ... بگیری  عهده به مدتی یه رو  شرکت ی اداره میتونی پس –من 

 . میتونم آره –ارسالن 
شد ،دیگه فکرو خیالی ندارم .مدتی تقریبا طوالنی گذشت و بیتا با یه سینی  حاال دیگه خیالم راحت 

 چایی اومد کنار ما نشست 
وسینی چایی رو گذاشت روی میز ،آستین مانتوش رفت باال وبریدگی دستش نمایان شد .منو ارسالن .

 به هم نگاه کردیم نگاهی پر 
 مطرح کنم از تعجب .بعد کمی کنجار رفتن با خودم خواستم سوالم رو

 ؟ دیره خیلی کارا این برای  نمیکنی فکر بیتا –من 
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 } چه کارهایی؟!{خندیدم -بیتا
رگ دستات و میزنی؟ این کارا برای دخترای هم سن و سال تو خیلی دیرشده. مگه دختر   -من

 !دبیرستانی؟
 راستش میالد می خواستم در موردش باهات صحبت کنم  -بیتا

 .شرکت خیلی کار دارممن دیگه میرم  -ارسالن
 .وبلند شد مچ دستش و گرفتم و نشوندمش

 .بشین ببینم چی میگه -من
 .اروم نشست

 ... بخدا نمیکنم رو کارا این من ولی نکنید باور حرفامو  شاید –بیتا  
 ؟  کرده جوری  این کی  پس –من 
 . نمیدونم –بیتا  

 : بدنم داشت فرامانروایی میکرد گفتممن و ارسالن زدیم زیرخنده ،اما ترس تو تک تک اعضای 
 ؟ بگو راستشو حاال.  بود  حالی  با خیلی  شوخی –من 
روز زیر دوش حموم بودم که سوزش بدی روی دستم احساس کردم وبعد دیدم که دستم   اون –بیتا  

 اینجوری شده ،فقط مچ دستم 
 ... نیست بازوهام و گردنم هم اینجوری

 . ض شده بود .وبا هیجان داشتیم به حرفاش گوش میدادیمحاال دیگه حالت چهرمون کامال عو
 .پخخخخخخخخخخخخخخ –که یهو } بیتا  {

 . منو ارسالن یه هی بلندی کشیدیم و حاال اون داشت به حال ما غش غش میخندید
 بیشور  داری مرض مگه... دیوونه مردم ترس از. کوفت –من 

 . بودم گرفته جدی حرفاتو  بیتا بیعشوری  خیلی –ارسالن 
زاره  می هامو  بچگی  الالیی و میزنه  زنگ بهم  یکی روزی چند!... میگم راست دارم  من ولی  حقتونه –بیتا  

 . بخدا راست میگم
 . نباش نگران رفتنه  آگاهی  یه کارش ؟ داری تلفنی مزاحم کنه اذیتت میخواد یکی نترس –من 
 ؟  بزنه آسیب من به میتونه تلفنی مزاحم –بیتا  

 راست میگفت رفتم توی فکر ،یعنی کی میتونست باشه ؟؟؟ 
 ؟ نشید ناراحت میدید قول بگم  چیزی یه –ارسالن 

 ...بگو  –من و بیتا  
 ؟ پسراته  دوست از یکی شاید ...  شاید –ارسالن 

 . سوسولن بچه مشت یه اونا بابا نه –بیتا  
 ؟  نمیترسی  خونت  توی تنها –من 
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 . کردم عادت دیگه نه –بیتا  
 ؟ وقته چند مگه –من 
 ... ماه دو تقریبا –بیتا  

 ولی به نظر میومد این کار یه آدم نیست .اگرم باشه اون ادم عادیی نیست 
 ؟...که سرت به نزده  انس و  ،جن شیاطین با  ارتباط فکر بیتا –من 

میخواست جواب بده که صدای شکستن شیشه از توی اتاق اومد هممون ترسیده بودیم ،آروم و  
 سر هم به سمت اتاق رفتیم پشت 

 . آیینه ی بزرگ اتاق شکسته بود ،دیگه قدم از قدم بر نداشتیم صدای یه الالیی از پذیرایی اومد.
 . بدو بدو رفتم ببینم کیه ولی جز یه سکوت عجیبی نبود

 ... میشه اینجوری همین بزنم حرف کسی با   موضوع این مورد در  بخوام  موقع هر –بیتا  
 ؟  کنیم  چیکار باید حاال –من 
 . نپرسین سوال  ازم موردش در –بیتا  
 نکن  توجه بهش –من 

 }ذیتش میکنن ؟ {شیاطینا دارن نفهمیدی میالد ؟یعنی میگی چی –ارسالن 
 . داره دردسر شما برای موندنم اینجا خونم برم باید من –بیتا  

 گرفتمو حرکت کرد به سمت اتاق تا وسیله هاشو برداره .موچ دستشو 
 ...؟ بیتا داری ارتباط کی با –من 

برگشت و توی چمام زل زد.قطعا خودش اطالع داشت و پیگیری کرده بود فقط می خواست من و  
 ارسالن رو دق بده 

 } شیاطین از یکی اسم... {  طنس با –بیتا  
 . کشون کشون بردمش و نشوندمش روی مبل و خودمم نشستم کنارش

  ناراحت ازت برو حاال همین ترسیدی اگه ولی.  کنی کمکمون میخوای اگه اما بشین  بیا ارسالن –من 
 ... نمیشم

 . اومدو آروم کنارم نشست
 طنس دیگه کیه ؟ میدم  گوش من خوب –من 
  سرو با دختری یه روز یه. بودم گرفته افسردگی}  سابق پسر دوست{  محمد بخاطر دانشگاه توی –بیتا  
 و  اومد عجیب وضع
نشست ،یه دعا کف دستم گذاشت و گفت اگه میخوای دیگه بهش فکر نکنی این دعا رو شب  کنارم  

 چهارشنبه توی یه جای تاریک 
51 
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بار بخون تونستم با طنس ارتباط برقرار کنم .بعد یه مدت حالم خوب شد و دیگه دعا رو نخوندم .حاال  
 االن طنس داره اذیتم میکنه 

 ... ازت میگیرم و چند بارم غیر مستقیم گفته :جونتو
 . نمی خواستم این ماجرا رو به شوخی بگیرم . بیتا هممونوانداخته بود توی این باتالق بزرگ 

 ی ؟ کرد غلطی  چه میدونی بیتا –من 
 . شدم خسته خودمم بخدا...  نمیدونم نه –بیتا  

 . همینجور داشت حرف میزد که از کف دستش قطره قطره خون ریخت
 ... دستت بیتا –من 

 . یه نگاهی به دستش کردو گفت : نگاه کن همین منو خسته کرده
 ؟  رفتی نویس دعا پیش –ارسالن 

 ... صدای کوبیده شدن در به طور وحشتناکی اومد وبعد صدای جیغ یه زن
بیتا بلند شدو یه دعا رو زیر لب زمزمه کرد ،که همچی مثل قبل شد .می خواستم بخندم به حرکاتش  

 بود  اما همش خود واقعیت
 !!!چیشد؟؟؟ –ارسالن 

 } کرد گریه زار زار..{  نمیتونم. نمیتونم . نمیتونم –بیتا  
مونده بودم چی بگم ،هم ترسیده بودم و فکر می کردم یه شوخی مسخرست هم نگران بودم از دست  

 دادن بیتا برام یه موضوع
 . باور نکردنی بود .داشتم دیوونه میشدم

 ؟ بده  انجام نمیتونه رو کارایی چه طنس این –ارسالن 
 عادی  مردم ،پیش کنه اذیت نمیتونه آب ،زیر بخونه  نمیتونه ،نوشته بخونه نمیتونه رو ذهن –بیتا  

 ... ین،هم بکنه کاری نمیتونه
 .! خوبه  خیلی  که این خب –ارسالن 

 . گوشیشو در آورد و زنگ زد به یکی ،بعد از یه مدت
 ... احمدی اقای  سالم الو –ارسالن 
 --------......-------- - احمدی
 !؟ میبوسه  رو  شما  دست ،زحماتمون شرکت بیام نمیتونم رو  فردا من –ارسالن 
 ...--------------------------- - احمدی
 خداحافظ. میکنم جبران  ممنون خیلی –ارسالن 

 . دکارو برگه بیارارسالن رو به ما کرد و گفت : فکر کنم بتونم کاری براتون بکنم ...بیتا فقط یه خو
 . بیتا بالفاصله بدون سوال کردن رفت تا بیاره

 . شدم بیچاره ارسالن –من 
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 !... نشده دیر که انشااهلل –ارسالن 
 . تعجب کردم حرفاش معنی دار بود

 . نکن عجله –ارسالن 
 . مدتی بعد بیتا هم اومد و کنار ما نشست

 . میخواستی که چیزی همون اینم بیا –بیتا  
شروع کرد به نوشتن بعد از نوشتن برگه رو هدایت کرد سمت من ،روش نوشته بود { باید بریم بیرون  

 } حرف بزنیم
 } نوشتم :{ بریم فقط زود باشین

 . بعد از اینکه بیتا هم خوند رفت و آماده شد و اومد
 ... آمادم ،من بریم –بیتا  

 . نزدیکترین کافی شاپ خونم رفتیم همه بلند شدیم و از خونه خارج شدیم و به
 ؟  میگی چی ببینم  بگو ارسالن خب –من 

ره . دا ارتباط شیاطین با جورایی یه ،و نویس دعا باباش که دارم دوستی یه  من راستش –ارسالن 
 بریم پیشش ببینیم کاری میتونه

 بکنه یا نه ؟
 ... شدم امید نا  جا همه از که من نداره ضرری که امتحانش  نیست بدی نظر –بیتا  
 . پیشش بریم کن هماهنگ االن همین –من 

 ..؟؟؟!!! االن –ارسالن 
 . نداریم عجله که حاال  وایسا.پ. ن.پ –من 

 .بزنم اهورا به زنگ یه من پس باشه –ارسالن 
 . و بلند شد و از کافی شاپ رفت بیرون ، به بیتا نگاه کردم که زل زده بود بهم

 ؟ شده چیزی ؟ چیه –من 
 ... ببخشید افتاده که اتفاقاتی ی همه بابت  –بیتا  

دستمو گذاشتم زیر چونم و بهش نگاه کردم .ما اصال شبیه هم نبودیم چشمای به رنگ ابی بلوریی و  
 لب های گوشت آلود و 

پیشونی بلند با دماغ کوچولو و پوستی سفید خیلی زیبا بود .و همین زیبایی باعث شده بود که انقدر 
 وآزار این پسرا مورد اذیت 

 .... قرار بگیره
 ندیدی؟ ادم-----هومممممم –بیتا  
 نچچچچچ –من 
 میالاااااااااااااد ... بگذریم –بیتا  
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 ؟  جانم –من 
 . .خیلی دوست دارم فکرمی به چقدر فهمیم حاال –بیتا  

 . دستاشو آروم گرفتم و نوازشش کردم
 . باش مطمن اینو بزنه آسیبی بهت چیزی دیگه نمیزارم بیتا –من 

 ... مطمعن داداشی مطمعنم –خندید } بیتا {
 . ارسالن اومد

 ... بریم پاشین داد آدرس  خب –ارسالن 
 . همه با هم بلند شدیمو به سمت ماشین رفتیم و سوار شدیم

  شیاطین ی خانواده  از مادرش  یعنی جنسس دو اهورا بابای ندین سوتی باشه حواستون –ارسالن 
 . بوده
 ... سوت بلندی کشیدم یه 

 ؟؟؟  نفهمیدم من شدی  آشنا پسره این با چطوری تو اونوقت –من 
 ... یمون آشنا بود اتفاقی ،خیلی میشه  سالی دو یه –ارسالن 

 ه کاری کنه ؟ نتون نکنه دارم  استرس من –بیتا  
 . ببر پناه خودش به بزرگه خدا  میتونه انشااهلل –من 

طوالنی جلوی یه در آهنی کوچیک پیاده شدیم ،یه جایی که تقریبا پایین شهر  بعد از گذشتن یه مدت 
 . تهران بود

 . ارسالن رفت جلو و در زد
 صدای پسری اومد :کیه ؟ با کی کار داری ؟ 

 ... ماهورا دوستای از منم –ارسالن 
لنشین { چشم قهوه در روباز کردم } پسری تقریبا قد بلند و با هیکلی ورزیده وچهره ای معمولی اما د {

 ایی تیره ،پوستی گندمی
 .} و با دماغی استخونی وساده

 ! اهورا اقا به به –ارسالن 
 اهورا پرید بغل ارسالن 

 . ،بفرمایین میکنم توخواهش بفرمایین. داداش سالم –اهورا 
ترسناک  هر سه تامون وارد خونه شدیم ،یه خونه با حیاطی بزرگ و حوض مستطیلی شکل . بیشتر 

 . بود تا خوشکل
 . خالصه وارد خونه شدیم اتاق ها تو در تو بود.توی اتاق دوازده متری نشستیم

 ...خدمتتون میام کنم صدا  رو بابام من –اهورا 
 . به بیتا نگاه کردم که رنگش پریده بود
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 } یتا حالت خوبه ؟ { دستاشو گرفتم ، یخ یخ بودب  –من 
 . همین.  ترسیدم یکم فقط خوبم –بیتا  

 . چیزی نگفتم چون منم جای اون بودم اینجوری میشدم ،اهورا دوباره اومد
 ... بیاره  هاشو وسیله میاد االن گفت بابام  ؟ خوبه حالتون   خوبین –اهورا 

 !!! شدیم مزاحمتون شرمنده   ببخشید –من 
 ؟  بپرسم رو اسمتون میتونم. حرفی  چه این بابا نه –اهورا 

  باباتون که اومده پیش براش  مشکلی که خواهرمه واین  میالدم من دارین  ،اختیار بله... بله –من 
 که ،ارسالنم میکنم مطرح بیان

 ... میشناسین
 . پیر مردی وارد اتاق شد ، مردی کچل و بیش از اندازه الغر یکمم ترسناک . به احترامش بلند شدیم

 ... میکنم خواهش  بشینید –بابای اهورا  
 . سریع نشستو خودشم 
 ؟  چیه مشکل حاال.  کنید صدا الیاس منو میتونید الیاس من اسم –پدر اهورا 

-----....------------------------ اومده پیش خواهرم برای  مشکلی یه الیاس عمو واال  –پریدم وسط } من  {
------------- 

--------------........ 
 ... و همه چی رو براش تعریف کردم

 ؟؟؟  چیه اسمش دخترم خب –الیاس  
 ... طنس –بیتا  

 ؟  وقته چند حاال...  عجب  –خندید } الیاس  {
  دو به نزدیک  تقریبا ش  ها اذیت  و ازار اما گذره می خوندم رو دعا این که روزی  اون از سال دو –بیتا  
 !!! شده شروع ماه

  چشمات میشی سرپا وقتی.میخونه برات الالیی ؟ میکشه ؟موهاتو میکنه زخمی  دستاتو –الیاس  
 خواب از  همیشه.  میره سیاهی

 بیدار میشی بدنت خستس . نه ؟؟؟
 چشمای بیتا کم مونده بود از حدقه بیرون بیاد 

 دقیقا ...  خودشه آره.آره –بیتا  
 . بلند شدو اومد نشست کنار بیتا و چند تا دعا کنار گوشش زمزمه کرد . بیتا حالت تهوع گرفت

 . بیار پاشو رو لگن  اون اهورا –الیاس  
اهورا بدو بدو لگن رو آورد . و بیتا توش عق زد ، ولی خون باال آورد اونقدر خون باال آورد که چشماش  

 سیاهی رفت تمام بدنش
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 . سرد بود از سرما میلرزید
 شد؟؟؟  چش  این الیاس عمو –من 

 . یعی تا دو سه روز همین اینجوری میشهطب  –الیاس  
 . ا خیلی بی حال بود سر شو گذاشت روی پاهام دراز کشید ، اصال متوجه ی اطرافش نبودبیت

 . کنی  درکش نمیتونی تو ، بده  حالش  خیلی حاال اون نکن تعجب –الیاس  
 . بیرون اومد در بدنش  از طنس االن –من 

خونتون و این دعا رو  الیاس خندیدو گفت :نه ، یه آدرس بدید هر روز همین موقعه ها اهورا میاد 
 . میخونه ...تا دو سه روز 

 ؟  نکنن اذیتش ؟ نه یا بخوابه  راحت میتونه رو امشب بدونم میخوام فقط –من 
 نمیشه انجام یهویی چیزی هیچ میکنه پیدا کاهش  کم کم واذیت ازار پسرم   ببین –الیاس  

 چقدر میشه ؟؟؟ المتی بیتا رو به شما مدیونم . س من الیاس عمو ممنون خیلی –من 
یه اخمی کردو گفت : تا یه ساخور ننداختم توی جونت پاشو برو بیرون ، من از دوستای اهورا چیزی  

 ... نمیگیرم
 . خندیدم و گفتم : خیلی ممنون عمو از شوخیای ترسناک کردینا دستت درد نکنه

نه اومدم .ارسالن در  جثه ی کوچیک و دخترونه ی بیتا رو به آغوش کشیدم و بلند شدم و بیرون از خو
 ماشین رو باز کرد و بیتا

 ... رو گذاشتم تو ماشین و خودمم کنارش نشستم
بعد از خداحافظی با اهورا و باباش حرکت کردیم به سمت خونه ، مدتی که گذشت هوا کامال تاریک  

 . شد و تقریبا اوایل شب بود
ش رو آروم باز کرد و دوباره بست  بیتا کم کم داشت بهوش میومد .حالش چندان مناسب نبود، چشما 

 . چند بار این کارو کرد
 ؟  خوبی  گلم خواهر سالم –من 
 ؟  کجاست اینجا سالم –بیتا  
 . خونه میریم داریم ماشین توی –من 

 . دوباره چشماشو بست و خوابید . مدتی بعد رسیدیم خونه . آروم بیتا رو بیدار کردم و به خونه بردم
 ؟  بخوابم پذیرایی توی جا همین میترسم اتاق توی –بیتا  
 ... بیارم  پتو برات برم   بکش دراز جا  همین باشه –من 

 . بعد از اینکه پتو رو آوردم و کشیدم روش به ارسالن نگاه کردم که زل زده بود بهم
 ؟  میکنی نگام اینجوری چرا چیه –من 

 ؟ ؟نه داری دوسش خیلی –ارسالن 
 ... دنیا این توی کسی هر از بیشتر –من 



 الالیی زیر زمین 

23 
 

 . نشست روی مبل و ادامه داد
 ؟؟؟  هرکسی  –ارسالن 

 ؟ مگه چطور آره  خب –من 
 .... میترا از حتی –ارسالن 

دوست نداشتم دیگه یاد اون دختر عوضی بیوفتم ...سکوت کردم سکوتی که یه کتاب ششصد صفحه 
 ایی حرف داشت 

 ه ؟ چیشد باز ارسالن بزن حرفتو –من 
  شلوغ  خیلی  سرت روزا این تو بزنم  حرف  باهات:  وگفت زد  زنگ بهم  پیش روز  چند  راستش –ارسالن 

 فکرتو  نخواستم ، بود
 . مشغول تر کنم

 ... خیلی ارسالن------------ خیلی !!! میاد بدم اون از من ؟نمیدونی دادی جوابشو چی برای –من 
 ... اغاز فصل دوم

 ؟؟؟ میاد بدت ازش –ارسالن 
 ... میخواست اشک منو دربیاره آورد.چشمام پرشد ،حتی فکر کردن بهش آتیشم میزدکثافت 

 . بلند شدمو رفتم توی آشپزخونه و کمی آب به صورتم زدم
ارسالن اومد آشپزخونه و گفت :خودتو اذیت نکن من که از حالت خبر دارم ؟!!!. یه قرار باهاش بزارم  

 ؟
 . نه. نه.  نه –من 

 ااااااا ؟؟؟؟؟چر –ارسالن 
 ... تره واجب بیتا  مشکل  –من 

 . میشه حل  داره خداروشکر  خب –ارسالن 
 . لطفا  کنی درست سوپ بیتا  برای یکم میشه راستی. کنم فراموشش میخوام ارسالن...  نه –من 

 چشم –ارسالن 
،  بلند شدو کتش رو در آورد و شروع کرد به آشپزی کردن .منم وقتی دیدم حواسش به من نیست 

 گوشیم رو در آوردم و عکس 
های قبلی میترارو نگاه میکردم کار هر روزم رو داشتم تکرار می کردم .چهره ی مهربونو معصومش 

 هنوز از یادم نرفته . اما 
 . باید تحمل میکردم ، باید فراموش میکردم یهو این گودزیال { ارسالن } پشت سرم ظاهر شد

 .... فراموش کردنشخندیدو گفت : چقدر هم موفقی توی 
 . وغش غش خندید . گوشی رو خاموش کردم وانداختم اونور ، اعصابم خورد بود

 . بزنم بیتا به  سری یه برم من –من 
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 خندید  ودوباره.  برو  حتما برو  آره –ارسالن 
رفتم پیش بیتا آروم روی کاناپه خوابیده بود .نزدیکش شدم و کنارش نشستم یاد حرفای الیاس  

 } ون خیلی داره درد میکشهافتادم { ا
 مامان و بابام کجان که حاال توی سختی ها کنارت باشن خواهر بی کسم ؟؟؟

ناخودآگاه قطره های اشک روی صورتم می ریختن ، و دیگه کنترلش دست من نبود ... دیگه کنترل 
 خیلی چیزا از دستم در 

مین فکرا بودم که صدای بیتا در  اومده بود کنترل غم ها ، کنترل خشم ، کنترل احساسات ...توی ه
 اومد .بالفاصله اشک هامو

 . پاک کردم و بهش نگاه کردم
 -----اوممممم –بیتا  
 ؟  شدی بیدار –من 
 ؟ چیشده ببینم  بگو حاال دیدم همشو ؟ کنه اشکی منو داداش چشمای کرده جرأت  کی... اهوم –بیتا  
 . ارسالن گفتم برات سوپ بپزه به باش منو!!!  که سابق بیتای همون  شدی بازم زلزله –من 

 } با صدای بلند گفتم : ارسالن سوپ نپز ول کن این خوب شده {
 . خیز برداشت سمتم و دستشو گذاشت جلوی دهنم

 .--------.....------.... میگه دورغ بده ادامه کارت همون به.  نه.  نه –بیتا  
 . بعد از کلی مسخره بازی

 ؟  خوبه  حالت واقعا حاال –من 
 ؟ بود بد حالت  چرا نکن عوض رو بحث .  عالیم آره –بیتا  
 . میزنه صدام داره ارسالن-----...  راستش. -------.. چیزه –من 

 ...بلند شدم که برم گفت : بشین بگو ... از حواب دادن به سوال های من فرار نکن که نمیتونی
 . خداب  میگفتم بهت بود گفتنی اگه بگم نمیتونم –یکم جدی شدم } من  {

 میترااااااااا  موضوع –بیتا  
 ؟  میگی چی میترا  بابای گور بابا نه –من 
 ؟ چیشده پس –بیتا  

 . ارسالن وارد پذیرایی شد
 . اومدیم ما... سالم سالم –ارسالن 

 . بشین اینجا بیا... بیا اومدی خوش داداش آخ –من 
 } کرد غضبناکی اخم یه و!!! {  نمیره یادم میالد –بیتا  

 ؟  خوبی بیتا –ارسالن 
 مرسی.  خوبم  آره –بیتا  
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 ؟ میبری سر به خواب توی  رو روزی چند یه حاال  آوردنت باال خون اون با گفتم من –ارسالن 
 ... بیرون بیاد  بدنم  از راحتیا همین به  نمیکردم فکر.  سالم سالم.  شدم خوب ؟  خبره چه بابا نه –بیتا  
 . روز پسرش میاد تا به ادامه ی درمانت برسه  هر.  نشده خارج بدنت  از کامل هنوز –من 
 بد  چه –بیتا  

همینجور مشغول حرف زدن بودیم که صدای گوشی ارسالن در اومد ، گوشی رو از توی جیبش در آورد  
 و یه نگاهی به 

 ... صفحهش کرد ، گوشی رو بر گردوند سمت من
 . میتراست کنم چیکارش –ارسالن 

گوشی رو از دستش قاپیدم و به دادوهوارش گوش نکردم ، بلند شدمو رفتم بالکن خونه ام و درم از  
 . پشت بستم

 ... الو –من 
 ؟  خوبی  سالم –میترا 

 .فرمایش –من 
 . میشنوم صداتو  خوشحالم چقدر ، تویی میالد –میترا 

 ؟ . فرمایش گفتم –من 
 ماااااا؟  میترا  من میالد –میترا 

 . خب –من 
 نی ؟ میک  اینجوری چرا میالد –میترا 

 نمیدونی ؟...نه واقعا نمیدونی ؟ میترا تو دیگه برای من اندازه ی یه پاکت سیگارم ارزش نداری -من 
!!! 

 ... میترا با گریه گقت : میالد تو رو خدا باهام اینجوری حرف نزن . من دوست دارم
ردای هیز و  م پیر همون لیاقتت که برو ، کنم فراموشت تر راحت  ربزا برو –صدام میلرزید } من   {

 کثیفن .یه جوری که کسی 
 ... نفهمه برای چیو بخاطر چی رفتی

 گوشی رو قطع کردم . یکم دیگه توی بالکن موندم تا حالم بهتر بشه و بعد رفتم داخل خونه
 . ارسالن و بیتا مشغول صحبت بودن .گوشی رو دادم به ارسالن

 . تون رو بخوریدشام شما حموم  میرم من... نمیزنه زنگ بهت دیگه بیا –من 
 . و راه اتاقم رو در پیش گرفتم

 ... توی اتاق در رو از پشت قفل میکنم و بالفاصله خودمو میندازم توی حموم
امش  آب سرد رو باز میکنم و دوش رو میزنم ... میرم زیر آب ،فکر کنم اولین و آخرین چیزی که بهم آر

 . میدادهمین بود
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چشمام رو میبندم و به صدای آب گوش میدم . این من بودم که با میترا اینجوری حرف میزدم ؟ 
 میترایی که یه روزی میخواستم

 . باهاش ازدواج کنم
من هنوز عاشق میترام ...هنوز هرشب با فکر کردن بهش خوابم میبره . هنوز هم که هنوزه قلبم به 

 ... امید اون میزنه
دختری با چشمهای مشکی ، وزیبا با لب های نیمه باز و دماغ کوچولوش دختری که مدت زیادی بود  

 که دل منو برده بود با 
قدی بلند و با اندامی دخترونش ، با مو های بلندش . خدایااااااااا این من بودم که به همین راحتی  

 گفتم بره ؟؟؟ 
حموم میام بیرون .و بالفاصله آماده شدم تا بخوابم   بعد از مدتی فکرو خیال وشاید حموم کردن .از

 .دراز کشیدم روی تخت که 
 . سمت راستم پنجره بود وسمت چپم کمد و میز کارم و در ورودی بود

چشمام رو آروم میبندم و به خواب میرم . صبح با صدای شرشر بارون از خواب بیدار میشم و به 
 ساعت روبه روی تختم نگاه

صبح بود . پتو رو میزنم کنار و از روی تخت بلند میشم و به سمت پنجره میرم ، و بازش   0:11میکنم 
 میکنم محو تماشای 

 ... بارون بودم که بیتا در اتاق رو زد . تق تق
 ... تو بیا –من 
 . است آماده صبحانه بگم اومدم بخیر  صبح سالم –بیتا  
 . میام  منم برو تو باشه –من 
 . بیا زود پس...  باشه –بیتا  

میرم دستشویی و صفایی به سروصورتم میدم .تو آیینه به خودم نگاه میکنم . عالیم .بعدش میام  
 . بیرون و به آشپزخونه میرم

 ؟؟؟ نشده  بیدار خواب از هنوز ارسالن...سالم –من 
 میاد چطور مگه ؟ بیتا در حالی که داشت برام چایی میریخت گفت :شب رفت و گفت که دوباره امروز 

 ... جوری همین هیچی –من 
 . نشست پشت میز

 . روی میز از پنیر ،شیر، خامه ، کره ، عسل چیده شده بود . یه سوت بلندی کشیدم
 . نبودیم راضی که  ما بابا گرم دمت –من 

 ؟ ! حرفیه  چه این بابا میکنم خواهش  –خندید } بیتا  {
 . میز رو خالی کردمیه صبحانه ی مفصل خوردم یعنی کامال روی 

 . چسبید خیلی  ، بیتا  نکنه  درد دستت –من 
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 . معلومه آره –بیتا  
 . از آشپزخونه اومدم بیرون و نشستم روی کاناپه و تلوزیون رو روشن کردم

 . مشغول دیدن برنامه ی تلوزیونی بودم صدای بیتا در اومد
 ... میخوره زنگ  گوشیت میالد –بیتا  
 ؟  کیه –من 
 . ناشناس –بیتا  
 ؟  کیه ببینم  بیار –من 

 توی فکر رفتم یعنی ناشناس کی میتونست باشه ؟
 . بیتا گوشی رو آورد ، ازش گرفتم و جواب دادم

 ... بفرمایین بله –من 
 . اهورام من خوبین سالم –ناشناس  

 !!! نشناختمت اولش شرمنده خوبی جان اهورا سالم ااااااا –من 
  کی رو امروز قرار ببینم میخواستم راستش. گرفتم ارسالن از رو  شما ی شماره  ممنون مرسی –اهورا 
 ؟  بزاریم

 ؟  بگی  تو که زمانی هر ندارم مشکلی من –من 
 ؟ چطوره. اونجام یازده ساعت من پس –اهورا 

 ... دیدار امید به پس عالی –من 
 . خداحافظ –اهورا 
 ؟  میاد  کی ؟ میگه چی –بیتا  
 . باش آماده میاد یازده ساعت –من 

بدون جوابی از کنارم رد شد و رفت اشپزخونه ، پشت سرش راه افتادم همین که رسید آشپزخونه  
 : گفتم
 ؟  کردی چیکار رو  باربد پسره   این راستی –من 

 ؟ کردی چیکار  رو میترا تو...  رفت گذاشت بقیه  مثل اونم –نیش خندی زد } بیتا  {
 : منم مثل خودش یه نیش خند زدمو گفتمباالخره زهر خودشو ریخت .

 ... رفت  گذاشت اینم –من 
 فت یا تو گذاشتی رفتی ؟ ر گذاشت اون –خندید } بیتا  {

 . نمیخواستم پیشش کم بیارم
 ... ادامه داد : قسمت هر پسری نمیشه ، دختری به این خوشکلی بیوفته دنبالش

 راستگویی و  اعتماد ، اخالق و ،ادب حیا و  حجب من برای ؟. نداره  اهمیت خوشکلی من برای –من 
 ... مهمه
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 . منم منظورت االن –بیتا  
 میکنی ؟ مگه تو اینجوریی ؟   فکر چی خودت –من 

اگه همینجور ادامه میدادم یه دعوای بزرگ میشد .هدف من رسوندن غیر مستقیم بعضی رفتار های  
 بیتا بود که جدیدا غیر قابل 

 . تحمل بود
 ... باید مشغول میکردم تا اومدن ارسالن و اهورا . به ارسالن زنگ زدمخودمو 

 بوق  ---------بوق  بوق........... بوق بوق –من 
 ...بگو –ارسالن 

 . بخیر صبح  سالم –من 
 . میاد خوابم بزن  حرفتو میالد –ارسالن 

...   اینجا.میاد یازده اهورا به بده  خونمم  آدرس ما ی خونه بیا پاشو ، ظهره لنگ دیگه پاشو –من 
 . لطفا  باش  اینجا خودتم

 ؟ نداری کاری باشه –ارسالن 
 ... رهدی  پاشو بخوابی بازم نگیری –من 

 .خداحافظ –ارسالن 
 . درد –من 

 . از اولش اخالقم همینجوری بود از هر کی زود تر بیدار میشدم ، طرف رو نمیذاشتم بخوابه
 . بیارم   لباس خونم  برم باید... ندارم لباس –بیتا  
 ... نمیذاری خونه اون توی پاتو دیگه تو.   خرید میریم ، نه –من 

 . پس من همین االن لباس میخوام باشه – لج کرده بودم } بیتا   {
 ... بگیریم بریم  شو آماده پاشو –من 

خونه ی بی هیچ حرفی . به سمت اتاقش رفت تا آماده بشه ، میدونستم دورغ میگه چون از قبل تو 
 . من چند دست لباس داشت

اون فقط میخواست روی منو کم کنه که نمیتونه .منم رفتم تا آماده بشم .بعد از مدتی که گذشت هر  
 دوتامون از اتاق هامون اومدیم

 . بیرون .با چهره ی آرایش کرده ی بیتا مواجه شدم
 ؟  بیرون بری خونه از میخوای صورت  این با تو االن –من 
 ... بیرون میرم خونه از  باشم داشته دوست هرجور ؟ چه تو به –بیتا  
 . کنم چیکار تو با میدونم من.  باشه –من 

 .رفتم در خونه رو قفل کردم و نشستم روی کاناپه
 ... برو داری دوست جا  هر–من 
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 .م  ن. ک. ی. م. ن.  نمیکنم  پاک رو  آرایش این من میالد ببین –بیتا  
 خونه  میشینیم.  ندارم مشکلی که من باشه –من 

 . اومدو رو به روی من نشست
 . نریم باشه –بیتا  

و زل زده بود تو چشمام . میخواست منو حرص بده . ولی کور خونده بود ، دستامو گذاشتم زیر چونم  
 . و منم زل زدم بهش

 . خانوم بیتا بچرخیم  تا بچرخ –من 
 ... میالد آقا  میچرخیم داریم –بیتا  
 . بازی یه بیا –من 
 ؟؟؟   چیی –بیتا  
 ؟  چطوره.  باخته برداره  یکی اون از چشماشو  کی هر –من 
 . عالی –بیتا  

تقریبا یه نیم ساعتی داشتیم نگاه میکردیم به هم .هیچ کدوم کوتاه نمی اومدیم . سکوت همه جا رو  
 فرا گرفته بود چشمام داشت کم 

 . میکردم .که صدای زنگ خونه اومد کم خسته میشد ولی باید تحمل 
 . بالفاصله بیتا به در نگاه کرد و در آخر باخت
 . پوزخندی زدمو گفتم :برو آرایشتو پاک کن

 . .ن . م ک.  ی.  م.  ن –بیتا  
 . نیست کردن لج جای  اینجا گلم ،خواهر خونه میاد داره غریبه مرد جان بیتا –من 

 . کم کم داشت نظرش عوض میشد
 ؟  کنم فکر بد موردت در خوایمی –من 

 . بلند شدمو چند تا دستمال کاغذی از روی میز بهش دادم
 ... ناموسش ظاهر  و پوشش نوع  مردی هر آبروی –من 

باالخره تونستم حرفمو به کرسی بنشونم ...بیتا رفت توی اتاقش و منم رفتم تا در رو باز کنم . ارسالن 
 بود

 سالم خوبی ؟  -من 
 ؟  تو بیام میزاری خوبم  آره –ارسالن 

 . نبود حواسم  ببخشید تو، بیا آره آره...  هان –من 
دعوتش کردم خونه .اهورا با کوله پشتی وارد خونه شد و یه سالم بلند کرد . بیتا و ارسالن به 

 استقبالش اومدن و بعد از مدتی 
 . کنار هم نشستیم
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 ؟ اید آماده شما  خانوم بیتا کنم شروع  سریع رو کارم میخوام من راستش –اهورا 
 ... بله –بیتا  

 ؟  میارید لگن یه لطفا میال  آقا –اهورا 
 ./ توی دلم گفتم لگنم کجا بود

 ... خودم میارم نمیخواد میکنه  فکر داره تازه –ارسالن 
 رفت و بعد از مدتی با لگن حموم اومد ، ارسالن وسیله های خونه ی من رو از من بیشتر میشناخت

!!! 
خالصه دوباره باال آوردن بیتا و اینجور حرفا بود ولی یکم فرق میکرد ،دوباره بیتا با رنگ پریده روی 

 . کاناپه دراز کشید
 ره ؟دا ادامه ماجرا  این کی  تا اهورا –من 

 ... نیاره باال خون دیگه که وقتی  تا –اهورا 
 ؟  گرفتی یاد رو  کارا این چطوری تو اهورا –ارسالن 

 !!! جالبه خیلی آخه.  داشتم عالقه –اهورا 
 ؟؟؟   نمیترسی –ارسالن 

  بخونم آب توی دعایی یه باید دیگه ساعت دو یکی راستی کردم، عادت دیگه ولی.   چرا اوایل –اهورا 
 خانوم بخوره مزاحم بیتا تا

 که نیستم ؟
 ... مراحمی شما حرفی چه این بابا نه –من 

خوشم اومده بود .حس خوبی بهش نداشتم چشماش مثل یه گرگ زخمی  اهورا پسر خوبی بود ازش 
 بود انگار میخواست طعمشو

 زخمی کنه و من خودمو طعمه اون میدیدم 
 ؟ چیه  ات رشته دانشگاه توی  اهورا راستی –من 

 . ام  بالینی روانشناسی ارشد اخر سال من –اهورا 
 ؟  روانشناسی چرا حاال –ارسالن 

 !!! بدونم ها آدم روان و روح از  بیشتر میخوام –اهورا 
 ...؟ دیگه میدونی چیزایی یه حال  هر به نویس دعا بابات  خب –من 

 یا نه ؟  کنن اذیتت آدمارو میتونن شیاطین واقعا بدونم میخوام اینه  موضوع نه –اهورا 
 ؟ نه یا  میتونن حاال –ارسالن 

 که روزی به وای ولی ندارن آدما کار به کاری}  شیاطین{  اونا اینه واقعیت آره ... متاسفانه –اهورا 
 اما!!! کنن اذیتشونن یکی
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اساتید روانشناسی این موضوع رو باور ندارن . توی گدشته این ماجرا رو حتی روانشناسا باور کرده  
 بودن به همین دلیل بعضی

دنشون جا  از بیمار ها رو میکشتن یا جمجعه شون سوراخ میکردن که چیزای ماورا طبیعی که توی ب
 خشک کرده بودن خارج

 بشن
 ؟ نه.  من خواهر  مثل –من 

  بابام ساخورکه:  مثل هستن بعضیاشون.  نیست  خطرناک زیاد طنس خداروشکر اما آره خب –اهورا 
 تا   گفت می بهتون

 ... اطرافیانت رو و بعد خانوادت رو ودر آخر خودت رو نکشن ولت نمیکنن
 ؟؟؟ جونوری چه دیگه این ابوالفضل یا –ارسالن 

اهورا بعد از کلی خندیدن گفت :گفتم که تا اذیتشون نکنی کاری به کارت ندارن ...بعضی وقتا فضولی  
 . ادما کار دسشون میده

 !!! عا مرض دارندواق  بعضیا ولی خانم بیتا نصبت بال –ارسالن 
 ... ارزه می هیجانش به ولی –اهورا 

 ؟  کنی قبول رو  هیجانش حاضری  تو –من 
  انجامش بخوام  که این به برسه چه... ترسناکه هم کردنش تعریف حتی.  نمیتونم  من خب نه –اهورا 

 . بدم
 ؟  میگی چی پس –من 

 . در آخر مردن ولی دادن انجام که میشناسم  رو  معروف های آدم  از خیلی –اهورا 
 . کنم امتحانش بودم حاضر منم نبود مردنش  اگه دیگه همین –من 

 ؟  میرفتی انصافا –ارسالن 
 ؟؟؟ چیه ساخور زندگی به  شدن داخل از هدفت ؟دقیقا  نه که چرا –من 

اون خیلی وحشیه یه کاری می کنه خودت با دستای خودت نزدیکترین ادمای دور و برت رو   -اهورا 
 زجر کش کنی میخوام 

 ببرتش ؟ بدونم چجوری به وجود میاد و چرا تا االن کسی نتونسته از بین 
رفتم توی فکر { اینم یه حرفی } برای من که یه آدم عادی ام زیاد جالب نیست ولی حتما برای اون که  

 با این چیزا بزرگ شده 
 ...خیلی مهمه

انقدر مشغول حرف زدن شده بودیم که زمان از دستمون رفته بود ، بلند شدم گوشی رو برداشتم و 
 زنگ زدم از رستوران چند تا 

 . دادمغذا سفارش 
 . ارسالن با هیجان مشغول پرسیدن سوال های متفاوت بود
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 ... داد رو ما سوال جواب انقدر  شد خسته  بیچاره  ؟ میزنی حرف چقدر دیگه بسه ارسالن –من 
 ... یالدم  آقا است عیب  ندانستن نیست عیب کردن سوال –ارسالن 

 ؟؟؟  مهمه خیلی  جونوری چه ساخور اینکه دونستن االن –من 
 ؟ داری چیکارش  بپرسه بزار –اهورا 

 . داشتیم حرف میزدیم که بیتا انگار که از خواب ترسناکی بیدار میشد به هوش اومد
جهان   به ربطی گرفتم یاد روانشناسیم  قسمت از اینو کنم اکسزوفرنیش میتونم ساعت نیم  تا –اهورا 

 ماورا طبیعی نداره ... هر
 سوالی دارید بگید بپرسم ...؟

 . اومدم کنار اهورا نشستم درست رو به روی بیتا
 .؟ شده  نزدیک طنس به چرا بپرس ازش –من 

اهورا آروم و شمرده این سوال رو ازش پرسید . بیتا انگار داشت توی خواب هزیون میگفت . { با  
 } چشمای بسته

 ... شت رفتگذا محمد –بیتا  
 ؟ بپرس  رو دلیلش –من 

 چرااا؟  –اهورا 
  بیاد نذاشتن  خانوادش اما کرد می ام مسخره همش. جان یه کدوم هر که خانوادم  بخاطر –بیتا  

 خواستگاریم
 ؟  میترسی چیزی از االن –اهورا 
 میترسم. میترسم. میترسم –بیتا  

 ؟  میترسی چی از بگو فقط هیشششش)  دادزد( باش اروم –اهورا 
 . نمیره میالد –بیتا  

 ؟ بکشه ازت اونو میخواد کسی –اهورا 
 همه  مثل بیرون میره زندگیم از خودش –بیتا  

 . چشمام آروم آروم پرشدن بغض راه گلوم رو بسته بود
 ؟  داری دوسش –اهورا 
 باشم  داشته دوست میخوام رو اون فقط دیگه –بیتا  

 . با صدایی که به زور از ته گلوم در میومد گفتم
 . بالکن سمت رفتم  و شدم  بلند و..  بشنوم نمیخوام دیگه کن تمومش اهورا –من 

داخل بالکن شدم و ناخود آگاه شروع کردم به گریه کردن . خدایا من کی انقدر بیتا رو تنها گذاشتم ؟ 
 { . هاج و واج مونده بودم 

 } دیگه تنها کسی که دوست داره منم
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 نفس های عمیغ پی درپی .من مردم . نباید گریه می کردم اما تحملم خیلی کم شده 
 . اهورا اومد تراس

 ... باشی نازک دل انقدر نمیاد بهت ؟ میکنی گریه داری –اهورا 
  خودشو.   داریه تو  دختر کنم رسیدگی بهش تا بشه خوب  زودتر خوام می. شده تنها خیلی بیتا –من 

 ؟ میشه خوب کی بروزنمیده
 ... زود خوب میشه خیلی نباش نگران –اهورا 

 . کنم  تحمل  نمیتونم دیگه شدم خسته اهورا –من 
 ؟؟؟  آره بودی عاشق یا  عاشقی قطعا –اهورا 

 نیشخندی زدمو گفتم :نه . چطور مگه ؟ 
 . بشه عاشق اینکه تا... نمیگه شدم خسته مشکالت به موقعه هیچ آدمیزاد –اهورا 

 اهورا ادامه داد ؛حاال چرا نیشخند میزنی ؟ 
بنظرم ادم هیچ موقع عشق دو طرفه رو احساس نمیکنه .من زمانی اسم یه رابطه رو عشق  –من 

 ... میزارم که
 جالبه  برام بگو هم ادامشرو –اهورا 

  کنم جور  و جمع خودمو تونستم که حاال.   رفت  گذاشت هم میترا شدم ورشکست مدت یه –من 
 بنظرم  بنابرایین. برگشته  دوباره

 انتخابم غلط بود .چون عاشق کسی شدم که رفیق نیمه راه بود من عاشق نشدم چون  
  کس هر  اینه اونم باش داشته پایدار قانون یه خودت برای همیشه. زندگیت توی بیاد نزار –اهورا 
 ادمی. داره  فرصت بار یه فقط

 که بخاطر پول میخوادت بخاطر همون پول یه روزی بالی جونت میشه
 . مقاومت کردم االن تا همینه واسه میدونم –من 

 ... بودن  تو مثل همه کاش ای بحالت خوش –اهورا 
 . واز بالکن رفت بیرون تعجب کردم . از نوع خوشم اومد .پسر با حالی ولی یکم عجیب و غریب

بعد از مدتی منم اومدم داخل خونه ارسالن داشت دم در خونه غدا هارو میگرفت ، خودمو ولو میکنم  
 را کهروی کاناپه کنار اهو

 . رفته بود توی فکر
 کجایییییی؟؟؟ اهورا -من

 ؟  مگه چطور همینجا –خندید } اهورا  {
 ؟؟؟  حالت االن بعد.  کنی خوب منو حال اومدی تو –من 

 . خوبم نه نه نه –اهورا 
 ؟ کردی ازدواج اهورا –من 
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 . نیومده  پیش شرایطش  هنوز نه –اهورا 
 ؟ داری قصدشو پس –من 

 ! ...کدوم جوونی قصدشو نداره آره که اون –اهورا 
 . بلند بلند خندیدم

 ؟ داری  نظرت  مد کسیو –من 
 . حالت چهره اش عوض شد

 ؟ میده زن نویس دعا بابام  که منی به  کی –اهورا 
راست میگفت واقعا هیپکس حاضر نمیشه !!!بحثی که خودم انداخته بودم وسط روعوض کردم و  

 دوباره مشغول حرف زدن
 ... توی یه موضوع دیگهشدیم اما 

خالصه روز ها میگذشت و اهورا میومد و میرفت حال بیتا خوب شده بود و در آخر هممون رفتیم سر  
 کارای همیشگیمون . دیگه 

روزه که با هیچ   11خبری از میترا نبود و همه عالی بود . بیتا خونه من زندگی میکرد و تقریبا یه 
 ... پسری حرف نمیزنه

بیتاست . زنگ زدم به مامان و بابام و هر کدوم یه جوری دست به سرم کردن اما نباید  بهمن تولد  51
 نا امید میشدم .اون تنها 

 همدمم بود برای سرپا شدنش هر کاری می کنم
 . مجبور میشم زنگ بزنم به اهورا

 . گوشی رو برمیدارم و شمارشو میگیرم
 ... بوق --بوق  ---------.. بوق---- بوق –من 

 فرمایین ؟ ب  بله –اهورا 
 . میالدم من ؟ اهورا خوبی سالم –من 

 ؟  خوبی  تو قربونت داداش سالم –اهورا 
 تولد.  میفرستم برات  رو آدرسش ، شاپ کافی بیای امشب میخواستم جان اهورا مرسی –من 

 ی  شماره نه راستش بیتاست
 بیای من و تو ارسالنیم . حاال میای ؟ دوستای بیتا رو دارم نه مامان و بابام میان . فقط اگه 

 ؟  میگی رو  ساعتش فقط گرم  دمت.  میشدم ناراحت نمیکردی دعوت  میام حتما  آره –اهورا 
 . میکنم  جبران...  چی همه بابت مرسی شب  0 –من 

 میبینمت  پس میکنم خواهش –اهورا 
 .میبیینمت –من 

 ... خانوم قاسمی به آقای رحمتی بگین بیان اتاق مناز اتاق دفترم میام بیرون و به منشی میگم :  
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 . چشم بله –قاسمی  
 . بعد از یه مدتی ارسالن در اتاق رو باز میکنه

 ؟  کنیم کار ما بزاری نمیخوای  تو امروز  ؟ چیشده باز –ارسالن 
 ؟  بگیرم چی بیتا تولد برای –من 

 ؟ داره دوست  چی نمیدونی ؟  سرت خیر نیستی  داداشش مگه –ارسالن 
 ؟ بدونم چه آخه –من 

 زنه  یه خودش بازم اون... بپرس قاسمی  خانوم این از –ارسالن 
 ... بگم اون به مونده همینم ؟ ارسالن داره ربطی چه –من 

 !!! بگیرم  چی موندم خودم من واال –ارسالن 
 ؟  کنیم پیدا میتونیم چی ببینیم خیابون بریم کن جمع –من 

 بفهم  دارم کار بابا  واییییییی –ارسالن 
 . از شرکت اومدیم بیرون و سوار ماشینم شدیم

 ؟ بریم کجا   خب –ارسالن 
 . دیگه میریم جایی یه حاال –من 

 } یه نیم ساعتی داشتیم خیابونا رو میگشتیم { با ماشین
 ... دیگه دار  نگه جا یه خب –ارسالن داد زد } ارسالن  {

ز رو اصال امروز  امرو بیخییال!  نیستی کارمند مگه تو  ؟  وحشی خبرته چه ترسیدم  بابا باشه –من 
 . مرخصی با حقوق داری تو

 . بالفاصله ماشین رو پارک کردم یه گوشه و اومدیم پایین
 باز  دل و دست نکشیمون –ارسالن 

 . ال کنیمداخل مغازه شدیم فروشنده های خانوم نگاهمون میکردن . انگار منتظر بودن ازشون سو
 م میشه کمکم کنین ؟ میخواست خواهرم برای کادو یه خانوم سالم –ارسالن 

  میکنن استفاده رو هایی عطر چه بیشتر  حاال.   بگیرن ادکلن میکنم پیشنهاد من...  حتما  بله –فروشنده  
 ؟ .  خنک.  گرم

 ... باشه خنک  کنم فکر –ارسالن 
 چه کنم چه کنم ؟ارسالن خریدش رو کردو من موندم با کاسه ی 

 . دستامو کرده بودم توی جیبم . و از کنار مغازه ها میگذشتیم
 ؟ کنیم چیکار حاال ارسالن –من 

 } بوتیک یه تو داد هلم و... {  ها مغازه از یکی  تو برو گلم  داداش خب –ارسالن 
 . آقا سالم –من 

 . بفرمایین اومدین خوش   سالم –فروشنده  
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 ؟  ندارین خانوم فروشنده شما  ببخشید –من 
پسره اول تعجب کرد و بعد قسمت راست مغازه رو نشونمون داد . اون سمت مغازه رفتموبالفاصله  

 : گفتم
 . لطفا... کنین راهنماییم  کادو انتخاب برای میخواستم خواهرمه  تولد سالم –من 

 ؟  بیارم براتون گینب سایزشو حاال.  بگیرن مانتو براشون  من نظر به...  حتما  بله –فروشنده  
 .هاج و واج مونده بودم حاال باید چی میگفتم . به ارسالن نگاه کردم ، شونه هاشو باال انداخت

 !. باش زود  نکن معتل رو  خانوم –ارسالن 
 . یه اخم غضبناکی بهش کردمو رومو ازش برگردوندم

 . شماست هیکل و قد هم.   خواهرم مثل هم شما ، نمیدونم  سایزشو من ادبی  بی شرمنده –من 
دختره خنده ی خودشو جم جور کرد و گفت :نه بابا خواهش میکنم االن براتون شیکترین مانتو مغازه  

 . رو میارم
 به ارسالن نگاه کردم که کم مونده بود از خنده دیوار رو گاز بگیره

 تربیت  بی ی پسره ببند نیشتو  مار زهر –من 
 ؟ . کنم چیکار من  خب –ارسالن 

از مدتی دختره با یه مانتوی مشکی سمتم اومد.و هی تند تند از جنس مانتو و مد سال و اینجور  بعد 
 ... حرفا میزد

 . مانتو رو دستم گرفتم و به بلندیش نگاه کردم و بعد
 . میدارم بر همینو من  خانوم مرسی –من 

 ؟  نکردید دقت ای دیگه چیز به بلندیش   جز  بخورم قسم حاضرم –فروشنده  
 خندیدمو گفتم : بله میشه حسابش کنین ؟ 

 ... بعد از حساب کردن از مغازه خارج شدیم
 ؟ چنده ساعت ارسالن –من 
 11 –ارسالن   :7

 . بدو بدو  شد دیر وای ای –من 
 . تا نزدیک ماشین بکوب دویدیم . و بعد از بیست دقیقه خودمونو به کافی شاپ رسوندیم

 مغازه یه بغل  همین میرم من کنیم  کادو هارو وسیله.  رفت یادمون اومدیم ای عجله  انقدر –ارسالن 
 کادو کنم هارو وسیله کنم پیدا
 بیام 
 ؟  ببری منم برای میشه ارسالن –من 

 ؟ دارم هم ای دیگه  ی چاره –ارسالن 
 . از ماشین پیاده شدم و سویچ رو دادم بهش
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 . سرشو روی میز گذاشته بود داخل کافی شاپ رفتم . بیتا روی صندلی نشسته بود و
 } کافی شاپ رو برای یکی دوساعت اجاره کرده بودم . { پس با صدای بلند حرف میزدم

 ؟  چطوری ؟ خوبی.   خانوم بیتا سالم –من 
 . بیتا سرشو از روی میز برداشت

 ؟؟؟  شدی مهربون ؟ خبره چه میالد آقا ماست از سالم –بیتا  
 . نشستمرفتم روی صندلی رو به روش 

 ؟  نکردی پذیرایی چرا ما خواهر  از}  گارسون{   احمد –من 
 ...تننداش میل چیزی میالد آقا –احمد 

 . بیار  پرتغال آب  لیوان تا دو حاال –من 
 . چشم بله  –احمد 

 ؟  خبره چه نگفتی –بیتا  
 ... موشی موش.  مبارک تولدت –من 
 دیوونه تویی گفته تبریک بهم که کسی اولین ؟ رفته  یادت کردم ؟فکر داشتی خبر وااااااااای –بیتا  

 اقا نگو  بودم پکر همش.
 دادشمون خبر داشته

 . د بی زحمت یه آهنگ شادم بزار لطفااحم –من 
 حتما   –احمد 

 !!؟  باشه ؟ نبینم صورتت  روی اخم باش شاد فقط رو امروز بیتا –من 
 . داداشی دارم دوست خیلی –بیتا  
 . بیشتر ما –من 

 . احمد با آبمیوه اومد
 . مبارک تولدتونم راستی خانوم  بیتا  –احمد 

 . ممنون مرسی –بیتا  
 . همه آبمیوه رو یهو کشیدم سرم

 ؟  خبرته چه –بیتا  
 ...بود ام تشنه خیلی چسبید –من 

 . اهورا وارد کافی شاپ شد . به استقبالش رفتم
 ؟  خوبی  ؟ چطوری اهورا آقا سالم به به –من 

 . خوبی شما مرسی جان  میالد سالم –اهورا 
 . توپ عالی –من 

 . اونم اومدو به میز ما ملحق شد . ارسالنم با دادو بیداد وارد شد
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 ؟  کنید شروع میخواستید من بدون.   میشینید دارید کجا...  کجا کجا –ارسالن 
 ؟ کرده دعوت کی رو  مکار روباه این –بیتا  

 ؟  موشی موش مکار روباه شدم من حاال –ارسالن 
 صدای جیغ بیتا در اومد

 . به من بگید جوجو میاد بدم اسم این از من گفتم بار صد   ، توعه تغصیر همش عهههههههههه –بیتا  
... 

 ؟ چطوره.  میکنم صدات  مرغ شتر بعد به این از من پس باشه –ارسالن 
 . میخندیدیماینا دعوا میکردن من و اهورا هم غش غش بهشون 

 . ارسالن یکم جدی شد
 و سالم همیشه امیدوارم.  میگم تبریک بهت خیلی رو تولدت جان  بیتا بگذریم که  شوخی از –ارسالن 
 ... بمونی سالمت

 ؟ نگیری  دل به بود شوخی  حرفام ی همه راستی.  ممنون مرسی –بیتا  
 ... جااااااااان مرغ  شتر میدونم –ارسالن 

 . بیاد کن رد رو  کادوم حاال  خب –بیتا  
 باشه؟  پررو میتونه چقدر  آدم خدایااااا –ارسالن 

 . و کادو ها رو روی میز گذاشت
 . منه مال  کوچیکه این –ارسالن 

 . کادو رو باز کرد و بعد ادکلن رو بو کرد
 . مرسی... خوشبو چقدر وااااااااااااااای –بیتا  

 . کادو منو باز کرد
 !!! باشی  خوشسلیقه انقدر نمیکردم فکر ؟؟؟ گرفتی تو اینو میالد –بیتا  

 . ناقابل ببخشید  من کادو اینم –اهورا 
 . یه ساعت خوشگل و خوش فرم و البته گرون قیمت

ممنون ... بچه ها دست همتون درد نکنه من اصال فکر نمیکردم امروز رو شما یادتون باشه   –بیتا  
 . مرسی

 ... احمد کیک تولد رو آورد و آهنگ تولد رو گذاشت . مشغول خوندن شعر تولد بودیم که
دختری هجده یا نوزده ساله ای خیلی هراسون اومد داخل کافی شاپ هممون با تعجب داشتیم 

 . کردیمنگاهش می 
 ؟  کنین کمکم میشه سالم... س... س  –دختره 

 ؟ شده  چی –من 
 ؟  بشم قایم اینجا میشه ، دنبالمه اون –دختره 
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 . احمد بردش پیش خودش
بالفاصله پسری درشت هیکل با بازویی خال کوبی شده و زنجیر به گردن و چاقو به دست وارد شد .  

 یه نگاهی به ما و بعد به
 . باره رفتدور و برش کرد و دو

 بعد از اینکه فهمیدم از این جا دور شده 
 . رفت بیرون بیا –من 

 ... و پوستی سفید و چشمایی قهوه ایی و چهره ای گرد و تپل 511اومد بیرون . دختری با قد تقریبا 
 . نخواستم پیش بچه ها بهش چیزیی بگم

 ؟  بزنم حرف خوصوصی  باهات میشه –من 
 . باشه.... آخه –دختره 

 . بردمش بغل دیوار
 جون  دختر دنبالت بیوفتن  که ؟ میکنی چیکار اینجا شب وقت این –من 

 ؟  بدم پس جواب  شما به باید چی واسه  من ببخشید  –دختره 
 ... میرسونمت خب–من 

 . رفتم پیش بچه ها
 ... بره تنها میترسه خونشون برسونمش میرم  من ها بچه –من 

 ون بیتا رو میبرم میرسونم خونه ... خداحافظ خونت برو  طرف  اون از باشه –ارسالن 
 . امروز بابت ممنون اهورا راستی   خداحافظ –من 

 . از کافی شاپ اومدم بیرون
 . بریم –من 

 . سوار ماشین شدیم مدتی خیابونا رو گشتم
 ؟  برم کجا –من 

 ... کنار بزن  –دختره 
 . هم قفل کردمماشین رو بالفاصله همون جا نگه داشتم اما در ماشین رو 

  ، نیست کردنت  اذیت قصدم بخدا.   دیدیش دارم خودت مثل خواهر یه... بری نمیزارم نگی  تا –من 
 اون ببین. کنم کمکت میخوام

 اقا قطعا همین نزدیکی هاست چون ما تا خواستیم حرکت کنیم جنابعالی جیغ جیغ کردی 
روزه از    2که باهاش ازدواج کنم .  وقتی  تا.  میکنه اذیتم همیشه ، پسره اون.  بهار اسمم –دختره 

 خونه فرار کردم تا باهاش 
ازدواج نکنم . بیچاره بابام مجبور شد در خونه رو باز کنه و شبونه منو راهی خیابونا کنه ...سه سال 

 مامانم مرده وشهرام االن
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 ... پیدام کرده
 ... خودم ی خونه  میبرمت  میکنه زندگی بامن  مدت یه خواهرم همون بیتا –من 

 . ترسید ، خیلی هم ترسید . چشماش پرشد
  گریه زارزار  و میکوبید رو  ماشین های شیشه ، نیستم آدما  اون از من بخدا.  برم   بزار خدا تورو  –بهار 

 نمیدونستم.  میکرد
باهاش چیکار کنم به جیغ و دادش گوش نکردم و مستقیم روندم خونه . مدتی بعد رسیدیم .سوار 

 آسانسور نمیشد 
 } وار شو اذیت نکن . { گریه میکردس –من 
 ... نمیخوام -بهار
 . تو برو گمشو ندارم عصاب  من میزنمتا، –من 

 ... سوار شد انگار سر این دختر دادو هوار نباشه کارا درست پیش نمیره 
چشمایی پر از سوال نگام از آسانسور میایم بیرون در خونه رو میزنم بیتا در رو باز میکنه و با تعجب و 

 .میکنه
 . اشاره میکنم به بیتا

 . داخل بفرما حاال ؟ شد  راحت خیالت خانوم بهار –من 
 ... ببخشید -بهار

 . یه چشم غره بهش رفتم
 . همه میایم تو وبیتا مهمون جدید رو دعوت میکنه به سمت مبل ها تا بشینه

 ؟ داریم چایی  بیتا –من 
 . طلبکارانه نگاهم میکنهمیاد باال سرم و 

 میشه به منم بگی اینجا چه خبره ؟  –بیتا  
 . برات بگه تا بشین بیا بیتا . بده  توضیح بهش  خانوم بهار –من 

میشنه و سرتا پا گوش میده ، بهار همه ی چیز هایی که به من گفته بود رو الم تا کام برای بیتا هم  
 ... تعریف میکنه

 ... ضوع از این قرارهمو نمیدونستم شرمنده عزیزم متاسفم اااااااوااااااای –بیتا  
 . شدم مزاحمتون  من ببخشید شما حرفی چه این بابا نه  –بهار 
 .لطفا...  کردم  چایی هوس من بیتا...  کنین من ی پاره تیکه تعارف هی حاال –من 

 . بیتا غرغر کنان رفت
 . نمیتونستم بهش اعتماد کنم

زم بتیغی یا از خونم بدزدی ، بهم حق  ا بخوای نزنه سرت  به موقع یه کردم اعتماد بهت  من ببین –من 
 بده .من که تو رو نمیشناسم

... 
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 . چشماش پر شد
 ...داریی حق  –بهار 
 ؟ سالته چند راستی–من 
 . سالمه 51  –بهار 
 ؟  کجایی ی بچه –من 
 . جام همین ی بچه  –بهار 
 ؟  میخونی ای رشته چه –من 
 . شیمی  –بهار 
 خون  درس  خانم  دختر ایول –من 

 . بیتا اومد و نشست
 ؟ خونشون  رفت ارسالن –من 
 . رفت  آره –بیتا  
 . بخیر شب.  بخوابم میرم من باشه –من 
 ... بجوش آب گذاشتم کردی هوس چایی نگفتی مگه اااااااکجا –بیتا  
 . زده  سرم به خواب االن من بیخیال –من 
شدمو اومدم توی اتاقم ، لباسام رو عوض کردم خودمو انداختم روی تخت و بالفاصله خوابم برد  بلند 

 . روز پر مشغله ایی داشتم
 . صبح با صدای زنگ گوشیم بلند شدم

 ...اوممممممممم –من 
 ... بیا  شو آماده پاشو داریم جلسه امروز –ارسالن 

 . اهوم –من 
یه دوش بیگیرم بعدش یه کت و شلوار مشکی در آوردم از کمد و  بلند شدمو یه راست رفتم حموم تا 

 پوشیدم .یکمم روی مو هام
 . کار کردم

 . یه تیپ خفن زدم و اومدم بیرون
صدای قهقه توی خونه پیچیده بود . یه نفس راحت کشیدم ، انگار یه خانواده تو این خونه بود .رفتم 

 . آشپزخونه
 ... بخیر صبح  سالم –من 

 سالم  –ار  بیتا و به 
 ؟  میخندید چی به ؟ خبره چه –من 
 . بشین  بیا هیچی –بیتا  
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 . دارم مهم ی جلسه  شرکت  توی برم  باید نه –من 
 ... راحتی  جور هر باشه –بیتا  
 . همگی  خداحافظ –من 

از خونه اومدم بیرون وسوار آسانسور شدم ، توی آیینه ی آسانسور به خودم نگاه کردم عالی بودم  
 ... عاااااااالی

در آسانسور باز شد و از آسانسور اومدم بیرون و سوار ماشینم شدم . بعد از گذشتن مدت تقریبا  
 طوالنی توی شرکت بودم ، و

 . پشت میز کارم نشسته بودم . ارسالن وارد اتاق شد
 . بخیر صبح میالد آقا سالم –ارسالن 

 . اتاقم بفرست  رو ها مشتری.  بخیر توام صبح –من 
 . اوکی –ارسالن 

 . ارسالن رفت جلوی در
 .فتر مدیریت راهنمایی کنیند به رو اقایون  قاسمی خانم –ارسالن 
 . چشم بله –قاسمی  

دقایقی بعد مشتریا داخل اتاق من بودن و طبق معمول ارسالنم تو اتاق منه برای یادادشت برداری  
 . حضور داشت

 .تا چایی لطف کنین1تا قهوه و   2...الو خانم قاسمی ----------- - تلفن رو برداشتم .من 
من در خدمت شمام اقایون ، اینطور به اطالع من رسیده شما برای تغییر دکوراسیون  ----خب  -من

 فروشگاهتون به ما مراجعه
  کردین که واقعا باعث افتخار ، همکار من اقای رحمتی تمام خواسته های شما رو یادادشت برداری

 می کنن .اگر چیزمهمی مد
 .نظرتون هست امر بفرمایین تا روش همکارامون توجه کنن

ابت توضیحاتتون .واال من و برادرم وقتی تو اتاق اقای رحمتی بودیم بنابر  ب  ممنون –مشتری 
 توضیحاتیی که اراعه دادن

 انتخابمون رو به عهده شرکت شما گذاشتیم و به شرکتتون اطمیینان داریم
  ما تا بدین اطالع ما به هفته اخر تا شما  و میکنم پست  دفترتون به  رو ها کاتولیگ من پس –ارسالن 
 رو شروع کنیم  کارمون

 چطوره ؟ .
 . ما حرفی نداریم -مشتری 

 . موافقم منم –من 
 . قاسمی هم چای و قهوه ها رو اورد و بعد از مدتی جلسه تموم شد

 . گذشت خیر  به اینم خوب –ارسالن 
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 ؟  مگه پاساژ تا چند حاال –من 
 ... تا 7 نمیشه باورت –ارسالن 

 . وووو ایول بابا----------اووووووووو -من
 !ایینیم ما... چی پس –ارسالن 

 ؟  چخبرا ببینم بگو. دیگه نزنیم حرف  کار از گرفتم درد سر دیگه بسه –من 
 ؟  کردی چیکار دختره با...  شماست  پیش خبرا –ارسالن 

 . بیتا پیش خونم  تو –من 
 ؟  خونه توی گذاشتی  تنها بیتا با رو خیابونی  دختر یه!!!  کردی چیکار تو –ارسالن 

 رست صحبت کن .االن مگه چیشده ؟ د –من 
  به نشناخته چرا ؟ بکنی میخوای چیکار بیتا گلوی زیر بزار  چاقو...  غیرتت سربی توی خاک –ارسالن 

 ؟  میکنی اعتماد همه
 ... نیست دختری اونجور دارم اعتماد بهش نه –من 

 !نیش خند زد و گفت : آهان اعتماد داری مثل میترا بهش اعتماد داری ؟
 ... خفه شو –من 

 ؟  شدی دخترا دست ی بازیچه  ؟ بشی این عاشق میخوای حاال.  شم خفه   نمیخوام –ارسالن 
 . دستام رو مشت کردم ، دندون هام رو به هم فشار داده بودم

 ... شو خفه –من 
 ؟ میدی سرپناه همه به ؟ بهزیستی تو ی خونه –ارسالن 

 ... ترا رو سر من میکوبی ؟ آره .آره منو بازی دادمی ؟  رفیقی  مثال کثافت ، آشغال... شو خفه –من 
 : قطره های اشک دونه دونه روی صورتم میریختن . ادامه دادم

 . کردم تقسیم تو با رو  مشکالتم که ببخشید ،  داداش ببخشید –من 
 . رفتم جلو دستشو روی قلبم گذاشتم

 شکوندیش  ؟ میشنوی  صداشو –من 
اشکامو پاک کردم و بالفاصله از شرکت خارج شدم ، ارسالن فقط سکوت کرده بود . سوار ماشین شدم  

 و بی هدف خیابونا رو 
مین و زمان بد و بیراه تا میرفتم .بلند بلند گریه میکردم و به ز 211میگشتم . زدم اتوبان با سرعت 

 . می گفتم
چشمام هر دفعه پر میشد و راه دیدم رو می گرفت دلم میخواست اروم چشمام رو ببندم ببینم تا کجا  

 . خدا میخواد ازم مراقبت کنه
اما برای انجام اینکار هر دفعه بیتا جلوی چشمام می اومد اون کسیو غیراز من نداشت ،دلم نمی  

 نم . از خواست این ریسک رو بک
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 مرگ باکی نداشتم اما از تنها موندن بیتا وحشت میکردم 
 – من

اااااااااااااااااااااااااااااااااااا خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 اااااااااااااااااااااااااااااا 

 . دیگه نمیکشم ، خدایا خسته شدم ، خدایا تمومش کن
 . ردم با خودم حرف میزدمزار زار گریه میک

یرتم ، بی غیرتم گذاشتم بیتا به امید بابام زندگی کنه ، بی غیرتم گذاشتم بیتا با  غ بی من آره آره –من 
 هر عوضی { پسرا } حرف 

 . بزنه ،تنها شدم
 . داد میزدم اما کسی توی اون حوالی صدامو نمیشنوید

 بکن  یکاری! میشنوم  اطرافیانم از اچی  میبینی. شده  تموم تحملم...  ؟بریدم میشونی –من 
حال من بدبخت برسه ؟؟؟ مامان و بابای درست و حسابی داشتم یا زندگی درست و   به  کی –من 

 -------------حسابی داشتم ؟
یه گوشه زدم کنار و اومدم پایین از ماشین . رفتم نشستم کنار تک درخت خشکیده ی اون نزدیکی و  

 . تکیه دادم بهش
بودم رو به روم مدتی همونجوری گذشت . گوشیم زنگ خورد قطع کردم ، دوباره زنگ خورد .  زل زده 

 اینبار دیگه جواب دادم 
. 

 ... هوم –من 
 !!! اینجا میاد داره  ارسالنم. اینجاست ؟بهار خونه  بیای  نهار نمیخوای بیتام سالم –بیتا  
 ... نه نمیتونم بیام کار دارم -من

 ؟  گرفته صدات ؟ شده  چیزی –بیتا  
 ؟ نداری کاری.  خوبم نه –من 
 ... خوش باشی بای نه –بیتا  
 .---------- – من

 . ؟ نگیر من  از رو خوشی این خدایا ؟ خوشم چقدر من  –پوز خند زدم } من   {
 خنده های بچه گیام جلوی چشمام بود ،شیطونی هام ، گریه هام ،مهربونی هام خدایا بهم صبر بده

... 
 ... فصل اولپایان 

 ... اغاز فصل دوم
 . نمیدونم چم شده باز ...چرا نمیتونم از فکر در بیام بیرون ؟ بده حال و هوای این روزام
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چشمام رو میبندم و سعی میکنم به چیزی فکر نکنم ، چیزی که بخواد دوباره آزارم بده . بعد از مدتی  
 با کابوسی که دیدم از 

بود ساعت رو نگاه کردم پنج بعد از ظهر بود . یعنی انقدر   خواب بلند میشم ، گردنم خشک شده
 خوابیدم ؟؟؟ 

 . بلند شدمو رفتم سمت ماشین و سوارش شدم ومستقیم به خونه رفتم
 . شب بود که رسیدم خونه . از آسانسور پیاده شدم ودر خونه رو زدم . ارسالن در رو باز کردم 0ساعت  
 ؟  خوبی ؟ چطوری  سالم –ارسالن 

 . سالم –من 
 . وارد خونه شدم بیتا و بهار داشتن چایی میخوردن

 ... ها بچه سالم –من 
 . به سمت اتاقم رفتم

 ؟ بخوری  چایی نمیای –بیتا  
 ... فعال. بخوابم میرم دارم درد بدن بود برده خوابم  درخت یه کنار بودم  بیرون نه –من 

وردم مثل همیشه عکس های میترا رو  داخل اتاقم شدم و خودمو انداختم روی تخت و گوشی رو در آ 
 نگاه میکردم .در اتاق زده

 .شد و بالفاصله ارسالن اومد داخل و در رو هم بست . به دیوار تکیه داد
 ... انگار توی اتاقم کسی نبود بهش اصال اهمیت ندادم

  خیابونی دختر شد معلوم اند حسابی آدم بهار  بابای پیش رفتیم هم با  بهار و بیتا  منو امروز –ارسالن 
 شرکت   یه باباش  نیست

 . واردات الستیک داره
 ... اصال به ارسالن حتی یه نگاه سرسری هم نکردم

!!!   بشکنه دلش دوباره صمیمیم دوست تنها نمیخوام خب  ؟ میبخشی...  ببخشید کردم غلط –ارسالن 
 همین   نزنی  حرف باهام بخدا

 ... قیامت ادامه پیدا میکنه االن از خونت میرم بیرون . انوقت قهر ما تا 
 . بلند شدمو نشستم

 . خب –من 
 . شدی خودمون میالد شدی حاال آهان –ارسالن 

 . اومدو با آغوش باز منو بغلم کردو دم گوشم گفت :غلط کردم
 ! وظیفته اون –من 

 ... کافیه همین باش   خوب تو فقط ، میگی شما چی هر اصال ما  آقا –ارسالن 
کلی چرت و پرت از اتاق خارج شدیم . کمی که اومدیم اینور تر بیتا داشت با گوشی حرف  بعد از گفتن 

 میزد .مشکوک بود اما 
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چاره ی جز سکوت نداشتم ،با ضربه ایی که ارسالن به شونه ام زد از فکر و خیال در اومدم بیرون. و  
 لبخندی بهش زدم .انگار 

 ! ارسالنم متوجه نگرانیم برای بیتا شده
 ! نرفته  سر حوصلت که  خونه  تو ؟ خانم  بهار چطوره حالت  بخ –من 
نه همه چی عالیه . مخصوصا حاال که بیتا پیشمه چون تقریبا سنمون بهم نزدیک باهم دوست   -بهار

 شدیم .راستی بابام خیلی
 .مشتاقه ببینتت

  تشکر ازم عالمه ،یه گرفت اشتباه  تو با منو شدیم بهار بابای  شرکت وارد که اولش.  میالد اره –ارسالن 
 . بیچاره کرد
.منم خوشحال میشم باهاشون یه دیدار داشته باشم .بهار حتما   اینطور که بس------  اوممممممم –من 

 یه برنامه بریز با پدرت اشنا 
 . بشم

بحث پراکنده شدو همه سکوت کرده بودیم ،یه جو سنگین .همه داشتیم به صدای قهقهه های بیتا که  
 تاق می یومد گوش از توی ا

میدادیم .عصبانیت کل وجودم رو در بر گرفته بود کنجکاو بودم بدونم پشت اون گوشیه کیه انقد 
 . تونسته بیتارو شاد کنه

 ؟ کیه دونی نمی بهار –من 
 . نمی دونم -بهار

دست راستم رو بردم داخل موهام و چنگ زدم تا کمی از لرزشش کم بشه اما هیچ تغییری نمی کرد  
 .مدتی توی همین سکوت 

 . طاقت فرسا گذروندیم .شاید از نظر من زمان دیر می گذشت یا شاید زمان ایستاده بود
باالخره بیتا خانم از اتاق در اومد بیرون .تکیه دادم به کاناپه .با دست چپم ضربه ایی به رویی رون پام  

 زدم ، و صدام رو با تک 
 ... سرفه ایی صاف کردم

 ؟ بود  کی خانم بیتا –من 
 . بیتا با لبخند عمیقی که روی لبش بود با سر تکون دادن جوابم رو سر سریی داد

 ارسالن اروم دم گوشم پچ پچ کرد 
 دوسشه حتما رو  بیچاره دختر  ولشکن –ارسالن 

 .گشنمونه بده سفارش  اونو،شام کن ولش. دارم اییم دیگه چاره مگه هوففففففف –من 
 . گشنمه منم موافقم –ارسالن 

 .غذا سفارش بدین نبود میلتون باب اگه کنین تست منو غذای اول. کردم درست غذا من نه نه  –بهار 
 . خورم  می باشه ام مزه بد. نخوردم پز مامان غذای وقته خیلی که  من اوفففففف –من 
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 ......گفتیااااااا اخ –ارسالن 
 . کنیم می صداتون شد اماده سفره ، کنم کمک جون  بیتا  به خونه اشپز برم  من پس  –بهار 

وقتی بهار کمی ازمون دور تر شد .شروع کردیم به حرف زدن در مورد مشتری های امروز.یه نیم 
 ساعتی که گذشت باالخره 

 صدای بلند بیتا در اومد
 .امادس غذا ها گشنه –بیتا  

 . تربیت بی داداشته گشنه –ارسالن 
 . میشه شامل خودمم داداش یعنی دیگه ها گشنه گفتم منم –بیتا  

 . گشنه میگه مهمون به ادم مرغ شتر –ارسالن 
 ---------یشعوررررررررررررررب زنته  شترمرغ –بیتا  

 . باز دعوای این دو تا در اومد .من و بهارم ببینده بودیم
دوباره   خالصه شام اونشب رو خوردیم درسته قبل از غذا بیتا کمی ناراحتم کرده بود اما با ارسالن خنده

 روی لب هام نشست و 
 . طبغ معمول اخر شب رفت خونه خودش

روزها می گذشت و بهارخونه ما کامال مستقر شده بود ، اوایل کمی معذب بود و از دورهمی هامون 
 عقب نشینی می کرد و یا

ترجیح می داد توی اتاق خودش باشه ولی باالخره تونستیم اونم وارد اکیپمون کنیم چند باری با  
 درش مالقات داشتم ادم با ایمان و پ

خوبی بود .بیچاره خیلیم بخاطر این موضوع ناراحت بود که دخترش به کمک مرد نامحرمی نیازمنده  
 ....شاید توی این موضوع

نمیتونستم دلداریش بدم اما منم هر دفعه بیتا رو می کشیدم وسط و می گفتم که بیتا و بهار با هم  
 همیشه تویدوستن .و دوستان 

مواقع دشوار زندگی دست همو می گیرن،وجود بهار تو زندگیمون باعث برنامه ریزی شده بود ،بیتا و  
 بهار ترم های 

دانشگاهیشون رو با هم برداشته بودن که وقت های خالی کنار هم باشن کامال صمیمی شده بودند 
 بیتا کلی اموزش غذا از بهار 

 . بدبخت غذاهاشون رو تست می کردنیاد گرفته بود و هرشب روی من 
 . بازم توی خونه من خنده و شادی رواج پیدا کرده بود و دیگه خبری از اون سکوت و ناراحتی نبود

شاید شبایی بخاطر مشکالت شرکت ناراحت بودم اما دخترا نمیذاشتن این ناراحتی طوالنی بشه ، و  
 بالفاصله دست به کار می

 . شدن
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همسایه ها از خواب بیدار شدم اونقدر از بی خواب شدنم عصبانی بودم که   صبح با صدای جرو بحث
 گمونم یه تنه همشونو

حریف بودم .سریع لباس مناسبی پوشیدم از اتاق خارج شدم .بیتا و بهارم مثل من از اتاق در اومده 
 بودن بیرون .جلوی اینه در

 . خروجی باز نگاهی به سر و صورتم نگاه کردم 
 ؟  یرونب  چخبره –من 
 . دونیم نمی مام –بهار 

به سمت در خروجی رفتم و در رو باز کردم .قضیه شلوغ تر از چیزی که فکر می کردم بود. جیغ و داد 
 زن همسایه حتی پلیس

رو هم به اونجا کشونده بود با اینکه مشکل همسایه رو به روییم بود اما انقدر مشغله داشتم که  
 . نفهمم با همسرش اختالف داشته

مدیر اپارتمان کنار در خونه ما وایستاده بود .گمونم همین سلیمی پلیسا رو اینجا کشونده بود 
 بازنشستگیش کاری باهاش کرده بود

 . که توی زندگی همه دخالت کنه
 ؟  چخبره اینجا سلیمی اقای سالم –من 

 منم میزنن کتک دارن خانومشونو همسایتون میبین دارین که واالهمونطور پسرم سالم –سلیمی  
 بزنم زنگ  پلیس به دادم ترجیح

 . که خدایی نکرده بالیی سر اون خانم نیاد
 . اروم میگیره که یکم بخوابیم فردا کار وزندگی داریم کی اینجا. اهان –من 

 . نمی دونم  -سلیمی 
خیلی عصبانی بودم بی خوابی باعث شده بود سردرد بگیرم چیزی که ازش متنفر بودم .پس رفتم 

 یش سربازی که روی پله هاپ
 . ایستاده بود

مت خونشون اگه دقت  س به کنین  راهنمایی رو ها همسایه کنین لطف. نباشین خسته سالم –من 
 کرده باشین همه سمت خونه من 

 ایستادن و سرو صدا میکنن .مانع ارامش ما شدن .صدداشون تا داخل خونه میاد 
 . حتما  بله  –سرباز 

وارد خونه شدم و تمام ماجرا رو برای دخترا تعریف کردم و رفتم توی اتاق و بی  با تموم شدن حرفش  
 . هوش افتادم رو تخت

اونقدر خسته بودم که نفهمیدم کی ساعت هفت و نیم شد .صدا زنگ گوشی مثل پتک تو سرم می  
 کوبید .به سختی بلند شدم و روی 
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نگاهی به پنجره اتاق انداختم که  تخت نشستم وصدای گوشی رو خفه کردم .با چشمایی نیمه باز 
 پرده اش نیمه باز مونده بود و
 .افتاب درست میزد تو چشمم

مدتی بعد راه حموم رو پیش گرفتم و ساعت هشت خودم رو توی اتاقم روبه روی ایینه قدی دیدم . با  
 کت و شلوار مشکی و 

،ادکلن رو برداشتم و رو نبض گردنم و مچ موهای تقریبا بلند قهوه ایی رنگ که بهشون حالت داد بودم 
 دستم زدم و برای اخرین

بار دستی به ته ریشم کشیدم و از اتاق اومدم بیرون. دختراهنوز خواب بودن پس امروز کالس 
 نداشتن که انقدر ریلکس داشتن

 . خواب هفت پادشاه رو میدیدن بنابراین از خونه بی سرو صدا اومدم بیرون
رکت رسیدم .و دقایقی بعد ارسالن طبق معمول اومد اتاقم بود و گزارش برنامه  مدتی گذشت تا به ش 

 کاریی امروز رو توضیح داد 
 . با سر حرفش رو تایید کردم .

  کار  خیلی  که روزاست اون از امروز. کنیم شروع رو کارمون تا  کنی امضا میارم رو  قرداد االنم –ارسالن 
 شب  اخر تا و داریم

 برای خودت ذخیره کنی باید کلی انر ژ ی 
 . باشه –من 

همونطور که ارسالن پیش بینی کرده بود امروز سرمون شلوغ بود و مشغله زیاد باعث شده بود به 
 چیزی فکر نکنم غیر از کار 

کردن .تمام روز چشمم به لب تاپ بود و کار ها روبا بچه های شرکت هماهنگ می کردم .دل دردم 
 داشت شروع میشد که سریع 

 کردم یه قرص مسکن انداختم و خدارو شکر زود کار خودش رو کرد و دوباره به بچه ها پیوستم اقدام
کسایی که تایپ و طراحی کردن توی کامپیوتر براشون سخت بود خودم انجام میدادم کارایی مثل  

 کپی گرفتن رو هم خودم انجام 
 . می دادم تا وقت تلف نشه

ود چون لبخند توی همه زمان کاری روی لب هاشون بود و  این نزدیکیم به کارمندان انرژی داده ب
 خوشحالی بی دلیلشونم به منم

سرایت کرده بود .اونقدر بهشون نزیک شده بودم که باهام شوخی میکردن، این صمیمیت خوب بود  
 اما ترس ازاینکه اون قدرت 

 . ونممدیریت رو نداشته باشم. باعث شده بود من این شوخی متقابل رو به حداقل برس
ساعتها گذشت و ما بی خبر از تاریک شدن هوا ،وقتی به خودم اومدم که دیدم دارم با بچه های 

 شرکت خداحافظی می کنم و با 



 الالیی زیر زمین 

50 
 

 . لبخند بدرقه شون میکنم
 . وقتی که کسی غیر از من و ارسالن نبود .رفتم و کتم رو از داخل اتاق اوردم

 ) پارکینگ( منتظرتم پایین بدو ارسالن –من 
 . میام زود دسشویی میرم من باشه –سالن ار

کت رو روی دوشم انداختم و سوعیچ رو دست راستم بازی می دادم و میچرخوندم و سوت زنان از پله  
 ها پایین می اومدم 

هنوز انرژیم تموم نشد نبود .منم دلم نمی خواست تموم بشه ، بخاطر همین می خواستم خوب 
 . بترکونم

 . پارکینگ منتظر موندم تا ارسالنم بهم ملحق شدمدتی توی 
 . ما خونه بیا –من 

 ،قربونت  خستم نه –ارسالن 
 . منتظرتیم. نیار در ادا بیا –من 

لبخندی دندان نما بهش زدم وازش فاصله گرفتم و سوار ماشین شدم ،با دو تا بوق به سرعت افتادم  
 ... تو جون جاده

تا حرکت میکردم و هر لحظه به سرعتم اضافه  521گذاشته بودم و با سرعت پام رو روی پدال گاز 
 میشد ،سرم رو از پنجره در

اوردم بیرون و فریاد کنان داد می زدم .یک ساعتی تو خیابونا پرسه میزدم .یاد دوران دبیرستانم 
 افتادم که تمام شیطنتم همین

یمون جمع میشدیم و تو کوچه ها و اتوبونا با  دزدکی برداشتن ماشین بابام بود .با دوستای دبیرستان 
 اخرین سرعت می روندیم اونم

 . بدون گواهینامه
 ..وقتی گوشیم زنگ خورد بدون اینکه جواب بدم راه خونه رو در پیش گرفتم
 تقریبا نزدیک خونه بودم بنابراین سعی کردم توی کمترین زمان بیام خونه

 ؟؟ !! بدی بازی  خواهرمنو توام بخوای  نمیکردم فکر –من 
گوشی رو قطع کردمو به بیتا نگاه کردم که از ترس ناخوناشو میجویید . ناخودآگاه یه کشیده به 

 صورتش زدم ،ارسالن و بهار 
 خشکشون زده بود 

 ؟ وقته چند.   کنم جمع  رو تو نمیتونم غیرتم بی چه –من 
 --------------------- - بیتا
 ؟  وقته چند گفتم –من 
 ماه  2 –  بیتا

 . مچ دستشو گرفتم و بردمش توی اتاقم . ارسالن افتاد دنبالم
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 . کرد بچگی...  شو بیخیال  میالد –ارسالن 
 ... خانوادگیه  نکن دخالت تو –من 

 . خودمم رفتم تو و درم از پشت قفل کردم
  رل پسرا  با دوباره شدی  بزرگتر.میوفته  سرش از بچس  میگفتم ، میزدی رل پسرا  با بودی بچه –من 
 نداره اشکال گفتم زدی

بخاطر دوری از خانوادس .حاال شدی این ، حتما باید بزنمت تا بهت بفهمونم .روانی پسرا تو رو  
 بخاطر هوس میخوان ، بخاطر 

 . پول میخوان .هیچی نمیگفت و فقط گریه میکرد
 ؟  کیه بعدی نفر اهورا هم حاال ،  باربد ، احمد ، ،مرتضی محمد ؟ شدن نفر چند حاال –من 
 ؟  میکنه  فرق بقیه  با این –بیتا  
 ، ------- میگه شیطونه اکبر   اهلل... ؟ فرقی چه...  ببند دهنتو نزن زر –من 

 . سیگار از جیب مانتوش زده بود بیرون
 ؟ میکشی سیگار چرا. میکنی  زندگی یکی امید به و  عاشقی اگه احمق آخه ؟ دیگه عاشقی –من 

 . بعدی رو محکم تر زدم ، ازدماغش خون اومدکشیده ی 
 ... خودمون  از غیر نمونده تو و من برای کسی دیگه دنیا این توی میفهمیدی کاش ای –من 

تکیه دادم به دیوار و فرو ریختم پا به پاش گریه می کردم ،گریه می کردم وبه پاکت سیگار گوشه اتاق  
 نگاه می کردم . امیدوارم

 . معتاد نشده باشهحداقل دیگه 
  بمونی پاک  خواست می دلم فقط بدبخت من! دیگه مرد یه سراغ رفتی گذاشتم کم  برات کجا –من 

 !.همین
 . سیگاری شدی ...مرحبا بیتا خانم مرحبا

 . با هر جمله ایی که از دهنم بیرون می اومد زار زار گریه میکرد
  کمکت مشکالتت  کردن حل برای من نداشتی دوست منو موقع هیچ تو اما  دارم دوست من –من 
 باعث  دفعه هر تو اما کردم

 . ابروی من شدی
 . کن جمعش  برو –من 

 . بدو بدو به سمت اتاق رفت ارسالنم پشت سرش رفت دنبالش
 . دارم  کاررت  بیا  توکجا –من 

 ؟  بزنی میخوای منم اهلل بسم –ارسالن 
 ... دارم  کارش اینجا بیاد اهورا به بزن  زنگ –من 

 !!! نکن پا به شر بابا  کن ول –ارسالن 
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  هم با اینا نمیزارم من .  بردار ما  کچل سر از دست گلم برادر  جان اهورا بگم میخوام ؟ شری چه –من 
 آخرم   و بزنن حرف

 ... بخوان باهم ازدواج کنن
 ... غنیمته همینم ؟ میندازی باال تاقچه انقدر میخواد تورو خواهر  حاال  کی –ارسالن 

  خواهر میشه باورت... بود سیگار جیبش تو.  ندارم شوخی ی حوصله اصال...  شو خفه ارسالن –من 
 که من!؟ بکشه سیگار من

 . مردم از این جرعتا ندارم
 . کردم غلط بابا تسلیم. تسلیم اوه اوه –ارسالن 

ارسالن رفت و در رو باز کرد. اهورا با  مدتی طوالنی گذشت تا صدای کوبیده شدن در اومد .اهورا بود 
 حالی نگران و 

 . مظطرب اومد داخل
 ؟  کو بیتا ارسالن کجاست بیتا.  بیتا –اهورا 

 . خوبه حالش  آروم...  باش آروم –ارسالن 
 . رفتم جلو

 دی ؟ش نگران ؟ چیه اهورا آقا سالم به به –من 
 . بزنیم حرف هم با  گفتم من نبود اون تقصیر میالد –اهورا 

 . بشین بیا ، کرد قبول کرد غلط اونم و کردی بیخود شما –من 
خیلی باهاش صمیمی بودم . با این برخورد من شکه شده بود ، نشست روی کاناپه نشستم رو به  

 . روش
 ؟  میزنید حرف  باهم کی از –من 

 ... ولی که اومدم خونتونا روز همون از –اهورا 
 ... بیرون   زندگیش از  برو. نمیزنی  حرف  باهاش دیگه اینجایی بار  آخرین  برای که امروز از –من 

 . نمیدم قول بهت ، نزنم  حرف  باهاش نمیتونم...  نمیتونم –اهورا 
رو  ب داری دوسش اگه  میفهمی... مرگ با مساوی شدنش  فارغ بشه عاشق دختر این اینبار اهورا –من 

 ...برو 
 . نیست کردنش اذیت قصدم.  بمونم که اومدم –اهورا 

 ... منه خواهر  مشکل نیستی تو مشکل برو داداش –من 
 . برسیم هم به  ما بزار میترا به  عشقت به میدم قسم تورو –اهورا 

 .قسمش ، قسمی نبود که ردش کنم
 . نده قسم نه –من 

 ؟  چی کنم عقدش –اهورا 
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 نه نه. نه –من 
 !میده زن من به کی ؟گفنم بگیری خوای  نمی زن گفتی می اول روزای یادته –اهورا 

 . نیست خانوادت  من حرف  اصال –من 
 ! چیه پس –اهورا 

 دلیله بی   اصال. باشی  زندگیش تو نمیخوام اقا –من 
 شده  بزرگ  محبت بی بوده من شبیه دقیقا ،زندگیش خورده کتک من بخاطر االن دختری اون –اهورا 

 . اهورا تمومش کن و از اینجا برو ، دیگه این دور و اطراف نبینمت –من 
 . بیا کوتاه میالد –ارسالن 

 . بشکونه  رو دلش بخواد راحتیا همین به  کسی نمیزارم و  بیتام  صاحب االن من –من 
 میخرم  جون به سختیاشو  همه –اهورا 

 . کنه ثابت خودشو حداقل  بهش بده  فرصت یه دادش –ارسالن 
نمیدونستم بایدچیکار کنم زیر لب بخدا سپردم تمام زندگی بیتا رو و نفس عمیقی کشیدمو با صدا  

 . بیرون دادم
  می ازت رو بیتا نکن شک نتونی اگه  مادرم جون به اهورا.  داری وقت عشتون اثبات روزبرای 01 –من 
 .گیرم

 . پرید بغلم
 . جبران. میکنم جبران داداش . نوکرتم –اهورا 

 ... به مبارک  به –ارسالن 
 !!! نکن بیداد دادو –من 

 . بهار و بیتا از اتاق اومدن بیرون . اهورا خیلی نگران بلند شد ، مچ دستشو گرفتمو نشوندمش
 ... بود خانوادگی  موضوع –من 

 ؟  کردی چیکار میالد بشکنه دستت ؟ میکنه درد  خیلی...  آخ –ارسالن 
 ... اومده بود . کنار لبش پاره شده بودراست میگفت . دماغش خون 

 . بهار و بیتا اومدن و به ما پیوستن
  تنها  اونقدر زندگی توی وقتها  بعضی... بگم بهتون رو چیزایی یه میخوام هستین همتون که حاال –من 

 یکی   سر میخوای که میشی
 ... دادو هوار کنی ... شرمنده ام اگه کاری کردم که ناراحت شدین

سکوتی بلند . با صدای ارسالن این سکوت شکست .سکوتی که ای کاش اونو نمی  سکوت شد، 
 شکست که با برهم خوردن این

 ارامش من دیگه نمی تونستم روی پاهام بیاستم
 . بگم رو  چیزایی یه میخواستم منم راستش...  چیزه –ارسالن 
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 ... بگو  خب –من 
 . کرده  ازدواج میترا –ارسالن 

 ------------- – من
 . تم چطوری بهت بگم ولی باید حتما بهت میگفتم نمیدونس –ارسالن 

 . شکه بودم ، کف دستام عرق کرده بودم
 ؟  میگن اینجوری رو مهمی این به  خبر –اهورا 

 لبخندی ساختگی زدم و ع کردم به روی خودم نیارم 
روی صندلی نشستم عصبانی بودم  توی حال خودم نبودم . بلند شدمو رفتم جای همیشگیم { بالکن } 

 ...اما نمیدونستم برای من که
 خودم گفتم بره .چرا پریشون بودم ؟

انقدر بحر افکار خودم بود که زمانی به خودم اومدم ،زمان گذشته بود.دیگه خیلی دیر شده بود برای  
 خیلی کارا ،دیگه نمیشد این

بقیه ام خواب بودن .همه مشغول کارای زمان مقدس رو به عقب کشید .همه بچه ها رفته بودن و 
 روزمره و عادیشون بودن که

اونم توی این ساعت خواب بود اما من چشمام رو به به جایی دوخته بودم که افسوس روز های خوبم  
 رو بخورم . من هنوز تکیه

 به صندلیم تو فکر میترا بودم .دلمو به دریا زدم و بهش زنگ زدم 
 بوق  بوق بوق  بوق بوق بوق  –میترا 
 لوا بوق  بوق بوق بوق  –میترا 

 بودی عاشقم مبارککککککککککککککککککککککککک}   دادزدم...{  مبارک خانوم عروس سالم –من 
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 . حاال بیا حالمو ببین
 . ببین میالد ببین  –میترا 

 که وقته خیلی  شدم تنها  میترا ؟ بمونی من پای میخواستی ؟اینجوری میکنی توجیح داری چیو –من 
 ام تو حتی  رفتن ،همه شدم  تنها

 ... رفتی برو که خوشبخت بشی
 .گوشی رو قطع کردم حرفامو زدم اما وقتی که دیگه خیلی دیر شده بود

روز ها میگذشت و من از اتاقم تکون نمیخوردم ، شرکت روسپردم دست بابام .ارسالن همونجا  
 مشغول کار شد هر ماه سود

 ... توی حسابم اما من خرجش نمیکردم شرکت رو میریختن 
 . شب ها رو کال بیدارم وقتی هم میخوابم فقط کابوس میبینم
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مریضیم اونقدر پیشرفت کرد که باالخره مامانو بابای بیخیال من بهم سر زدن پیوند کلیه کردم اما حال 
 دلم که خوب نشد...کارم

خره این روزگار زهر خودشو برای ما هم شده بود انداختن قرص های خواب آور و آرامش بخش . باال
 ریخت . تنها بودم این 

تنهایی شده بود تنها همدمم ، هر روز به یاد میترا . در هر زمان و هر وقت ...شاید با این کار داشتم 
 خودم تنبیه می کردم که هر

تنبیه عاشق شدنم  کاری رو به وقت و زمان خودش به ثمر بنشونم .اره !این تنبیه کار نکردهام بود ،این 
 بود

 . بیتا وارد اتاق میشه
 . آوردم سوپ برات گلم داداش سالم –بیتا  
 . ندارم حوصله بیرون برو –من 
 ؟  میکنم خواهش  بخور  یکم میالد –بیتا  
 . بروبیرون  نده حرص  منو –من 

 ... پا شدم و بدون اهمیت دادن بهش لباسامو عوض کردم و زدم بیرون
میگشتم . به امید اینکه شاید توی خیابون بتونم ببینمش .هیچی نمیتونست حالمو خوب  خیابونا رو 

 کنه از تنهایی خسته شده بودم
زندگی برام کسل کننده شده بود .دیگه خبری از مدیر پر شور و انرژی شرکت نبود ،حاال من بودم و  

 . غروب پاییز
 . ده ریخته بودنمن بودمو خیابون بی سر و صدایی که انگار توش گرد مر

توی خیابون مقصد مشخصی نداشتم و فقط میرفتم انگار با هر کدوم از این خیابونا و میدونا خاطره  
 داشتم ، انگار حالمو میفهمیدن 

مثل روانی ها شده بود هی میرفتم و دوباره راهی که رفته بودم رو برمیگشتم .دنبال چیزی توی این 
 خیابونا بودم که خودمم نمی 

 ! اون چیه دونستم
 . دوباره اومدم خونه و کلید رو انداختم داخل قفل . اهورا توی خونه بود

 . ببینمت اومدم خوبی سالم –اهورا 
 برو  حاال... دیدی –من 

 . رفتم سمت اتاقم اومد دنبالم
 . بزنم حرف باهات میخواستم –اهورا 

 . رفتم توی اتاقم و درم باز گذاشتم
 ...بگو –من 

 . دن . بس کن دیگهکر گریه فقط شده بیتا ،کار  شدن خسته همه کنی  تموم نمیخوای –اهورا 
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 ؟   بیتایی نگران  پس آهان –من 
 ؟ دیوونه مرگته چه –اهورا 

 ؟؟؟  بگم دونه دونه رو همه ؟ نمیدونی –من 
  از چیه هدفت... زندگیت از این ،  شرکتت از اون کردی مسخره  انگار رو همه ولی میکنم درکت –اهورا 

 ؟  کارا این
 . بخوابم میخوام... بیرون برو –من 

 . آهان برو بخواب .کل کارت خوابیدن شده بدبخت –اهورا 
 ؟؟؟ داره  ربطی چه تو به.  بدبختم من اصال آره –من 

  پیدا  پولدارتر تو  از یکی ، نداشت رو  لیاقتت که گرفتی  افسردگی یکی بخاطر بدون  اینو  پس –اهورا 
 پول عاشق ،اون رفت کرد

 ... نه یه آدم
راست میگفت . اما عشق که دست من نیست .شاید اگه دست من بود تقدیری بهتر برای زندگیم رقم  

 میزدم ،سرنوشتی که مقصدی
 . به سمت خوشبختی داشت

 میشه  عوض  هوات و حال بیا هم تو میخوای اگه شمال بریم میخوایم ما –اهورا 
 . ترم راحت  خونه تو نمیام –من 

 نظرم عوض شد اما خودم موندم برای چی و برای چه دلیلی ؟ 
 . ممیا  –من 

 ؟؟؟  میایی –اهورا 
 ؟ نیام میخوای خب –من 

 . کردم   تعجب  فقط بکنم  غلط من نه نه –اهورا 
 .بدو بدو رفت سمت بیتا

 . میاد میالد ها بچه...  میاد میالد ایهاالناس –اهورا 
اومدنم خوشحال بشن بلند شدمو در رو بستم و دوباره یه قرص انداختم و فکر نمیکردم انقدر از 

 . خوابیدم
 . توی خواب عمیقی بودم که ارسالن اومد توی اتاقم

 !!! خوابی تو همش  توام دیگه شو بلند میالد بابا اااااای –ارسالن 
 ؟؟   شد پیداش محل بی خروس این باز –من 

 ... بیوفتیم راه میخوایم ظهر ببند ساکتو پاشو –ارسالن 
 . نمیام  شد عوض نظرم –من 

 . یبندمم ساکتو خودم کردم غلط –ارسالن 
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در کمد هامو باز کرد و دونه دونه مشغول جمع کردن لباس هام شد ، دراز کشیدم روی تخت .و  
 دستام رو زیر سرم گذاشتم

 . بعد از مدتی که چمدونم رو بست . زیپ چمدون رو کشید و بلند شد 
 ؟ بشم  کار به  دست خودم نمیتونی  اونم یا. بریم شو آماده  خب –رسالن ا

 . نگو بزن بیرون لباسام رو بپوشم پرت  و چرت –من 
بعد از اینکه از اتاق رفت بیرون لباس هام رو پوشیدم . تی شرت مشکی ، شلوار کتان مشکی ، کتونی  

 . مشکی ...اومدم بیرون
 . بریم –همشون منتظر من بودن من 

 . بعد از مدتی هممون توی پارکینگ مشغول جابه جا کردن وسیله ها بودیم
 . ن با ماشین خودم میامم ها بچه –من 

 ...! میشیم جا ماشین یه توی  هممون ولی –ارسالن 
 . ترم راحت خودم  ماشین توی من –من 

 . راحتی  جور هر باشه –اهورا 
فس فس باالخره راه افتادیم . خیلی وقت بود رانندگی نکرده بودم ، ماشین کال خاکی  بعد از کلی 

 بود.از زمانی که خبر ازدواج
میترابه گوشم رسیده بود دیگه با ماشین از خونه بیون نیومده بودم . ارسالن و اهورا موقع رانندگی جا  

 هاشون رو عوض میکرن
ساعت    0یا  1تنها بودمو بکوب خودم میروندم . تا خسته نشن ،خوشحال بودن و شاد ولی من 

 گذشت و ما باالخره رسیدیم .داشتم
از خستگی میمردم چشمام رو به زور باز نگه داشته بودم ، منی که تقریا ماه ها کارم شده بودم خواب 

 و و خواب و خواب مدتی
 . زیادی پشت فرمون بدون استراخت نشسته بودم .داخل ویال شدیم

بزرگ با آشپزخونه که سمت چپ بود و سه تا اتاق طبقه ی باال بود که پله های طبقه باال   یه پذیرایی
 چوبی بود و من همیشه از

قدم برداشتن از این پله ها لذت می بردم طبقه پایین سالن بزرگی بود که قسمتی برای تماشای  
 تلوزیون مبل گذاشته بودن و کمی 

همه وسایالش قدیمی بودو ادم و یاد خونه اروح مینداخت  اونور تر ست مبل سلطنتی گذاشته بودن ،
 .جای تقریبا بزرگی بود که

بابام چند سال پیش با تمام وسایلش گرفتتش یادش بخیر که هممون خانوداگی اینجامی اومدیم اما 
 حیف....انگار خونه طلسم شده

 خانواده اینجا اومدیمبود که بعد از مدتی خانوادمون از هم پاشید گمونم پنج یا شش بار با 
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از پله ها رفت باال چپیدم تو یکی از اتاق ها خودمو انداختم روی تخت انقدر خسته بودم که حتی  
 توانایی لباس در اوردنم نداشتم

شب . چشمام رو    1دلم می خواست فقط سریع تر بخوابم . چشمام گرم شد وخوابم برد تا ساعت 
 آروم آروم باز کردم و به این

ون ور نگاه کردم اتاق خیلی تاریک بود برق هارو روشن کردم و دوباره توی جام دراز کشیدم  ور رو ا
 اصال دوست نداشتم از

توی این چهار دیواری بیام بیرون انگار دیگه عادت کرده بودم به اینکه فقط توی این اتاق بمونم کل  
 شب و روز رو ،نگاهم به

 . ا خانواده توی این ویال داشتم فکر می کردمسقف باال سرم بود و به تمام خاطراتی که ب
اونموقعه تازه صدام دور رگه شده بود و به سن بلوغ رسیده بودم و همش دوست داشتم برم ساحل و  

 ادای پسرای خفن و رو در
بیارم .مثال گیتار بزنم جنس مخالف رو جذب خودم بکنم .یادش بخیر هر دفعه اینجا میومدیم مامان 

 میزدمو به و بابام رو گول
بهانه خرید سوغاتی برای دوستام ،میرفتم و ساعت ها تو ساحل میشستم و گیتار میزدم البته نا گفته  

 نماند واقعا نوازنده خوبی بودم 
و مردم رو جذب خودم می کردم اما صدام تو اون دوره خوب نبود بخاطر همین هیچ موقعه نمی  

 خوندم و فقط موسیقی رو میزدم 
ری خاطرات، لبخندی روی لب هام نشست و حسرت اون روز ها رو با اعماق وجودم  با این یاد او.

 کشیدم 
 .تق   تق تق تق –ارسالن 

 . تو بیا –من 
 . بریم  بیا حاال   بیداری خب که بخوری غذا بیای کنم بیدارت خواب از اومدم.  بیداری سالم –ارسالن 

 . جوون  نوش  بخورید برید   ندارم اشتها –من 
 . نکن اذیت  بیا پاشو.  کنه کوفتمون رو غذامون کنه گریه میخواد بیتا این دوباره نیای تو –ارسالن 

 . خستم ارسالن –من 
نیا همه رو اصیر خودت کردی .یکم به فکر خواهرت باش ،که نگرانته ! تو چرا   درک به –ارسالن 

 اینجوری شدی ؟ 
 ... داد زدم : گمشو بیرون

 } محکم در رو کوبید و رفت داشتم دیوونه میشدم .{ با خودم حرف میزدم
 ! میرنجونی خودت از رو همه ؟چرا مرگته چه –من 

احتی بچه ها میشدم اما ناخواسته دلم نمی خواست  دلم می خواست خودمو بکشم همش باعث نار
 اینطوری بشه اما می شد
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 . نمیتونستم با خودم کنار بیام ، همش کنار لبم رو میجویدم
چند روزی از اومدنمون به شمال گذشته بود و جای من طبق معمول توی اتاق بود .شاید زمانی که  

 خونه خالی میشد و بچه ها
از اتاق خارج میشدم با گوشه گوشه این خونه درد و دل میکردم .دلم بازم  برای گردش بیرون میرفتن 

 اون دورهمی های 
خانوادگی رو میخواست.اونموقعه ها تنها مشغله ذهنیم این بود چه تیپی بزنم یا چطوری بابام  

 روراضی کنم ماشینشو بردارم .دیگه 
 . ...خبری از خیانت نبودخبری از دل شکوندن میترا نبود ،خبری از عشق نبود 

هوا تازه تاریک شده بود .چند ساعتی رو با خودم کلنجارمی رفتم تا به این نتیجه برسم باز میترا زنگ  
 بزنم 

 : باالخره گوشیم رو برداشتم و زنگ زدم بهش
 ... الو بوق بوق بوق  بوق بوق بوق  –میترا 

 ؟  خوبی سالم –من 
 ؟  شما ببخشید  –میترا 

 . ممیالد  –نیشخند زدم } من  {
 دیگه کنی؟برو می فکر من به  همش نداری بار  و کار تو  نمیفهمم  من –میترا 

 ؟  شدی عوضی انقد حاال تا کی از میترا –من 
 . بیرون برو  زندگیم از میالد –صداش میلرزید } میترا  {

خبر   زدن پیوند ، افتاد کار از اهم کلیه از یکی باالخره ؟ زدم زنگ  بهت من مگه سال  یه این توی –من 
 داری ؟
 . کن قطع میالد ، زدی زنگ که خوبی حتما چه من به  اصن--------- شدی  خوب االن –میترا 

 ؟  میتونی ببینم   کن قطع تو –من 
 ... گریه میکرد گریه میکردم

 کنم مقاومت  تونم نمی دیگه. میفهمی ، میمیرم دارم شدم تنها خیلی رفتی که روزی  اون از –من 
 ل پولی نه دنبا  تو میگن ،خانومی

 عشق ! راسته ؟
 بکنم  رو کار همین توام شد خوب  حالم  کردم ازدواج ،من کثیفم خیلی  من ببین. کن فراموشم –میترا 

 ! دیگه  یکی سراغ برم  راحتی  همین  به که ؟ توام مثل من مگه لعنتی  –من 
 ه ه ه ه  ه ه ه ه  ه ه ه ه ه ه نده عذابم انقدر  میالد نده عذابم انقدر –داد میزد : میترا 

 ... گوشی رو قطع کرد . زانو هامو بغل کردم و آروم آروم گریه میکردم ،هق هق میکردم
 . صداش هنوز تو گوشم بود { انقدر عذابم نده } زنگ زدن به میترا حالمو بهتر نکرد هیچ بدترم شد
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 . افتاد دنبالمبلند شدمو از خونه اومدم بیرون . بهار 
 ؟  میری کجا  –بهار 
 . ریاد لب –من 
 . میام االن  وایسا.  میام منم –بهار 

 . اصال حوصلشو نداشتم .بعد از مدتی اومد و به سمت دریا راهی شدیم
 !!! نگرانته خیلی  بیتا  –بهار 
 . نباشه نگران –من 
 ؟  کنی تمومش نمیخوای  –بهار 
 نزنیم .؟ میشه دیگه در موردش حرف  -من

 اخم کردو به رو به روش زل زد . آخیش ، آخه بگو دختره ی دیوونه به تو چه ربطی داره ؟؟؟
 . همیشه مانع دخالت کردن ادما توی زندگیم بودم .بعد از گذشتن مدت نسبتا طوالنی رسیدیم

 . رفتم و نشستم روی شن ها ... اومد و کنارم نشست
ا کنی .  پید  رو الیقته که کسی تونی می تو کن ،ولش یکیه با وزهرر  ، پسته خیلی  میترا میالد –بهار 

 جنازه میترا رو معلوم نیست 
 . فردا پس فردا توی کدوم خرابه در بیارن بیرون

 میگما  بهت چیزی یه. داشتم نگه خودمو زور به بهار –من 
 . ترسیده بود چشم دوخته بود به دهنم

 .بفهم اشغاله یه میترا –بهار 
 . داغی بود که به سرم ریختنانگار آب 

بزنم به زخمت .ولی باید باور کنی انتخابت غلط بوده ندیده و نشناخته دل  نمک  تا نگفتم اینو –بهار 
 دادی و نتیجه اش این شد

نفس هام درنمی اومد بغضمو با زحمت قورت دادم و لبخند زدم .به چشماش نگاه کردم اون این حق 
 . رو نداشت

د دلبر من اینطوری حرف میزد حتی اگر حرفایی که درمورد میترا زد حقیقت داشته اون نباید در مور
 . باشه

ازکنارش بلند شدم توی راه هی می خوردم زمین ...انگار همه چی دست به دست هم داده بود که هی 
 ضربه بخورم عربده

 میزدم 
 خخخخخخخخخ اخ خدا ای اخ –خسته شدم .شدی تنها کسم .اخه تنها کسم این انصاف ؟ من  

 چشمم به هر جا می خورد میترا رو میدیدم انگارواقعا بودش .انگار میخواست زره زره نابودم بکنه
زانوم بی حس شد خوردم زمین مثل دختر بچه ها گریه میکردم بغض کردم عروسکمو میخواستم 

 ) (میترا رو 
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 خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا میترا ای 
 یاد اونروزی افتادم ک رفتیم جنگل ولی گم شدیم چشماش پر از اشک بود اروم دم گوشم گفت میالد

...... 
 دلم جان –من 

 میترسم  من –میترا 
 بهم بگو نفسم نترسیا من پیشتم هر موقع ترسیدی  -اروم سرشو تو بغلم کردم گفتم

 !.اخه چطوری تونستی ؟ازدواج کردی اشکال نداره اما چطور تونستی با یه پیر مرد رابطه داشته باشی
با همون دست و پای گلی به سمت ویال اومدم بی توجه به بهار که پشت سرم میومد با سرعتی که  

 داشتم در عرض بیست دقیقه
بدون اینکه بهشون توجه کنم رفتم اتاق پله ها رو دو تا  رسیدم ویال ...بچه ها نگرانم شده بودن اما 

 یکی طی می کردم خودمو
رسوندم اتاق. در اتاق رو با زور مردونه ایی که داشتم محکم بستم تکیه دادم به در و خودمو رها کردم  

 اروم سر خوردم و دو 
 زانو نشستم

هی که پیش هم بودیم تحمل نکرد  تمام تنم خسته بود ...اما برای کسی که حتی به احترام مدت کوتا
 و خودشو سپرد به دست 

 روزگار 
 . اخخخخخخخخخخخخخ روزگار چه خوشبختی هایی که حسرتش رو تو دلم گزاشتی

پاهامو دراز کردم پشت در نشستم سرمو با یه ضربی به خصوص به در می کوبیدم انگار با هر ضربه  
 هر خاطره ایی از میترا 

ه راه گلوم بسته شد یعنی این بچه کوچولو چشماش توی این مدت  جلو چشمام رژه میرفت دوبار
 بخاطر من اشکی شده ؟یا واقعا 

 بازیم داده
 . هدفون رو از کشوی بغل برداشتم و گذاشتم تو گوشم اهنگ رو پلی کردم

 کی بهتر از تو که بهترینی . تو ماه زیبای روی زمینی . تو قلب من باش تا که ببنی . چه دلبرانه به دل
 میشینی . حتی 

بدی هات بخشیدنی بود . شرم تو چشمات بوسیدنی بود . همه حواست جا مونده پیشم . تو جای  
 . من باش تا باورت بشه

 . بدرقه کردم تنهاییامو. کجا منو این روی ماه تو
شب   55میخوندم و گریه میکردم با اینکه اهنگ شاد بود اما به هق هق افتاده بودم ...یاد ساعت 

 ماه چند سال پیش افتادم  بهمن
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میترا بهم زنگ زد با گریه و ناله میگفت بیا دنبالم دارن منو میزنن نفهمیدم چطوری لباس پوشیدم و  
 سوار ماشین شدم با استرس 

در خونشون رو زدم .بعد از چن لحظه برادرش اومد جلوی در .با هزار زحمت تونستم میترا رو بیارم  
 جلوی در خونه

ا هنوز اشکاش از جلوی چشمام نمیره اونطرف .سوار ماشین که شدیم سریع اخخخخخخخخخ خد.
 مچ مانتوش رو زد باال با 

صدای بغض الود گفت میالد انقد زدنم .اخ بمیرم خدایااااااااااااا کبودی های روی دستاش از زردی به  
 سیاهی میزد .واسه اینکه

 . اهنگ اومد حواسش رو پرت کنم بسرعت روی ضبط ماشین پلی کردم و این
در اتاق به صدا در اومد پاشدم و خودمو جمع و جور کردم هدفون رو دور گردنم حلقه کردم اشکامو  

 ..... پاک کردم
 اومدم  –من 

 ؟  خوبی –ارسالن 
 ... تو بیا –من 

 . نشستم روی صندلی و پاهام رو گذاشتم روی میز
 ! گلیه تنت کل وضعشه چه این کنی؟ چیکار خوای  می –ارسالن 

 بابا   اینارو کن ول –پوزخندی زدمو و گفتم  
 . نمی دونم چی بگم -ارسالن 

 کن  بس هوففففففف –من 
 یگه هیچی نمیگم .فقط میگم که حواست به خودت باشه د من  تسلیم اقا –ارسالن 

 . باشم خودم  مراقب میگفتی زود یکم کاش  ای ولی –من 
 کور  وهم کر هم عاشق ادم میگن که حیف  ولی... گفتم –ارسالن 

 ... بیاین خواستین موقع هر شمام  میرم من. بود مزخرف اولش از سفر این –من 
 ! چیکار کنی خونه  میری اصال ؟ میری کی –ارسالن 

 میترا  پیش برم کنم پیدا جسارات شاید میرم.  باشم  تنها میرم –من 
 ایی گنده کله ادم شوهرش. نکنی  ایی احمقانه کار امیدوارم –ارسالن 

با سر حرفش رو تایید کردم .لب پایینم رو بین دندونام گرفته بودم و منتظربودم و اتاقم خالی بشه  
 .قصدم این بود هر چه زودتر 

 ... برسم تهران .دلم برای خیابونای تهران تنگ شده بود ، دلم برای خلوتم تنگ شده بود
 .. ی متوجه شد که باید از اتاق خارج بشه ارسالن که با اخالق من اشنا بود با این حرکات فیزیک

 . دوباره هدفون رو داخل گوشم گداشتم
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نپرس از حال وروز من فقط برو . تموم نشو پاسوز من فقطبرو . برس به زندگیت به فکر من نباش .  
 ازم که پرسیدن بگو

یاد ی عاشقت  دوسم نداشت . یکیو دوتا نیس اخه درد این دلم . چیزی نمیگه خیلی مرد این دلم . ز
 شدم دلت رو زد . بزار 

تموم شه قصه مون چه خوب چه بد .از هر چی ترسید دل من سرش اومد . گفتم بهتر میشه اما 
 بدترش اومد .بعد از تو فقط به 

 .عکسات دلم رو زد
 بهنام بانی 

 . چمدونم رو جمع کردم و کمتر از نیم ساعت از اتاق خارج شدم
 . افتادم به جون جاده

  1ترکیه ای پلی کردم به یاد دوران جوونی .با هر کلمه کلمه این اهنگ خاطره داشتم ..تقریبا   یه اهنگ
 سال پیش به همراه بابام 

 . یه سفر کاری توی ترکیه رو تجربه کردیم
 ... یه شب بی خوابی زده بود به سرم از هتل در اومدم بیرون و تصمیم گرفتم برم ساحل استانبول

م اسمش امره بود با هم دوست شدیم اون چند روزی که توی استانبول بودم یه کافه چی سیار دید
 منو برد جاهای دیدنی اون شهر 

 . تا زیاد حوصلم سر نره.یه ماشین ون داشت و فقط یه اهنگ رو گوش می داد
خالصه هر موقع این اهنگ پلی می شه منم یاد زمانی می افتم که توی بهترین موقعیت این زندگی  

 بی خبر از همه چی بودم اما
... 

 . جاده خلوت رو به روم بود ،صدای رعد و برق هولناکی اومد . شیشه پنجره رو کشیدم پایین 
و سرم از پنجره بیرون بود چشمام رو بستم نفس عمیقی کشیدم .نسیم خنکی به صورتم خورد که  

 .باهاش موهامم هم اوا شده بود
 )خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اینبار نفس عمیق تر کشیدم .(فریاد زدم 

 . صدای بوق کامیون ناخوداگاه حواسم رو پرت کرد .دلم می خواست بمیرم ،اما دست خودم نبود
من مرگ رو انتخاب کرده بودم اما خدا نمی خواست ،انگار عذابم کافی نبوده ، شاید باید بازم تاوان  

 عشق رو بدم 
 .بودم اشک داخل چشمام پر شده بود راه دیدم رو گرفته بود یه گوشه و کنار ترمز کردم بغض کرده

 . از ماشین پیاده شدم و ماشین رو قفل کردم
به سمت دره پر درخت کنار جاده رفتم .یکم ترس تو وجودم بود اما بهش غلبه کردم از دره پر شیب به  

 سختی و تمرکز زیاد 
 . وی گردنم رو داخل گوشم گذاشتم که صدای دور و اطراف منو نترسونهتونستم بیام پایین .هدفون ت
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 . مدت خیلی زیادی از پیاده رویم گذشته بود هوا کم کم داشت روشن می شد . تلفنم زنگ خورد
 ----- الو –من 
 ؟  رسیدی  دادشی –بیتا  
 جنگلم  تو من نچ  ----اومممممم –من 
 ---- ا ل ی. و---   بیا------   خطرناک  داداش میکنیی چیکار اونجا –بیتا  
 ....الووووو– الو –  الو –من 

انتن پرید . بیخیال گوشی شدم دوباره گذاشتم داخل جیبم ،با خودم اهنگ رو زمزمه میکردم اونم با  
 . صدای بلند

این کار باعث میشد دیگه نترسم . .تصمیم گرفتم نماز صبح روهمونجا بخونم پس یکم خاک کف  
 ار زدم ، تقریبا مثل زمین رو کن

گل بود بخاطر بارون دیشب .باالخره بعد از کمی جست وجو زیر یه درخت خیلی بزرگ تونستم زمین  
 خشک پیدا کنم و نمازم

رو بخونم .دوزانو نشسته بودم و به اسمان نگاه می کردم .دستامو باز کردم انگار که می خوام دنیا رو  
 بغل کنم .نفس های عمیق 

 این اولین تنهاییم بود که ازش لذت می بردم ...اما چندان طوالنی نشد و پی در پی ، 
 . دوباره شروع به جست و جوی خودم توی جنگل ادامه دادم

 .... صدای غار غار کالغ توی سکوت جنگل پیچیده بود سکوت سکوت سکوت
 . دختر جوون شهر نبوداینجا دیگه برای مدتی خبری از یادگاریهای میترا نبود . خبری از دلبرییه 

اینجا من بودم که دنبال خود واقعه اییم می گشتم ،هدف جدیی گرفته بودم خاطره های میترا رو  
 توی این جنگل دفن کنم

زمانی که من از اینجا برم ، خبری از افسردگی نیست .خبری از موانع هایی مثل میترا و امثال میترا 
 . نیست

مد بسرعت به او قسمتی که صدا می یومد نگاه کردم اما صدای خش خش برگا از پشت سرم او
 خبری از چیزای غیر عادی نبود 

ضربان قلبم تند شده بود ،بی توجه به چیزی دوباره حرکت کردم .زمان می گذشت . اما مقصد من  .
 کجا بود ؟

 صدایی ناله های ضعیفی منو به سمت خودش می کشید .به قدم هام سرعت دادم 
 ؟  اینجاست کسی  –من 

 .صدای ناله هر لحظه شفاف تر می شد
 اخ– اه----------اخ –پییر زن  

زنی با صورتی بیش ازاندازه سفید و با لباسی سیاه و گلی نشسته بود .به سمتش خیز برداشتم و 
 سعی کردم بلندش کنم اما بدنی 
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 خیلی سنگین داشت که واقعا عجیب بود. خودمم سر خوردم و افتادم
 ؟  کنی می چیکار نجاای –پیر زن 

 . نشد...... کنم  کمکت خواستم –من 
یه لحظه دور چشماش قرمز شد .و دهنش رو باز کرد ...دندوناش مثل یه گرگ بود از دور دوندوناش  

 . خون میریخت
فریاد می کشیدم و می گفتم بسم اهلل ،موقع دویدن چند بار خوردم زمین اما باالخره تونستم از اون 

 دلخراش جون  صحنه ناگورا و
 ... سالم به در ببرم

وقتی مطمعا شدم کامال دور شدم نشستم روی یه دونه سنگ بزرگ ، نفس نفس میزدم ترس کل  
 وجودم رو گرفته بود .اون پیر 

 .زن کی بود ؟چرا اونطوری شد ؟
 ... سر گیجه عجیبی گرفته بودم دلم می خواست بخوابم

نگاه کردم هوا کامال روشن شده بود.اما هنوز ترس از اون دراز کشیدم روی سنگ بزرگ ،به اسمان 
 . پیرزن تو وجودم بود

 . چشمام رو بستم و خودمو سپردم به خدا
زمان طوالنی گذشته بو د. با صدای قل قل جوشیدن کتری از خواب بیدار شدم اما دلم نمی خواست  

 چشمام رو باز کنم . پس فقد 
 . بسنجم هوشیار شدم ،سعی کردم موقعیت خودمو

 !بوی عطر گرمی به مشامم خورد .حاال دلم می خواست زود بدونم صاحب این عطر خوشبو کیه ؟
 چشمام رو با تردید باز کردم با سقف چوبی روبه رو شدم .دور و برم رو نگاه کردم .یه کلبه بود

م بلند  یه کلبه چوبی که سمت راستم یه پنجره وسمت چپم یه شومینه خاموش .کم کم باید از جا
 میشدم اما ای کاش بلند نمی شدم 

 .دختر بچه ایی با موهای بلندی از پله های طبقه باال ،پایین می یومد .لبخندی بهش زدم
 صورتتو ببینم ؟   کنار میزنی موهاتو کوچولو خانم –من 

رفتم جلوتر تا نوازشش کنم ،اما مثل حیوون نزدیک شد و بهم حمله کرد . با ناخونای بلندش خراش  
 عمیقی روی دستم بوجود

 . اورد.تا صدای ناله ام بلند شد . اون دختر بچه ام غیب شد
 . دیگه ارامش نداشتم نمیدونستم باید چیکار کنم

تلفنم رو از جیبم در اوردم اما ای دل غافل که اینجا انتن نمی داد ،قطرات خون کف کلبه می ریخت و  
 من تازه متوجه زخمم شدم 

 . ا در اومد و من هراسون به پشت سرم برگشتمصدای در کلبه به صد.
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مرد میانسال درشت هیکلی توی چهار چوب در نمایان شد .ترسیده بودم و عرق روی پیشونیم با  
 قطرات خون بازوم هماهنگ

شده بود .صدای نفس هام ، صدای قل قل کتری ،صدای هیزم های دست اون مرد ...بلندترین صدا  
 . ها برام بودن

  می جنگل مارای شکار موندی می  اونجا  االن تا اگه شدم نگرانت... کردم پیدات جنگل  توی –مرد 
 .رفیق شدی
 .نیست  حاال---- اما-------  کرد زخم دستمم... دیدم دختر یه اینجا –من 

 .لبام خشک شده بود به نکلت افتاده بودم .اون بهم نزدیک شد
 زخمتو   ببینم... کامران من اسم –مرد 

 . بازوم رو بین دستاش گرفت و به چهره ام نگاه کرد
 ؟  چرا... ترسیدی  –کامران 

 -----------------------------رودیدم زن  پیر یه. شد روشن هوا وقتی  بودم جنگل  تو دیشب از –من 
 . همه چی رو براش تعریف کردم .اونم مثل من کف کلبه نشست

 ... بغلم کرد
خواست تا باهام هم دردی کنه .بنابراین منم محکم تر از خودش بغلش کردم  دلم واقعا یکیو می 

 .مدتی گذشت 
 . نترس –کامران 

 ؟  کین  اونا –من 
 . میگم برات بعدا  –کامران 

 ؟  چیو –من 
 ! کجان دوستات –کامران 

چشماش  برام جالب بود بدونم اون از کجا میدونست من همراهی هم دارم .سوالی نگاهش کردم .  
 . رو اروم بست

 . بهم اعتماد کن ، میخوام کمکت کنم رفیق -کامران 
 ویال  –من 

 بریم بعدش ، بخوریم چیزی یه اول...... پیششون ببر منو –کامران 
 اوممممم –من 

 . شروع کرد به معرفی کردن خودش
  موند می  اگرزنده که داشتم پسر یه. دادم دستشون از تصادف یه توی اما. داشتم خانواده  –کامران 

 بود  سرباز کنم فکر االن
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سال پیش ، یه عشق پاکی ام داشتم که برای بدست اوردنش تالش زیادی کردم و   51ماجرا برای 
 قصدم این بود تا اخر عمرم پیش 

اون زندگی کنم ولی روزگار نقشه دیگه برای زندگیم کشیده بود ...این تقدیرم بود که تنها بمونم و با  
 بشم بعد از تنهایی دوست

مرگشون اومدم تو جنگل موندم .ادمای زیادی اینجا گم میشن و من کمکشون میکنم برای پیدا کردن  
 ووقتی میرن -------راهشون .

 باز تنها میشم
.از دست دادن عزیر خیلی  ---------ت بوجود اومده خانواد برای که اتفاقاتی بابت متاسفم من –من 

 سخته ، شاید به اندازه شما 
درد نکشیده باشم اما منم یه چند وقتی هست که عزیزم رو دست دادم (میترا )........ من گم نشدم 

 دیشب داشتم برمیگشتم تهران 
 اما راهم رو کج کردم و بسمت جنگل اومدم .یه اتفاقی برام افتاد 

 ساخور؟  –کامران 
 ؟  هوممممممم –من 

 ! شناسیش  نمی –کامران 
 ؟  کیه –من 

 ... دوستات پیش  بریم  خوام می فقط میگم بعدا  –کامران 
استرس گرفته بودم نکنه برای بچه ها اتفاقی افتاده باشه !اتفاقاتی که برای بیتا افتاده بود ، یاد 

 حرفای اهورا افتادم ساخور ...یاد 
(تا خانوادت رو نگیره ول کن 1حرفای الیاس،جمله ی اهورا حتی یه لحظه از ذهنم دور نمی شد 

 خودت با دستای--------- نیست  
 . خودتو می کشی )دلشوره عجیبی داشتم

 . کامران با یه دستمال باال سرم ایستاده بود
 ؟  چیشده –من 

 ! پسر گل میدی اجازه----- ببندم رو بازوت  خوام می –کامران 
 . زحمت بی ببند شرمنده – لبخندی زدم که از هزار تا ناله بدتر بود . من 

 ...اشوب دلم هرلحظه بیشتر می شد .به خودم اومدم و دیدم توی راه ویالیمزمان می گذشت و 
 ؟  گرفتی استرس –کامران 

 !؟ باشم داشته نباید بنظرت –من 
کرد که احتمال هر   کاری باهام روزگار یعنی. ام ریلکسی ادم من راستش----- اممممممممم –کامران 

 چیزی رو توی زندگی روز 
 . از هیچ چیز ترسی ندارم مره داشته باشم .بنابراین
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سکوت کردم .دست چپم روی فرمون بود و دست راستم روی پیشونیم ساعت دو بعد از ظهر بود اما  
 . هوا خیلی گرفته بود

زمان طوالنی رو توی راه گذروندیم تاباالخره به ویال رسیدیم در حالی که هیچکس انتظار دیدن من رو  
 نداشتم اونم با یه ادم

 . در سالن رو باز کردم تنها کسی که با عجله خودشو انداخت تو بغلم بیتا گلیم بودغریبه ،وقتی 
محکم بغلش کردم و سرشو تو سینم فشردم .قطره اشک از روی صورتم غلطید روی شال بیتا .خودشو  

 بیشتر توسینم فشرد 
 . سرنوشت باز چه داستانی برامون رقم زده بود . خدا می دونست ...اما دلهره داشتم.

 . پیشتم من.  نترس  هیچی از –من 
 . نزار  تنهام خدا  رو  تو دادشی –بیتا  

 .بغض راه گلوم رو سد کرده بود .دستشو بوسیدم ،چشماش رنگیش پر از اشک بود
 .عزیزکم پیشتم همیشه من نفسم–من 
 . واهش می کنمخ.  نرو بغلم از –بیتا  

ارسالن نگاه کردم .وقتی سنگینی نگاهم رو  تعجب کردم .خودشو دوباره انداخت تو بغلم سوالی به 
 احساس کرد سرش رو به

طرفم چرخوند و با تاسف نگاهش رو ازم گرفت .اشوب دلم صد برابر بیشتر شد ،هول کردم دستای 
 بیتا رو بین دستام گرفتم و با 

 . نگاهی پر از سوال نگاهش کردم
 ! چیشده  ببینم بگو داداش ؟جون کنن می اینطوری چرا اینا بیتا –من 

 . میدم توضیح چیو همه من.  باش  اروم –کامران 
 ! کیی تو ؟مگه چرا تو –من 

 ...! انگار چند سالی کنار این ادما نبودم و نمیدونم دور و اطرافم چخبره
 زود .  زود.  زود بگین –من 

 . دست به کمر توی سالن می گشتم .و منتظر توضیحاتشون بودم
  بدنم تو  طنسی فهمیده تازه گفت. زد زنگ  بهش اهورا  بابای------   اصلی موضوع سر میرم من –بیتا 

 . نیست
 . خب –من 

 ساخور  –اهورا 
نمی دونستم واقعا باید چه واکنشی بدم .فقط یه اه بلند کشیدم و چشمام رو به مدت چند ثانیه 

 بستم و کل بچگی تا همین االن بیتا مثل 
 . برق و باد ازکنارم گذشت

 .امروزم من میالد روپیداش کردم. بی هوش تو جنگل -کامران
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 ) باز حرفای قبلیه اهورا . (میره سراغ اطرافیانت و دونه دونه از بینشون میبره و در اخر خودت
 . نفرم   اولین من پس –من 

 .منفی فاز انقد بسه. کنیم می درستش ما –ارسالن 
 ؟ اخه تو کردی غلطی چه بیتا –من 

 . هم عصبانی بودمهم ترسیده بودم 
 . حاال بشین یکم .بیتا بسه انقد گریه کردن ،بهتره دنبال یه چاره باشیم  -بهار

 . به سمت من اومد تا دستم رو بگیره تا بشینم روی کاناپه.اما ناخوداگاه داد زدم سرش
 . نزن من به  دست –من 

 . اروم کشید عقب و سکوت کرد
 . بکنم  تونم می کارایی یه من. باشی اروم بهتره میالد –کامران 

 . با نگاهی ملتمس به چشماش زل زدم
 . میشه درست چی همه –کامران 

 بمیره باهاش ساخورم  تا بکشیم باید رو  بیتا.  نتونیم اگه اما –اهورا 
نفس های عمیق و پی در پی ،گوشام چیزی غیر نفس کشیدنم نمی شنید .بیتا دست من امانت بود ،  

 واااااااااااااااای دختر مردم
 . بهار)کشوندنش این سفر کوفتی(

 ... پایان فصل دوم
 ... اغاز فصل سوم

 بمیریم  بخواییم اگرم. کنیم می حلش باهم خواهرمه  و من مشکل ، تهران برن  اینجا از همه –من 
 . میمیریم باهم

استرس وارد نکنید .انشاهلل به راحتی از  ست میشه . به بیتا در چی همه بیتا.  نگو مزخرف –کامران 
 . جسمت خارجش می کنیم

 . رم نمی  جایی من اقا –ارسالن 
 . نمیرم ،منم رسن می هم داد به مواقع اینجور  تو دوستا –بهار 
 . شم نمی ناراحت ،اصال بره میره کسی هر نیستم راضی  بخدا ها بچه –من 

ارسالنم می دونید فقط بخاطر بیتا نیست من می خوام بدونم ساخور کیه   و تو مونم می منم –اهورا 
 و حتما توی این موضوع

 . تمام تالشمو برای نجات بیتا انجام می دم
دلم کمی قرص شد از حرفای بچه ها ،اونا تنهامون نذاشته بودن و این یه دلگرمی بود .بهشون یه  

 لبخند زدم 
 . ینهست که خوبه... ها بچه ممنون –من 
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بیتا گوشه خونه نشسته بود و زانو هاشوبغل کرده بود .اروم اروم برای خودش اشک می ریخت و فین  
 فین می کرد .دل دل می

 . کردم کامران بتونه کاری بکنه
مدتی توی سکوت گذروندیم ...و باالخره کامران شروع کرد به حرفای انگیزشی و کمی اطالعات دادن  

 .در مورد ساخور
خب خب .....همه بشینید رو به روی من .بیتا رو میبریم جایی که من و میالد از اونجا    –کامران 

 اومدیم .همونطور که گفتم من
میالد رو توی جنگل پیدا کردم .داخل کلبه من یه زیر زمین خیلی بزرگ هست که ادمایی که مشکالتی  

 شبیه به بیتا دارن رو 
ما متوجه شدید که بیتا حالت تهوع گرفته به من سریع  درمان می کنیم راستی هر موقع هر کدوم از ش 

 اطالع بدید چون بعدش دیگه
ساخور داخل جسم بیتا داره فرمانروایی می کنه من خودم سال دوم دانشگاه از رشته روانشناسی  

 اخراج شدم .اما به تحقیقاتم ادامه
حاال  ----------ور نکردن.بگذریم دادم تا به نتیجه های مثبتی رسیدم.که استادام هیچ موقع حرفام رو با

 بیتا هم اضافه میشه به
بیمارستان کوچیک من و چون شمام دوستای من هستید توی کلبه من یه مدت زندگی می کنید .و  

 االن همتون وسله هاتونو جمع 
 . کنید که درمان بیتا رو تو کلبه ام شروع کنیم

تک حرفاش که از دهنش خارج می شد با دقت  همه داشتیم به دهن کامران نگاه می کردیم و به تک 
 فکر می کردیم .بچه ها رفتن 

 . اتاقاشون تا وسیله هاشون رو جمع کنن
ساعتها می گذشت ،روز ها می گذشت وجای من داخل کلبه به ظاهر کوچیک کامران فقط جلوی 

 دوربین بود .اونجا می نشستم و
بس شده بود .بعضی وقتها زار زار گریه میکردم اما  به حرکات بیتا نگاه می کردم که توی اتاق تاریکی ح

 وقتهایی ام بود که 
کامران امیدوارم می کرد و از پیشرفت درمان بیتا حرف میزد .شبا با جیغ و داد بیتا از رخت خواب 

 میدوایدم به سمت زیر زمین 
ندم ...شبایی  و تا زمانی که اروم بگیره توی راهرو تنگ و تاریک زیرزمین میشستم براش دعا می خو

 پرستارا مجبور میشدن با 
کتک دست و پای بیتا رو ببندن تا به خودش اسیب نرسونه،توی این مدت کل بدنش پر شده بوداز 

 خراش های کوچیک و بزرگ 
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هردفعه میرفتم تا ازنزدیک ببینمش ، خودشو مینداخت تو بغلم و از خستگی مینالید همش می  .
 . گفت منو از اینجا ببرید 

اول ارامش تو وجود بیتا بود هممون باور کرده بودیم که حرفای کامران یه مشت اراجیف بود  روزای 
 اما رفته رفته ،رفتارای 

بیتا تغییر کرد .دیگه جاش پیش دوستاش نبود ،بهمون حمله میکرد در عین چند دقیقه انقدر پر زور  
 می شد که حتی کم مونده بود

 . منو به کشتن بده
 . یم کامران به کمک من و اهورا بیتا رو داخل زیر زمین معروف کلبه بردیمهمون لحظه که رسید

یه راهرو تاریک که گوشه هاش پر از تار عنکبوت بود .دیوار هایی به رنگ سیاه و بدون هیچ پنجره 
 ایی ...ده تا اتاق درست 

اق دوربین داشت که  روبه روی هم با در هایی که شبیه به در های زندان بود پر از قفل و زنجیر ،هر ات 
 میشد از مانیتور داخل 

اتاق ها رو دید زد .بیتا رو داخل اتاق گذاشتیم و در رو با هزار تا قفل ایمن کردیم .موقع برگشتن وقتی 
 به اتاقای دیگه نگاه می

کردم انگار کسی داخل نبود .اما زمانی که از پشت مانیتور نگاه کردم هر کدوم از اتاقا دارای یه بیمار  
 ود .هر دفعه صدای جیغ ب

 ... و دادیکیشون بلند می شد . مو به بدن ادم سیخ میشد
هر روز صبح اول غذای بیتا رو اماده میکردم و می دادم به پرستارای زیر زمین تا به بیتا بدن ،و بعد  

 میرفتم روی صندلی 
اصال خبر نداشتن چی به  گهواره اییی جلوی مانیتور میشستم و به بیتا نگاه می کردم .مامان و بابا که 

 سر بیتا اومده وبعضی 
وقت ها به عشقو عاشقی من و بیتا که سر تا پا دردسر برامون داشته .تنها خواهرم بخاطر عشق 

 گرفتار اجنه شد چون قصدش 
 .)رسیدن به دلبر بود.منم که گذاشتم روزگار ازم بگیرتش(میترا

 .سیدتوی افکار خودم غرق شده بودم که بهار با عجله سرر
 کامران ---- م -----کا -بهار
 ! ؟چیشده چی –من 

 . سعی می کردم ارومش کنم اما زبونش بند اومده بود ،به سرعت به سمت پذیرایی رفتم
 . کامران با پای زخمی توی چهار چوب در ایستاده بود و ناله می کرد .به سرعت به سمتش دویدم

 ؟  چیشده –من 
 . میلرزیدهول کرده بود و دستام 

 ..مار------ما –کامران 
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 بیمارستان   ببریمش  باید... درکلبه جلو  بیاره رو  ماشین ،بگو ارسالن دنبال بدو بهار –من 
با تکون دادن سرش حرفم رو تایید کرد و از خونه خارج شد .حاال من مونده بودمو و کامران .هیچی  

 از کمک های اولیه بلد 
 . دازه روی من تا کمتر روپای زخمیش فشار بیادنبودم فقط سعی کردم وزنش رو ،بن

مدت تقریبا طوالنی گذشت تا ماشین ارسالن روبه روم نمایان شد .کامران رو با کمک ارسالن داخل 
 . ماشین گذاشتیم

 . ارسالن تو ببرش من میمونم پیش بیتا -من 
 . اوکی –ارسالن 

 ؟  کجاست اهورا راستی –من 
 . خرید شهر رفته  –بهار 
 ) ون میری ؟(خطاب به بهارباهاش  توام –من 
 .نه می خوام بمونم همینجا -بهار

 . نباشم تنها ،دست بیمارستان  بیاد که اهورا به زنم می زنگ راه توی  من پس –ارسالن 
 .فعال. حله –من 

دوربینا که  ماشین حرکت کرد منم به همراه بهار وارد خونه شدیم .اروم قدم برمی داشتم به سمت اتاق 
 جای همیشگیم بود .بیتا یه

گوشه اتاق زانو هاشو بغل کرده بود و زل زده بود به یه نقطه تاریک ...موهای خرمایی رنگش رو که تا  
 روی شونه هاش می 

یومد جلوی چشمای زیباش رو گرفته بود.ای کاش می تونستم حداقل بغلش کنم و موهاش رو بو کنم  
 ،شاید می شد کمی دلداریش 

 د دا
تکیه دادم به صندلی و نفس عمیقی کشیدم .دوباره چشم دوختم به صفحه مانیتور که به ده قسمت  

 تقسیم شده بود که تصویر همه
اتاقها توش بود .هفت تا مرد با اختالف سنی نزدیک به هم و سه تا خانم که یکیشون پیر زن بود و  

 یکیش تقریبا نزدیک به چهل
 . سال ،اخریشم خواهر قشنگم بود

صدای قدم های یه شخصی از بیرون می اومد.کمی بعد در اتاق به صدا رسید ،سرم رو به سمت  
 . برگردوندم

 ! هست اجازه... ریختم ام چایی باشیم باهم اینجا  ،اومدم بود داشته برم  ترس.  بودم تنها  پایین  –بهار 
 خانم ،ترسو تو بیا------البته –من 

 .کردم هول دیدم رو زخمش اخه –تک خنده ایی کرد .) بهار  
) 
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 . نداره اشکال –من 
حرفی برای زدن نبود اونم یه صندلی اورد و پیش من نشست ومشغول دید زدن دوربینا شد .چای 

 خودم رو از تو سینی برداشتم
 گرفتم بین دستام .

 ؟  ترسی نمی تنهایی  اینجا –بهار 
 بابا  نه –من 
 . تینیس گفتم  اما! کنه تشکر ازت خواست ،می بود زده زنگ بابام  دیشب –بهار 
 . میزنم زنگ بهش بعدا خودم بده شمارشو –من 
 . نیست پیشم گوشیم االن ولی میدم باشه  –بهار 
 . نیست ایی عجله باشه –من 

 . دوباره سکوت بینمون شروع شد و من به مانیتور چشم دوختم ...مدتی گذشت 
 . نگاه بهار رو روی خودم دیدم .وقتی سرم روبرگردوندم ،با چشماش برخورد کردمسنگینی 

 . دوجفت چشمایی قهوه ایی ،انقدر نزدیکم شده بود که نفسش رو تو صورتم روحس می کردم
هنوز از نگاه کردن من چشم برنداشته بود ،بهش لبخند زدم اما بهار هنوز بهم نگاه می کرد ...صندلیمو  

 عقب و دستمیکم کشیدم 
 .رو جلوی چشماش چند بار تکون دادم تا کمی بعد به خودش اومد 

 !؟ خوبی –من 
 اره-----هوممممم؟ –بهار 

 . لیوان چای رو به لب هام نزدیکتر کردم تا ازش کمی بخورم
 ؟  کنی نمی قبول باشه  باهات بخواد  دوباره میترا اگه-----........... میگم –بهار 
 . دونم نمی –من 

 .خب  عاشقشی. کنی می قبول قطعا! کردما سوالی چه –پوزخندی زد .بهار  
 . و دوباره رفت توی فکر .منم سکوت کردم چون خودمم با جمله اخرش تعجب کردم
 ..... یعنی اگه برگرده باید قبولش کنم ؟میترا دیگه مثل سابق نبود اون حاال مطلقه بود

 ؟  کنی می فکر چی به  –بهار 
 . هیچی –من 
 ؟  میخوری توام بیارم چای خودم برای میرم من –بهار 
 ممنون  نه –من 

قدم های کوتاه و اروم به سمت در برداشت و از اتاق خارج شد .امیدوارم این دختر عاشق من 
 نشه،نگاهش رو خوب می شناختم

 . ،چند سالی این نگاه رو نسبت به میترا داشتم 
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تحمل کنم اونم از یه ادم جدید .بهار ظاهری مظلومانه داره عشق قشنگه اما دیگه نمیتونم دردش رو  
 اماهیچ عالقعه ایی ندارم تا با 

 باطنش رو به رو بشم هر چند اگر باطنی شبیه به توقعات من داشته باشه
دستم رو زیر چونه ام گذاشتم که خودم رو اماده کنم باز به اتاق بیتا نگاه کنم اما صدای جیغ یه زن 

 کرد ، سریع منو جلب خودش 
به اتاقا نگاه کردم هیچ خبری نبود .بیتا هنوز تو همون حالت بود. بنابراین هر اتفاقی بود یا سر  

 پرستارا افتاده یا بهار 
 بهااااااااااااااااااااااااااااااااااااار  –من 

مچ به سرعت از اتاق بیرون اومدم به طرف اشپز خونه رفتم .قوری چای روی دست بهار ریخته بود و 
 پاش مثل برش تیغ ، 

بریده شده بود،بی حال و با چشمایی نیمه باز به کف اشپز خونه نگاه میکردو همین کارش باعث شده  
 بود ضعف کنه ،به کابینت 

ها تکیه داده و زانو هاش میلرزید .صدای نفس هاش انقدر بلند بود که منم میشنیدم ،سرش رو بلند  
 کرد تو چشمام نگاه کرد

از اشک بود که با پلک زدنش قطرات اشکش روی صورتش جاری شد ،همش در تالش  چشماش پر 
 بود بهم یه چیزی بگه اما

 . زبونش قفل کرده بود
خون قسمتی تقریبا بزرگ از اشپز خونه رو نجس کرده بود .زانو زدم توی اشپز خونه پس ترس بهار  

 . بخاطر این بود
 باش   اروم ، شد مومت ببین. کنم می درسش االن. نشده هیچی –من 

 . بلند شدمو سعی کردم جلوی چشماش رو بگیرم
درکش می کردم این اتفاق چند وقت پیش برای منم تو همین کلبه افتاده بود .پرستارا رو صدا زدم  

 پس از مدتی به سرعت 
خودشونو به ما رسوندن ،بهار رو تمیز کردن و بردنش توی اتاقش .تا زمانی که به حال و روزش  

 ی کنن من توی پذیرایرسیدگ 
روی کاناپه نشستم و منتظر شدم تا کارشون تموم بشه .این نفر دوم بودم که از طرف بیتا اسیب می  

 خورد ،ساخور داشت اروم 
اروم به ما اسیب میزد همونطور که کامران و اهورا گفته بودن ...نمیدوم این چه بالیی بود ،تاوان  

 کدوم گناهم بود که سرمون می
 یومد ؟

زمان طوالنی گذشت تا صدا بسته شدن در اتاق بهار به صدا در اومد .با حال و هوای پریشون و 
 نگران به سمت پرستارا قدم
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 ! شد اینطوری که چیشد ؟اصال چطوره  حالش  –برداشتم .من 
 تا اگه ،و  باشن داشته خونریزی کمتر تا بستیم رو پاشون ،مچ بستیم و زدیم  پماد دستش –پرستار  

 بند خونشون دیگه ساعت  یک
نیومد بخیه بزنیم چون زخمشون یکمی عمیق هست .خیلیم ترسیده بودن اما االن بهتر شدن ...و 

 اتفاقات داخل اشپزخونه مربوط به 
 !موضوع خواهرتون هست که گمونم اقای دکتر (کامران )بهتون گفته باشن ؟

 ؟ بزنم  سر بهش میتونم من. اطالعاتتون بابت ممنون. گفتن درسته –من 
 . بفرمایین بله –پرستار  

قدم های بلند و با عجله ایی به سمت اتاق بهار برمی داشتم می خواستم خیلی سریع با چشمای 
 خودم ارامش رو داخلش ببینم .اما 

به دل خودمم افتاده بود که این کار شدنی نیست ،چون خونریزی بهار بازم بهش استرس وارد می  
 . کرد

 در اتاقش زدم .صدای ضعیفی از پشت اتاق اومد دو تقه به 
 .تو بیا  –بهار 

در اتاق باز کردم و وارد اتاق شدم که تقریبا دوازده متر بود، تخت بهار سمت راست بود و کنارش میز  
 توالت.یکمم اینور تر 

 . یعنی سمت چپ پنجره کوچیکی وجود داشت که جنگل رو نشون می داد
 ؟  چطوری –من 
 ؟ بود  کی اون میالد –بهار 

نمی دونستم باید چه جوابی بهش می دادم .دست راستم رو داخل جیب شلوارم کردم و شروع کردم  
 به قدم برداشتن به سمت 

 . صندلی کنار میزتوالت تا بشینم روش
 . نشو پیگیر –من 

 . با این جمله بغضش ترکید .چشماش رو بست و پتو رو جلوی دهنش گرفت تا صداش بلند نشه
 تهران ببرمت   بگوتا بهم ترسیدی اگه  ببین –من 
 ! خوام بمونم می داری چیکار تو اصال. نگو  پرت و چرت –بهار 

 چشمام گرد شد . چه زبون باز کرده بود 
  کوچیک خیلی  اتفاقی من ،برای کشه می سختی داره خیلی. سوزه می خیلی بهار واسه  دلم –بهار 
 !؟ کشه می  چی بیتا  ببین افتاد
  با شدن رو روبه  بیتا قدیمی عشق تاوان حاال. میدن تاوان همیشه کنن می که  کارایی برای ادما –من 
 ور بود ساخ
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اه بلندی کشیدم.از روی صندلی بلند شدم هوای اتاقش خیلی گرفته بود.بنابراین تصمیم گرفتم از 
 . اتاقش خارج بشم

 . میرم دیگه من بشه خوب  حالت امیدوارم –من 
 ؟  نری میشه چی –بهار 
 ! چی یعنی –من 
 ... نرو  کنم می خواهش. ترسم می اینجا من –بهار 
 . شبا  اروم تو  نمیرم –من 

 ... روی صندلیم نشستم اما با این جمله ایی که گفتم دوباره زل زد داخل چشمام
ای کاش میفهمید عشق به همین راحتی نیست ،با ارامش نگاهش کردم تا حداقل بتونم کمکی بهش  

 ه باشم،زمان می گذشت اما کرد
 . بهار اصال دلش نمی خواست از اینکار دست بکشه

این روز ها رو تجربه کرده بودم پس دوباره به یاداوری خاطرات شیرین گذشته افتادم ،که باهاشون به  
 گریه می افتم .خنده های

مینداخت  میترا جلوی چشمام نمایان شد اخخخخخخ از اون خندهاش ،همیشه میخندید سرشو 
 . پایین انموقعه خیلی دلنشین تر میشد

 . ناخوداگاه لبخندی وی لب هام اومد که دور از چشم بهار نموند
 ؟  میخندی چی به  –بهار 
 ! تو به –من 
 ؟  چرا –بهار 
 . بهم بودی زده زل –من 

 . خجالت زده شد و سرش و پایین انداخت .همین کارش باعث شد بیشتر بهش بخندم
  به و بشینم روزها  حتی  ساعتها میخواد  دلم و میزنه حرف ادم با ،انگار قشنگه خیلی چشمات  –بهار 

 کنم  گوش حرفاش
 ؟ شدی عاشق حاال  تا–من 
 . بار اولین برای  –بهار 
 چیشد؟  اخرش –من 
 .شده شروع  تازه  –بهار 

 . با این حرفش لبخند روی لبم ماسید
شدم ، اصال نمی خواستم یکی دیگه از این عشق کوفتی  اون عاشق منه !یه لحظه توی افکارم غرق  

 ... ضربه بخوره
 .اما من باید تصمیم می گرفتم اخر این عشق چی میشه ؟مثل همه عشقا پایانی تلخ یا بلعکس
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 چشمام رو روی چهره اش چرخوندم من با اینده این دختر می خواستم چیکاربکنم ؟ 
 ! چیشد ؟ کجایی  –بهار 
 ؟ چیشد چی –من 
 ! میکردی گوش چشمام حرفای به  توام نکنه.  فکراخه تو  رفتی  –بهار 
 . نه . ولی داشتم تصمیم میگرفتم -من 
 . بخشیدب  –بهار 
 . کنه انتخاب کیو بدونه  تا بود ادم خود  دست کاش ای –من 

با تاسف سرم رو پایین انداختم اهی اروم کشیدم این تاخیری که بین حرفام می انداختم باعث  
 استرس بهار شده بود لبخندی بهش 

 . زدم تا شاید کمی از اشوبش دلش کم بشه
 ا هیچ کدوم از ما دو تا ضربه روحیی نخوره .باشه ؟ ت بگیرم  ایی عاقالنه و درست تصمیم بزار –من 
 . میمونم عاشق بازم من بگیری  تصمیمی هر –بهار 
 . نمیزنم ضربه  بهت  باش مطمعا بگیرم تصمیمی هر –من 
 .د تلخی زد و روش رو ازم برگردوند .نمی خواست شاهد اشک ریختنش باشملبخن

عشق مقدس .یه حس ناب و فوق العاده که به ادم ارامش میده ،عشق باعث میشه اولین و اخرین  
 ارزوت بشه رسیدن به دلبر فقط 

اما من ادمی و فقط دلبر.عشق باعث میشه کور بشی و کسی غیر از اون رو نبینی ،عشق جنون میاره 
 نبودم که این خوشبختی

 .رواز یه انسان بگیره
پس هم به خودم یه فرصت دوباره برای عاشق شدن دادم اما با فکر و عاقالنه تصمیم گرفتن و هم به 

 بهار تجربه اولین عشق رو 
 . اما تا زمانی که بیتا درمان نشه چیزی به بهار نگفتم...

توی این مدت که بیماری بیتا ما رو به کلبه کشونده بود سعی کردم مسعولیت شرکت خودم رو از  
 بابام بگیرم ،.بنابراین با یه

تماس کوتاه و مختصراین کار رو انجام دادم .و به کارمند خودم که ارسالن بود این وظیفه رو داده 
 بودم تا هر روز راه شمال و

تهران رو به تنهایی طی کنه و تمام قرداد ها رو تنظیم کنه ...گاهی اوقات مجبور میشدم با مشتری ها 
 تماس تصویریی بگیرم و

 . حتی برای امضا کردن یه قرداد ارسالن بیچاره دوبار این راه شمال و تهران رو حرکت کنه
ه میترا فکر نکنم بلکه راهی برای ورود بهار به قلبم جا کنم و دیگه این سرگرمی باعث شده بود نه تنها ب

 به سمت قرص های 
 . ارامبخش و روان گردان روانپزشکم نرم و به زندگی امیدوار باشم



 الالیی زیر زمین 

78 
 

شاید اینبار دور گردون روزگار به مراد دل ما رفت جلو ،...اما استرس بیماری بیتا تو وجودم هنوز پا  
 برجا بود طبق معمول به

یه نقطه زل میزد و توی تاریکی مینشست زیر چشماش گود رفته بود و خیلیم الغر شده بود بیش از  
 اندازه .هممون نگرانش بودیم

 . اما هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم غیر گذر زمان ...که اونم کامران گفته بود بهمون
بودیم اینبار دیگه من پشت   همه بر اساس حرفای کامران باید منتظر یه واکنش غیر عادی از بیتا می

 مانیتور نمی موندم و اهورا
 . جایگیزین من شده بود بخاطر اینکه کمی از حرفای علمیه کامران سر در میاورد

منم خودم رو با کارای شرکت مشغول میکردم اما زمان استراحتم به اهورا سر می زدم تا از حال بیتا  
 خبر دار بشم و بعدش به

 . تا با هم هیزم جمع کنیم چون کم کم داشت زمستون سر می رسیدکمک کامران میرفتم 
بهارم خودش رو با پرستارا و کمک کردن به اونا سرگرم میکرد و تمام عملیات کمک های اولیه رو یاد  

 ... گرفته بود
خالصه همه سخت مشغول کار کردن بودیم هر کسی توی کار خودش سعی می کرد بهترین باشه  

 ای ضربهچون ما زمانی بر
خوردن دوباره نداشتیم دیگه چیزی به اسم خستگی نداشتیم همه فقط در حال دویدن به سمت  

 موفقیت بودیم و به این ایمان داشتیم تا 
بهش نرسیم دست بر نمی داریم ما عهد بسته بودیم تا بیتا رو زنده از دست ساخور نجات ندیم ول 

 . کن نیستم
حتی کاعنات هم نمی تونستن جلوی این انرژی و تالش رو بگیرن  انقد این رو تکرار کرده بودیم که 

 درسته که بیتا داشت هر
روز ضعیف تر از دیروز میشد اما ما به همین راحتی تسلیم دست روزگار نمیشدیم .تک تکمون منتظر  

 خبری از اتاق اهورا
چیزی که خیلی   بودیم تا با اعماق وجودم به این استرس طاقت فرسا پایان بدیم و خوشحال بشیم

 وقته طعمش و از یاد بردیم و
 .دلمون میخواد دوباره تجربه اش کنیم

امروزم مثل هر روز از روی تخت بلند شدم و کمی به دور و اطرافم نگاهی انداختم .دستم رو روی زانو  
 هام گذاشتم و با یا علیی

شستن صورتم راهی میز  زیر لب از روی تخت بلند شدمو سریع لباسام رو عوض کردمو و پس از 
 صبحانه شدم که همه دورش 

 . نشسته بودن
 . با لبخندی به بچه ها سالم و صبح بخیری گفتم و نشستم
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 ؟ بریزم  برات  چایی –بهار 
 . نیست زحمتی اگه ممنون –من 

به دست پخت و چیدمان غذا هایی که بهار درست می کرد شکی نداشتم اما اصال اشتها به خوردن  
 صبحانه نداشتم .زمان از دستم

 .در رفته بود وقتی به خودم اومدم که بهار داشت صدام می کرد
 .....میالد--------- میالد –بهار 
 هومممممم؟ –من 
 ؟ شده چیزی!  نخوردی هیچی –بهار 

 . سرم رو به عالمت منفی تکون دادم
 صبحانه رو دوست نداشتی ؟   -بهار

 بازم حرکت قبلی رو تکرار کر دم 
 ؟  چیشده پس  –بهار 
 . هیچی –من 

بی میل از پشت میز بلند شدم و پالتو اویزون شده به روی دیوار رو پوشیدمواز خونه خارج شدم .و  
 بسمت کامران رفتم که

 . مشغول شکستن هیزم بود
 ؟  چته –کامران 

 . بشکونم من بده  بقیشو. خوبم –من 
 . نزدیک انبارکنار کلبهنفس زنان تبر رو به سمتم گرفت رو رفت 

تبر رو توی دستم جا به جا کردمو تکه چوب اول رو هدف گرفتم ،مدتی طول نکشید که به کارم سرعت  
 دادم .همیشه کار کردن 

 ... منواز فکر و خیال در می اورد . ضربه های پی درپی
 . مدتی گذشته بود که ارسالن رو توی چار چوب در دیدم

 ؟  نداری کاری. میرم دارم من –ارسالن 
 . سالمت به برو –من 

سوعیچ روتوی دستش چرخوند و رفت نزدیک ماشینش ،اما با فریاد یکی از پرستارا همه سرمون 
 برگشت به در کلبه .دلم قرص 

 شد مطمعا بودم بیتا باالخره یه واکنشی داده
کردیم ،انگار پاهام مال خودم  تبر رو انداختم زمین و با کامران پله های زیرزمین رو دو تا یکی طی می 

 نبود دلم می خواست 
 . پروازکنم

 . اما وقتی به در اتاقش رسیدم پاهام خشک شد
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بیتا داشت از هوش می رفت و دیگه حرکت نمی کرد ،نبضش انقدر ضعیف شده بود که اولش کامران 
 فکر کرد داره میمیره 

به نجات بیتا نگاه کردم ،بدنم قفل کرده بود   تکیه دادم به دیوار روبه روی اتاق بیتا ،به تقال کامران
 قطرات اشک داخل چشمام پر 

 . شده بود و تصویر مرگ بیتا رو تار می دیدم
 . داد و بیداد کامران سر پرستارا رو یادم نمیره

 ود باشین تو رو خداز  خدا رو تو...  بیارین رو شوک دستگاه. نبود بهش حواستون چرا عوضیا  –کامران 
.-------------------- 

 . بیتا بیتا پاشو .نفس بکش ،بیتا تو می تونی یکم دیگه تحمل کن دختر
سرم رو با صدای دویدن پرستارا و اوردن دستگاه شوک به اتاق برگردوندم .اهورا می دوید و سعی می  

 کرد بیتا رو هوشیار نگه 
 داره .نمی دونستم باید دست به دامن کی میشدم

ها نشسته بود و بلند ناله میکرد صداش هر دفعه به گوشم می خورد این کابوس واقعی  بهارروی پله 
 تر می شد .بیتا داشت می

رفت و من هیچ کاری نمی تونستم بکنم جز سکوت .بغضمو قورت دادم و تالش کردم برم داخل اتاق  
 اما هر دفعه تقال می کردم

 . قمی خوردم زمین ...مجبور شدم چهار زانو برم تو اتا
 . اروم و تکه تکه شروع کردم به حرف زدن

 . بیتا گلی ،ابجی قشنگم ...یادته بچه بودی هر دفعه میزدنت پشت من قایم میشدی  -من
 . بکنه  کاری  برات تونه نمی داداش کن تالش خودت ایندفعه دختر اهای –داد زدم .من 

به قول معروف داشت جون نفس کشیدن براش سخت شده بود و هی سینش باال و پایین می شد 
 می داد ...کم کم سیاهی چشماش 

 . رفت و نمی تونستم ببینمش
 کل انرژیم در یک لحظه توی حنجره ام جمع شد .ناله کردم فریاد کشیدم

 پاشوووووووووووووو  بیتا –من 
 . ببین بری منم باید ببری .لعنتی بیدار شو

باید خودم رو برای مرگ بیتا اماده می کردم  اما تالشم بی نتیجه بود و هیچ چیزی بهتر نمی شد ،
 . .برای تنهایی زندگی کردن

 . کنین اماده رو کما اتاق –کامران 
خسته تر از این بودم بهشون کمک کنم فقط سعی کردم از کلبه برم بیرون .و پاکت سیگار کامران رو با  

 فندکش از میز ناهار 
 خوری برداشتم
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 تم قدم های خستم رو پی در پی می زاش
 . انقد راه رفتم تا به جای خلوتی برسم ،جایی که دیگه کسی صدای ذجه هامو کسی نشنوه

 )ساخور به خطاب(؟ هستی  جونوری چه تو –من 
دلم می خواست انقد داد و هوار کنم که بتونم ساخور رو خسته کنم اما انقدر ضعیف شده بودم که با  

 . یه فریاد کل انرژیم تموم شد
 . تخته سنگ پشت سرم و دستام رو داخل جیبم بردمنشستم روی 

خاطراتم با بیتا جلوی چشمام مرور می شد ،وهر لحظه باید بیشتر باور می کردم که ساخور موفق شد  
 ازم بگیرتش .سیگار رو 

 گرفتم دستم و با تمسخر نگاهی بهش کردم 
 ! هع واقعا کارت به کجا کشیده میالد -من 

با اتیش توی دلم یکی کردمش،اتیشی که حال بیتا به جونم انداخته بود فندکی زیر سیگار زدم که 
 .دست و پا زدنش حتی یک لحظه

 از جلوی چشمم کنار نمی رفت 
 .... چشمام رو بستم و پک عمیقی به این کوفتی زدم .عمیق عمیق .عمیق

 اون دود می شد و من اب
خمی بود .اشک ازگوشه چشمم اروم  درد داشت دقیقا داخل سینه ام درد گرفت جایی که از قبل ز

 صورتم رو خیس کرد .دود رو 
از دهنم خارج کردم .و بسرعت پک بعدی رو زدم اینباربه یاد خواهرم که داشت از دستم می رفت باز  

 سینه ام درد گرفت و به
 .... هق هق افتادم .دوباره پک زدم به یاد دردای دیگه ام

 . سیگار داخل پاکت مونده وقتی به خودم اومدم دیدم کال سه تا نخ
  از غیر! یادته... گذوروندیم باهم رو   سختی روزای شاهدی ،خودت بغلتم کجای  من دقیقا خدایا –من 

 استفا   شرکت تو همه ارسالن
دادن ،بهت اعتماد داشتم می دونستم کمکم میکنی .اینبار خسته تر از اینم صبر کنم ،نا امیدم 

 ...میدونی اگه بیتا رو ازم بگیری 
دیگه بنده ایی به اسم من نداری ،پس چرا نمی خوای اقدام کنی؟ حاال باید به روشن کردن سیگار  

 خودمو عادت بدم !می خوای هر 
 دفعه باهات دردامو تقسیم کنم هان !خدایا حواهش می کنم کمک کن

نگاهی به پاکت انداختم و و بی میل از روی تخته سنگ بلند شدم نفس عمیقی کشیدم و بسمت  
 ونه راه افتادم . مدتی طول کشیدخ

 . که رسیدم داخل کلبه ،همه چی اروم بود و هر کسی پی کاراش بود
 . کامران روی صندلی نشسته بود و توی گوشی بود
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 ... وقتی متوجه شد که دارم نزدیکش شدم،لبخندی زد و گوشیشو خاموش کرد
 انداختمناخوداگاه کنار پاهاش زانو زدم .و به چشماش نگاهی 

 ؟ میشه خوب –من 
 . کامران دستام رو توی دستاش گرفت و نوازش کرد

 . نکشه زجر  طفلی دیگه تا کنیم جدا ازش رو ها دستگاه بشیم مجبور شاید  –کامران 
 . اب دهنم رو به سختی قورت دادم و باز پرسیدم

 ! چی یعنی زدی که  حرفی  این خب –من 
 . کنه تموم اینکه یعنی –کامران 

چشمام رو بستم و تک تک کلمه هایی که از دهن کامران در اومده بود بیرون رو تکرار کردم .به 
 سختی روی دو تا پام ایستادم و 

 . با قدم های اهسته راه اتاقم رو در پیش گرفتم
 . ساعتها به یه نقطه خیره می شدم و تو فکر فرو می رفتم

روانیم می کرد اون پسر بدبخت (اهورا )مرگ کسی که  فکر اینکه بعد از بیتا چی به سرم میومد داشت 
 عاشقشی اسون نیست 

 خدایا ... به حرمت عشقشون به بیتا رحم کن ،خدایا شفاشو از تو می خوام 
. 

دو روز از کما رفتن بیتا گذشته بود .تقریبا ساعت حول و هوش دوازده بعد از ظهر بود .که صدای 
 دویدن ارسالن به سمت اتاقم 

 . ی تختم بلند کردمنو از رو
ارسالن نفس زنان به زیر زمین اشاره می کرد .تو دلم دعا دعا می کردم فقظ بتونم توی اخرین لحظات  

 پیشش باشم ،چون هممون
 .قبول کرده بودیم دیگه مرگ بیتا حتمیه

و  پله هارو دو تا یکی می گذروندم دوباره همون راهروی تنگ و تاریک ،با ازدهام پرستارا و کامران 
 بقیه بچه ها سریع خودمو

 . بهشون رسوندم
چند قدمی به اتاق بیتا مونده بود که قدم هام اروم اروم شد گنگ به اطرافم نگاهی انداختم . همه راه 

 رو باز می کردن تا من 
 . زودتر به بیتا برسم

 . گم می تبریک  –کامران 
 . ام کوبیدبرگشتم بهش نگاهی انداختم .و با لبخند ی دستش روی روی شونه  

 . باالخره به تخت بیتا رسیدم کنار تختش ایستادم
 باش  ،خوشحال پسر گل کرده تغییر  وضعیتش  –کامران 
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 ؟  چی یعنی ی—... ی... ی –من 
 . میاد بهوش فرداست و  امروز باشه درست حدسم اگه  –کامران 

بود ،اما دلم می به جسم بی جون بیتا روی تخت نگاهی انداختم .هنوز تو همون وضعیت قبل 
 خواست دورغهای کامران رو باور 

 کنم
 . لبخندی تلخ به کامران زدم و قدم هام رو به سمت بیرون از اتاق برداشتم

 . زیاد از تخت دور نشده بودم که با فریاد کامران تو جام خشکم زد و برگشتم به سمتشون
 . ونیستت دلگرمی برای ،میالد خورد  تکون  لبش بخدا نگا..... نگا –کامران 

 . نگاهی به بیتا انداختم انگتشتش کمی تکون خورد
 دستش ...دس –من 

 . از خوشحالی هم گریه می کردم هم قهقه می زدم
 خدا خدایا شکرت ،خدایا عاشقتم .وااااااااااااااااااییی

سمتش رفتم  لحظه ایی بعد بدن بیتا مثل ادمایی که دارن تشنج میکنن به لرزش افتاد با نگرانی به 
 اما کامران راهم رو سد کرد 

 . عادیه العملش عکس ،این  من به  بسپارش بعد به اینجا از –کامران 
 . انقد خوشحال بودم که دلم میخواست همه روبغل کنم

 هاجر عبداله نیا__ 
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