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است شده آماده دانلود نگاه تیدرسا کتاب نیا  

www.negahdl.com 

سندهینو یکاربر نام : e.asgari 

شده نینفر َمردِ :رمان نام  

عاشقانه،رمزآلود ،یلیتخ ترسناک:رمان ژانر  

* نکنند دنبال رو رمان نیا شودیم هیتوص پسندند ینم رو ها سبک گونه نیا که یکسان به و هست یلیتخ رمان نیا:سندهینو سخن  

* 

ستادهیا ستون کنار که رو مرد اون کن نگاه هورام:کرد زمزمه و برد فرو گوشم تو رو سرش زهرا  

بابا شدم خسته. کن نگاه و اون کن نگاه نویا یگیم یه یمهمون نیا میاومد که یوقت از تو یکرد چارمیب زهرا یوا:گفتم کردم یپوف . 

یدراورد زبون بابا نه:زد زل چشمام تو یساختگ یخشم با و دیکش عقب . 

نکنا یجور اون من یبرا چشماتو:من . 

کن نگاهش زهرا جون:سرگرفت از رو حرفش دوباره . 

کجاست؟ کو: گفتم و دادم تکون تاسف با سرمو  
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 ینجوریا چرا. نکنه خفت خدا یا:گفتم و دستش رو زدم محکم که داد نشون بهم و یمرد هی انگشتش نوک با و کرد دراز رو دستش عیضا یلیخ

؟یدیم نشون  

داد مالش رو دستش و گفت یشیا . 

یشکست رو دستم نکنه کارتیچ بگم خدا:زهرا . 

کارا نیا به چه و من.اومدم یپارت نیا به تو با و شدم خر چرا من اصال حقته:من . 

اراین در یباز زهیپاستور من واسه:زهرا . 

کردم دادیم نشون دست با که یمرد همون سمت به رومو و گفتم بهش ییبابا برو . 

 باال کمی. بود زده قرمز کراوات و دیسف راهنیپ با یمشک شلوار و کت هی بود یعال که هم پشیت و یورزشکار کلیه شیابیارز به کردم شروع

 یآب چشمهاش جذابش صورت با متناسب دماغ و یا قلوه یلبا دادیم یخاص ی جذبه چهرش به که یمربع یفک. زدم زل صورتش به و رفتم تر

بود دیسف دهیسف هم صورتش پوست.یتونیز موهاشم رنگ و بود . 

داشت شباهت ها یخارج به شتریب . 

برگشت من طرف به و کرد قطع شییروبرو مرد با صحبتشو که کرد حس نگاهمو ینیسنگ که انگار . 

زد زل چشمهام به اخم با . 

اونور کردم مو رو و دمیترس . 

ترسناکه افشونیق کردمیم حس و بودم متنفر یآب چشم یمردا از من اما بود جذاب یلیخ نیا با داشت یترسناک ی افهیق چه . 

جذابه؟ چه شیدید:کرد وز وز گوشم تو زهرا دوباره  

چه من به صاحبش مبارکه:کردم اخم . 

نوسمیم یادگاری یک وارید رو باش و من حال ضد:گفت و کرد نگاهم چپ چپ . 

سیبنو یادگاری روش و کن دایپ رو گهید یکی وارید برو گهید یکنیم اشتباه:گفتم کردمیم مزه مزه رو پرتقالم آب که یدرحال . 

شدم متوجه بلندش یها دنیکش نفس از و نیا گرفته حرصش دمیفهم . 

شدم خسته میبد خودمون به یتکون هی میبر پاشو:گفتم و زهرا طرف به کردم رو دوباره و شدم خسته نشستن جا هی از . 

؟یبد تکون خودت به یبلد مگه ام زهیپاستور هی تو بابا نه:زهرا  

نزن اضافه حرف پاشو:دمیغر و کردم درشت و چشمهام . 

دمیکش و گرفتم دستشو و گفتم نویا . 

بودم بلد رفتمیم که ییها کالس مدد به هم رقصا همه بودم رقص عاشق . 

فراوون داشتم استعداد توشم بودم، یعرب رقص عاشق شتریب یول . 

نبود جاش اصال که هم جا نیا و بود بهتر یلیخ مخصوصش لباس با یول برقصم یعرب ذره هی خواستیم دلم . 

دمیرقصیم زهرا با داشتم هم االن و بودم بلد شیا حرفه حد در هم یرانیا رقص . 

شده تو مات خوشگله پسر یبود شانس خر شهیهم:کرد زمزمه حرص با و اورد گوشم کینزد سرشو  
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دادم ادامه رقصم به و دمیکش عقب سرمو . 

دردسر تا هزار و یخوشگل گهید:من . 

کرد قناعت بشگون به و دیرس عقلش شکر خدارو یول بکنه، بارمن یزیچی که االنه دونستمیم . 

حسود بدبخت:کردم زمزمه ب*ل ریز و دمیگز و لبم و گرفت دردم . 

گرفتیم من بدبخت دست از گهید بشگون دونهی وگرنه دینشن خداروشکر . 

؟؟یگفت یچ:زهرا  

برو و رقص بابا الیخیب:من . 

زده زل بهم هیاب چشم همون و گفته راست زهرا دمید که دمیچرخ دور هی و گفتم نویا . 

کردیم القا بهم یبد حس زشیچ همه کال چرا دونمینم نداشتم بهش یخوب حس اصال . 

بودم متنفر ایاب چشم از یبچگ از کال من . 

شدم خسته مینیبش گهید:گفتم و زهرا به کردم رو که میدیرقص وسط اون زهرا با دودور . 

میبر شدم خسته منم:زهرا . 

کرد برخورد سخت زیچی با که نبود ایدن نیا به حواسم اصال و بودم پشتش منم کرد، حرکت مونیقبل یجا طرف به و گفت رو نیا . 

شد داغون دماغم خدا اخ . 

بودم کرده مچاله درد با افممیق و گذاشتم دماغم رو دستمو . 

 بدش پونه از مار که دمیرس جهینت نیا به اروی نیا ی دوباره دنید با که. کرد داغون منو دماغ که بود یک یبتن وارید نیا نمیبب گرفتم باال سرمو

خوردمیم هرکول نیا به من حتما دیبا یمهمون نیتوا ادم همه نیا از نیبب مارو شانس بابا یا. شهیم سبز لونش دم ادیم . 

بودم متنفر افتادن لیف دماغ از کردنیم فکر که ادما جور نیا از منم و ختیریم غرور لویک لویک نگاهش از . 

کن جمع حواستو یهو:گفتم یشاک و کردم یاخم . 

شدم؟؟ بدهکارم تازه من به یخورد تو:گفت یخشن لحن با و کرد اخم متقابال هم اون  

یزدینم حرفو نیا یدیدیم روتو یجلو اگه تو بابا نه:من . 

هرکول کردم زمزمه ب*ل ریز اروم یلیخ بعد . 

ایگفت یچ دمیشن:مرد . 

بود شده جلب ما به هم نفر چند توجه حاال . 

کردیم نگاه ما به یکنجکاو با سرجاش بود نشسته بود رفته بود من دوست مثال سرش ریخ که هم زهرا . 

یبشنو که گفتم منم:من . 

بشنوم هم من که یگفت اروم بود معلوم اره:گفت و زد یمغرور لبخند . 

بودا اورده ریگ وقت حاال هم نیا . 
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انداختم بهش یچپ نگاه و برگشتم گرفت، دستمو مرد اون که نمیبش زهرا شیپ برم خواستم و گفتم بهش ییبروبابا هی . 

ست،ین کن ول نیا نه دمید نگفتم یزیچ  

کن ول دستمو:گفتم و کردم یاخم . 

برد رقص ستیپ به دوباره و دیکش و دستم زدم که یحرف به توجه یب . 

برقص من با هم دور هی یدیرقصیم خوب:مرد . 

گمیم بهت کن ولم:گفتم ارمیدرب دستاش تو از رو دستم تا کردمیم تقال یدرحال . 

 یعصب باعث خوردیم دستم به که دستش یگرما. کردینم ول و بود دهیچسب منو دست کنه نیع که هم اروی نیا و میبود ستیپ وسط کامال حاال

شدیم شدنم . 

نکن تقال انقدرم کنمینم ولت مینرقص دور کی تا:گفت و گرفتم تر محکم که دمیکش دستمو بازم . 

ها ببرم ابروتو جا نیا نکن یکار بخوره بهم دستت ندارم دوست. یهست یمضخرف ادم یلیخ: من . 

نمیبب خوامیم یبریم و ابروم یچطور بابا نه: گفت بود گرفته نظر ریز و کلمیه کل سردش یچشمها با یدرحال و زد یپوزخند . 

رهیبگ یجد خواستیم دادم اخطار بهش من. نداشتم یا چاره گهید شدینم شیحال آدم زبون نکهیا مثل نه . 

کثافت کن ولم: گفتم داد با و دمیکش غیج گلوم ته از و کردم باز و دهنم  . 

 اون که ای بود نشسته که هم یهرک. بود زده زل من به و بود دهیکش کار از دست تعجب با ارکستر خورد بهم یمهمون کل که انگار گفتم که نویا

زدند زل من به تعجب با دیرقصیم داشت وسط . 

بود زده زل من دهن به درشت یچشمها با و بود و کرد ول رو دستم حاال که بود هیآب چشم نیا ی افهیق تر باحال همه از . 

بخندم اوضاع نیا تو شدینم همم بود گرفته خندم هم . 

ها شده یا زمونه چه نداره تیامن گرگا دست از آدم هم آدم همه نیا یجلو که واقعا:گفتم و بستم شمین بزور . 

بشنون همه تا گفتمیم بلند رو نایا . 

کردندیم پچ پچ هم گوش تو داشتن همه گهید حاال . 

خانم؟ افتاده یاتفاق:دیپرس ازم و جلو اومد بود یکلیه که ییاقا هی  

کنه جون نوش یحساب یگوشمال هی پهیخوشت اقا نیا داره یبیع چه دیرس فکرم به . 

 مزاحم:دادم ادامه و کردم اشاره مرده به دست با شون،ویا اقا:گفتم رمیبگ خودم به یناراحت ی افهیق و کنم مظلوم نگاهمو کردمیم یسع یدرحال

ستین شونیحال نیبردار من سر از دست گمیم بهشون یشدنهرچ من . 

کردن دعوا یبرا کنهیم درد سرشون که باشه ییها اون از خوردیم مرده افهیق به . 

خانم کنمیم حلش خودم:گفت و داد جلو نشویس . 

نه خارهیم تنت: گفت خشن و برگشت مرده اون سمت به و وگفت نیا . 

ادیب باد بذار برو:گفت بود کرده اخم هیکلیه اون از بدتر بود، داده اخم به جاشو و بود دراومده بهت اون از افشیق گهید که افتاد بهش نگاهم  

یبزن حرف یبلد ، بابا نه: هیکلیه . 
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_: یبزن حرف یبلد تو فقط نه . 

کردمیم نگاه بودم کاگردانش خودم که یشینما نیا به حیمل لبخند با . 

الیخیب جان نیشرو:گفت و اومد طرفش بلند قد پسر هی نیح نیهم تو و برخورده، بهش یلیخ بود معلوم  . 

******* ********** ********** ********** 

نیشرو : 

بودا یا طهیسل عجب. شدم رهیخ بهش بهت با.زد غیج یکل ی دختره نیا که نیا از بعد . 

بود گرفته معرکه دوستام شیپ و یمهمون وسط ینجوریهم . 

بشکنم گرنشو داشتم دوست. بشم الیخیب که خواست طرفمو اومد عماد که نیا بعداز . 

 رونیب یمهمون از. کردمیم غرغر که یدرحال کنم تحمل نتونستم گهید کرد،یم تمیاذ دوستام تمسخر پر نگاه بدتر همه از و بود مخم رو پچا پچ

زدم نیماش کیالست به یمحکم لگد یوعصب رفتم میبوگات سمت به عجله با.زدم . 

ارمین در سرت شویتالف اگه ستمین مشفق خون از گفتم ب*ل ریز و . 

 بهشون نگاه مین هی ارزوشونه دخترا که یکس مشفق نیشرو من. بود برخورده بهم واقعا. برم نجایا از تا روندمیم سرعت با و شدم نیماش سوار

برد منو یابرو بچه الف هی حاال بندازم . 

خورد،یم چرخ ذهنم تو همش هم یمهمون تو اتفاقات و دمیچرخیم شهر تو داغون یاعصاب با. برم خونه به فعال نداشتم دوست  

 راست و خم جلوم ادم یکل که مشفق نیشرو کنه،من خی رو سنگ و من بخواد که نشده دهییزا مادر از: زدم ونعره زدم فرمون رو یمحکم مشت

ارهینم کم جوجه هی یجلو وقت چیه وفتهینم دهنشون از قربان چشم قربان چشم و شنیم . 

 یسخت به دوباره اخر ودر چرخوندم و نیماش فرمون شد سبز جلوم هوی ینیماش دنید با که نبود میرانندگ به حواسم اصال و بودم فکرا نیهم تو

ترمز رو زدم و اوردم دست به و نیماش کنترل . 

وردمیم خودم سر ییبال هی وگرنه خوردیم کلم به ییهوا هی دیبا . 

اخه شدنه پنجر وقت چه االن:دمیغر و زدم نیماش سقف به یمشت یعصب. بود شده پنچر که نیماش کیالست دنید با و شدم ادهیپ نیماش از . 

کیالست یریگ پنچر به کردم شروع بعد و گذاشتم نیماش تو و اوردم در کتکمو . 

خورد زنگ میگوش که بودم مشغول . 

بود یمهمون تو یها بچه از یکی. اوردم در مویگوش بمیج تو از و شدم بلند  

میکار یها بیرق از یکی البته و . 

دادم رو جوابش حوصله یب . 

الو:من . 

_:  تو یاورد کم چرا ضمن در ره،یبگ حالتو یجور نیا دختر نیا یداشت که و پز و دک همه اون با کردمینم فکر هه تو؟؟ یرفت کجا نیشرو الو

شهیم همه فیحر نیشرو یگفتیم که . 

شدم م بدتر یعوض نیا حرف با بودم یقاط یکاف ی اندازه به خودم من  
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نکن دخالت من یها کار تو محمد نداره یربط چیه تو به:دمیغر . 

کردم قطع و یگوش گفتیم یزیچ داشت که بهش توجه یب و گفتم نویا . 

کنهیم پر رو شبید اتفاق جا همه حاال دونستمیم نداشت لنگه که بود ینیخبرچ محمد نیا . 

نیماش داشبورد رو کردم پرتش و کردم خاموش و یگوش نداشتم و کس چیه حوصله و حال . 

شدم نیماش سوار و کردم جمع و یریگ پنچر لیوسا . 

 تقاصش یول بشم، آشفته یجور نیا دختر هی کاره با بود دیبع من از واقعا و داشتم کار یکل فردا خونه رفتمیم دیبا گهید انداختم، نگاه ساعتم به

دادیم پس رو . 

********* ********** ********* 

تو بردم نیماش منم. کرد باز و در اومد رمضون مش که زدم یبوق الیو یجلو . 

اوردینم جا رو حالم کردن شنا جز به یچیه و بودم کرده داغ و بودم کالفه هنوزم واقعا . 

راننده کمک یصندل رو وانداختمش دراوردم نیماش تو همونجا و کتم . 

رفتم استخر طرف به و شدم ادهیپ نیماش از . 

موندم شناور اب یرو استخر تو و رفتم پرش با . 

کنم دایپ رو گستاخ دختر اون دوباره تونمیم یچطور که بودم فکر تو . 

اقا؟ اقا:کرد صدام رمضون مش که بودم فکر در غرق  

ه؟یچ:گفتم طلبکار و سمتش برگشتم  

آب از رونیب نیایب نیخوریم سرما اقا:رمضون مش . 

آب ریز رفتم و کردم حبس نفسمو بدم جوابشو که نیا بدون . 

شدم اروم کردم احساس بودم آب تو که قهیدق بعدازچند . 

 خب یول بود، هواسرد واقعا دمیرس حرفش به که بود وحاال رفت استخر کنار از کنان نکردم،غرغر یتوجه حرفش به دید یوقت هم رمضون مش

نیا با که بودم نزده بهم عضله همه نیا من  

بشه میزیچ سرما . 

دیچکیم آب لباسام و موهام از. اومدم رونیب استخر از . 

زدم کنارشون میشونیپ رو از و دمیکش موهام تو یدست . 

افتادم راه به یورود در سمت به محکم یها قدم با . 

دیچسبیم بدجور اروم خواب هی خوردن حرص همه نیا بعداز . 

**** ****** ****** ******* ****** 

 :هورام
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رفت اونجا از تیعصبان با نیشرو که کردمیم نگاه بهشون ذوق با . 

بود نگرفته یجد خودش.بودم داده اخطار بهش که من خب یبرخورده،ول بهش یحساب بود معلوم . 

رفتم زهرا سمت به کنم یتوجه اطرافم متعجب ینگاها به نکهیا بدون . 

بود زده زل بهم ساکت و درشت یچشمها و یشگفت با زهرا . 

دختر؟ تو یکرد ینطوریا چرا:گفت و اومد خودش به که زدم یبشکن صورتش یجلو  

نشوندمش و گرفتم دستشو نشستم،یم که یدرحال . 

خوردن به کردم شروع و برداشتم امو وهیم آب خونسرد . 

بودن شده مشغول دوباره همه و بود برگشته قبل حالت به دوباره جو . 

بودما تو با ؟یشد کر:زهرا . 

کردم کارو نیا خنده محض:گفتم و گذاشتم زیم رو و وانیل . 

نمیبب کن فیتعر زودباش خنده؟ محض یچ یعنی:شد منفجر . 

بود افتاده که یاتفاق کردن فیتعر به کردم شروع . 

سرت بر خاک یعنی:گفت حرص با  

خودت سر بر خاک چرا؟ وا:من . 

شیپروند تو اونوقت بده رقص شنهادیپ بهم پهیخوشت نیا بود خدام از من:زهرا . 

بابا کن ولمون:من . 

هیزور ستین خدام از من یول:گفتم دوباره یمکث بعداز . 

ه،یزور نفهم اره:زهرا  

تو یشیم تر پرو یدار روز به روز گمینم بهت یچیه یه:من . 

خانما خانم گهید یباش داشته هم رو زایچ نیا انتظار دیبا جاها جور نجیا یایم یوقت:گفت دادیم تکون اصول ادا با دستاشو که یدرحال . 

اه بنداز شدتو چالغ یدستا یبرد نو ابرومو:من . 

 تکون تمیر با سرمو بودند گذاشته که یآهنگ با دادم، تکون تاسف یرو از یسر. پسرشم دوسته من انگار برگردوند ناز با روشو و گفته یشیا

دادمیم : 

Helena:] 

Lal la lal la la la la la 

Lal la lal la ra ra ra ra 

Lal la lal la ra la la ra 

I can see moon in light. 
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نمیبب ییروشنا تو رو ماه تونمیم  

[Arash:] 

غم از بشو دور و کن یصبور  

Be patient and stay away from sarrow 

دوارمیام فردا به  

I hope in tommorow 

دارم دور از هنوز هواتو  

From the distance I reach out for you 

[Helena:] 

One day I’m gonna fly away 

رمیم و پرمیم روز هی  

One day when heaven calls my name 

کرد صدا رو اسمم بهشت که روز هی  

I lay down I close my eyes at night 

بندمیم رو چشمام شب در و کشمیم دراز  

I can see moon in Light 

نمیبب ییروشنا در رو ماه تونمیم  

One day I’m gonna fly away 

رمیم و پرمیم روز هی  

One day I’ll see your eyes again 

دید خواهم تورو یچشما باز روز کی  

I lay down I close my eyes at night 

بندمیم رو چشمام شب در و کشمیم دراز  

I can see moon in Light 

نمیبب ییروشنا در رو ماه تونمیم  

Moon in light. 

ییروشنا در ماه  

[Arash:] 
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رهیگ شتیپ هنوزم من دل  

I still love you 

رهید یلیخ که نگو  

Don’t say it’s too late 

رهیم نیب از روز هی ییجدا  

This separation will finish one day 

[Helena:] 

One day I’m gonna fly away 

رمیم و پرمیم روز هی  

One day when heaven calls my name 

کرد صدا رو اسمم بهشت که روز هی  

I lay down I close my eyes at night 

بندمیم رو چشمام شب در و کشمیم دراز  

I can see moon in Light 

نمیبب ییروشنا در رو ماه تونمیم  

One day I’m gonna fly away 

رمیم و پرمیم روز هی  

One day I’ll see your eyes again 

دید خواهم تورو یچشما باز روز کی  

I lay down I close my eyes at night 

بندمیم رو چشمام شب در و کشمیم دراز  

I can see moon in Light 

نمیبب ییروشنا در رو ماه تونمیم  

تابمیب تابیب  

I’m so restless 

تو یب  

Without you 

تابمیب تابیب  
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I’m so restless 

تو یب  

Without you 

بازم باشم که هرجا  

دارم دوستت من  

Where ever I am, I still love you 

دارم دوست هنوزم هستم، که هرجا  

 

[Helena:] 

One day I’m gonna fly away 

رمیم و پرمیم روز هی  

One day when heaven calls my name 

کرد صدا رو اسمم بهشت که روز هی  

I lay down I close my eyes at night 

بندمیم رو چشمام شب در و کشمیم دراز  

I can see moon in Light 

نمیبب ییروشنا در رو ماه تونمیم  

One day I’m gonna fly away 

رمیم و پرمیم روز هی  

One day I’ll see your eyes again 

دید خواهم تورو یچشما باز روز کی  

I lay down I close my eyes at night 

بندمیم رو چشمام شب در و کشمیم دراز  

I can see moon in Light 

نیبب ییروشنا در رو ماه تونمیم  

This was just meant to be 

بود یم نطوریا دیبا  

You are coming back to me 
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شمیپ یگرد یم بر یدار  

‘cause, this is pure love 

هیپاک عشق عشق، نیا چون  

‘cause, this is pure love 

هیپاک عشق عشق، نیا چون  

یخواب یوقت که خوامیم  

نمیبش تو کنار  

I wanna sit right beside you, when you’re out 

برد خوابم وقت هی اگه  

نمیبب تورو خواب باز  

And see your dream if I’ve fallen asleep 

تو ینفسها عطر  

چهیبپ تنم به  

I want the smell of your breath twist around my body 

چهیه تو یب یزندگ که یبدون کاش  

wish you knew that life is worthless without you 

This was just meant to be 

بود یم نطوریا دیبا  

You are coming back to me 

شمیپ یگرد یم بر یدار  

‘cause, this is pure love 

هیپاک عشق عشق، نیا چون  

‘cause, this is pure love 

هیپاک عشق عشق، نیا چون  

I know you are more afraid 

یدیترس من از شتریب تو که دونمیم  

Then i’ll say i will wait 
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مونم یم منتظر که گمیم بهت پس  

‘cause, this is pure love 

هیپاک عشق عشق، نیا چون  

‘cause, this is pure love 

هیپاک عشق عشق، نیا چون  

قشنگتو تن خوامیم  

رمیبگ بقلم تو  

I want to hold your beautiful body in my arms 

ینباش اگه بگم  

رمیم یم تو بدون  

to tell you that I’ll die without you beside me 

لبات رو لباتو خوامیم  

شهیهم تا یبذار  

I want your lips on mine forever 

گهید یزندگ که بگم  

شهینم تو بدون  

to tell you that I can’t live without you 

This was just meant to be 

بود یم نطوریا دیبا  

You are coming back to me 

شمیپ یگرد یم بر یدار  

‘cause, this is pure love 

هیپاک عشق عشق، نیا چون  

‘cause, this is pure love 

هیپاک عشق عشق، نیا چون  

I know you are more afraid 

یدیترس من از شتریب تو که دونمیم  
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Then i’ll say i will wait 

مونم یم منتظر که گمیم بهت پس  

‘cause, this is pure love 

هیپاک عشق عشق، نیا چون  

‘cause, this is pure love 

هیپاک عشق عشق، نیا چون  

Ba ra la la la la ba la la la 

The moon smiles above 

زنهیم لبخند باال اون هم ماه  

Ba ra la la la la ba la la la 

‘cause this is pure love 

هیپاک عشق عشق، نیا چون  

Ba ra la la la la ba la la la 

The moon smiles above 

زنهیم لبخند باال اون هم ماه  

Ba ra la la la la ba la la la 

‘cause this is pure love 

هیپاک عشق عشق، نیا چون  

رهیگیم دلم تو یب عبد تا و یستین تو  

You’re not here and I miss you till the end 

رهید یلیخ گهید که گهیم زمونه اما  

but fate saying that it’s too late 

This was just meant to be 

بود یم نطوریا دیبا  

You are coming back to me 

شمیپ یگرد یم بر یدار  

‘cause, this is pure love 
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هیپاک عشق عشق، نیا چون  

‘cause, this is pure love 

هیپاک عشق عشق، نیا چون  

Ba ra la la la la ba la la la 

The moon smiles above 

زنهیم لبخند باال اون هم ماه  

Ba ra la la la la ba la la la 

‘cause this is pure love 

هیپاک عشق عشق، نیا چون  

Ba ra la la la la ba la la la 

The moon smiles above 

زنهیم لبخند باال اون هم ماه  

Ba ra la la la la ba la la la 

‘cause this is pure love 

هیپاک عشق عشق، نیا چون  

 اونم داشت که زدم زل زهرا به و گذاشتم سرم رو دستمو. بود گرفته درد سر یشلوغ همه نیا از گهید هم یطرف از یاومد،ول خوشم اهنگه از د

ویمهمون نیا کننینم تموم چرا بابا یا دیکشیم سوت داشت گهید مخم بود، شده تر تند تمیر و بود شده عوض اهنگ حاال داد،یم تکون سر . 

 دمیکوب ش کمر تو دستم کف با محکم و یناگهان یلیخ و کردم باز شمویارم،نیب درش هوا حالو نیا از بذار گفتم که رفته حس تو یلیخ زهرا دمید

یکرد خورد کمرمو شاالیا بشه قلم دستت:گفت شیحرص ی افهیق با و سمتمو برگشت بود شده وزغ مثل که ییچشمها با که . 

نره ابروش دعوتن پولدارا و کالسا با ی همه که یمهمون نیا تو خودش قول به تا رهیگیم خودشو یجلو داره یلیخ بود معلوم . 

ریبگ گاز زبونتو. بشه قلم نمینازن دست نکنه خدا:گفتم و داشتم نگه لبم رو سماجت با مسخرمو لبخند . 

دیترک سرم میگرد بر پاشو گهید:گفتم و شدم یجد بعد . 

خخ جونا از دور البته کنه خرم خوادیم دونستمیم من و کرده مظلوم افشویق . 

نکن شرک ی گربه نیع افتویق بنال؟ هیچ:من . 

دیکوب گونش به اروم و زد و حرف نیا ره،یبم تن نیا میبمون گهید ذره هی عشقمم خدا تورو:گفت ناله با . 

کنم حفظ تمویجد کردم یسع یول بود گرفته خندم . 

گردونم برت سالم و زود دیکوچولو،با من دست سپرده تورو مامانت گهید نه: من . 

 شدم رهیخ بهش تعجب با چندلحظه کنه، سکوت بود دیبع زهرا از واقعا وردمیدرم شاخ.نگفت،داشتم یزیچ شهیهم برخالف و انداخت بهم ینگاه

میبر پاشو زهرا:گفتم کردیم نگاه دنیرقصیم وسط که ییکسا به داشت که اون به بعد و . 
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امینم من نه:گفت بکنه نگاه بهم که نیا بدون . 

چرا؟ کرد یقاط هوی بود، بیعج برام رفتارش  

بود، خی خی اون یول بود گرم یلیخ هوا چرا بود خی دستش گذاشتم، دستش رو و بردم جلو دستمو  

؟یسرد چرا خوبه حالت:من  

جهنم به برو:گفت مانند زمزمه و بود رهیخ رو روبه به سماجت با بازم . .. 

 یول میزدیم حرفا نیا از یشوخ به باهم ما کنم درک تونستمینم حرفشو لیدل واقعا جهنم؟ به برم گفت من به زد،یم رونیب حدقه از داشت چشمهام

 هی شدم، رهیخ بود شده دهیپر رنگ که چهرش به سماجت با و گرفتم قرار روبروش هیبق به توجه یب و شدم بلند ه،یجد کامال بود معلوم االن

باشم خونسرد کردم یوسع دادم قورت و دهنم اب ترس حس داشتم یخاص احساس . 

 هم رو محکم پلکامو.بودم شده رهیخ زهرا هیعیطب ریغ ی چهره به فقط و بزنم حرف ذاشتینم ییروین هی. کردم لرز لیدل یب یول چرا دونمینم

میبر پاشو زهرا:گفتم لرزون ییصدا با و دادم فشار . 

 و زد پس دستمو محکم که گذاشتم دستش رو دستمو دوباره.دیدینم منو که انگار هم زهرا و دمیشنینم و دمیدینم رو ییصدا چیه و چکسیه انگار

کثافت بذار تنهام:گفت خشم از شده رگه دو ییصدا با و شد رهیخ چشمهام تو نیخشمگ و یعیطب ریغ یچشمها با شد، بلند خشم با . 

کردمیم نگاه زهرا بیعج رفتار به بوده شده چشم بدنم کل و دم،یشنینم ییصدا چیه . 

یگیم یچ هست معلوم چیه:بزنم حرف محکم کردم یسع . 

یزد ینفهم به و خودت که ییتو نیا گمیم یچ فهممیم من اره:زهرا . 

شهیهم واسه هورام درک به برو:گفت و فشرد هم یرو خشم با دندوناشو . 

داشت یحد هم من صبر کنم تحمل نتونستم گهید . 

رفتم رختکن سمت به سرعت به و نکردم نگاه بهش گهید . 

 فکر هه بودم شده ناراحت زهرا از مرگ حد به اومدم، رونیب رختکن از و کردم عوض عجله با لباسامو شد،یم بد داشت گهید واقعا حالم

کنه خمی رو سنگ ینجوریا دوستم نیبهتر کردمینم . 

زدم رونیب در از بندازم ینگاه زهرا به که نیا بدون . 

 از بدتر حالم ، یمهمون اخر اتفاق نیا با یول رمیبگ اروم و بشم خالص یزندگ مشکالت و اتفاقات از ذره کی خواستم. شدیچ کردمیم فکر یچ

شد گرفته شیپ . 

 کاریچ حاال بود، 11 کینزد ساعت انداختم، ساعت به ینگاه و داشتم بر و میگوش بودم کالفه. انداختم ماه بهمن تار و رهیت اسمون به ینگاه

 چه به بگم. کنم جور یا بهونه چه دونستمینم و گشتمیبرم خونه به دیبا اتفاقات نیا با اما ام زهرا شیپ شب که بودم گفته مامان به کردم؟یم

خونه؟ اومدم پاشدم شب موقع نیا یلیدل  

کردم حرکت ابونیخ سر سمت به سالنه سالنه دهیخم یها شونه با و دادم تکون خودم یبرا تاسف یرو از یسر . 

بود که هم خلوت مهمتر همه از بودم تنها شب موقع نیا نشست دلم تو ترس لحظه هی . 

دوختم چشم اطرافم به وحشت با و دادم قورت صدا با و دهنم اب . 

بپرم هوا به.ترس از شد باعث زد که یبرق و رعد . 

بارون زشیر هم قهیدق چند از بعد و . 
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 موش اومدنه بارون وقته چه اخه اه:زدمیم غر همش هم ب*ل ریز.ارمیب ریگ نیماش هی و برسم زودتر تا داشتمیبرم تر تند و قدمام و کردم یاخم

شدم دهیابکش . 

ادیم داره لیس که انگار بود شده دیشد کم قیدقا نیهم تو بارون و دمیرس ابونیخ سر . 

بودم دهیترس هم بودم یعصب هم واقعا چون ارم،یب دست به و میخونسرد ذرهی تا گذاشتم هم رو و چشمهام . 

ومدیم رمیگ نیماش یچطور من االن تر مهم همه از و . 

نداره وجود یآژانس نجایا که بود حواسم زهرا با یاومدن رسمینم یا جهینت به دونستمیم خوب خودمم یول انداختم برم و دور به ینگاه . 

ستادمیا دهیخم کمر با ابونیخ سر همونجا و دمیکش یتینارضا سر از یآه . 

شدینم رد جا نیا از نیماش هی هم خدا یرضا محض و بودم ستادهیا بارون ریز که بود قهیدق ده حدود . 

 خطور مغزم به گهید فکر واقعا چون برسونه، منو متمدن و پولدار یادما از یکی حداقل تا یمهمون تو برگردم زد سرم به و گفتم ییبابا یا

زدمیم خی ستادمیا یم نجایا گهید قهیدق چند اگر و کردینم . 

افتادم راه خونه اون سمت، به فکر نیا با . 

بودم خسته یلیخ بودم خسته . 

شد منفجر خونه که خونه به برسم مونده قدم کی ..... 

کردمیم سکته داشتم و دیلرزیم دستام. دیکوبیم محکم قلبم . 

 زیچ همه متاسفانه اما وحشتناک کابوس هی نمیبیم کابوس دارم کردمیم فکر. کردم بازشون دوباره و دادم فشار هم یرو محکم و چشمهام خدا ای

بودن شده رهیخ منظره نیا به و رونیب بودن ختهیر مردمم و سوختیم شیآت تو داشت ییالیو و بزرگ ی خونه اون. داشت تیواقع . 

زدم زل مردم به باز یدهان با و برداشتم عقب به قدم هی . 

بودم شده جزقاله شک یب االن تا بودم خونه اون یتو االن هم من اگه که بودم فکر نیا تو و شدیم نییپا و باال شدت به ترس و جانیه از نمیس . 

دمیکش صورتم به یدست و دادم قورت صدا و سر با و دهنم اب داشتم، یبد یلیخ احساس . 

ادی تازه بعد  

 نیازا شتریب تا گذاشتم چشمهام رو لرزونم یدستا سوخت،یم شیآت تو داشت االن بود باهام جا.همه و شهیهم که یدوست دوستم. افتادم زهرا

مرده، مهربونمم دوست و سوزهیم داره خونه اون که نمینب نم،ینب  

وترسناک و بد خواب هی خوابه هی بودم مطمعن. کنم باور خواستمینم . 

توهمه ، خوابه همش نایا خوب دختر یش داریب کن یسع ینیب یم خواب یدار تو هورام:کردم زمزمه ب*ل ریز . 

برم حال از بود کینزد دیچیپ یم بهم دلم.داشت تیواقع زیچ همه متاسفانه یول . 

اما د،یش خفه همتون دیش خفه بزنم داد داشتم دوست. بودم کالفه من و بود شلوغ برم رو دو  

کردمیم نگاه واج و هاج فقط و بودم کرده گم کلمات بودم کرده گم و صدام . 

ایخدا نه نداره تیواقع نیا نه:کردم یم تکرار همش رفتم، عقب عقب . 

بودند مرده هم دنیرقص یم یخوش با داشتن تو اون که ییادما ی همه زهرا فقط نه بود مرده زهرا و داشت تیواقع اما . 
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 یخبریب و یاهیس یایدن تو و افتادم ادیم ادمی فقط و چرخهیم داره سرم دور ایدن کردمیم احساس رفت،یم یاهیس چشمهام و بود شده خشک دهنم

رفتم فرو ...... 

**** ****** ******* ***** 

نیشرو : 

 در میخستگ تا دمیکش باال طرف به و دستام و دمیکش تیرضا سر از یاه. کردم باز و چشمهام مکث با و دمیکش سرم ریز نرم بالشت رو و سرم

 .بره

بودم خسته بازم یول بودم شده داریب خواب از هه . 

کردیم درد یحساب و بود شده خشک گردنم انداختم، نییپا تخت یرو از و پاهام و شدم بلند . 

نکرد یریتاث چیه یول بشه بهتر دردش تا دادم مالشش یکمی گذاشتم گردنم رو و دستم . 

بود افتاده بالش یرو از سرم شب حتما . 

کردمیم و حس نیا بود بار نیاول و نداشتم و چرت احساس نیا ها صبح چوقتیه کردم تعجب. کردمیم یکرخت و یحال یب احساس شدم که بلند . 

زدم زل دمیپر رنگ صورت به و ستادمیا نهیا یرو به رو . 

زدم زل خودم به و بردم جلوتر سرمو بود، کبود و بود افتاده گود چشمهام ریز کردم تعجب . 

بودم دهیخواب رمیبگ گرم آب دوش نکهیا بدون بعد و بودم رفته آب تو سرما اون تو شب اخه باشم خورده سرما دادمیم احتمال . 

داشتم کم و یخوردگ سرما نیهم یبدبخت و مشغله همه نیا تو گذشت فکرم از و دادم رونیب محکم و نفسم . 

 به من بشه باعث تونهینم هم یخوردگ سرما نیا دونستمیم زدم یپوزخند رفتم، یبهداشت سیسرو طرف به یحال یب با و شدم دور نهیآ از

 و کار همش شدم،یم خسته کنواختی یزندگ نیا از یگاه. بدم استراحت خودم به تونستمینم و بود ختهیر سرم رو کار یکل امروز. برم یمرخص

کار و کار . 

***** ******* ******** **** 

گرفتم لقمه هی خودم یبرا و بردم جلو و دستم . 

شمیم کر دارم کنم حس شد باعث خدمتکارم ایثر یصدا که بود گرم خوردن صبحانه به سرم . 

زدم زل بهش رهیخ و برگشتم و دادم فشار هم رو و پلکم . 

دیپر رخش از رنگ دید و میبرزخ ی افهیق تا . 

زهیچ... امم....قا..آ:گفت بزنه و حرفش بودم منتظر که من به رو پته تته با  ... 

دارم کار بکن جون زه؟یچ:گفتم نیخشمگ . 

دارن کار شما با زدن زنگ شرکت از قربان:ایثر . 

زدم زل بهش متفکر و انداختم باال تعجب از و ابروم . 

نزدن؟ زنگ خودم هیگوش به چرا بود بیعج  
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 نجایا با شدن مجبور نیهم بخاطر نینداد جواب گرفتن تماس تونیگوش با یهرچ گفتن:داد و ذهنم تو سوال جواب ایثر که بودم فکر نیهم تو

رنیبگ تماس . 

بودمش اوردهین و بود نیماش تو کتمم که بود کتم تو میگوش که اومد ادمی تازه . 

یبر یتونیم خب:گفتم بود ستادهیا دار خبر اونجا که ایثر به ورو اومدم خودم به . 

آقا چشم:ایثر . 

رفت باال ی طبقه به و گفت . 

شدم بلند زیم پشت از و خوردم عیسر و صبحانم . 

زدم رونیب خونه در از و برداشتم و کتم . 

***** ****** ****** ******* 

 :هورام

 

نمیشیم خیس توجام و پرمیم خواب از زده وحشت یبلند بایتقر یصدا با . 

گذاشتم سرم رو دستم کالفه یحالت با و کنهیم درد سرم . 

کردیم تاالپ تاالپ بود گرفته ازم و خواب که ییصدا دنیشن از هم هنوز قلبم . 

دوختم چشم برم و دور به یکنجکاو با و شدم آروم قهیدق چند از بعد . 

 دعوام و شبید اتفاقات رو زیچ همه اومد ادمی تازه قهیدق چند از بعد. نجامیا یلیدل چه به دونستمینم کردمیم فکر یهرچ اما بود مارستانیب ظاهرا

شدنش منفجر اخر در و یلعنت ی خونه اون از اومدنم رونیب تیاعصبان زهرا،با با . 

کردمیم حس داشتم رو فاجعه عمق تا تازه . 

دارم فاصله کم یلیخ یوونگید تا کردمیم حس. افتادم هیگر به . 

کردیم خفم داشت وجدان عذاب  

زد سر ازم یا احمقانه کارِ  نیهمچ چرا اخه. رونیب اومدم ییتنها و کردم ول اونجا رو زهرا چرا . 

بود افتاده شوم اتفاق اون که یساعت همون درست بود مین و11:افتاد وارید یرو ساعت به نگاهم . 

شدم یبغل تخت متوجه تازه و کردم پاک و گونم یرو اشک . 

بود شده رهیخ من به بیعج ینگاه با که بود مسن خانم هی . 

 یم هم تو یبزود یریمیم یم هم تو: گفت ادیب دهنم تو قلبم شد باعث که یاور دلهره یصدا با که شدم رهیخ چشمهاش تو ناخوداگاه منم

یریمیم . 

شدم رهیخ بود زده زل بیعج یحالت با روش به رو به حاال که اون به و شد درشت چشمهام . 

 منظورش
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نداشتم یا فاصله کردن سکته تا و داشت معنا تا هزار برام حرفش رم؟یم یم منم که بود یچ . 

دمیرس یم جهینت به تر کم گشتمیم شتریب یهرچ یول کنم، خبر پرستارو تا گشتمیم زنگ دنبال پاچه دست . 

بودم شوکه شتریب بودو اومده بند گهید ممیگر و خوردن به کردم شروع و گرفتم دندون به و ناخنم . 

کجاست؟؟؟ یلعنت زنگ نیا پس خدا ای  

اومدم نییپا تخت یرو از عجله با و گذشتم کردنش دایپ ریخ از . 

اورده؟ بود مارستانیت هیشترشبیب که یکوفت مارستانیب نیا به یک و من اصال ه؟یگور کدوم نبود معلوم که فممیک  

یریمیم یم یزود به هم تو که گفتیم بهم و. زدیم حرف باهام داشت نگاهش با که انگار و بود شده رهیخ بهم زن اون دوباره . 

خاص حس هی داشتم یا تازه و بیعج حس . 

 اتاق رونیب از صدا. نبود خودم دست واقعا نکنم نگاهش تونستم ینم. کردم برخورد در به نکهیا تا رفتم عقب عقب بیعج زن اون چشم تو چشم

میزدیم حرف هم با میداشت چشم با و میبود اتاق نیا یتو اون و من فقط انگار اما ومدیم . 

دیرسیم بهم هوا داشت تازه انگار. دمیکش یقیعم نفس و زدم رونیب اتاق از بود شده شتریب کوبشش یقلب با و دمیکش نییپا و در ی رهیدستگ . 

نبود دنیکش نفس یبرا هوا وحشتناک زن اون شیپ اتاق اون ی تو واقعا دمیکشیم بلند یها نفس . 

 از قبل من بود شده باعث و بود کرده یقاط یا دفعهی زهرا چرا که دیچرخ یم مسئله نیا تو ذهنم همش بودم، هوا یتو انگار یول رفتمیم راه

بزنم؟ رونیب خونه از خونه شدن منفجر  

؟یچطور دونستم ینم یول بود، مرتبط هم به زیچ همه نظرم به  

زدم زل دنیلرزیم که دستام به . 

رو شوم اتفاق هی کردمیم حس . 

بمونم زنده من بود شده باعث و بود شده.رو اون به رو نیا از یکم زمان تو یا دفعه کی یول بود خوب من با زهرا بود ممکن یچطور اخه .... 

 عذر تا داشت وجود یتر مهم یزهایچ االن. نکنم توجه زدنیم که ییها غر به کردمیم یسع. زدمیم تنه بود راهم سر که یهرک به و کردم تند پا

مارستانیب نیا یادما از من کردن یخواه . 

بگم؟ بهشون یچ اصال بدم؟ خبرو نیا زهرا ی خانواده به یچطور که بودم فکر نیا تو و بود گرفته میگر دوباره حاال  

گرفت جلومو پرستار که دمییدویم داشتم بایتقر و زدمیم نفس نفس . 

بزنه یحرف شدم منتظر و انداختم بهش ینگاه آشفته . 

نشده؟ مرخص هنوز یریم کجا یدار شما بعد درسته نجایا بودن اورده رو شما:پرستار  

کجاست؟ نیدونینم هم فمیک اورد؟ یک نجایا منو وشرمنده خوبه حالم االن من خب:گفتم و دمیکش یقیعم نفس  

ندارم خبر شما فیک از من و اوردن ییاقا هی رو شما و. نیبر بعد نیبد و مارستانیب پول دیبا یول نیخوب که خداروشکر:گفت داد تکون یسر . 

اخه دادمیم رو پول فیک بدون من نفهم پرستاره گرفت حرصم . 

 شروع و شدم رد سرعت به دستش بغل از و کردم استفاده پرستاره یپرت حواس از زد، ذهنم به یناگهان که یا احمقانه فکر با یول چرا دونمینم

 پا کله بود کینزد هم دفعه چند و زدمیم تنه همه به.ببندم گفتیم خانم خانم که پرستار یها زدن صدا یرو رو گوشم کردم یسع و کردم دنیدو به

 .بشم
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بود تعجبات جزو البته و نبود ینگهبان چیه که بود اری باهام خدا . 

ستادمیا دوباره و گرفتم فاصله مارستانیب از یکم. بود نمونده برام ینفس زدم رونیب که مارستانیب در از . 

شدیم نییپا و باال شدت به نمیس . 

زدن قدم به کردم شروع اروم و اومد جا حالم که گذشت قهیدق چند . 

 مامان و برم خونه به نیماش که نداشتم هم یپول و شده گور و گم کجا نبود معلوم فممیک بدتر همه از و بود واجور جور یها فکر پر مغزم تو

ارمیب در ینگران از رو رفته راه هزار فکرش االن تا دونستمیم که و بدبختم . 

زد جرقه ذهنم تو یفکر بعد و کردم مکث اتوبوس ستگاهیا کنار قهیدق چند . 

برم ادهیپ رو را همه نیا تونمینم دونستممیم و کردمیم گز ادهیپ رو راه کل دیبا وگرنه باشم نکرده فکر اشتباه که کردمیم خدا خدا فقط . 

 رونیب و ر یتومن ده اسکناس دهیشن صدامو که کردم شکر خدارو خورد بمیج یتو اسکناس به دستم که یوقت و کردم شلوارم بیج تو رو دستم

دمیکش یآسودگ سر از یاه و دمیکش . 

**** ***** ****** *** 

 فمیک افتاد ادمی تازه که کنم باز و در و ارمیب در دیکل خواستم. داشتم یبیعج حال و حس هی زدم، زل خونمون ینما به و شدم ادهیپ یتاکس یتو از

شد گم یگور کدوم من یکوفت فیک نیا منه شانس یلعنت ست،ین همراهم . 

نکهیا جز یا چاره دادم تکون یسر  

دمیکوب در به دوبار یناچار یرو از و دمیکش یپوف. نداشت کن باز بروم و در ادیب بدش حال اون با احوالم ضیمر مامان و بزنم در . 

شد هم نطوریهم و. بکنه باز در و پاشه مامان تا باشم منتظر دیبا دونستمیم . 

 هیلیس و شد سرخ چهرش بعدش یول. زد زل من صورت به نگران و دهیپر رنگ یصورت با و کرد باز و در مامان تا دیکش طول قهیدق سه دو

زد صورتم تو یمحکم . 

مامان؟؟؟:کردم زمزمه ناباور ب*ل ریز و کردم درشت تعجب از و چشمهام  

اخه شده یچ نمیبب بگو هورام بهم بگو ؟؟ کجاست زهرا ها؟ روزه سه نیا یبود یگور کدوم درد و مامان زهر و مامان:مامان . 

خدا اخ بودم؟ مارستانیب تو من یعنی که بود روز سه من، یخدا بودم مونده مات. کرد پاک گونش یرو از اشکشو بعد . 

 طول داشتم. شدم خونمون وارد و زدم کنار متیمال با و مامان دهیخم یها شونه با بود صورتم یرو دستم جور همون شد،یم منفجر داشت سرم

شد دهیکش پشت از دستم که کردمیم یط و اتیح . 

شدم رهیخ مامان به منتظر و برگشتم یکالفگ با . 

شدهیچ اخه شدن کنده سر مرغ مثل زهرا ی خانواده شدهیچ گهید بگو تو؟ یریم یدار و نییپا یانداخت گاو نیع سرتو:مامان . 

بشم مسلط اعصابم به بتونم تا گذاشتم هم رو و چشمهام . 

 داشت یقلب مشکل که یمادر به اونم بزنم و یحرف نیهمچ ومدیم دلم مگه شده؟؟ جزغاله شیآت تو بدبخت زهرا گفتمیم گفتم؟یم یچ دیبا من االن

گفتم؟یم یچ االن من بود زیعز براش من مثل هم زهرا و  

سوختمیم زهرا همراه شده نینفر ی خونه اون یتو منم کاش که کردم ارزو بار نیاول بله. شدم رهیخ مامان به بغض پر و دمیکش یاه . 

اومد سمتم به قدم هی و انداخت اشکم از پر یچشمها به ینگران نگاه مامانمم . 
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داد تکونم و گرفت شونمو . 

هورام شدهیچ بگو د:گفت داد با . 

مامان بردار سرم از دست مرده؟؟ یفهمیم مرده زهرا:گفتم بغض با بردم باال صدامو کنم تحمل نتونستم گهید . 

دمیدو خونه یتو سرعت به و گذاشتم تنها ناباور و مامان و گفتم و نیا . 

 و اتاقم تو و خودم. یچ همه از بودم اورده کم گهید یول بود یبخشودن نا کارم دونستمیم زدم داد ینطوریا و کنم تحمل بودم نتونسته گهید

 و بد اتفاقات نیا که داشتم اجیاحت سکون و سکوت به فعال واقعا من یول ، دارهینم بر سرم از دست مامان دونستمیم کردم قفل و در و رسوندم

کنم هضمش . 

 کابوسه هی بوده خواب هی ها زیچ همه بگه و کنه داریب و من و ادیب یکی االن داشتم دوست. گرفتم دستام تو و دردناک سر و نشستم در پشت

 .وحشتناک

دمیکوب در به دوبار یناچار یرو از و دمیکش یپوف. نداشت کن باز بروم و در ادیب بدش حال اون با احوالم ضیمر مامان و بزنم در . 

شد هم نطوریهم و. بکنه باز در و پاشه مامان تا باشم منتظر دیبا دونستمیم . 

 هیلیس و شد سرخ چهرش بعدش یول. زد زل من صورت به نگران و دهیپر رنگ یصورت با و کرد باز و در مامان تا دیکش طول قهیدق سه دو

زد صورتم تو یمحکم . 

مامان؟؟؟:کردم زمزمه ناباور ب*ل ریز و کردم درشت تعجب از و چشمهام  

اخه شده یچ نمیبب بگو هورام بهم بگو ؟؟ کجاست زهرا ها؟ روزه سه نیا یبود یگور کدوم درد و مامان زهر و مامان:مامان . 

خدا اخ بودم؟ مارستانیب تو من یعنی که بود روز سه من، یخدا بودم مونده مات. کرد پاک گونش یرو از اشکشو بعد . 

 طول داشتم. شدم خونمون وارد و زدم کنار متیمال با و مامان دهیخم یها شونه با بود صورتم یرو دستم جور همون شد،یم منفجر داشت سرم

شد دهیکش پشت از دستم که کردمیم یط و اتیح . 

شدم رهیخ مامان به منتظر و برگشتم یکالفگ با . 

شدهیچ اخه شدن کنده سر مرغ مثل زهرا ی خانواده شدهیچ گهید بگو تو؟ یریم یدار و نییپا یانداخت گاو نیع سرتو:مامان . 

بشم مسلط اعصابم به بتونم تا گذاشتم هم رو و چشمهام . 

 داشت یقلب مشکل که یمادر به اونم بزنم و یحرف نیهمچ ومدیم دلم مگه شده؟؟ جزغاله شیآت تو بدبخت زهرا گفتمیم گفتم؟یم یچ دیبا من االن

گفتم؟یم یچ االن من بود زیعز براش من مثل هم زهرا و  

سوختمیم زهرا همراه شده نینفر ی خونه اون یتو منم کاش که کردم ارزو بار نیاول بله. شدم رهیخ مامان به بغض پر و دمیکش یاه . 

اومد سمتم به قدم هی و انداخت اشکم از پر یچشمها به ینگران نگاه مامانمم . 

داد تکونم و گرفت شونمو . 

هورام شدهیچ بگو د:گفت داد با . 

مامان بردار سرم از دست مرده؟؟ یفهمیم مرده زهرا:گفتم بغض با بردم باال صدامو کنم تحمل نتونستم گهید . 

دمیدو خونه یتو سرعت به و گذاشتم تنها ناباور و مامان و گفتم و نیا . 
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 و اتاقم تو و خودم. یچ همه از بودم اورده کم گهید یول بود یبخشودن نا کارم دونستمیم زدم داد ینطوریا و کنم تحمل بودم نتونسته گهید

 و بد اتفاقات نیا که داشتم اجیاحت سکون و سکوت به فعال واقعا من یول ، دارهینم بر سرم از دست مامان دونستمیم کردم قفل و در و رسوندم

کنم هضمش . 

 کابوسه هی بوده خواب هی ها زیچ همه بگه و کنه داریب و من و ادیب یکی االن داشتم دوست. گرفتم دستام تو و دردناکم سر و نشستم در پشت

 ***** ****** *******.وحشتناک

نیشرو : 

 در و رفت باال خود خودبه ابروم هی. کردیم کاریچ نجایا نیا کرد متعجبم یاباد سلطان خانم دنید شدم، ادهیپ نمیماش از و دمیرس که شرکت به

رفتم سمتش به بودم رهیخ بهش که یحال . 

 و شناختشیم خنده و یشاد به همه اتفاقا که بود شرکت یکارمندا از یکی یاباد سلطان خانم. شد تعجبم باعث شیپ از شیب شونشیپر صورت

نباشه یلبخند صورتش یرو که نبود وقت چیه . 

بود؟ شده یشکل نیا صورتش چرا نیا. بشه گرد چشمهام شد باعث بود صورتش یرو که یقیعم زخم یجا دمیرس بهش یوقت  

 شدهیچ:گفتم کرده هیگر ییابرو با و ختیر بهم اعصابم ه،یگر ریز زد من دنید با هم اون و بود، شده تعجب عالمت هیشب صورتم کنمیم فکر

 .خانم

 یقصد نیهمچ رینخ دمید که نه؟ ای شهیم اروم نمیبب کردم صبر قهیدق چند هی. داد ادامه خوردکنش اعصاب ی هیگر به همچنان و نداد جوابمو یول

 .نداره

خانم شدهیچ نمیبب نیبگ:من . 

ورتون با.. گمم.. ب.. . اقا:گفت چشمهاش ی تو ترس پته تته با و دیترس بلندم مهین یصدا از  ... 

 تا نیبخور اب شرکت یتو میبر نیایب. فهممینم یچیه من هق هق نیا با باش، اروم خانم:گفتم و گرفتم صورتش یجلو باش ساکت یمعن به دستم

افتاده واستون یاتفاق چه نیکن فیتعر برام بعد ادیب جا حالتون . 

شه با... با:گفت و انداخت برش و دور به ینگاه ترس با ... 

 یول دهیترس شدت به شدم متوجه و انداختم بهش ینگاه مین. رفتن راه به کرد شروع من دست بغل و اومد سمتم سرعت به. اونم و رفتم جلو جلو

بود؟ یعاد ریغ یلیخ ترسش  

داشتم نفرت کار نیا از شدت به من چون بود رفته مخم رو کال گهید و دیجوویم و ناخوناش هم همش . 

بکن حالشو مراعات کمی و کنم حفظ مویخونسرد کردم یسع . 

دهنت از اریب در ناخوناتو اون یکرد چارهیب:گفتم اروم و کردم رو میبود شرکت تو گهید حاال . 

نهیبش لبم یرو یکج لبخند شد باعث که دراورد دهنش تو از عیسر و دستش حرفم نیا با . 

زده زنگ خونه به که داشته یمهم کاره چه بپرسم میمنش یحسن از منم تا بخوره اب که کردم اشاره بهش . 

بود نشده دوتا ما اومدن متوجه اصال بود کار در غرق که رفتم سمتش به اروم یقدما با . 

یحسن خانم:من . 

گذاشت قلبش یرو رو دستش و دیپر جا از من یصدا دنیشن با . 

 ریغ موجود هی که انگار زدیم نفس نفس نیهمچ. کردم شک خودم به بودم؟؟ ترسناک یلیخ من یعنی. انداختم ینگاه بهش کردم کج و سرم

دهید و ترسناک و یعیطب . 
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ن؟یخوب الم... س:یحسن  

اومده؟ شیپ یمشکل چه ن؟یبود زده زنگ خونه به یچ یبرا بله، سالم:گفتم دادم تکون یسر  

مشفق یاقا نزدم زنگ شما به اصال من من؟ ؟یک:گفت پته تته با . 

زدن زنگ شرکت از که گفت ایثر خود شهیم مگه کردم تعجب . 

 که نبود هم یپرت حواس ایدروغگو ادم یحسن هم یطرف از و بود کم یلیخ احتمالش یول بذاره؟ سرکار منو تا بوده زده زنگ گهید کسه یعنی

بندازم گرنش  

اورد خودم به و من یاباد سلطان یصدا که بودم شده رهیخ بهش متفکر . 

میکن صحبت هم با تنها دیبا مشفق یاقا:یاباد سلطان . 

انداخت نگاه برش و دور به ترس با و زد و حرف نیا . 

بودن کرده یقاط همه نکهیا مثل امروز ؟یچ یعنی اردیم در و شورش داشت واقعا گهید . 

افتادم راه به اتاقم طرف به خودمم و نهیبش که کردن اشاره یحسن به دست با . 

بست و اتاق در و تو اومد من دنبال اردک جوجه مثل هم یاباد سلطان . 

بزنه و حرفش تا شدم رهیخ بهش رفته باال یابروها با نشستمو میصندل رو . 

کنه خفتش و بپره اتاق ی گوشه از یزیچ یجن هی منتظر که انگار و کنهیم نگاه اتاق اطراف و گوشه ترس با داره همچنان دمید . 

شده؟یچ نمیبب نیبد حیتوض ن،ینیبش:شدم قدم شیپ خودم و دادم تکون تاسف یرو از یسر . 

 مرد هی که شدمیم رد خلوت ی کوچه هی از داشتم گمیم راست من که نیکن باور بخدا مشفق یاقا:گفت ترس و جانیه وبا نشست بالفاصله

که برسم شرکت به تر زود تا داشتمیم بر تر تند هامو قدم و دمیترس افشیق از یلیخ اومد سمتم بود سوخته و یخون صورتش که وحشتناک ... 

و انداخت چنگ صورتم به بلندش یناخونا با و شد ظاهر جلوم مرد اون شدیچ دونمینم:داد ادامه لرزون یصدا با و داد قورت دهنشو اب .... 

زد زل زدمیم قهقهه که من به ترس و تعجب با و دیکش زدن حرف از دست من بلند ی خنده یصدا با . 

 خفه:دیکش داد سرم منتظره ریغ یلیخ دارمینم بر دنیخند از دست دید یوقت. ادیب سرجاش گرفتم حال ذره هی شد باعث. بودا یادم عجب خدا یوا

یلعنت شو . 

زدم زل بهش غضبناک و شد قطع خندم . 

مشفق؟ نیشرو به شم؟ خفه گفت من به االن نیا  

شدم نشیس به نهیس و شدم بلند یشاک . 

؟؟؟یگفت یچ:کردم زمزمه یترسناک لحن با  

بود دهیچیپ اتاق تو بلندش یها نفس یصدا . 

 صورتش به و ادیب در جلوش پشتش از هوی سوخته و یخون یصورت با مرد هی که بود باور قابل ریغ واقعا یول باشه ناراحت دادمیم حق بهش

بزنه؟ چنگ  

رمیبگ و خندم یجلو بودم نتونسته . 
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 یسع که بهش غضب با همچنان و. گرفتم و خودم یجلو زور به که گرفتیم خندم دوباره داشت مسخرش یحرفا به کردن فکر با هم االن و

بودم شده رهیخ بدزده چشمهام تو از چشمهاشو داشت . 

گفتم؟؟یم جوک داشتم من مگه یدیخند یجور نیا چرا شما یول دیببخش کردم غلط قا...ا:یآباد سلطان  

؟یبزن حرف فرمات کار با ینجوریا دیبا شما بخندم من یهرچ حاال:گفتم و فشردم هم یرو و لبم  

ن؟یبب و زخم نیا شما گمیم راست که خورمیم قسم یول کردم اشتباه من باشه باشه:گفت کالفه و گذاشت عقب به یقدم  

هه شه؟یم اصال انگار کنه خر و من تونستینم خوردناش قسم نیا با. نشستم سرجام ودوباره دمیکش عقب اورد جلو صورتشو و گفت و نیا . 

ستین خوب اصال روزتون و حال یمرخص نیبر بهتره هم شما و کردم، باور خانم باشه:من . 

زدم زل بهش پوزخند با و گفتم و نیا . 

ها؟هه کنهیم باور یعاقل ادم کدوم اخه نکردم باور دیفهم  

 یکار نیهمچ که نجایا باباته مال مگه بگم و کنم نثارش یفوش خواستم. دیکوب بهم محکم و در و رفت رونیب اتاق از بگه یزیچ نکهیا بدون

شدم مشغول کارم به دادم تکون یسر. گرفتم و خودم یجلو یسخت به یول ؟ یکنیم . 

***** ****** ***** ******* **** 

 :شهره

شدینم دور چشمهام یجلو از هم لحضه هی ترسناک مرد اون ی افهیق. خوردن ناخون به کردم شروع دوباره و دهنم تو بردم و لرزونم یدستا . 

کردم رد رو هیفرض نیا افتاد صورتم به نگاهم یوقت یول زدم توهم واقعا نکنه خدا یوا. افتادم ادشی دوباره  

 مهم برام هم اصال و دمید و ترسناک موجود اون من واقعا یول زنهیم بهم بودن ونهید انگ بگم یهرک به دونستمیم و بود بود بیعج خدا یوا

نبود ینطوریا اخالقم اصال.کنم توجه جلب که گمیم دروغ کنن فکر هیبق نبود . 

 چشمم ساله چند که یکس من نیشرو شکست دلم واقعا یول. خنده ریز بزنه یاونجور من یحرفا با دادمیم حق هم مشفق یقا و هیبق به خب یول

 کنه خدا داشت؟؟؟ دوست و من هم اون یعنی شدم خوشحال نگرانش ی چهره اوردن ادی با بازم اما کنه باور و حرفم داشتم دوست. بود دنبالش

جونمو یحت. کنمیم فداش مویچ همه باشه داشته دوسم اگه باشه، نطوریا ..... 

***** ****** ****** ****** *** 

 :هورام

هورام ایب پاشو شده سرمون تو یخاک چه نمیبب رونیب ایب پاشو:زد داد لرزون یصدا با و دیکوب در به محکم مامان که کردمیم هیگر داشتم هنوز . 

پدر هم بود مادر برام هم پدرم بعداز که یمادر بدم عذاب مادرمو تونستممینم خب یول رونیب امیب اتاقم از نداشتم دوست . 

رفتم، رونیب و کردم پاک اشکمو  

کردمینم نگاه مامان یچشمها به . 

بگم یچ من ؟یبدون یخوایم یچ: گفتم لرزون یصدا با. گرفتم دستام تو سرمو و نشستم نیزم رو یچارگیب با . 

گفتم بهش رو اومده شیپ موضوع درد با و گفتم و نیا . 

پروندم جا از مامان ی ناله یصدا بودکه نییپا سرم . 
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. کنم کاریچ دیبا دونستمینم واقعا و بودم شده هول گرفتمش بغلم تو و رفتم کردیم ناله بود قلبش یرو دستش که مامان سمت به هراسون

مردمیم من شدیم شیزیچ مامانم اگه خدا یوا. کردمیم سکته داشتم و بود دهنم تو قلبم گرفتم، و اورژانس و رفتم تلفن سمت به دستپاچه . 

گفتم اشتباه هم یکل که دادم ادرس بغض با . 

مردمیم من شدیم شیزیچ مامانم اگه خدا . 

گفتم اشتباه هم یکل که دادم ادرس بغض با . 

داشتم یافتضاح حال واقعا خت،یریم گونم یرو اشکام و خوردمیم تکون تکون. گرفتم بغلم تو سرشو و برگشتم مامان طرف به سرعت با . 

مامان کنمیم خواهش نذار تنها و من گهید تو مامان خدا به رو تو نه نه:کردم زمزمه ب*ل ریز . 

شد ینجوریا چرا اخه خدا یوا. بود شده هوشیب هم ،مامان نشد یخبر و گذشت قهیدق ده . 

قطعه تلفن دمید که بزنم زنگ دوباره تا برداشتم و تلفن و شدم بلند دوباره . 

بود یبدشانس چه گهید نیا . 

رمیبگ کمک ها هیهمسا از یکی از تا رفتم یخروج در سمت به لرزون . 

نبود یخبر هم آمبوالنس از و بود گذشته که بود ربع کی به کینزد االن.ومدینم آمبوالنس نیا چرا ، گفتم یلعنت ب*ل ریز ... 

رهیبگ تماس آمبوالنس با گهید بار کی بخوام ازش تا رفتم مونیبغل ی هیهمسا خانم هما ی خونه سمت به و دادم فشار هم رو و دندونام . 

 در تو لگد با.ومدین رونیب خانم هما گذشت یهرچ اما بشه معلوم در یدرگاه یتو خانم هما توپول کلیه بودم منتظر و دمیکوب در به محکم

رفتم عقب عقب و کوبوندم . 

خدا یوا شده امروز چرا شده یجور نیا امروز چرا:کردم زمزمه . 

نکرد باز روم به و در کس چیه اما زدم رو همه زنگ ها ونهید مثل قبل نیع هم اون یول یبعد زنگ سراغ رفتم . 

بهیعج باشن؟؟واقعا دینبا هم ها هیهمسا از کدوم کی یعنی بود بیعج زیچ همه.رفتم خونه سمت به دو با و دادم قورت و دهنم اب . 

کردم پاک و اشکم و دادم تکون یسر . 

دمیشن یم وضوح به را ان یصدا و بود امان یب قلبم کوبش. انداختم اطیح داخل رو خودم عجله با و کردم باز رو اطیح در . 

زد خشکم ترس از که کنم باز رو خونه یورود در خواستم لرزان ییها قدم با و دادم قورت و دهنم اب . 

است شده متوقف قلبم ضربان کردم حس لحضه کی .... 

کردیم نگاه من به یخون یها چشم با و بود ستادهیا هال وسط وحشتناک یا چهره با یمرد . 

کردمیم سکته داشتم من و نبود مادرم . 

الهیخ همش هیالک همش کردم زمزمه و بستم رو میچشمها . 

بود اومده هم جلوتر زین هیکر مرد اون و داشت تیواقع زیچ همه که انگار یول. شدم رهیخ نقطه همان به و کردم باز را میچشمها دیترد با . 

ستین یواقع نیا ست،ین یواقع نیا ستین یچیه باش اروم: کردن نیتلق خودم با کردم شروع و کردم زمزمه بازهم . 

بازکردم درو و بردم در ی رهیدستگ طرف به و لرزونم دست نداشتم انتظار خودم در واقعا که یجرئت با . 
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نداره تیواقع ندارن تیواقع نایا:من . 

شد دیناپد اون که کنم لمسش تا بردم جلو و دستم ومن اومد سمتم به مرد که رفتمیم مرد سمت به و گفتمیم . 

ستادیا یم داشت قلبم و بود یبیعج یلیخ ی لحضه . 

باشه تونستیم کجا شه؟یم مگه. نبود یول رفتم بود اونجا مادرم که ییجا سمت به عجله با . 

یکرد تموم حقم در و ینامرد یگرفت ازم و مامانم خدااااا:زدم غیج زدم زانو نیزم یبادردرو و شد سست زانوهام . 

ختیریم گونم یرو لیس مثل اشکام و زدمیم زجه دل ته از . 

شهیم پاره حنجرم گهید قهیدق چند زنمیم دارم که ییها داد با کردمیم حس . 

دیچیپ خونمون کیکوچ هال یتو نالم کوبوندم نیزم به مشت با . 

؟؟؟ییکجا تو مامان  

**** ***** ***** ***** **** **** 

نبود کمونیکوچ ی خونه یکجا چیه مادرم نبود یول کردم رو رویز رو خونه هم دفعه چند و کردم هیگر ساعت چند دونستمینم . 

باشه شده دیناپد کوچولو ی خونه نیا یتو مادرم که شدینم . 

 من توسط شدن لمس با مرد اون. باشم داشته نیقی تونستمینم بازم اما. هست هیکر مرد اون سر ریز اتفاقات نیا ی همه گفتیم بهم یحس هی

باشه برده خودش با و مادرم اون نداشت امکان و بود شده بیغ . 

 گذارش و مادرم شدن گم دیبا هم بعد و بدم و تلخ خبر اون زهرا ی خانواده به و رفتمیم دیبا اول بمونم، تونستمینم هم خونه تو گهید یول

امیب بر وفتادیم اتفاق سرهم پشت یه که مشکالت همه نیا پس از ییتنها بتونم که نبودم مطمعن من و بود شده دهیچیپ بهم یچ همه. کردمیم .... 

 از مادرمم خواستمینم ومن ادیب مادرم سر بالها نیبدتر بود ممکن دادمیم خبر زودتر یهرچ دیبا رفتم اتاقم به بود گلوم تو هم هنوز که یبغض با

بدم دست . 

بشه آن در دکمی دیکل دست و پول که کردم چک و برداشتم و میدست فیک سرعت به بود تنم که مانتو . 

شدم خارج خونه از سرعت به و گفتم ب*ل ریز یخداراشکر پول و دیکل دنید با . 

اوردم باال رو دستم و دمید رو دور از ینیماش هم قهیدق همان دمیرس کوچه سر . 

داشتیبرنم سرم از دست هم بیعج حال اون و بود شده خشک گلوم . 

منه هیمیقد و مسخره دیعقا نیا از تر مهم مادرم جون هیشخص لیاتوموب که الیخیب گفتم خودم با من و کرد ترمز جلوم نیماش ..... 

 که بود عادتم که زایچ نیا حوصله و حال که بود ریدرگ فکرم انقدر ننداختم ینگاه اصال که راننده به. نشستم یصندل رو و کردم باز و عقب در

نداشتم کنمم لیتحل و هیتجز رو ادما افهیق شهیهم . 

 بود یلیخ بودم نکرده سکته یول اوردم کجا از و اشک همه نیا دونستمینم واقعا. دیچوش اشکم ی چشمه مادرم بیعج شدن دیناپد اوردن ادی با

داشت شکر یوجا ... 

دراورد حرکت به و نیماش و داد سالم راننده مرد . 

شدم رهیخ رونیب به یاشک یچشمها با و ندادم یجواب . 
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 داستان نیا اگه و ومدینم در جور عقل با ؟اصال دهیدزد روح هی مامانمو بگم بگم؟؟؟ یچ سیپل به و برم من که شد دهیکش سمت نیا به فکرم تازه

نداشتم یا گهید راه یعنی کنم حل رو مسئله نیا خودم گرفتم میتصم. مارستانیت فرستادنمیم حتما کردم،یم فیتعر رو . 

شدم رهیخ راننده به جلو ی نهیا تو از و فرستادم رونیب صدا با و نفسم ندادم، ادرس راننده به که نبود حواسم اصال و بودم غرق افکارم تو . 

خوره؟یم یروزیپ به رتونیمس اقا:من  

یخانم رمتیمیم من یکن امر هرجا شما خورهیم که البته:داد رو جوابم یاروم یصدا با و انداخت بهم یمرموز نگاه نهیا تو از . 

 نیماش از که دادیم هشدار بهم قلبم ته یزیچ هی و بود کرده بد رو حالم زدنش حرف لحن و نگاهش طرز کردم دایپ مرد به نسبت یبد احساس

شم ادهیپ . 

شمیم ادهیپ نجایهم خوادینم نه:اوردم زبون به . 

کرد تر ادیز و نیماش سرعت و چرخوند و فرمون کنه توجه حرفم به نکهیا بدون . 

ارمیب در پدرشو برم اورده در اشکتو یک:گفت زدم که یحرف به ربط یب . 

دار نگه گفتم بهت:من . 

نباشه یحرف گهید و رسونمت،یم که گفتم بهت منم:گفت بود مشخص اون در خنده که ییصدا با و انداخت بهم نهیآ تو از ینگاه مین . 

شدم رهیخ رفتیم اشتباه که یریمس به ترس با . 

 و هیچ قصدش بودم دهیفهم کامل. کردمیم یکار دیبا نشده رید تا و نبود خوردن افسوس فقط گهید االن یول شدم ینم سوار اول از که کاش

بکنه یغلط چه خوادیم . 

دمیکش قدرت تمام با موهاشو و انداختم چنگ موهاش تو عیسر حرکت هی تو . 

زد و یمرکز قفل که کنم باز نیماش در که خواستم و کردم استفاده فرصت از ترمز یرو زد و زد یا نعره . 

بودم طرف کثافت هیبا پس. کنده اروی خود بود معلوم و کنم باز و در باهاش بتونم تا نبود یچیه که کردم نگاه در به بهت با . 

فرستادم لعنت یاریبدب همه نیا به و بود گرفته و وجودم تمام صالیاست. شدم نیماش یها شهیش بودن یدود متوجه که بود اونجا تازه . 

بودم افتاده ریگ یا مخمصه بد تو نکهیا مثل .. 

کردم نگاه بود شده رهیخ بهم و بود برگشته طرفم به حاال که راننده براق یچشمها به نفرت با . 

دیکوب دهنم تو دست پشت با تیعصبان وبا دیکش درد یرو از یداد که زدم چنگ و صورتش بلندم یناخونا با و کردم حمله بهش دوباره ... 

انداختم تف اروی صورت تو نفرت با و کردم حس دهنم تو و خون طعم . 

 وگرنه ،یخانم یننداز جفتک بهتره:گفت و کرد پاک صورتشو دست با. بود شده رهیخ من به نفرت با اونم حاال و ومدینم در خونش یزدیم کارد

ارمیم در پدرتو . 

هان؟؟ یاریب در منو پدر که یباش یک خره:من . 

میک خر من یفهمیم یکن واق واق سگ مثل جلوم که کردم یکار یوقت:گفت و کرد یبلند ی خنده . 

نشه ترسم متوجه تا کنم یمخف رو دستم لرزش کردم یسع وجود تمام با . 
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 حس. شدم رهیخ اون به باز یچشمان و دهان با و زد خشکم یا لحضه یبرا افتاد، راننده بغل یصندل به چشمم هوی و دادم قورت و دهنم اب

وفتهین یخون صورت با نیخشمگ مرد به نگاهم کردم یسع و گذاشتم دهنم رو دستمو. ستهیباا کار از قلبم که االنه کردمیم . 

زد زل نقطه اون به وحشت با هم اون و کرد دنبال و نگاهم خط دید رو حالم نیا یوقت راننده مرد یول زدم توهم بودم مطمعن . 

دیدیم اونم انگار . 

ش؟؟ینیب یم هم تو:گفتم پته تته با. گذاشتم قلبم یرو دست . 

اررره:گفت وحشت با و چسبوند در به و خودش راننده مرد  . 

دمیشنیم دومونو هر قلب ضربان یصدا وضوح به من و بود دهیپر صورتش رنگ . 

زدیم حرف اون با چشمهاش با داشت که انگار. شد رهیخ راننده به غضب با و گرفت من از رشویخ نگاه روح اون . 

 هی با هم روحه و نشد باز در کرد تالش یهرچ اما رونیب بره و کنه باز و نیماش در که کرد یسع راننده ، افتاد اتفاق هیثان چند تو یچ همه

 رو راننده هم بعد و دمیشن رو راننده گردن شکستن دلخراش یصدا من که کرد کج سرشو قدرت تمام با و گرفت و مرد گردن عیسر یلیخ حرکت

برگشت من سمت به کردو ول رو بود جونیب که . 

شمیم دچار چارهیب ی راننده سرنوشت به منم بمونم یلعنت نیماش نیا تو گهید لحضه چند اگه کردمیم حس . 

بودم کرده فراموش و زدن حرف که انگار و ومدیم رونیب دهنم از کلمات زور به البته کنم منصرفش کردم یسع . 

نکش و من خدا... رو توو:من ... 

نرو زهرا ی خونه به: گفت یدار خش یصدا با . 

گذاشت رتیح و بهت تو و من و شد دیناپد لحضه همون و گفت نویا . 

کردیم دادیب دراون وحشت هم هنوز که یچشمان بود شده رهیخ من به باز یچشمان با که شد دهیکش راننده سمت به نگاهم . 

 نیا که برسم نیقی به ذاشتینم بود اونجا االن که یا جنازه نیا یول ومدینم در جور عقل با اصال بکشه؟ ادم تونهیم روح هی مگه ایخدا یوا

خودمه االتیخ و توهم اتفاق . 

 باز و قفل تونستمینم و بود زده هیتک در به مرد جسد اما کنم باز درو تا بردم نیماش یمرکز قفل طرف به دستمو یاشک یچشمها و وحشت با

 .کنم

 به و من بمونه بدنش یرو انگشتم اثر اگه دونستممیم و بزنم دست بهش دمیترسیم یول. بزنم و قفل بعد و بزنم کنار جسد که موندیم راه کی فقط

کننیم ریدستگ قاتل عنوان . 

لرزونم یدستا با  

 نیماش نیازا دیبا من نداشتم گهید ی چاره یول شد جمع ینگران و ترس از صورتم. گذاشتم مرد ی شونه یرو و دراوردم فمیک از و دستمالم

بمونم نیماش تو تونستمینم که ابد تا ومدمیم رونیب یلعنت . 

زدم و قفل و کردم جا جابه مردو یکم بود که یزور هر با . 

گذاشتم جاش راننده ی شونه یرو که افتادم دستمال ادی که بدوم و بشم ادهیپ نیماش از و خواستم و کردم باز عجله با و در . 

 اما نکنم یتوجه مرد بازه یچشمها به کردمیم یسع برداشتم، دستمالو و برگشتم دوباره و کوبوندم میشونیپ یرو محکم میپرت حواس خاطر به

شدمیم زده وحشت شتریب و وفتادیم چشمهاش به نگاهم بازهم . 

کردمیم عجله دیبا یول. شدینم دور چشمهام یجلو از روح اون هیخون صورت هم لحضه کی . 
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برسه سر یکی بود ممکن . 

چپوندمش فمیک تو و کردم مچاله و دستمال . 

بپرم ترس با شد باعث بلندش یصدا که دمیکوب محکم نیماش در . 

دادمیم نجات مهلکه نیا از و خودم دیبا نبود دنیترس وقت یول. برم مرگ و کردن سکته مرز تا شد یم باعث دمیشنیم که ییهرصدا خدا یوا .... 

شد یم من شتریب ترس باعث نیا. زدینم پر ام پرنده و بود شده کیتار هوا رسوندم، کوچه سر به و خودم و دمیدو . 

بود شده عقرب در قمر یچ همه چرا خدا ای . 

دنیدو به کردم شروع رو ادهیپ یتو خدا اسم بردن با کردم جا جابه شونم یرو رو فمیک . 

کردمیم حس شمیپ و روح اون حضور چون بندازم نگاه سرم پشت و برگردم یحت دمیترسیم .... 

***** ****** * ** ***** ****** 

 

بودم سرگردون ابونیخ تو هنوز من و بود 8 ساعت انداختم، ساعتم به ینگاه . 

بدم بهشون و خبر نیا و برم دینبا چرا چرا؟ اخه نرم نایا زهرا ی خونه به که بود گفته شد دهیکش روح اون حرف سمت به تازه فکرم . 

و راننده شدن کشته مادرم، گمشدن طرف هی زهرا مردن طرف هی  .... 

 منو و.بکنن بهم یکمک هی اونا بلکه دادمیم خبر زهرا ی خانواده به دیبا حتما و کنم یکار تونستمینم تنها دست منم و بود شده یقاط یچ همه

بدن نجات . 

 فقط که مامانمم کردن، طرد پدرمو و نبود یراض طرف اون از چکسیه کرد ازدواج مادرم با یوقت پدرم چون بودن همونا داشتم که ییآشناها تنها

بود شده فوت ها اون ازدواج بعداز سال چند که داشت ریپ پدر هی . 

بگم بهشون دردمو تا نداشتم و چکسیه زهرا پدر مادر جز به من . 

 که دونهیم یزیچ هی حتما که بگم و کنم اعتماد حرفش به تونستمیم هم من و کشتینم رو راننده بود یخوب ادم روح اون اگه گرفتم و ممیتصم

وفتادیم هم یبدتر اتفاق دادمینم خبر اونها به من اگه دیشا و بود روح نیا سر ریز مادرمم شدن گم که بسا چه یول نرو اونجا گهیم . 

 ناخونم همش و داشتم استرس. دمیرس خونشون به ساعت کی بعداز یدردسر چیه بدون خداروشکر و دادم ادرس و شدم سوار یتاکس دفعه نیا

دمییجویم . 

بشم رهیخ خونه ینما به و سمیوا در دم خواستمیم یک تا زدم، ایدر به و دل و دادم تکون یسر . 

دادم فشار و گذاشتم زنگ یرو و دستم . 

شد، هم نیهم که بازکنن، و در و ننیبب منو که رفتم عقب یکم بود یریتصو فونیآ چون  

شد باز یکیت یصدا با قهیدق چند بعداز در . 

شدم خونه وارد و رفتم جلو دیترد با . 

 به سرزده زودهم صبح اگه یحت و دیرسیم خودش به شهیهم که یزن اون بود افتضاح وضعش کردم، رتیح خانم نیپرو زهرا مادر دنید با

 نفرت پر ینگاه با و مردن انگار که ییچشمها روح، یب و دهیپر رنگ یا افهیق با شد،االنیم حاضر جلوت کیش و کرده شیارا یرفتیم خونشون

بود زده زل بهم . 
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بود، نفرت از پر چشمهاش چرا. کنم درک تونستمینم واقعا و نگاهش نفرت لیدل  

چرا؟ اما کنه، پنهونش من از داشت یسع که یخشم هی و نفرت  

بودم نشده مرتکب یاشتباه کار که من . 

هان نجایا یایب شده روت یچطور کثافت ی دختره:گفت انزجار با و برداشت سمتم به یقدم . 

برداشتم عقب به یقدم ترس از من زد و داد و هان . 

فیکث قاتل ببرن و آشغال یتو ادیب سیپل زنمیم زنگ االن:گفت و زد کنار صورتش یرو از اشو اشفته یموها . 

؟یچ یعنی ؟؟ قاتل گفت من به خانم نیپرو بزنه، رونیب حدقه از بود کینزد چشمهام  

قاتل؟ ؟یچ:گفتم پته تته با  

 و گرفت محکم و دستم مچ و انداخت تف صورتم تو ه،یچ به یچ بفهمم نکهیا از قبل اومد من سمت سرعت به و کرد جمع صورتشو نفرت با

برم عقب نیا از شتریب نذاشت . 

اشغال یخوند کور بره در قصر زهرام قاتل ذارمیم من یکرد فکر ؟؟یکن. فرار یخوایم کجا:خانم نیپرو . 

زهرا؟ قاتل ؟یچ زدم، رو سکته حرفش با  

گرفت من از و شتریب حیتوج فرصت خانم نیپرو محکم یلیس اما گناهمیب من که بدم حیتوض. کردم یسع . 

ضررم به نه بوده من نفع به روح اون حرف که بودم دهیرس جهینت نیا به که بود حاال و بود شده رها دستش از دستم . 

 و زدیم صدا اسممو پشتم که خانم نیپرو یها داد رو گوشم کردم یوسع رفتم رونیب سرعت به در از گرفتم و ممیتصم و انداختم ینگاه باز در به

هه شد یچ و کردمیم فکر یچ سوزوند،یم و گرمیج حرفاش یول. ببندم کردیم بارم یکیرک یها فوش . 

شد ینجوریا چرا د،یچوش اشکم ی چشمه دوباره و شدم خم زانو رو درد با ستین دنبالم زهرا مادر شدم مطمعن نکهیا بعداز  

 گهید دونستمینم و دادینم قد ییجا به فکرم گهید. نشستم سرد نیزم یرو درد با. بود شده رو اون به رو اون از یمهمون اون بعداز یچ همه چرا

بکنم دیکاربایچ . 

 یوا. کردمیم کاریچ تنها یتنها ؟؟یچ بکشه منم بخواد ندادم گوش رو حرفش نکهیا بخاطر روح اون اگه شد، ریسراز وجودم تو یمبهم ترسِ 

کن کمکم بزرگ یخدا . 

رمیبگ و اشکم یجلو تونستمینم  . 

شدم بلند زور به و دادم هیتک نیزم رو دستمو . 

رفتیم هدر وقتم فقط یچیه شد؟یم درست یچ کردن هیگر با. نکنم هیگر گهید کردم یسع . 

نداشت یا گهید ی دهیفا چیه . 

ردمیمیم دیبا بود اومده من مرگ واقعا اگه . 

شدم منصرف بعد اما کنم یمعرف و خودم و برم که دیرس فکرم به . 

ادیب جونم گرفتن یدبرایبا اون رم،یبم قراره من اگه برم مرگ شوازیپ به من چرا ..... 

***** ***** ***** ***** ******* 
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بودم دهینکش خفت زجرو نقدریا سالم02 عمر نیا تو واقعا. رسوندم خونه به و خودم یبدبخت با . 

 اگه البته کنم، فراموش رو زیچ همه شده که هم ساعت چند یبرا و بخوابم داشتم دوست. کردم یط سرعت به و اطیح و کردم باز دمیکل با و در

ادیب سراغم به خواب . 

شدم خونه وارد یخستگ با . 

زدم زل خونه دور تا دور به حسرت با و کردم پرت یا گوشه رو فمیک . 

گرفتم و جلوش یسخت به که ومدیم در اشکم دوباره داشت . 

کردم روشن و برق و رفتم برق دیکل سمت به خوران تلو تلو . 

دراوردم رو مانتوم رخوت با و دمیکش یاه . 

زده کتکم مرگ حد به یکس انگار که کردیم درد انقدر بدنمم و تن شدوینم آدم خود ی خونه کجا چیه واقعا . 

رفتم خودم اتاق به و برداشتم هم یبالشت زدم، بغلم ریوز دمیکش رونیب ییپتو یوارید کمد داخل از . 

شدم ولو نیزم یرو یخستگ با خودمم و انداختم نیزم یرو و بالش . 

 کردن فکر از که بود چند ساعت دمینفهم کرد،یم پرواز جا همه المیخ ی پرنده نداشت دهیفا یول بخوابم، یکم کردم یسع و دمیکش یقیعم نفس

برد خوابم و شدم خسته  

****** ***** **** ****** **** 

زدم زل اطرافم به یجیگ با و شدم داریب خواب از یبلند تق یصدا با . 

بود؟؟ یچ یصدا  

افتاد مرد اون ترسناک و نیخشمگ صورت به چشمم بار نیسوم یبرا . 

نمیبیم و مرد نیا دوباره دونستمیم هم دیشا. نشدم شوکه و بودم کرده عادت ترسناک ی چهره نیا به گهید . 

 و بود ومدهین سمتم به پاهاش با اصال چون بودم کرده تعجب طرفم به اومدنش از گرفت، و گردنم و اومد سمتم به زدن هم به چشم کی در مرد

بود کرده پرواز هوا یرو که انگار . 

گرفت گردنمو . 

گذاشتم بزرگش دست یرو رو دستم . 

بخورم تکون ونیسیلیاپ هی یحت ذاشتینم و بود گرفته و من محکم اما کردینم وارد یفشار گردنم به . 

؟؟ینداد گوش چرا نرو؟؟؟؟ نگفتم مگه:دیغر خشم با  

کنه خورد و گردنم اضافه حرکت کی با بود ممکن و ومدیم بر یکار هر اون از. ومدینم بر دستم از هم یکار اما دمیترس صداش با .... 

برم داشتم دوست بدم؟ گوش دیبا من یبگ تو که یزیهرچ مگه: گفتم پته تته با . 

یهرکار ،یبد گوش دیبا تو بگم یهرکار من یرفت که یکرد غلط:زد یپوزخند و شد کج چپ طرف به شیزخم یها ب*ل . 

بابا؟؟ نه هه:گفتم نداشتم سراغ خودم در که یجرئت با و زدم یعصب ی خنده تک  

بشم ولو همونجا ترس از بود کینزد.که کرد وارد گردنم به یفشار . 
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داشت نگه سرپا رو من ادیز قدرت با اون اما . 

زبونت اما نمیبیم ترس پراز چشمهات تو اومد خوشم یلیخ جسارتت از:گفت یخونسرد با .. 

داد تکون و سرش و نکرد کامل رو حرفش . 

د*ی*وس*ب من شیزخم یها ب*ل با و کرد کینزد سمتم به رو سرش . 

رمیبگ و بدنم لرزش یجلو کردم یسع و بستم و چشمهام . 

بودم هم موفق . 

شدم رهیخ روح اون یخال یجا به و کردم باز و چشمهام . 

بودم نکرده باور هنوز گذاشتم م*ب*ل رو رو دستم . 

شدم رهیخ م*ب*ل به و رفتم نهیآ طرف به سرعت با . 

کردم پاک چندش با و بود م*ب*ل یرو که یخون . 

بود شده یخون هم من ب*ل و بود یخون روح اون ب*ل . 

 ساعت به و کوبوندم بالشت به محکم و سرم.کردیم کالفم هم نیهم و دونستمینم رو لشیدل واقعا خواست،یم من جون از یچ بود؟؟ یک اروی نیا

انداختم ینگاه وارید رو . 

بردینم خوابم گهید یصبح اول زیسورپرا نیا با و بود صبح پنج . 

شدم بلند بود افتاده جونم تو وقت چند نیا که یاسترس با . 

داشت شکر یجا بود نکرده هم ضعف و بودم نخورده یزیچ ظهر روزید از. بودم موت به رو یگشنگ از . 

شد بلند شکمم یصدا . 

کردم حرکت آشپزخونه طرف به و گذاشتم شکمم یرو و دستم . 

زدم زل بود یخال بایتقر که داخلش به و کردم باز و خچالی در . 

برم سرکار به تونستمینم من و بودن گذاشته نیگزیجا بجام البد بودم نرفته سرکار که روز چند نیا دمیکش یپوف . 

ردمیمیم حتما یگشنگ از ردمینم روح اون دست به اگه دوروز بعداز وگرنه. باشم دیجد شغل هی کردن دایپ فکر به دیبا پس . 

بودم خودم شکم کردن ریس فکر به من و بود بشزدهیغ مامان گرفت، خندم . 

رو نون بعدهم و برداشتم رو ریپن ظرف اول کنان نچ نچ و دادم تکون خود یبرا تاسف یرو. از یسر .... 

تازه مشکله نیا یبرا یحساب و درست فکر هی بتونم و وفتهیب کار به مغزم تا کردمیم پر شکممو دیبا اول  

بکنم اومده وجود به . 

گذاشتم توش و ریپن ظرف و نون و برداشتم ینیس هی بندازم سفره نکهیا بدون . 

گذاشتم، ینیس یتو هم واون برداشتم رو چاقو نتیکاب از  

کردمیم حس و یگشنگ داشتم تازه . 
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کردم خوردن به شروع ولع با و. نشستم زانو چهار آشپزخونه همون تو . 

خوردم آب ریش از دست وبا شدم بلند فرز بشم، خفه بود کینزد افتادم، سرفه به . 

دادم تکون خودم هیهول یبرا تاسف عنوان به یسر و دادم رونیب یراحت با و نفسم . 

بود6 ساعت رفتم، هال به و کردم رها اونجا همونجور رو ینیس . 

بود مشغول شدت به فکرم . 

موندینم یباق پول نیا که ابد تا یول داشتم، انداز پس پول بانک یتو یکم . 

 دلم اصالهم و. شدم یم رو به رو زیچ همه با ییتنها به دیبا خودم کنه، تیحما ازم که داشتم رو یکس نه داشتم، یگوش نه نکه،یا بدتر همه از

بود اون مطمعنا بالها نیا باعث که نمیبب رو یلعنت روح اون گهیبارد خواستینم . 

کنم یهمراه رو اون خواست ازم زهرا که برگردم یروز به خواستیم دلم . 

 شب همون از زیچ همه گفتیم بهم یحس هی یول چرا دونمینم رفتم،ینم یمهمون اون به وقت چیه من گشتیبرم عقب به زیچ همه اگه که دونمیم

بود معما هنوز خواستیم یچ من از روح نیا و. شده شروع . 

برم در قصر راننده دست از کرد کمکم اون . 

و نرم زهرا ی خونه به که داد هشدار بهم اون  .... 

شد،یم منفجر داشت مغزم گهید  

بود؟؟؟ یچ قصدش خب یول ، نبود من مرگ قصدش پس.بودم مرده االن تا بود من کشتن قصدش اگه یول  

کردمیم نگاه ترس و اطیاحت با رو یا هرگوشه و کردنیم یکج دهن بهم داشتن که انگار خونه یوارهاید . 

ببره نیب از و من و ادیب بیوغر بیعج موجود هی بودم منتظر . 

شدمیم وونهید داشتم . 

یکنینم یکار چیه چرا ؟؟یچ یعنی خداااا:دمیکش غیج و گرفتم دستام تو و سرم یکالفگ با . 

شدن داغون دستم استخون کردم حس بالفاصله و زدم وارید به یمحکم مشت . 

نداشت یریتاث یول دادم فشارش دردم نیتسک یبرا و گرفتم و مشتم راستم دست با زار حال با . 

بدم نجات خونه ی خفه یهوا از و خودمه رونیب برم داشتم دوست . 

بود دهیبر رو امونم دستمم درد یول . 

بستم دستم دور و برداشتم یدیسف ی پارچه . 

کردم ضیتعو یزیتم یلباسا با و بودم نکرده عوض روز4،5 کینزد که ییلباسا و رسوندم اتاقم به و خودم یتند به . 

حمام برم که دمیترسیم واقعا یول خوردیم بهم خودم از داشت حالم خودمم . 

کردمیم دیخر خونه یبرا دیبا و نبود هم یا گهید یا چاره یول دمیترسیم هم رفتن رونیب از یحت زدم، رونیب خونه از و دمیکش یپوف ... 

***** ***** ***** **** ****** 
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 (روح)

خوامیم یچ دونستمینم خودمم بودم سرگردون . 

 انجام خواستم به دنیرس یبرا هم یهرکار دادمیم انجام دیبا رو بود کرده مشغول رو ذهنم که یزیچ اون دیبا من بودم مطمعن زیچ کی از یول

دادمیم . 

 نه رهیبگ رو جلوم تونستینم هم اون یحت و کنم تکرارش تونستمیم هم حاال کردم و کار اون دمیکشیم نفس هنوز که یوقت شیپ انیسال که یمن

گهید کس چیه نه و اون ..... 

****** ***** ***** * ***** **** 

نیشرو : 

ومدینم بر من دست از یکار هم من و گشتنیم دنبالشون در به در خانوادهاشون و نبود یخبر ها بچه از که بود وقت چند . 

شدن دیناپد باهم همشون چرا که داشت تعجب یجا و نبود یخبر ازشون هفته کی اون بعداز . 

بود؟؟ افتاده اتفاق هی ها اون همه یبرا یعنی داشت؟؟ امکان مگه  

بودم کرده یمخف همه از هم شب اون و دونستمینم یچیه گهید . 

 و من شدیم باعث هم گفتنش یول کنه یکمک ها اون شدن دایپ روند به دیشا نگم یچیه سیپل به و کنم پنهان رو موضوع نیا که بود ینامرد اخر

 رو نیا من ختیریم بهم زیچ همه شدیم یزیچ نیچن اگه یکار خوب سابقه همه نیا با من یبرا. بود افتضاح من یبرا نیا و بدونن مضنون

شد یم حل بشه دهیکش ماجرا وسط سیپل یپا نکهیا بدون انیجر یجور نیا. کنم دایپ هارو اون و بشم ریگیپ خودم دادمیم حیترج. خواستمینم . 

گرفتم رو شرکت ی شماره و برداشتم مویگوش زدن دور نیح در و کردم کج و فرمون . 

د؟؟ییبفرما گستر مهر شرکت:برداشت رو تلفن ینیحس خانم بوق دو از بعد  

بکوبم نیماش ی شهیش به محکم و سرم قهیدق همون داشتم دوست خانم نیا یخنگ از . 

کردنم استخدام یمنش نیا با سرمن بر خاک داد؟؟؟ینم صیتشخ رو من ی شماره اخه . 

کنم حفظ رو میخونسرد کردم یسع . 

خونه نیبر همه امروز و لهیتعط کار بگو همه به خودتم امکان حد در و کن کنسل منو یکار یقرارها ی همه امروز ،ینیحس خانم سالم:من . 

مشفق؟؟ یاقا چرا وا یا:ینیحس  

یکنیم گفتم که یکار همون یباش داشته یکار کارا نیا به خوادینم شما:دمیغر . 

کردم قطع رو تلفن بگه بهم یزیچ داشت یسع که بهش توجه بدون بعد . 

شد یم رمیدستگ یزیچ دیشا بود شده برگزار یمهمون اون که یمکان برم که بودم افتاده فکر به تازه . 

شدم ادهیپ نیماش از و کردم ترمز . 

بود خودش که ظاهرا. کردم نگاه کوچه پالک به دیترد با . 

کردم حرکت یمهمون شب ی خونه سمت به و شدم کوچه داخل اروم یها قدم با . 
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خوردم کهی سوخته ی خونه دنید با یول . 

بود؟؟ ینجوریا چرا نجایا  

بایتقر که خونه به شوک با  

نکنه که گذشت فکرم از و بودم رهیخ بود شده نابود ... 

کنم فکر موضوع نیا به نداشتم دوست یحت . 

داشتم ازتون یسوال هی دیببخش اقا سالم:گفتم و گرفتم رو شدیم رد کوچه از داشت که یمرد یجلو . 

بفرما؟:گفت طلبکار و انداخت ینگاه کلمیه کل به سرد ییچشمها با  

؟یدار اطالع شما افتاده خونه نیا یبرا یاتفاق چه بدونم خواستمیم اوم: من  

شده منفجر بامب و زدن تیکبر هی نشدن، متوجه و بود گاز ینشت نکهیا مثل: گفت شک با و شد کنجکاو نگاهش . 

ن؟یدار خبر حادثه نیا وقوع زمان از:من  

بود شیپ روز 4،5 حدود کنمیم فکر افتاد وحشتناک اتفاق نیا که یبارون شب اون دارم بخاطر روخوب شب اون بله:مرد . 

مردن همشون. سوخته بوده نجایا که یهرک و بوده یمهمون هی شب اون در ایگو. مردن ادم هم یکل و. شد منفجر خونه موقع همون اره . 

شدیم شتریب و شتریب زدیم رونیب دهنش از که یا کلمه هر با قلبم کوبش . 

مردن؟؟ همه یعنی. بود شده خشک دهنم  

تلخ تیواقع هی بود یواقع زیچ همه نبود خواب یول خوابم کردمیم فکر . 

بودم شده شوکه شدت به که بود یبار نیدوم نیا مادرم و پدر مرگ از بعد . 

شدم سوار یکرخت با و رفتم نمیماش طرف به دیپرس یم یزیچ ازم داشت که رهگذر مرد به توجه یب . 

دراوردم حرکت به و نیماش و زدم استارت . 

دادمیم خبر سیپل به دیبا گهید نکهیا مثل . 

 رو هاشون بچه مرگ خبر. شدن یم خبر موضوع از ها خانواده حدااقل یول شدمیم عالف روزم چند و شدنیم مشکوک بهم حتما که بود درست

بود یخبریب از بهتر یلیخ دنیفهمیم . 

کردم حرکت شناختمیم که یکالنتر سمت به .... 

**** ***** ***** ***** ***** ** 

 :شهره

نبود پشتم یکس و. نبود یچیه ه؟یک نمیبب که گشتمیبرم تا یول. کنهیم بمیتعق و دنبالمه یکس کردمیم حس همش . 

دادمیم انجام لرز و ترس با رو یهرکار و بودم شده ترسو شدت به اتفاق اون بعداز . 

 که کردمیم کاریچ یول کنم ول رو کار نیا گفتنیم که بود وقت یلیخ و داشتن مشکل من کردن کار با خانوادمم و. برم سرکار یحت نداشتم دوست

 شرکت به همچنان بود، دلم تو که یترس رغم یعل شناختمیم.که یمرد نیتر مغرور ن،یشرو دنید عشق به ومن شد،ینم سرش زهایچ نیا عشق

رفتمیم . 
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کرد ریگ یگودال یتو پام که نبود جلوم به حواسم اصال و بودم الیخ و فکر تو . 

کنم حفظ رو تعادلم تونستم یسخت به که بشم پا کله بود کینزد . 

شدم رهیخ بود دراومده پام از و بود شده یگل که کفشم به کردم ینچ نچ . 

دراوردم گل گودال اون تو از و کفشم زدم زانو دوباره . 

ستادیا حرکت از دستم خش خش یصدا با. دمیکش کفشم یرو و دراوردم مانتوم بیج تو از یدستمال کردم، یپوف . 

 انیشا نکنه خفت خدا:گفتم دیلرزیم که ییصدا با و دمیکش یراحت یرو از ینفس انیشا دنید با که داشتم و مرد همون انتظار و برگشتم ترس با

کنم سکته بود کینزد . 

؟یدیترس چرا سالم کیعل:کرد بلندم حرکت یتو و گرفت رو دستم  

هان؟ شه؟یم مزاحمت یکس نکنه:داد ادامه یمشکوک لحن با یمکث بعداز  

؟یدیم جو چرا. شهینم مزاحمم یکس بابا نه سالم، دیببخش:من  

؟یزدیم رو حرف نیا بازهم یدیشنیم خودتو لرزون یصدا اگه ندم؟؟ جو:انیشا  

شد داتیپ تو هوی که بودم خودم افکار تو ، دمیترس باالخره خب مگه؟ شده یچ حاال:من . 

میدیم ادامه و بحثمون هیبق اونجا. خونه میبر ایب حاال باشه:گفت و دیکش و دستم . 

شدم دهیکش دنبالش لنگون لنگ . 

کنهینم ول ه؟یک یالیخ مزاحم اون نفهمه تا ما داداش خان نیا شدم، منصرف بعد یول بگم یزیچ خواستم . 

شدم زده بهت بود بوم پشت یباال که یشخص دنید با که میبود خونه در دم . 

داد و صورتم تو هیادگاری زخم نیا بهم که هیمرد همون که بدم صیتشخ تونستمیم هم فاصله نیا از یحت . 

ومدیم در جاش از داشت قلبمم و کرد دنیلرز به شروع دستام . 

شد یم شمیتشو باعث شتریب نیا و زده زل من به که کنم حس تونستمیم . 

گهید ایب شدیچ:گفت و شد رهیخ بهم ستادمیا دفعه کی چرا من نکهیا از متعجب انیشا . 

ومدینم در دهنم از یچیه و بودم شده الل من یول . 

کردیم نگاه بهم یجور نیا چرا خدا، ای . 

انداختم چنگ انیشا راهنیپ به یعصب و افتاد راه زبونم بود که یسخت هر به . 

انی.ا.ش کن نگاه رو اونجا:من . 

ستین اونجا یزیچ مگه؟ هیچ:گفت تعجب با و انداخت ینگاه دادمیم نشون دستم با که یسمت به . 

زدیم دامن مینگران به شتریب نهیبینم و اون گفتیم انیشا نکهیا و دمشیدیم من یول . 

؟؟؟ینیبینم بوم پشت یرو رو مرد اون تو کن دقت شتریب انیشا خدا رو تو: گفتم یشتریب ترس با  

کشوند خونه داخل به و من بگه یزیچ نکهیا بدون و انداخت دمیپر رنگ صورت به یقیدق نگاه ینگران با . 
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بامن جا همه هست، جا همه اون کردمیم حس خونه، تو برم نداشتم دوست و دمیکشیم نیزم یرو و پاهام . 

امینم من نه نه:گفتم التماس با . 

شدهیچ نمیبب ایب. ایکنیم نگرانم یدار گهید:انیشا . 

گذاشت مامان دست کف رو زیچ همه نشده خشک عرقش هنوز دهیند ریخ انیشا نیا و. اومد استقبالمون به مامان که تو رفتم یمجبور . 

کردمیم نگاه انیشا به چپ چپ و بود بهترشده حالم . 

دادیم اطالع مامان به عیسر زیچ همه و داره نگه یزیچ دلش تو تونستینم هنوز سن نیا با دیکشینم خجالت . 

؟یزد توهم تو ان؟یشا گهیم راست مادر یوا یاا:گفت و انداخت اش گونه به یچنگ مامان  

نزدم توهم رمینخ:گفتم غضب با و دادم فشار روهم و دندونام . 

کردم صورتم انیجر به یا اشاره و گفتم رو نیا . 

ارمینم در سر که من ؟یچ یعنی:مامان . 

؟؟یارینم در سر یزیچ یگیم شما دمیند یچیه من گمیم جان مامان:گفت و نداد امون انیشا که بگم یزیچ اومدم  

 هم من حتما خب بود یواقع اگه نه؟؟یبیم رو زنهیم حرف ازش که یمرد اون نیا فقط یعنی. بره یزیچ یدکتر هی به دیبا خانم نیا گمیم که من

یکنیم اشتباه بگو کنمیم اشتباه. گهید دمید یم . 

شد ظاهر مرد اون دوباره بگم یزیچ که نیا از قبل و انداختم انیشا به یا ههیسف اندر عاقل نگاه . 

کنه نگاه و من که کرد اشاره بود دنید لمیف گرم دوباره که مامان به و خنده ریز زد یپق انیشا که بودم شده یشکل چه دونمینم . 

 جون از یچ:گفتم پته تته با و کردم روح ای جن ای بودم دهیرس نیقی به حاال که مرد اون به رو ننیبینم رو اون انیشا و مامان که نیا به توجه یب

اشغال یخوایم من . 

وفتهین بودم انداخته راه من که یشینما نیا به رتیح از شده گشاده یچشمها با که انیشا و مامان به نگاهم کردم یسع و دمیکش ادیفر و اشغال . 

خوامیم و جونت:گفت نداختیم جونم تو رو وحشت و رعب که ییصدا با . 

گذاشت یباق یشتریب ترس و من و شد دیناپد زد یپوزخند نکهیا بعداز و زد حرفو نیا . 

شدم هوشیب و شدیچ دمینفهم بود هیشب خاموش دیتهد هی به شتریب که حرفش دنیشن بعداز . 

**** **** ***** ***** **** ***** 

 بود زده زل بهم نیخشمگ نگاه با یسانت کی ی فاصله تو که یسرخ یچشمها به شوکه و شد باز کامال چشمهام دمیشن یم که ییها زمزمه با

شدم رهیخ . 

 و گذاشتم دادیم فشار قدرت تمام با و بود شده دهیچیپ گردنم دور که دستاش یرو رو دستم یخفگ احساس با که زدمیم و کامل ی سکته هی داشتم

کرد شتریب رو دستش فشار که کنم باز و انگشتش کردم یسع . 

 یکس خونه نیا تو ساله انیسال که انگار و بود رفته فرو مطلق سکوت تو خونه اما بده نجاتم یکس تا زدمیم غیج و خوردمیم تکون وار وونهید

کردهینم یزندگ . 

داشت یادیز تجب و یشگفت یجا خودمم یبرا نیا و بودم زنده هنوز کردیم وارد گلوم به که یفشار همه اون با . 
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بود متروکه یجا هی مثل نبود خودمون ی خونه اصال انگار که کردم نگاه خونه به دقت با .... 

داد بایز و ینوران یلیخ جا هی به رو جاش و شد دیناپد دمید که یها زیچ تمام هیثان چند از بعد . 

معرکه و بزرگ ی خونه هی و بودم من فقط و نبود اون گهید. شدم بلند بهت با .... 

شمیم وونهید دارم کردمیم حس من و بود ییایرو زیچ همه . 

زدم زل خونه وارید درو به درشت ییچشمها با و گذاشتم جلو به یقدم دیترد با . 

 نیا از تر قشنگ حال به تا گفتمیم دیبا گذاشت روش شد ینم رو خونه اسم اصل در.بودم دهیند خونه نیا از تر قشنگ حال به تا بود، بایز یلیخ

بودم دهیند قصر . 

بدم دست از رو قصر نیا دنید و بزنم پلک یا لحظه یحت نداشتم دوست االن اما. ردمیمیم وحشت و ترس از داشتم که اولش . 

کردنیم نوازش و روحم بزرگ و ییطال یها مجسمه . 

 جام سر شوکه ومدنیم سمتم به به نیریش یلبخند با هم دست در دست که زن و مرد هی دنید با که کردمیم نگاه جا همه به یکنجکاو با

بود؟؟؟؟ شده داشونیپ کجا از ییهوی گهید نایا.شدم خکوبیم  

زننیم حرف دارن که فهموندیم بهم لبهاشون خوردن تکون فقط و دمیشنینم رو صداشون من یول زدنیم حرف هم با من به توجه یب اونا . 

دمید یم اونا که بودم من فقط و دنید ینم و من اونا نکهیا مثل . 

 یهرچ یول کنم دایپ ازش یزیچ یا خاطره هی تا گشتمیم ذهنم یتو ومن بود اشنا یلیخ یلیخ کردم دقت مرد ی چهره وبه کردم زیر چشمهامو

دمیرسیم یقبول قابل ی جهینت به تر کم کردمیم فکر شتریب . 

شد لیتبد بود من کابوس وقت چند یموجود همون به و شد عوض هیثان کی در مرد جذاب صورت بود بیعج یلیخ . 

 یم من ازار باعث همش که بود یمرد همون اون اره اشناست، من یبرا نقدریا چرا. شدم متوجه تازه ومدینم باال نفسم. رفتم عقب عقب ترس با

 .شد

 تو سرخش یچشمها با و چرخوند من سمت به یباش زده اهسته دور رو و یلمیف که انگار اروم حرکت هی با رو سرش مرد که بودم بهت تو

شد رهیخ چشمهام . 

کردیم ترم اشفته هم نیهم و ومدینم در گلوم از ییصدا یول بزنم غیج خواستم .... 

دمیپر خواب از شوکه من و شد عوض ریتصو اون زدن بهم چشم کی در قبل مثل یول . 

ختیریم روم و سر از عرق و زدمیم نفس نفس . 

بود؟؟ خواب دمید که زیچ همه نیا یعنی  

 اون سر ریز هم خواب نیا نکنه.داشت مفهوم یکل برام مرد اخر نگاه مخصوصا. نبود هیشب خواب به اصال و دیرس یم نظر به یواقع یلیخ یول

و دادم رونیب حرص با و نفسم. شمیم ونهید دارم کردمیم حس داشتم کم کم. بفهمونه من به رو یزیچ داشت قصد کار نیا با و بود  

بود دهیپر خوابم گهید و بود صبح سه کینزد انداختم، ینگاه ساعتش به و برداشتم و میگوش . 

نشم یکس مزاحم که وهم بشم سرگرم هم که بدم انجام یکار سکوت تو خواستم یم . 

 با مرد اون از حواسم یساعت چند باعث هم و کردینم جادیا ییصدا سرو هم که بود خوندن رمان دیرس ذهنم به لحضه اون که یفکر ییتنها

کرد یم پرت رو بود روح ای جن ای بودم مطمعن االن که شیزخم صورت . 
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کردم باز صفحشو نیاول و کردم انتخاب و بود کرده یمعرف بهم تایاز دوستم شیپ ی هفته که یرمان . 

ایدن از پس ایدن:)انداختم رمان اسم به ینگاه ) 

گفتهیم راست چقدر نمیبب بخونم کردیم فیتعر یلیخ که تایاز ...... 

***** ***** ***** ***** ****** 

 :هورام

 

زدیم تاول داشت پام بودم زده پرسه ابونایخ تو ادهیپ یپا با که انقدر . 

شدم رهیخ کردنیم یط و پارک زده غم یا چهره با هم اشونیبعض و خوشحال اشونیبعض که ییادما به و نشستم پارک مکتین یرو . 

 هم شما:بپرسم ازشون تک تک و برم داشتم دوست گذاشتن؟؟ سر پشت رو بیغر و بیعج حوادث نیا من مثل هم ادما نیا گذشت فکرم از

شده؟؟ گم خودش ی خونه تو مادرتون نکهیا ای رفته؟؟ هوا به و شده دود هیثان چند تو دوستتون نیبهتر  

 کنهیم دارمیب وقت چند بعداز مادرم که خواب هی خوابم کردمیم فکر موجود اون توسط شدنم لمس با یحت هنوزه که هنوزم و بود مضحک یلیخ

یدیدیم کابوس یداشت زمادریعز جان هورام گهیم و  . 

خدا؟ چرا کرد؟؟ ینم دارمیب چرا پس  

 دید مشغول و چرخوندم کنن،یم پچ پچ گوشش ریز یچ نبود معلوم و رفتنیم راه یدختر سر پشت که جوون دو طرف به و سرم و دمیکش یپوف

بشم دور مشکالتم ی همه از شده که هم لحضه چند یبرا داشتم دوست.  شدم زدن . 

و ناراحت یلیخ که دادیم نشون چهرش حالت شدم قیدق دختره ی چهره به  

کنه یحال جوان پسر دوتا اون به رو یزیچ داشت یسع و دادیم تکون هوا تو رو دستش هم همش و هیعصب . 

دیکش خودش سمت به و اون و گرفت و دختر دست بود یکی اون از قدبلندتر و شونه چهار که یپسر . 

رفتم اونا سمت به تند یقدما با و کنم تحمل نتونستم گهید . 

خوندن کور هه کنن؟ تیاذ رو تنها دختر هی توننیم کردن فکر . 

زدم یلیس پسر صورت به محکم کنمیم دارم یغلط چه باشم متوجه نکهیا بدون و دمیرس بهشون . 

شد رهیخ من به و گذاشت صورتش یرو دست بهت وبا کرد ول رو دختر دست پسر . 

کردم سپر نهیس و دادم قورت و دهنم اب . 

یکنیم یغلط چه یدار یکرد فکر اروی یهو:من . 

 صورتم تو و زد یا نعره اورد، باال و مشتش جوان پسر بدم نشون خودم از یالعمل عکس نتونستم من و افتاد اتفاق عیسر یلیخ زیچ همه

 کوبوند،

افتادم نیزم یرو و کنم حفظ و تعالم نتونستم و کردم یا ناله رفت، یاهیس چشمهام ... 

پسر؟؟؟ یکرد کاریچ:گفت یناباور با بود همراهشون که یپسر و زد یغیج دختر  

 دستم اومده خون دهانم که دمیفهم نشست دستم رو که یسیخ حس گذاشتم،.صورتم رو اوردنم باال رو دستم. بودن دهیچسب بهم یانگار که پلکام

زدم، زل خون به و گذاشتم صورتم یجلو رو  
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گرفت رو دستم و اومد سمتم به هیگر با ه دختر . 

؟؟یخوب زمیعز:دختر  

؟؟یکرد یغلط چه نیبب یهاد:گفت غیج با و کرد زد و من که پسر اون به رو و نموند من جواب منتظر  

یخانم نشده میزیچ نباش نگران:گفتم و گرفتم دیلرزیم که رو دختر دست ... 

پاشو زمیعز پاشو گلم؟؟ یمطمعن:دختر . 

کردم نگاه بود شده صدازده یهاد که پسر اون به نفرت با و شدم بلند دختر کمک به . 

انداخت نییپا رو سرش دوباره بعد و انداخت بهم ینگاه مین زده شرم یچشمها با . 

شدم بود نشسته روش که یخاک تکوندن مشغول و برداشتم نیزم یرو از رو فمیک . 

 همون انداختم ینگاه بود گرفته جلوم و دستمال اون که یشخص به گرفت قرار صورتم یجلو که یدستمال با که بودم مشغول و بود نییپا سرم

بود تر مظلوم افشیق اون نسبت به و بود یهاد همراه که بود یپسر  .. 

دادم تکون رو سرم تشکر ی نشونه به فقط و گرفتم و دستمال ... 

یآشغال تو بندازمش بعدا تا انداختم فمیک تو رو یخون دستمال و کردم پاک رو خون . 

دوختم چشم بهش و برگشتم سمتش به دختره یصدا با . 

_: ببخش تو شهینم شیحال یچیه گهید رهیگیم و چشمهاش یجلو خون هم یوقت و اعصابه یب یلیخ من داداش نیا متاسفم واقعا گلم . 

 داره عوض یهرچ. گهید کردن یتالف هم شونیا باالخره. زدم:دادم ادامه و کردم اشاره یهاد به سر با شون،یا گوش تو که متاسفم منم:زدم لبخند

نداره گله . 

نینکن شرمنده گهید کنمیم خواهش:گفت خجل یلبخند با یهاد . 

دادم تکون رو سرم فقط و نزدم یحرف ... 

 و. دینباش نگران بابا خوبه حالم:گفتم و کردم بودن شده رهیخ بهم ینگران با و بودن ستادهیا هم کنار فیرد که نفرشون سه به رو یمکث از بعد

خداحافظ شدم خوشحال باهاتون ییآشنا از. خونه برم گهید هم من خب . 

میکنینم ولت مینکرد و یخورد که رو یناحق مشت اون جبران تا ما خداحافظ؟؟ ویچ یچ:دختر . 

 به رو حرف نیهم نبود یکی هه ها ییپرو دختر عجب گفتم دلم تو. کشوند خودش دنبال و گرفت رو دستم بمونه من جواب منتظر نکهیا بدون بعد

بزنه خودم .... 

 حاال و. یهاد من بداخالق داداش هم شونیا و ام یهد من. است معارفه مراسم وقته حاال خب:گفت دوباره و داد رونیب مانند اه رو نفسش

سهراب بنده یکوچولو یعمو پسر شون،یا به میرسیم . 

ایخودت کوچولو یهو:گفت معترض یهد به رو سهراب . 

و من نخورم بزرگ بابا باشه:یهد . 

؟یاج هیچ تو اسم:گفت کردمیم نگاه بحثشون به تعجب با که من به رو  

ومدیم یخوب دختر نظر به. شدم خوشحال بود کرده صدام یاج که نیا از و بود یگرم خون دختر . 
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خوشبختم. هستم هورام:دادم دست باهاش و کردم دراز سمتش به رو دستم . 

فداتشم یدار یقشنگ اسم چه:زد ییبایز لبخند . 

گلم قشنگه هم تو اسم:من . 

یاج دونستمیم خودم:گفت طنتیش با . 

نگفتم زیچ چیه و دمیخند . 

 دماغ بود کینزد که اول برخورد اون به نه. ومدنیم ما پشت ساکت و شده موش هم سهراب و یهاد و شدم یم دهیکش دنبالش به همچنان

بکنن یاعتراض باهاشون من اومدن به دیچرخینم هم زبونشون یحت که االن به نه بشکنه خوشگلم . 

نشست دستش بغل و رفت عیسر هم سهراب و راننده سمت یهاد. میدیرس یمشک یایپرش به . 

کردیم نگاه سهراب شدن سوار به حرص با و بود شده قرمز که بود یهد ی افهیق جالب . 

شو سوار برو دختر نخور حرص:زدم شونش یرو یدست و دمیخند . 

نشست جلو رفت نیبب پرو بچه اخه:یهد . 

الیخیب بابا:من  . 

شدم سوار بعدش و دادم تکون یسر خنده با هم من. شد نیماش سوار و خورد رو حرفش زد یهاد که یبوق که بگه یزیچ خواست یهد . 

***** ***** ***** ****** ***** 

بودم متعجب خودمم که بودم شده یمیصم همراهاش و یهد با انقدر ساعت چند نیا تو ... 

 به هم حاال ادیب سرحال میبود خورده که ییها ضربه بخاطر داداشش و من حال یهد ی بگفته تا میبود زده چرخ ابونایخ تو که یساعت کی بعداز

بود قرار و میبود یجیساندو هی تو خودش اصرار  

ارنیب و هامون داگ هات . 

هه... ندارم یبرادر که خوردم حسرت و بودم شده عاشقش ساعت چند نیا تو که بود یمهربون و نیریش دختر انقدر یهد . 

؟یستین ناراحت گهید ییخدا جون هورام:کرد پچ پچ و اورد گوشم دم رو سرش یهد  

کرد یزیر ی خنده و اومد دستش کار حساب خودش که انداختم بهش یا ههیسف اندر عاقل نگاه و بردم عقب رو سرم . 

 بداخالق و عنق بس از که امروز ایشد جور خوب خانم هورام با کوچولو؟ خواهر یزنیم قهقهه هیچ:گفت خنده با و برگشت سمتمون به یهاد

بچه، نیا منو که یبود  

میایب طرفت مینداشت جرات:داد ادامه و کرد اشاره رفتیم غره چشم بهش بود شده نثارش که یا بچه بخاطر که سهراب به چشم با . 

؟؟یدار یمشکل تو خندمیم. دراد چشمت تا:یهد  

؟یمشکل چه بچم جان به نه:گفت یا مزه با لحن با و برد باال میتسل نشونه به رو دستش یهاد  

خوبه:یهد . 

 و کردیم نگاه بود اورده رو ها جیساندو که رو یکس چپ چپ بود شده یدنید افشیق. اوردن رو هامون جیساندو و بگه گهید زیچ خواست بعد

دییجویم رو اروی یخر ه خر نبودن عموش پسر و داداشش اگه مطمعنا . 
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 اون بود شده باعث و بود نشونده هام ب*ل به رو خنده بود تونسته که بود اون بود افتاده برام که یاتفاقات بعداز و بود کتریکوچ سال دو من از

فعال البته بود برداشته سرم از دست هم سمج روح ..... 

میرفت رونیب یهاد توسط کردنش حساب از بعد و میخورد هامون جیساندو خنده و یشوخ یکل با . 

کنم جبران یچطور دونمینم. دادم زحمت بهتون یلیخ و ازتون ممنون واقعا:من . 

گلم ینشست دلم به یلیخ اخه میباش ارتباط در باهم تا یبد بهم رو خودت ی شماره دیبا یکن جبران یخوایم اگه البته ؟یجبران چه خره:یهد . 

ینشست دلم به یلیخ هم تو تو یفدا:بدم جواب و نکنم فکر اولش خره به کردم یسع . 

کن ویس. مینیبب رو گهید هم بازم دارم دوست هم من باشه . 

چشم ارمیب در فمیک از رو میگوش بذار یاوک:یهد . 

دوخت چشم بهم منتظر و اورد در رو شیگوش و کرد فشیک تو رو سرش و زد و حرف نیا . 

کوبوندم میشونیپ به و گفتم ییوا یا. کردم گم و میگوش افتاد ادمی که بگم رو شمارم خواستم . 

؟یشدیچ:یهد  

ارمیم بهونه دارم شمارم ندادن یبرا که کنهیم فکر و کنهینم باور ندارم یگوش بگم حاال اگه دونستمیم . 

 هم بعد و بود شده خراب مادرم حال شدن بد روز یزیانگ شگفت و بیعج طور به که یخط بدم رو مون خونه ی شماره که گرفتم میتصم هم اخر

بودم دهید و روح اون و رفتم خونه به که  

بود شده درست تلفن دوباره ساعت چند از بعد ... 

م؟یکن یباز اس هم با ؟یندار یگوش تو یعنی:دیپرس تعجب با اون و دادم رو خونه ی شماره ینامطمعن لحن با  

بخرم یگوش برم نکردم وقت دنیدزد و میگوش ببخش:گفتم یا شرمنده لحن با . 

باشه؟ میخریم یگوش هی برات میریم باهم پس خوب چه:گفت و دیخند  

دادم تکون دییتا نشونه به یسر فقط پس زایچ نیا واسه ندارم پول فعال بگم که نشد روم . 

گهید من دادم زحمتتون یلیخ خب:من . 

کنم زحمت رفع . 

خندنیم یچ یبرا مینیبب که میبود زده زل اونا به تعجب.  با هم یهاد و من و خنده ریز زدن یپق یهاد هم و سهراب هم همزمان . 

 یانیجر هی نشو ناراحت زمیعز:گفت من به رو و کرد اشاره یهاد و من به طونشیش ی چهره با یهد کردن، و هاشون خنده خوب نکهیا از بعد

کنمیم فیتعر برات بعدا ما، ی خنده نیا داره . 

هان؟؟؟ ندارم خبر ازش من که یانیجر چه:گفت و یهد به کرد رو یطلبکار با هم یهاد و دادم تکون یسر  

 یرو خنده با. داخل برم کرد اشاره بهم و کرد باز و نیماش در یهاد یبرزخ ی افهیق به توجه یب و داد تکون بابا برو یمعنا به رو دستش یهد

هه بودما پرو چقدر من ، نشستم یصندل . 

نشست دستم بغل بکنه یهاد یها غر غر به یتوجه نکهیا بدون من از بعد بالفاصله هم یهد . 

زدم زل اونا به تعجب با نشست، کنارش و اومد یهاد تعجب کمال در هم بعد و دیچسب بهم کامل . 
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انداخت راه سرعت به رو نیماش و نشست فرمون پشت هم سهراب . 

شدن لیتبد موجودات نیتر هیکر به و شد عوض یوهاد یهد یبایز ی چهره هیثان دو بعداز . 

دمیکش یبلند غیج و چسبوندم در به و خودم . 

 یها کهیت و بود شده نابود کامال صورتش از کهیت هی که یهد صورت به بود شده گشاد ترس از که ییچشمها وبا گذاشتم قلبم یرو رو دستم

شدم رهیخ. کردیم شیر رو دلم بود شده زونیآو ازش گوشت و پوست ... 

شد ینم خارج دهانم از یزیچ مفهوم نا ییصداها جز به و بود اومده بند زبونم . 

دمیشنیم وضوح به و قلبم کوبش . 

 نگاه رهیخ رهیخ ما به دیچکیم خون ازش که یچشمها با و بود برگشته ما سمت به کامال سرش من خدا یوا افتاد سهراب به یا لحضه چشمم

کردیم ... 

شدم هوشیب و شد یچ دمینفهم گهید وحشناک بتیه اون با سهراب دنید بعداز .... 

***** **** **** ***** ***** *** 

کردم باز و چشمهام دمیشنیم که یبیعج یها زمزمه با . 

بود یبیعج یجا چه زدم، زل اطرافم به رتیح با . 

چرخوندم یم چشم هرجا به و بود ختهیر کامال وارهاشید که متروک و بزرگ یلیخ سالن هی  

خوردیم چشم به انکبوت تار ... 

نالم شد باعث و بود شده خشک بدنم جا همه شدم، بلند نیزم یرو از  

بود یا دره جهنم کدوم گهید نجایا خدا یوا دادم، فشار سرم به رو دستم و دیکش ریت سرم. بره هوا به . 

کردم یخال رو معدم اتیمحتو تمام و شد بد حالم یا لحضه . 

زدم زانو پوره پاره و کهنه فرش یرو و گذاشتم معدم یرو رو دستم . 

رفت ینم کنار چشمهام مقابل از یا لحضه چهرشون و بودم اورده ادی به رو ها اون دلخراش یها چهره تازه و بود بد شدت به حالم ... 

بده نجاتم ااایخدا:زدم داد . 

ختیر یم نیزم یرو قطره قطره اشکهام . 

شد؟ ینم تموم چرا شدمینم داریب وحشتناک کابوس نیا از من چرا. بود شده تنگ میقد اروم و خوش یها روز یبرا دلم  

گهید یتا سه هم االن مرد اون که اول . 

شمیم خل دارم کردم یم حس بودن؟ یموجودات چه ها نیا . 

گهید دیایب ها زاده حروم رونیب دیایب:زدم یا گهید غیج . 

دیچیپ متروکه و بزرگ سالن درون صدام . 

شدمیم خالص بود ارواح و جن پره که دره جهنم نیا از نیا با من شدم، بلند ... 
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کرد خکوبمیم جام سر دیرس گوشم به پشت از که یخرناس که برداشتم یقدم جلو طرف به . 

هام شب کابوس بود همون برگشتم، عقب به اهسته یلیخ و دیتر و شک با . 

ترسوند ینم رو من گهید یزخم و الود و خون صورت با مرد نیا دمیترس ینم ازش گهید . 

دیکش یم خرناس و بود شده رهیخ من به غضب با که اون به رو و برداشتم سمتش به یقدم  

؟یهست یچ تو اصال هان؟ ؟یعوض یخوایم جون از یچ:گفتم غیج با  

زد زل چشمهام به سردش یچشمها با و برداشت سمتم به یقدم . 

کرد نجوا گوشم یتو و دیکش کینزد بهم زدن بهم چشم ی تو : 

همون فقط کوچولو خوامیم رو جونت من . 

دیچسب رو دست مچ و اومد طرفم به هم باز اون یول شدم دور ازش ترس با . 

هان یکرد کاریچ و مامانم:کردم زمزمه ضعف با دیغلط گونم یرو یاشک . 

لرزوند رو دلم گرفت شکل شیخون یلبا یرو که یپوزخند . 

دیرس سزاش به مرد و ردیمیم دیبا کثافت اون اون:مرد . 

شد بیغ که بکوبم صورتش به تا کردم بلند رو دستم شدم وونهید . 

یعوض کثافت:رفت هوا به غمیج  

کنم کاریچ دونستمینم گهید واقعا . 

شدن اظافه هم گهید نفر سه حاال و خودش اول . 

کنهینم ولمم عجبا شد ظاهر دوباره که برگردم خواستم و دادم رونیب صدا پر رو نفس . 

زدم زل بهش غضبناک  

؟یخوایم یچ گهید:من  

خوامیم رو تو :_ . 

نبود معلوم خودش با فشیتکل خوامیم رو خودت گهیم هم حاال خوامیم رو جونت گهیم اول کردم تعجب . 

؟یخوایم رو من یچ یبرا و هان؟ یهست یموجود چه تو: من  

چرا؟ واقعا وفته؟یب من یزندگ تو بختک مثل دیبا نیا ادم همه نیا از من؟ چرا که ، خوردیم درون از رو من سوال نیا داشت واقعا  

_: هستم شده نینفر مرده سرگردون ارواح ایدن تو من و. کننینم صدام اسم نیا به گهید االن یول بود ریام اسمم یزمان هی من . 

زدم قهقهه یناگهان یلیخ بعد یول. شد گرد تعجب از چشمهام . 

شده نینفر خدا یوا:گفتم کهیت کهیت . 

دمیخندیم قاه قاه و بودم گذاشته دلم یرو رو دستم . 
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بود دار خنده خب . 

بود یخون صورتش که هم قبلش البته بود سرخ صورتش که افتاد اقا نیا صورت به چشمم نیح هون در . 

بشه.تموم من یها خنده تا بود منتظر و گفتینم یزیچ یول هیعصب بود معلوم . 

؟یخوایم من جون از یچ شده نینفر مرد خب:گفتم کردم رو هام خنده که خوب  

شدم عاشق دوباره سال همه اون از بعد:گفت و کرد بهم رو پشتش  . 

بودم دهیشن عمرم به که بود یجوک نیتر دار خنده نیا . 

گذاشت... و گرفت دستاش با رو صورتم هیچ به هیچ بفهمم که نیا از قبل و اومد طرفم به نموند خونسر گهید اون دفعه نیا یول دمیترک دوباره . 

محکم و من همچنان و کرد ینم یتوجه من خوردن تکون به اصال اون اما کردم تقال  ... 

کرد جدا... ل اروم و شد متوجه که زدم نشیس به مشت با و گرفت نفسم ... 

خوردیم بهم حالم واقعا داشت . 

 پشت از اما کردم فرار و دمیکش غیج کردم،یم سکته داشتم. کرد حمله بهم اخر در و کرد نگاهم غضب با که انداختم تف پاش یجلو نیزم یرو

دیشن ینم انگار اما زدمیم غیج و کرردمیم تقال. خوابوندم نیزم یرو بزور و گرفت رو من . 

داشت زور یلیخ المصب یول. رفت ینم توقع هم نیا از شتریب شده نینفر خودش ی گفته به روح هی از . 

شدیم تر بلند پرده به پرده که هامم غیج و خوردیم بهم حالم داشت. زدن دست بهم کرد شروع و انداخت روم خودش . 

دادیم انجام و کارش خونسرد اون یول . 

دادیم حرکت بدنم یرو هم دستش و گذاشت لبام یرو رو شیزخم یها ب*ل . 

 گونم یرو اشکام فقط و. موندم حرکت یب بخاطر باهاش کردن مقابله یبرا بود نمونده تنم تو ییروین گهید یول ، گذشت چقدر دونستمینم

ختیریم . 

نبودم افتضاح تیوضع نیا تو سمج روح هی با که بدتر نیا از و بودم نکرده ریگ تیوضع نیا تو حاال تا . 

کن ولم:کردم زمزمه گوشش تو اروم . 

انداخت میاشک چشم به ینگاه برداشت لبم یرو از رو لبش . 

شد بلند روم از اروم . 

دادم هیتک بهش و رسوندم وارید به خودم منم . 

کنمیم خواهش. هورام نترس من از:گفت که بودم شده رهیخ بهش ترس با . 

شد دیناپد زود یلیخ و گفت و نیا . 

کردمیم یخفگ احساس که بود ادیز اونقدر گلوم بغض . 

ارهیب در پا از و من کثافت نیا ذاشتمینم بودم یقو من یول .... 

****** ***** ****** ****** *** 
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داستان روح)ریام ) 

داشتم رزه..ه اون با روز هی که یاحساسات هکمون شد ختهیبرانگ بازم گذشتم احساسات دمشیبوس یوقت . 

کردیم فرق اون با من هورام یول . 

شدیم خودم مال فقط و بکنه یکار تونستینم گهید کردمشیم خودم مال که نیا از بعد یعنی . 

بدم انجام کارو اون بعد کنم امادش ذره هی و اون خواستمیم فعال من و ... 

نیریش هم بودن تلخ هم که یوا گذشته خاطرات تو رفتم . 

ریام ی گذشته : 

انداخت بغلم تو خودشو و کرد ینیریش ی خنده که کردمیم نگاه سوگند یمشک و درشت یچشمها به لبخند با . 

دمشیبوس و دمیخند منم . 

دارم دوستت یلیخ رمیام:سوگند . 

عشقم منم:من . 

؟یشهرباز میبر امروز من مرد:سوگند  

خانم ییکوچولو تو مگه:دمیکش رو لپش کردم یمصنوع اخم . 

برام کنه یزبون نیریش تا بودم منتظر خمار یچشمها با. کرد نوازشم و گذاشت و لختم ی نهیس یرو رو انگشتش . 

جون ریام رفته سر حوصلم خب یول رمینخ:سوگند . 

رهینم سر حوصلت برس شوهرت به شما: زدم یطونیش لبخند . 

باشه؟ گهید نکن تیاذ ریام إ:سوگند  

دمشیبوس دوباره . 

رسه؟یم من به یچ یول برمتیم خانمم باشه:من  

برسه تو به دیبا هم یزیچ مگه وا: گفت و کرد تر درشت درشتشو یچشمها . 

شهینم که یمجان یهمونجور ؟یچ پس:من . 

دمیم اجرتتو بهت شب خان پرو باشه:سوگند . 

میبر که شو اماده پس بدو طونیش یا:من  . 

شد بلند ذوق با و دیخند ها بچه مثل . 

سوگند بپوش رو بنفش اون:گفتم بود بسته چشمهام که طور همون کرد گشتن به شروع لباسامون کمد دم رفت . 

بلنده یلیخ ادینم خوشم نه:سوگند . 

؟یبپوش یخوایم رو یمشک حتما نه:کردم نگاهش چپ چپ  
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رم؟یام شهیم یچ مگه خب:گفت و کرد مظلوم چشمهاشو  

یپوشیم رو بنفشه گفتم که همون:کردم اخم . 

پوشمینم:سوگند  . 

....... 

شدم رهیخ شیزخم صورت به منتظر و اودم رونیب گذشته از یهد یصدا با . 

هان؟ ریام یکن یکن کاریچ دختر اون با یخوایم:یهد  

بده جواب:باال برد و صداش که ندادم یجواب . 

خب؟ نکن دخالت من یکارا تو نداره یربط چیه تو به: گرفتم و گلوش و رفتم سمتش به شدم یعصب  

زد شخندین تمسر با و گذاشت دستم یرو رو دستش . 

هان؟ یگرفت کمک ما از چرا پس بابا؟ نه:یهد  

یدیفهم یکن یفضول من کار تو یتونینم گهید یول نیبد انجام رو نکاریا شما که بود بهتر یول. بکنم رو نکاریا تونستمیم خودمم:من . 

رفت و گفت ییبابا برو . 

هه بگه زور من به خوادیم هم دختر نیا زدم یپوزخند . 

نرفتم سراغش که افتاد ادمی بعد و دادم تکون تاسف یرو از یسر . 

کردمینم ول رسوندمینم عملش یسزا به و اون تا و بود اومده خوشم یباز نیا از من. دادم رونیب محکم رو نفسم . 

بشه تنها بودم منتظر کردمیم نگاه بهش ساختمون یباال از رفتم، اونجا به . 

نرفتم ششیپ از کثافت اون کردم صبر یهرچ یول . 

گهید کن گم رو گورت زاده حروم:دمیغر خشم با . 

کردمیم صبر بازم دیبا که انگار و نبود من حرف به یول . 

بمونم منتظر اونجا خواستمیم نییپا ی طبقه رفتم . 

زدم زل بودن زنده که مردم به دمیرس یوقت . 

گرفت شکل لبام رو یتلخ لبخند . 

شد رهیخ رفتنیم رونیب طرف به هم دست تو دست که یمرد و زن یرو چشمهام و دمیکش یاه . 

ها گذشته تو شدم پرت دوباره . 

شمیم خالص گذشته نیا از یک دونستمینم واقعا . 

 :گذشته

رفتم زدیم دید رو کمد یتو کالفه که سوگند سمت به و شدم بلند تخت یرو از . 
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ستین چرا پس یوا: سوگند . 

بنفشه مگه نگفتم:من . 

شد مشغول و برد کمد یتو دوباره رو سرش و گفت ینوچ یتخس با . 

دادم تکون یسر  . 

رهیبگ دردش که محکم قدر اون نه یول گرفتم گوششو بردمو جلو رو دستم . 

گوشم یا ررریام یکنیم کاریچ یدار یا یا:سوگند . 

بپوشش باش زود یخانم ارین در یباز یکول:من . 

یاوک یکن ثابت من به حداقل یتونینم بگم دیبا یکن ثابت رو زورت یخوایم اگه:سوگند . 

گلمم؟ نهیهم اخرت حرف:من  

موندم جواب منتظر لبخند با و دمیکش و گلم . 

زممممیعز نهیهم اخرم و اوله حرف اره:سوگند . 

برم در کوره از شد باعث نیا و اورد در و من ی ادا . 

دمیکش رونیب کمد یتو از رو بنفشش یمانتو و دمیکش تر محکم رو گوشش . 

دمیخند تر بلند بدم حرصش شتریب که نیا یبرا که گفت،یم راهیب و بد همش و کردیم غیج غیج . 

بچسبه بهم پشت از کردم مجبورش و برداشتم هم شیل شلوار . 

یاینم بر من پس از که تو نکن تقال انقدر:کردم نجوا گوشش ریز اروم بعد . 

ومدیم خوشم شتریب منم و داد ادامه شیباز چموش به چنان همون یول . 

کردم شلوارش بند رو دستم  

ارم؟یب درش ای یاریم در خودت: کردم زمزمه گوشش دم  

اریدرب اره:گفت اغواگرانه و برگردوند طرفم به رو سرش . 

چه من به اهیس قالم بابات نوکر:گفتم و دادم هلش حرکت هی تو و زد برق چشمهام . 

بود شده قرمز صورتش. بود یدنید افشیق خدا یوا . 

دمیخند و انداختم باال و ابروم طنتیش با . 

افتاد جونم به مشت با و کرد حمله بهم . 

خوردیم حرص شتریب اونم و دمیخندیم یهع . 

 به کردم شروع افتادم روش و خوابوندمش نیزم رو حرکت هی تو ، کنهینم ول ارهین در شهیر از منو بدبخت یموها نیا تا نکهیا مثل رینخ دمید

دادنش غلغک . 

خانمم هات خنده یصدا قربون جونننن:من . 
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ریام کنن بس خدا رو تو یوا: گفت خنده با دهیبر دهیبر . 

کنم ولت تا کردم غلط بگو:من . 

گمینم نچ:گفت یسرتق با . 

یخواست خودت باشه ؟؟یخواینم که:گفتم براق یچشمها با . 

کنم مقاومت نتونستم گهید افتاد اش یخواست و خوشگل صورت به نگاهم یوقت . 

زدم کنار و بود موهاش یرو که ییها یچتر و دمیکش دادنش قلقک از دست . 

بود شده اروم گهید اونم . 

دمیبوس و شیشونیپ و بردم جلو و سرم . 

گذاشت بم..ل... رو.. رو لبش و کرد طنتیش اما ببوسه میشونیپ خوادیم اونم کردم فکر و اورد جلو رو سرش هم سوگند . 

کردم شیراهیهم منم و زدم لبخند حال همون در . 

شد بلند میگوش زنگ که میبود رفته حس تو . 

شدم رهیخ بود شده خمار که سوگند یچشمها تو و بردم عقب رو سرم اکراه با . 

رفتم تلفنم سمت به و شدم بلند روش از . 

زدم زل شگرشینما به لبخند با و برداشتم و یگوش . 

بود دوستم نیبهتر . 

ق؟یرف یخوب سالم به:من  

_: ؟یچطور خودت خوبم من ست؟؟ین ازت یخبر تو ییکجا پسر سالم  

داد رو جوابم هم اون زدم لبخند بهش و دیپوشیم لباس داشت که کردم سوگند به ینگاه . 

هان؟ یاینم هم دوستت یعروس گهید یشد دایپ کم ییکجا خودت:من  

زد داد بعد و دینرس گوش به ازش ییصدا هیثان چند  

_: ؟یکرد ازدواج تو ررررریام یچ  

میعروس ینبود تو معرفت یب بله:من . 

که واقعا ریام یخر یلیخ:گفت یدلخور با . 

کرد قطع روم و یگوش که بگم یزیچ خواستم . 

بعد و دادم تکون یسر باخنده  

رو زدیم اشغال بوق که رو تلفن  

در دلش از دیبا بعد.کردم قطع  
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بعدا نه االن یول. وردمیم ... 

یلجباز با که افتاد سوگند به چشمم  

گفتم که یکوتاه یمانتو همون  

یچشمها با. دهیپوش رو نپوشه  

بره رو از تا.زدم زل بهش یعصبان  

منتفر ازش من که ییمانتو نیا و  

پرو نه اما ارهیب در رو بودم  

مانتورو قشنگ بود حرفا نیا تراز  

رهیخ و جلوم اومد بعد و دیپوش  

کرد نگاه چشمهام به رهیخ . 

بودم زده زل بهش همچنان و . 

رفت ینم هم رو از . 

کردم نثارش ییپرو دلم تو . 

و بردم سرش یجلو و سرم  

کردم فوت صورتش یتو رو نفسم  

متنفره کار نیا از دونستمیم  

عقب رو سرش بالفاصله چون  

 .برد

من یدونیم که تو ریام اه: سوگند  

یکنیم چرا پس ادیم بدم کار نیا از  

از گمیم من که اونوقت: من  

ادینم خوشم یجنابعال یمانتو  

شیپوشیم تمام ییپرو با هم تو و  

شوهرت نفس بعد ست؟ین یزیچ  

داره بیع بخوره بهت . 

رو خوشحالتش و نازک یابروها  

یا دورگه یصدا با و کرد توهم  

یعصب که یمواقع فقط که  
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زدیم حرف صدا نیا با شد یم  

من هان نداره؟ یربط چه:گفت  

بپوشم رو مانتو نیا خوام یم  

یبپوش یخواینم که تو . 

؟یهست یک زن شما وقت اون:من  

چکسیه از:سوگند . 

چکسیه زن نطوریا که:من  

بود یک اون پس گه؟ید یستین  

کرد؟؟ اهم اهم رو شما که  

م؟یکن چک میبر یخوایم انایاح  

لختم یبازو به فشیظر مشت با  

 .زد

ه؟یحرف چه نیا ریام إ:سوگند  

خودت به و حرف نیا:برگردوندم رومو  

؟یاوک من نه بزن  

و رفتم هم من و نداد رو جوابم  

دمیکش دراز تختمون یرو . 

که من به درشتش یچشمها با  

کش دراز تخت یرو خونسرد . 

پاشو:گفت و کرد نگاه بودم  

دراز دوباره چرا گهید شو آماده  

تو؟ یدیکش  

من که یزیچ اون که یوقت تا:من  

میرینم جا چیه ما نشه گفتم  

زمیعز . 

شتریب تا دمیکش رو اخر زمیعز  

به هم درست و بدم حرصش  

زدم هدف . 
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فقط که یغیج یصدا با  

که بود یمواقع مخصوص  

رو حرفش بزور خواستیم  

گفت بنشونه یکرس به : 

سوگندت جون نکن تیاذ . 

موقع اون بابا نه:گفتم یلجباز با  

یشد حاال ینبود من زن که  

ادینم ادمی یزیچ من سوگندم؟؟  

یگرفت اشتباه یخانم . 

خنده اخره افشیق گرفت خندم  

الیخیب داشتم دوست.بود  

و برم و بشم کردنش تیاذ  

دل نیا یجلو یول کنم بغلش  

گرفتم رو مرده صاحب  

موندم درازکش همونطور . 

پرو پرو کردمیم ادبش دیبا  

ستین زن گهیم . 

یجلو که ببوسمش تونمیم تا کنم  

ستین من زن گهیم . 

کنم بغلش و برم خواستیم دلم  

ببوسمش تونمیم تا و  

پرو ومدمیم کوتاه اگه یول  

یا ذره هم ندهیا در و شدیم  

دادینم تیاهم حرفام به . 

بود لجبازتر من از اونم یول  

حرفش به دید یوقت چون  

خشم با رو شالش دمینم گوش  

به بعد و برداشت کمد یتو از  
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به نکهیا بدون رفت، نهیا یجلو  

نظرش ریز که من ی رهیخ نگاه  

رژقرمز بکنه یتوجه داشتم  

یزنا اون ادی و من که یغیج  

تو فقط و نداختیم چارهیب  

زدیم رو رژلب نیا ها یعروس  

زد لبش به و . 

خورد گره هم تو ابروهام ناخوداگاه  

نگاه تا کردینم نگاهمم اصال یول  

نهیبب رو میشیات . 

حد از شتریب که نیا بعداز  

رو یشیآت قرمز رژلب معمول  

فقط که یفرم خوش یلبا یرو  

و رژگونش د،یکش بود من یبرا  

که ییطال ی رژکونه برداشت  

دادیم یخاص ییبایز چهرش به . 

یجلو بعد و زد یمشک ی هیسا  

و ادا با ی شده گرد یچشمها  

خودش یبرا یا ه*س*و*ب اطوار  

رونیب اتاق از خونسرد و فرستاد  

شیات داشتم بگم رفت،  

داشتم گفتم کم گرفتمیم  

شدم یم جزغاله . 

و شدم بلند جام از عیسر  

خانم به به دمید. رفتم دنبالش  

که پوشهیم کفشاشو داره خانما  

نیماش شیسوئ رونیب بره  

برداشته منم . 
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نگم، یزیچ نتونستم گهید  

معمول حد از تر بلند یصدا با  

به کجا:زدم داد همونجا از  

؟یسالمت  

انداخت به یتفاوت یب نگاه مین  

که بره رونیب در از خواست  

و سمتش رفتم سرعت به  

گرفتم و بازوش . 

نگفت یزیچ و کرد اخم . 

بستم و بود کرده باز که و در  

دادم هیتک وارید به رو سوگند و . 

که زدم زل صورتش به طلبکار  

تو مگه؟ شده یچ حاال:گفت  

دوست. رمیم خودم خب یاینم  

بکنم رو التماست ندارم . 

گفت دوباره که نگفتم یزیچ  

زل بهم یجور نیا حاال خب  

باشه؟ گهید شو اماده برو. نزن  

شدم حاظر منم نیبب . 

همچنان که من به رو ساعت  

نشون دست با بودم رهیخ بهش  

شهیم شب گهید نگاه:گفت و داد  

یاریب در ادا یخوایم که هم تو و  

بهمان و فالن و امینم من که . 

تو مانتو برو:کردم نجوا اروم  

یبرا که یدلقک صورت نیا و  

درست رو یکرد درست خودت  

میبر تا کن . 
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همچنان و رفت یا غره چشم  

ستادیا همونجا . 

رهینم رو از خانم نیا دمید نه  

شدم کار به دست خودم پس  

یخونسرد با و انداختم دست  

ها اعتراض به نکهیا بدون تمام  

بکنم یتوجه هاش تقال  

کردم باز رو مانتوش یها دکمه  

دراوردم تنش از رو مانتو و . 

طرف کی کردم پرت رو مانتوش  

سوگند عیسر حرکت هی تو بعد و  

به و انداختم کولم یرو رو  

برداشتم قدم حمام طرف . 

ازم و زدیم کمرم به مشت با  

نیزم بزارمش خواستیم  

زدم پشتش به کردم یا خنده . 

وان سمت به دارم دید یوقت  

گفت برمشیم حمام : 

ریام یکنیم کاریچ یدار اه  

نیزم بزارم . 

سوگندحرفم خودته ریتقص:من  

نیا شد جشینت ینکرد گوش رو . 

ریش و بردم جلو رو دستم بعد  

کردم باز رو اب . 

شدت به و شد قصدم منوجه  

بتونه تا داد تکون رو خودش  

بشه خالص دستم از . 

کجا؟؟ من و کجا اون یول  
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یها تکون نیا با کردمیم فکر  

در من دست از تونهیم کیکوچ  

 بره؟

شد پر حموم وان که نیا بعداز  

نییپا کولم یرو از رو سوگند  

گذاشتمش وان یتو و اوردم  

کردم حس که دیکش یغیج  

شد پاره گوشم ی پرده . 

و گذاشتم گوشم یرو رو دستم  

شد کر گوشم خبرته؟ چه: گفتم . 

یکرد بود یکار چه نیا:سوگند  

 هان؟؟

یثیخب با و ندادم رو جوابش  

شدم رهیخ لبهاش به تمام  

گفت خشن و شد نگاهم متوجه : 

چشمهاتو ؟یزد زل کجا به  

نمیب کن شیدرو  

انداختم باال و ابروم هی  

شه؟یم یچ نکنم اگه خب:من  

یدونیم خوب خودت:سوگند  

شهیم یچ . 

از خواست و گفت رو نیا  

و نذاشتم که ادیب رونیب وان  

رفتم وان یتو خودمم . 

انداخت بهم ینگاه تعجب با  

گذاشتم جواب یب رو نگاهش که  

هی و بردم آب تو و دستم بعد و  

برداشتم آب مشت . 
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قصدم متوجه هنوز بود معلوم  

یالعمل عکس چیه چون.نشده  

و دادینم نشون خودش از  

نگاه بهم بکم صمم همچنان  

کردیم . 

بود مشتم تو که رو یآب عیسر  

یخال صورتش یرو رو  

 .کردم

هم بعد و کرد نگاهم شوک با  

تو؟؟ یکرد کاریچ:شد منفجر  

یکرد خراب رو شمیارا همه . 

یزیچ و زدم یژکوند لبخند  

 ....نگفتم

********* ****** ****** ******* ****************************** 

بود یکاف امروز واسه  

از رو یدرد گذشته به کردن فکر  

باعث فقط کرد،ینم دوا من  

شترمیب خوردن حسرت  

شدیم . 

بود افتاده جونم تو خوره یول  

مرور رو گذشتم ی همه تا  

کردمیم . 

مرور وقت گهید االن یول  

نکهیا از بعد نبود، خاطرات  

تونستمیم دممیرسیم هدفم به  

بشم گم خاطراتم تو ... 

دادم فشار هم یرو و پلکام  

مثل دوباره داشتم دوست  
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کنم احساس و درد ها گذشته  

نبود ممکن گهید اما رو لذت  

زیچ چیه گهید و بودم ُمرده من  

شد ینم سابق مثل . 

باال به دوباره و. دمیکش یاه  

 .رفتم

شد باز شمین شدنش تنها با . 

دهیرس وقتش نکهیا مثل خب  

 ....بود

************************************************************ 

 :شهره

امروز من شدینم نکهیا مثل نه  

رو مرگم ی کپه راحت الیخ با  

کردنینم درک چرا اخه. بذارم  

داریب صبح یکاینزد تا من  

ریس اگه دونستمیم و بودم  

رمیگیم سردرد شب تا نخوابم،  

شدمیم وبداخالق . 

با در که بودم فکرا نیهم تو  

و شد باز یوحشتناک یصدا  

و کرد کرد برخورد وارید به  

صدا سرو با انیشا هم بعد  

شد اتاق وارد . 

و شدم بلند تخت یرو از  

انیشا به خشم با و نشستم  

گوشش بنا تا ششین که  

شدم رهیخ بود باز . 

؟یخوایم یچ ؟ هیچ هان:من  
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ریبخ ام شما صبح سالم:انیشا  

خواهر واقعا ممنون یلیخ  

اول نبودم یراض قشنگم  

مورد رو من همه نیا یصبح  

قرار خودت محبت و لطف  

یبد . 

پنجم و چهل پارت . 

{ یک ییجو یم تو که را کس آن  

دارد؟ سر به تو الیخ  

بس را یزار و ناله نیا کن بس  

دارد دگر اری او کن } 

یکن یدراز روده خواد ینم _  

بزن حرفتو . 

من سمت به و شد یجد افشیق  

نشسته زانو چهار تخت یرو که  

نشست دستم بغل و اومد بودم  

باز ششین ومدیم شیپ کم  

به یجد ی افهیق و نباشه  

رهیبگ خودش . 

داره یمهم حرف بود معلوم . 

یایم یک بگم اومدم:انیشا  

پزشک روان مطب میبر . 

زدم زل بهش گرد یچشمها با  

ای یجد صورتش یرو از تا  

بشم متوجه رو بودنش شوخ . 

گفتم ناباور  

_: نه؟ مگه یکنیم یشوخ  

میجد کامال من نه:انیشا . 
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؟یکنینم باور رو من حرف تو :_  

من جان ییخدا نه:انیشا  

من و یبود من یجا خودت  

باور زدمیم و حرف نیا  

؟یکردیم  

بودم نکرده فکر نیا به واقعا . 

دمید یم من که یاون واقعا نکنه  

صورتم پس یول باشه؟ توهم  

سر رو بال اون خودم یعنی ؟یچ  

یفراموش بعد و دراوردم خودم  

کارام نیا دیبا ای گرفتم؟  

کنم؟ توجه جلب خوامیم  

بدم رو سوالش جواب نتونستم  

باشم صادق بخوام اگه چون  

وجه چیه به رو یحرف نیهمچ  

کردم ینم باور . 

داد ادامه دید رو سکوتم یوقت : 

جان شهره نگرانتم واقعا من . 

نابود رو خودت هم یجور نیا  

نیا گرانید به که هم یکنیم  

پشتت یکل که یدیم رو اجازه  

وونهید هی و. بزنن حرف  

رو صالحت من. کننیم حسابت  

میبر اگه یطور نیا خوامیم  

زود و دهیم دارو بهت دکتر  

فکر یمنطق. یشیم خوب  

زنمیم رو حرف نیا اگه من کن  

برادرتم، من خودته خاطر به  
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ستمین که دشمنت . 

گفتیم راست. رفتم فرو فکر به  

نیشرو العمل عکس هم هنوز  

رو داستان اون براش که  

بود ذهنم تو بودم کرده فیتعر  

وونهید هی رو من یعنی هم اون حتما  

؟ کرده فرض  

کردیم دایپ ادامه یجور نیا اگه  

نیشرو به تونستم ینم گهید  

یعنی من یبرا نیا و برسم  

 ....مرگ

حرفاش دییتا ی نشونه به یسر  

و انداخت دست که. دادم تکون  

دیکش رو لپم . 

خوب دختر کالیبار آ:انیشا . 

گوش حرف وقت یدونینم  

و خوشگل چقدر یشیم کن  

یشیم جذاب . 

به و انداختم باال رو ابروهام  

زل دیخند یم که چشمهاش  

 .زدم

حرفا نیا گهید منو یکرد خر :_  

رو خودت یداداش ستین الزم  

نکن تیاذ . 

شد، یم بلند که یدرحال  

گفت و کرد باز رو ششین دوباره  

: ؟یشد خر خره واقعا االن یعنی  

رمیبگ یسوار ازت تونمیم  
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قشنگم؟ خر  

بزنمش تا شدم زیخ مین  

سرعت به و کرد یا خنده که  

رفت رونیب اتاقم از . 

دادم تکون یسر خنده با . 

بچه مثل یول بود سالش یس  

کرد یم رفتار ساله دو یها . 

داداش همه خدا تورو کن نگاه  

میدار داداش هم ما دارن . 

ی کلمه فیح قهیعت بگم دیبا  

انیشا یرو که برادر یبایز  

بشه گذاشته . 

وششم چهل پارت : 

 

نیا از گهید خودمم دمیکش یاه  

 

بودم شده خسته وضع . 

 

هر نداشتم دوست که من  

 

صورت قهیدق  

 

نمیبب رو اروی اون زشت . 

 

روز چند. حمام برم تا شدم بلند  

 

فردا امروز تمام، یتنبل با که بود  
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رفتم ینم و کردمیم . 

 

گوشه که رفتم کشوم سمت به  

 

بود وترمیکامپ زیم ی . 

 

داشتمیم بر رو لباسام دیبا اول  

 

حمام رفتمیم بعد . 

 

کشوم و زدم زانو نیزم یرو  

 

کردم باز رو . 

 

یقرمز و مردونه مدل راهنیپ  

 

و داشتم دوستش یلیخ که  

 

شلوار هم بعد.اوردم رونیب  

 

برداشتم هم میا سورمه کتون  

 

هم خونه تو داشتم دوست  

 

باشم کیش و مرتب . 
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برداشتم رمیز لباس  

 

پشتم هنوز. شدم بلند و  

 

عقب عقب و بود حمام در به  

 

که رفتم یم حمام در سمت به  

 

بزنه خشکم شد باعث به . 

 

برگشتم شوک با و دیلرز دستم  

 

زده توهم دوباره ایخدا یوا  

 

رو لرزونم یدستا بودم؟  

 

زدم صورتم به و باال اوردم  

 

نایا توهمه همش:کردم زمزمه  

 

دوباره شهره، ستین یواقع  

 

خواب یدار شبید نیع  

 

یش داریب کن یسع. ینیبیم . 

 

شهره شو داریب . 
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قدم اون و رفتم یم عقب عقب  

 

ومدیم جلو اهسته و قدم به . 

 

به که رفتم عقب ییجا تا  

 

کردم برخورد سرم پشت وارید . 

 

تا بزنم غیج داشتم دوست  

 

نتشیبب و ادیب انیشا . 

 

نشدم وونهید من بفهمه و نهیبب  

 

انیشا من اگه که دمیترس یول  

 

جا نیا به اون و کنم صدا رو  

 

جنه ای روح نیا مطمئنا ادیب  

 

شهیم دیناپد ... 

 

رهیام همون روح نیا ] ] 

 

بترس شهره بترس من از:ریام  
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ازمن یچ:گفتم یلرزون یصدا با  

 

سرم از دست چرا یخوایم  

 

یچ تو اصال ؟؟یدار ینم بر  

 

؟یلعنت یهست  

 

رو گلوم و اورد جلو رو دستش  

 

ترک زهره داشتم گرفت  

بزرگ یدستا به نگاهم شدم یم  

افتاد اش سوخته و . 

نیا چرا شد شیر دلم  

داغونه؟ و درب انقدر اروی  

اون عذابتم ی فرشته من:ریام  

ذره ذره خوادیم که ام یکس  

رهیبگ رو رزه..ه یتو جون . 

هستم؟ یک من یدیفهم حاال  

و گذاشتم دستش رو و دستم  

از رو دستش کردم یسع  

شد باعث اما بردارم گلوم  

یصدا با. بده فشار شتریب که  

شمیم خفه دارم:گفتم یا خفه  

کن ولم . 

شدمیم خفه داشتم هم واقعا  

چنگ پهلوش به ناخونام با  

هم ابرو به خم که انداختم  
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کارم نیا فقط و... اوردین  

بشه بدتر که شد باعث . 

مشت هم دستش یکی با چون  

دیکوب شکمم ریز و کرد . 

دهنم تو رودم و دل کردم حس  

 .اومد

هفتم و چهل پارت : 

مثل دوباره که االنه گفتم  

نطوریا اما بزنه بشیغ شهیهم  

اورد باال رو دستش دوباره نشد،  

دیکوب شکمم یتو و . 

مردم خدا یوا . 

موهام از که وفتادمیم داشتم  

شد افتادنم مانع و گرفت .. 

بکشه؟ رو من خواستیم یعنی  

بود؟ راه اخر جا نیا یعنی ایخدا  

بگم نمیشرو به نکهیا بدون  

هستم عاشقش وار وونهید  

بد چقدر. رمیمیم . 

ب*ل ریز و زدم یتلخ لبخند  

و کیتار شب:کردم زمزمه  

از خسته و ریاس تنها من  

تنگه دلم تو یبرا ها غم  .... 

ایدن نیا تو خوامیم رو تو . 

لرزونم اشک هنوزم  .... 

گونم نیا یرو نشسته ... 

بدون یدونیم تو من زیعز  

تونمینم تو ... 
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هشتم و چهل پارت : 

کنه تموم و کارم بودم منتظر . 

یجیتدر عذاب نیا از بهتر مردمیم  

بودم شده خسته گهید بخدا بود . 

کردم خداروصدا و بستم و چشمهام . 

دادومنیم فشار و گردنم هم اون  

ردمیمیم.اخراشه گهید کردمیم حس  

برگشت شیعاد تمیر به قلبم انیشا یصدا با یول.شد یم تموم و . 

خوبه؟ حالت شهره؟ یکنیم یدار کاریچ:انیشا  

بودم؟؟ زنده من یعنی شدینم باورم.زدم زل اون یخال یجا به و کردم باز و چشمهام  

رمیبم یزود نیا به ندارم دوست واقعا. دمیکش یراحت از ینفس . 

_: نباش نگران خوبه حالم اره یچی..ه . 

باشم؟ مطمئنا:گفت و کرد چشمهام به ینامطمئن نگاه  

_: که نشده یزیچ بابا اره . 

بودم؟ برگشته یچ واسه یراست من إ إ:انیشا  

_: ؟یپرسیم من از  

دیپر مغزم از زیچ همه کال دمتید یدادیم فشار هم یرو پلکاتم و یبود دهیچسب وارید به که تیوضع نیا تو بخدا:انیشا . 

ننداز من گردن رو خودت یخنگ لطفا:زدم یشخندین . 

گرفت بشگونم و اومد سمتم یقلدر با . 

رفتم بهش یا غره چشم و گرفتم دستم یکی اون با و دردناکم دست . 

_: ؟یدار مرض مگه یوحش  

واراید از هم یکی یبخور من از یکی که زنمتیم یجور شهره کنا صحبت درست بزرگترت با:انیشا . 

ادینم تو به تیجد نیا اصال اریدرن یباز دلقک خواهشا:دمیخند . 

شم؟یم عیضا انقدر:گفت و دیخند  

ورتر اون یزیچ هی هم عیضا از:گفتم و انداختم باال و ابروم  

؟یشد پرو دمیخند بهت:انیشا  

رفتم کمدم سمت به بگم یزیچ بدون و دادم تکون تاسف ی نشونه به یسر . 
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رفت رونیب اتاقم از و کرد غرغر.نکردم بهش یتوجه دید یوقت هم اون . 

اد؟؟یب سراغم بازم نکنه خدا ای. افتادم موجود اون ادی تازه رفتنش با  

بده نجات رو جونم انیشا و ارمیب شانس نبود معلوم هم دفعه نیا . 

شدم خارج اتاقم از سرعت با ببندم رو کردم باز که و کمدم در نکهیا بدون و نشست دلم تو ترس : :-( 

دمیپر اشپزخونه تو و شدم ریسراز پله از . 

برگشت طرفم به و شد متوجهم نفسهام بلند یصدا دنیشن با بود بهم پشتش که مامانم. بود شده بلند نفسام یصدا . 

؟یشد وونهید دختر؟ شده یچ:گفت شده گرد یچشمها و تعجب با  

کردینم رو جونم قصد یکس حداقل یطور نیا بودم شده وونهید کاش.زدم یپوزخند دلم تو ... 

_: من مادر ستین یزیچ . 

 

ست؟ین یزیچ یگیم بعد ادینم باال نفست ست؟ین یزیچ یچ یعنی:مامان  

نداشتم توان بود، شده لیتکم تمیظرف گهید . 

نیدیم ریگ ادمم نفس به اه گهید نده ریگ:زدم داد بایتقر و اوردم باال رو صدام . 

 قرار آشپزخونه یرو به رو و هال یتو درست که هامون مبل یرو و رونیب رفتم بکن یتوجه مامان ی شده گرد یچشمها به که نیا بدون بعد

نشستم داشت . 

ارهیب سرم ییبال تونستینم اون و بودم مامان شیپ حداقل یجور نیا . 

برم تونستمینم هم ییدستشو گهید یحت بدم؟ ادامه ینجوریا خواستمیم یک تا یول . 

 به رو من که کنم التماس انیشا به یکل شدمیم مجبور پس دمیترسیم که خودم وگرنه موندمیم خونه و بود جمعه امروز روشکر خدا. دمیکش یپوف

برسونه شرکت . 

نهم و چهل پارت : 

 که من دنید با و اومد رونیب آشپزخونه از مامان. نبودم موفق چندان یول کنم خفه رو هقم هق کردم یسع. بودم شده بدبخت چقدر دراومد اشکم

گفت و انداخت یچنگ صورتش تو. کردمیم هیگر زار زار : 

نمینب ینطوریا رو تو که بده مرگ منو خدا تو؟ یشدیچ مادر یوا یا . 

یروان ماریب هی شدم شدیم باورم داشت کم کم گهید خودمم. نگفتم یزیچ . 

برس دادم به نشدم وونهید نیا از شتریب تا خودت ایخدا. دمیکش یپوف .... 

***** ***** ****** ***** ****** ***** ******* **** ***** ****** 

ریام : 

دمییجویم شو خر نره داداشت خره خر و رفتمیم داشتم دوست و بودم شده یعصب . 

دمیکش صورتم زخم یرو یدست . 
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کردمیم یخال رو خودم یجور هی دیبا کردمیم یقاط هروقت . 

دادم فشار هم یرو رو دندونام . 

نبود رید چوقتیه... بکنم رو تالشم تونستمیم هم فردا یول ببرم شیپ از یکار نتونستم که امروز.  بود برگشت وقت ... 

 زمان نیتر کم تو تونستمیم خواستمیم هرجا که بود نیا شیخوب یول نداشت برام یزیچ چیه مردن. دنینکش طول هم قهیدودق برگشتنم برگشتم،

 .برم

یخدا یموهبت چه اوه:کردم زمزمه یمسخرگ با و زدم، یپوزخند .. 

خوردم رو حرفم و شدم مونیپش فورا یول کنم صدا رو اسمش خواستم . 

 من یجور نیا رم،یبگ ارامش و برم رمیمیم یوقت که ییبجا منو که یکس اون با نکرد یکار و دید که یکس اون با نداشتم یکار اون با گهید من

کرد سرگردون رو .. 

بترسن اش هیکر ی چهره دنید از همه که یکس بودم شده . 

بودم؟ زنده که یزمان تر ییقو اومدم من بگم و بدم نشون گرانید به رو خودم داشتم دوست بودم مرده که ییاوال  

بود مهم برام هدفم فقط نبود مهم من یبرا زهایچ نیا گهید اما . 

باش منتظرم:کردم زمزمه . 

***** ***** **** ***** ***** **** ***** **** **** ***** *** 

 :هورام

جشینت شد نیا که اومدم اشتباه رو راه یکجا دونستمینم. کردمیم فکر میزندگ به و بودم شده مچاله بزرگ سالن اون ی گوشه . 

دمیپر جام از دمیشن که یا زمزمه با که ختمیریم اشک و بودم خودم تو . 

بود زن هی فیضع یصدا. دادم گوش دقت با . 

سپردم گوش دقت با . 

هورام بده تش...نجا: شد تر بلند صدا .... 

کنمیم.... خواهش .... 

بده نجاتش برزخ نیا از ... 

شدیم تکرار همش صدا نیا . 

زدم توهم کردم فکر . 

هان؟؟؟ بدم نجات رو یک:زدم غیج بلند  

دیچیپ متروکه سالن یتو صدام .... 

شدیم تر فیضع و فیضع که بود یقبل یصدا همون دیرس گوشم به که ییصدا فقط و . 

شد قطع که فیضع اونقدر .... 
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ا؟؟یخدا دادمیم نجات و یک شدم غرق افکارم تو  

دادیم نجات رو من دیبا یکی . 

شدم تر جیگ بودم جیگ .... 

 یتو رو سکته بار نیدوم یبرا شد باعث و شد باز یژیق یصدا با در دویچرخ داشت قرار سالن ته که یدر تو قفل که نمیبش خواستم دوباره

بزنم سکته امروز ... 

پنجاه پارت : 

شده خیس بدنم یموها تمام کردم حس ... 

کردمیم حس پشتم ی رهیت یرو رو عرق و بود شده بلند ترس از نفسام یصدا ... 

زدم زل قسمت اون به و دادم قورت صدا سرو با رو دهانم آب . 

دمید رو یهد دلخراش صورت بار نیدوم یبرا که . 

ندارم شتریب رفتن عقب یبرا یراه فهموند بهم وارید و نشد که برم عقب خواستم ... 

کثافتتتتتتتت نشو کینزد گمیم نشو کینزد بهم :_ . 

دمیترس خودمم دادم یصدا با . 

اومد طرف به خونسرد یهد یول . 

شد؟ینم تموم چرا خدا یوا  

دیکش گونم یرو گونه نوازش رو دستش پشت و اومد سمتم . 

زدم پس رو دستش یعصب یحالت با .. 

کنمیم خواهش نترس من از:یهد . 

دمیشن یم رو جمله که بود بار نیدوم نیا . 

نترسم؟؟ ازت یخوایم من از که یدید نهیآ تو و افتیق خودت بگم خواستمیم  

بود زهر از تر تلخ نظرم به که زد یلبخند باشه خونده رو دلم حرف که انگار . 

بودم بایز تو مثل منم یروز هی یول دارم یترسناک ی چهره یلیخ دونمیم:یهد . 

داشتم وقشنگ صاف یپوست تو مثل: گفت حسرت پر و کرد بهم رو پشتش . 

سوزوندمیم خودم واسه دل دیبا من یول. سوزوند رو دلم دیکش که یاه . 

چارهیب یزهرا مادرم، . 

_: هان؟ کجاست مادرم بگو  

دونمین من:یهد . 

زدم یزیآم تمسخر پوزخند . 
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_: کنم باور هه . 

کجاست مامانم که دونهیم و رهیم طفره داره بود معلوم . 

نداره یربط چیه من به بپرس خودش از اومد ریام وقت هر:یهد . 

کرده کاریچ رو مادرم دمیپرس یم ازش بعد بندازم تف کثافت اون یرو تو یحت نداشتم دوست. رفت درهم چهرم . 

ستین که اون. برم من بذار کنمیم خواهش:گفتم صالیاست با . 

هست جا همه اون:گفت و انداخت اطراف به ینگاه ترس با . 

متاسفم بکنم برات یکار تونم ینم:داد ادامه دوباره یمکث از بعد . 

کمی و پنجاه پارت : 

_: کنمیم خواهش . 

بردار سرم از دست هورام شو خفه:زد داد سرم . 

رفت رونیب در از و زد و حرف نیا .. 

_: بزنن گندت ه ه اه . 

زدم زانو و کردم بغض گرفت درد خودم یپا که زدم یلگد وارید به . 

دادم فشارش بشه تر کم دردش نکهیا یبرا و گرفتم دست با و دردناکم یپا . 

نکرد یا افاقه یول . 

کردم هیگر زار زار و.شکست بغضم . 

_: برم جا نیا از خوامیم من یی یییییلعنت . 

ومدیم ییبال چه مادرم سر رفتم یم نجایا از من اگه. شدم مونیپش فورا یول . 

رفتمینم کردم ینم دایپ سالم و حیصح رو مادرم و موندم یم اخرش تا من نه . 

شد یم منجر خودم مرگ به اگه یحت ..... 

**** **** **** ***** **** ***** **** **** **** ***** **** ***** 

{  است میعظ آنقدر چون ینکن درک وقت چیه را عشق عظمت بگذار. یریم یم هم تنها و یاومد ایدن به تنها چون یباش تنها شهیهم کن یسع

نفر کی یبرا تنها بردار قدم و کن هیگر بخند، بدار دوست را کی فقط.... یشد عاشق اگر اما... کندیم نابود یزندگ در تورا که } 

**** **** **** ***** **** **** 

نیشرو : 

مسخره چقدر بود؟؟هه شون ختم مراسم االن و بودن مرده همه یعنی بودم گنگ و جیگ . 

زدم یپوزخند . 

افکار نیا از بود بهتر رفتم کمدم سمت به و دادم تکون یسر  
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شدمیم آماده و داشتم یبرم دست مزخرف . 

کردم؟ یم فکر اونا مرگ به و بودم نشسته من اونوقت. دمیرسیم مسجد به دیبا گهید ساعت کی  

بود دهیرس هم اونا عجل و رهیمیم یهرکس باالخره . 

شدنینم زنده کدومشون چیه من خوردن غصه با . 

انداختم کمد به یاجمال نگاه و کردم باز رو کمد در .. 

برداشتم رو میمشک راهنیپ . 

برداشتم کمد نییپا ی طبقه از هم یا سورمه کتان شلوار و شدم دوال ... 

کردم باز رو هام دکمه دونه دونه رفتمیم نهیآ سمت به که حال همون در و رفت راهنمیپ ی دکمه سمت به دستم . 

کردم پرتش تختم یرو و دراوردم و راهنمیپ . 

کردم هام دکمه بستن به شروع و دمیپوش رو دمیجد راهنیپ . 

شدم رهیخ چشمهام به نهیآ تو . 

بودن شده کدر . 

بودن داده دست از رو سابقشون تیشفاف گهید که بود وقت یلیخ . 

گشت ینم بر عقب به زمان و نداشت یسود گهید یمونیپش یول بودم مونیپش . 

کردم ضیتعو شلوارمم و دمیکش یاه . 

زدم رونیب اتاقم در از رفتمیگیم شماره که یحال در و برداشتم کارم زیم یرو از و میگوش . 

کنه ستیر و راست رو شرکت ی افتاده عقب یکارها خواستمیم ازش و زدمیم زنگ ارش به دیبا . 

کنم یدگیرس شرکت کار به بودم نکرده وقت که ها بچه مردن انیجر بخاطر بود شلوغ سرم انقدر وقت چند نیا ... 

داداش جونم سالم:برداشت بوق دو از بعد . 

_: ؟یدیم انجام یکاری برام زحمت یب یخوب جان ارش سالم  

؟یکار چه داداش بگو:ارش  

_: شرکت ی پرونده دیبا من نیبب  

 یزحمت اگه رفته در دستم از زیچ همه و افتادم سر درد تو یدونیم رو انیجر که خودت یول دادم، یم انجام کاراش و کردمیم یبررس و ققنوس

بکن یدگیرس هی و ریبگ ازم رو شرکت دیکل و ایب ستین . 

ن...شاد.گ چقدر من شرکت یکارمندا نیا که یدونیم بگم نتونستم یا گهید کس به واقعا شرمندتم  

افتاد تو گردن زحمتش که نهیا . 

ه؟؟یحرف چه نیا:ارش  

ینداد و یبد انجام برام یکار یتونستیم نکهیا ای و یگذاشت منت من سر مگه یداد انجام من یبرا کار تو همه نیا . 



 

WWWW.NEGAHDL.COM  سایت نگاه دانلود 

 

WWWW.NEGAHDL.COM 

شادن...گ خودت قول به ای و. نییها قهیعت چه دونمیم کارمندات مورد در و:داد ادامه و کرد یا خنده بعد . 

دراومد طرف اون از یغیج. دراومد دهنش از حرف نیا که بالفاصله . 

پسر؟ بود یک:شد گرد چشمهام  

 هم خودنش شتم و ضرب مورد رو بنده غیج بر عالوه که بود اون حساسه کلمات نیا یرو یشناسیم رو پرستو نیا که تو:گفت هاش خنده نیب

داد قرار . 

شه یم ادب یب خودش گهید روز دو که دونهینم یول. بده ادی ادب ما به خواد یم که شناسمیم و خانم پرستو بله:گفتم و دمیخند منم . 

گمیم رو نیهم منم بخدا:ارش . 

شهیم میحسود اریمه به که یدونینم . 

گفتم متعجب  

 چرا؟:_

 شیهمراه هم خودش که نجاستیا تر باحال همه از. لکسهیر مسائل نیا تو چقدر آوا که یدونینم شده بشینص من یابج نکهیا بخاطر:ارش

کنهیم . 

شهیم یا یعجوب چه بچشون موندم من . 

زادت خواهر چارهیب گهید یگیم راست :_ . 

؟یایم یک یراست  

وفتمیم راه گهید ساعت مین من:ارش . 

_: مسجد رمیم دارم ختم مراسم یبرا من داداش خوادینم نه . 

گهید رمیگ یم رمضون مش از امیم خدا خنگ خوب:ارش . 

یایم گرفتش یبرا تو که گمیم و بهش دمیم دیکل پس باشه. که نمونده برام حواس:گفتم و کوبوندم میشونیپ یرو محکم . 

داداش حله یاوک:ارش . 

_: فعال پس. داداش یمعرفت با یلیخ . 

فعال:ارش . 

دوم و پنجاه پارت : 

شلوارم بیج یتو و میگوش  

بدم بهش و دیکل تا رفتم داشت اقامت توش رمضون مش که ییجا طرف به و گذاشتم . 

؟.کنه دایپ رو پرونده و بره خوادیم یچطور بدبخت اون و ندادم ارش به رو پرونده قیدق یجا اصال من که افتاد ادمی قهیدق چند از بعد  

گفتم بهش رو قیدق محل و دادم اس بهش اوردم در و یگوش دوباره رفتمیم راه که یطور همون . 

نیا از نمیا خب:کردم زمزمه ب*ل ریز . 
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_: رمضووون؟ مش رمضون؟ مش  

داد سالم بهم و کرد باز و در که خودش بعدهم و دمیشن رو هاش قدم یصدا  

. دادم رو سالمش جواب . 

آقا؟ نیدار یکار:گفت که جوابش در و کردم بمیج تو دست  

بهش بده رو دیکل نیا ادیم ارش گهید ساعت چند رمضون مش:گفتم و دادم دستش به رو دیکل . 

حتما اقا چشم:رمضون مش . 

_: هام نوه و دخترم دنید برم ستین نیا ینگ. ها ینکن ییهوا به سر . 

اقا چشم:گفت و داد تکون یسر . 

_: رفتم من خوبه . 

سالمت به:رمضون مش . 

کردم باز رو نمیماش در موتیر با و دادم تکون یسر ... 

دراوردم حرکت به رو نیماش و شدم سوار . 

بود؟ یچ چاره یول بودم زاریب ها مجالس جور نیا از شهیهم  

****** ***** ***** ***** ***** 

سوم و پنجاه پارت : 

ریام : 

کنمینم فکر ه*ز*ر*ه اون به. کردمیم فکر دینبا نه یول. بود اون یکپ شیگر افتادم سوگند ادی دمشید . 

رفت عقب عقب و.دیترس که دادم نشون بهش رو خودم . 

شد داغون اعصابم . 

یلعنت نترس ازم:زدم داد . 

گفت یلرزون یصدا با . 

برم بذار کن ولم:هورام  

دادم تکون یسر . 

_: یرینم جا چیه تو نه . 

؟یدیفهم رهیبگ من یجلو تونهینم هم کس چیه و رمیم:دادزد  

یریبگ رو جلوم یتونینم تو هه مرده؟ هی نذاره؟ که یهست یک تو  

کردم حمله بهش و شد خارج کنترلم از رفتارم . 
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بچرخه راست سمت به سرش شد باعث زدم صورتش به که یچک ادیب خودش به خواست تا . 

_: شو خفه ؟یفهمیم. هورام شو خفه . 

شم ینم:گفت هیگر با و گذاشت صورتش یرو رو دستش . 

هانننن ؟یکرد کاریچ رو مادرم اصال. وونیح برم خوامیم . 

_: هان؟ ش؟ینیبب یدار دوست  

داد تکون یسر دیتر با . 

بخواد من از رو مادرش که داشت حق اون ارمشیب تا رفتم بلند یها قدم با و گفتم یا باشه . 

***** **** **** ***** ***** ***** **** **** **** **** *** 

 :هورام

دم؟یدیم رو مادرم واقعا یعنی خدا یوا  

داشتم ایدن تو که یکس تنها دنید مشتاق. بودم مشتاق و بود اومده بند میگر ادیز یخوشحال از . 

زد خشکم من و شد باز در .... 

زد یم رونیب نمیس از داشت قلبم . 

دیغلت گونم یرو اشکم و زدم زانو یخراب حال با . 

دمیفهمینم رو خودم حال . 

رفتم حال از و رفت جیگ سرم . 

 ة

«  امتیق تا من وسفی یول دیا باز گشته گم وسفی یبود گفته شد؟ رانیو غم و اشک با دمیام کوه عاقبت شد؟ ماه یب دلم کنعان که یدید حافظا

شد چاه نینش هم ». 

 جون یب و یخون جسم دنید با کردم باز رو جونم یب یچشمها یوقت اما باشه خواب بودم دهید که یزیچ اون داشتم دوست اومدم بهوش یوقت

بشنوم و مادرم یبایز یصدا تونستم ینم چوقتیه گهید که دمیرس جهینت نیا به مامانم . 

رفتم طرفش به هیگر با و شد بلند هقم هق یصدا . 

زدم ناله دل ته از و گرفتم بغلم تو رو جونش یب بدن . 

یگذاشت تنهام مامان چرا اخه . 

یکرد تر تنها تو تنها دختر من . 

نبود انصاف نه. نبود انصاف نیا . 

چهارم و ه پنجا پارت : 

کردیم نگاه بهم پوزخند با و بود ستادهیا که افتاد ریام به چشمم . 
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دمیپر جا از فنر مثل و شدم ونهید دمید رو حالت نیا یوقت . 

انداختم تف صورتش تو نفرت با و رفتم سمتش  

_: یوونیح یلیخ . 

داد فشار و گرفت محکم رو گلوم دراومد دهنم از حرف نیا که نیا از بعد . 

شدمیم خفه داشتم . 

چسبوند وارید به و برد رو من عقب عقب . 

کردم خر خر شدمیم خفه داشتم زدم چنگ و وارید محکم . 

خداااا یوا  

_: کثافت میشت...ک . 

کرد ول و گردنم و رفت کنار بود چشمهاش تو که یاهیس ی هاله اون و. اومد خودش به که انگار حرفم نیا با . 

دمیچسب رو گردنم دست با  . 

کردم نگاه بهش ترس با . 

کشتیم رو من داشت  

شدم پا سر دوباره . 

_: بود کرده کارتیچ مگه هان ؟یکشت رو مادرم چرا . 

کردیم خفم داشت بغض . 

باشه؟؟ مرگ حقش که بود کرده کاریچ مگه من ضیمر و چارهیب مادر  

شد منفجر که انگار حرفم نیا با . 

دادیم رو انتشیخ تقاص دیبا ؟؟؟یفهم یم بود کار انتیخ اون چون:زد داد . 

انیدرب حدقه از بود کینزد چشمهام . 

؟؟ی..چ:کردم زمزمه و برداشتم عقب به یقدم ناباور  

هه کردینم که کارایچ رزت...ه مادر نینداشت خبر و برف ریز نیبود کرده رو سرتون کپک مثل:ریام . 

گذاشتم قلبم رو دستم . 

دمیشن یم یچ . 

یگیم دروغ دروغه نه:کردم زمزمه . 

کثافت یگیم دروغ سگ مثل . 

دمیپر جا از خودمم که گفتم بلند واونقدر ر کثافت . 
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دونستمیم گفت یم دروغ اره . 

بود یعوض اون . 

داد فشار محکم و گرفت رو دستم مچ که بزنمش خواستم . 

دیبوس محکم رو لبم و کرفت رو چونم هیچ به هیچ بفهمم نکهیا از قبل . 

تونستمینم یول برداره لبام یرو از رو فشیکث یلبا تا کنم یکار بزنم غیج خواستمیم . 

بودم شده فیضع و بودم نخورده غذا خوب بود روز سه دو که منم و داشت زور یلیخ . 

خوردیم بهم داشت حالم . 

بکنم؟ یکار تونستمینم چرا شدم ونهید گرفت گاز که رو لبم  

؟یکنینم کمکم چرا ایخدا  

؟؟؟ینیبینم و دنمیکش زجر  

پنجم و پنجاه پارت : 

اومد خودش به که کوبوندم نشیس یتو مشت ما . 

کردم حس دهنم یتو رو خون طمع . 

کردم پاک رو روش خون و دمیکش سوخت یم.که لبم به و دستم . 

رمیگیم ازت و انتقامم زاده حروم کثافت بزنم داد داشتم دوست . 

بستم و دهنم یول . 

بردم یم شیپ و نقشم یخونسرد با دیبا من.دمیرس ینم هدفم به کارها نیا با . 

شد یم تموم من مرگ با داستان اخر دیشا  

کشوندمیم جهنم قعر به باخودم هم اون بشه تموم مرگم به بود قرار اگر یول . 

زد زل میاشک و حالت یب یچشمها به و دیکش ییصدا پر نفس . 

گرفتم صورتش مقابل سکوت ی نشونه به رو دستم و نذاشتم که بگه یزیچ خواست  

_: ؟یکن کاریچ باهام یخوایم بگو  

گفتن یبرا زوده حاال:گفت و اوردین زبون به یزیچ اما شد تعجب پر چشمهاش میناگهان رییتغ نیا با . 

شدم هم موفق که باشم خونسرد کردم یسع . 

زوده؟؟ چرا وقت اون :_  

گمیم من چون:گفت کردو سپر نهیس . 

؟یباش یک تو وقت اون:زدم یدار صدا پوزخند  
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هست حیتوض به ازین بازم. کرد ریاس رو خودت و کشت مادرتو. گرفت ازت دوستتو که یکس. ام شده نینفر مرده من:ریام . 

انداختم باال یا شونه و کردم بهش رو پشتم . 

_» یا جنازه هی فقط تو. یستین یچیه من واسه تو . 

کردم حس هام شونه یرو رو دستاش هم بعدش و دمیشن هاشو قدم یصدا پشت از . 

براش داشتم ها نقشه فعال. نکردم یمخالفت . 

بود؟؟ یکس خودش یبرا یزمان جسد نیا یدونستیم_:ریام  

کن فیتعر برام خب:گفتم زمزمه حد در یاروم یصدا با . 

؟؟یبشنو یدار دوست:ریام  

ارمیب در سر گذشتش از داشتم دوست اره. زدم یلبخند . 

_: ؟یبود یک تو بدونم دارم دوست اره  

شرط کی به یول کنمیم فیتعر برات خب اریبس:ریام . 

کردم درشت چشمهامو و برگشتم . 

_: ؟؟؟یشرط چه به  

زد یمحو لبخند کردم حس . 

من فقط یبش من مال که نیا شرط به:ریام . 

یجوک عجب اااایخدا یوا خنده ریز زدم یپق حرفش دنیشن با . 

دمیخند یم قاه قاه و بودم گرفته رو دلم اخموش صورت به توجه یب . 

یچطور وقت اون ههه بشم تو مال من هههه جنازه یا مزه با یلیخ:گفتم دهیبر دهیبر هام خنده ونیم  

ببرم یشتریب لذت شدیم باعث و دمیشنیم دیساب یم هم یرو که رو هاش دندون یصدا . 

یریبم دیبا هم تو:گفت یبم یصدا با . 

زدم زل شیجد یچشمها به هم در ی چهره با و شد قطع خندم بالفاصله حرفش نیا با . 

وردمین راه سر از رو جونم من بابا نه :_ . 

ششم و پنجاه پارت : 

شهیم همون بگم من یهرچ:ریام . 

رمینخ:گفتم و دادم تکون هوا یتو بابا برو یمعن به رو دستم . 

ستین معامله کن ول نمیا اه اومد سمتم به دوباره . 

کردم برخورد وارید با که رفتم عقب انقدر رفتمیم عقب من ومدیم جلو اون ... 
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زدم زل مصممش یچشمها به ترسونم یچشمها با . 

کردن دنیلرز به شروع دستام . 

بکشه رو من خواستیم واقعا نکنه . 

شد دهیکش دستام به رو چشمهاش ... 

دنیلرزیم که شدم رهیخ دستام به منم . 

گرفت و دستم و اورد جلو برزگشو دست . 

دیتپ یم گهید یکی یبرا قبال قلب نیا:گفت اروم و داد قرار نشیس یرو رو لرزونم دست . 

دارم دوستت تینها یب زنهینم گهید که یقلب نیهم با اما. تپه ینم گهید که درست االن اما .****** **** **** **** ***** 

ریام : 

مردم ینم من گهید که فیح اما بشکنم رو خودم گردن کردم وارد دلش تو که یترس خاطر به داشتم دوست دمید رو لرزونش دست یوقت . 

بمونم سرگردون ابد تا که بود نیهم سرنوشتم .. 

دیتپ ینم گهید که بود سال چند که یقلب گذاشتم قلبم رو لرزونش دست دادم تکوت یسر . 

_: دیتپ یم گهید یکی یبرا قبال قلب نیا . 

دارم دوستت تینها یب زنهینم گهید که یقلب نیهم با اما. تپه ینم گهید که درست االن اما  . 

افتاد تعجب از شده درشت یچشمها به چشمم .. 

نشست لبام رو یمحو یلبخند . 

شدیم من مال بایز دختر نیا شهیهم واسه داشتم دوست ...... 

باشه من مال ادینم خوشش دونستمیم یول .... 

باشه شده نینفر و مرد یمرد مال داشت دوست یدختر کدوم واقعا ..... 

رفت کنار لبم یرو از بود لذت یرو از که یلبخند . 

کردم حلقه کمرش دور رو دستم . 

چسبوندم نمیس به رو اون . 

کنمیم کاریچ دارم من دیفهمینم و بود بهت تو هنوز . 

کردم رو استفاده تینها فرصتم از منم . 

بردم صورتش یجلو رو سرم و شدم خم ...... 

بخونم نگاهش یتو رو حرفش داشتم دوست.... شدم رهیخ چشمهاش تو قیدق ..... 

کردینم یکار ...... 
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کردنش خودم مال یبرا شدم مصر گهید . 

مرد یم بعد و شد یم عاشقم دیبا اون یول . 

میباش هم با میتونستینم وگرنه . 

اجبار و دیتهد یحت. شده که یمتیق هر به کنم عاشقش که دادم قول خودم به .... 

****** **** **** ***** ***** *** 

****** **** **** ***** ***** *** 

هفتم و پنجاه پارت : 

 .هورام

کردم باز و چشمهام شدیم دهیکش نوازش حالت به موهام یرو که یدست حس با . 

بودم ریام شیپ فیکث تخت یرو . 

زدم زل بهش گشاد یچشمها با . 

کردم؟؟یم کاریچ نیا شیپ من  

تره هیکر کردمیم حس بار نیا. بود داغون و زخم که افتاد صورتش به دوباره به چشمم .... 

داد دست بهم تهوع حالت . 

کرد اخم بهم دید رو حالتم یوقت . 

زد زل بهم و گرفت دستاش روتو فمیضر ی شونه . 

یکن نگاهم یطور نیا ستین الزم نکردم یکار:ریام . 

یکن عادت هستش تو مالک که یکس ، من به خوامیم فقط . 

بکشم کنار رو خودم خواستم و زدم پس رو دستش  

گرفت چنگ تو رو موهام ریام یها پنجه که . 

بشه کمتر درد تا گذاشتم دستش یرو دستم . 

_: کن ولم یکند و موهام . 

؟یبکن یتونیم کاریچ. کنم ینم ول:ریام  

دیکش شتریب رو موهام و گفت و نیا . 

رفت درهم صورتم . 

گفتم یاخ و . 

یبش عاشقم دیبا یکن عادت بهم دیبا:ریام . 
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_: گمشو برو . 

دادم هلش عقب به و گذاشتم برهنش ی نهیس یرو رو دستم و گفتم نویا . 

نخورد تکون هم یمتریلیم اما . 

ختیر بهم اعصابم . 

اایخدا بودم فیضع انقدر چرا . 

بود گرفته هم یلیخ. بود گرفته هم خدا از دلم . 

خواستم؟؟یم کمک ازش و کردمیم صداش گهید چقدر  

گرفتمیم قاتل نیا از رو حقم خودم . 

کردمیم کارو نیا شده که هرجور . 

ابد تا یمونیم شمیپ یندار جا نیا از یفرار راه چیه تو چون دختر کن رونیب سرت از رو فرار فکر:ریام  

نذاشت که امیب رونیب اغوشش از که کردم تقال و رفتم در کوره از حرفش نیا با . 

یبر من شیپ از یتونینم وقت چیه کنمیم تکرار بازم وقت چیه و خونه نیا ی تو جاست نیا تو یجا:ریام  

هشتم و پنجاه پارت : 

_: ستین تو بغل تو من یجا یکثافت یلیخ . 

ارمیب در حرصشو کمی خواستم . 

 کش ادم که یکس. تپهیم قلبش که یکس داره گرما بدنش که یکس دارم عشق من:گفتم غرور با.بودم گذاشته نمیس یرو رو دستم که همونطور

ستین  

زندست که یکس بگم بهتر و . 

چوندیپ و گرفت رو دستم کننده، ریغافلگ حرکت یتو بعد زد زل گستاخم یچشمها به خشم با قهیدق چند . 

_: یوحش شکست دستم اخ اخ . 

؟یدار دوستش بازم باشه سرد من مثل بدنش و رهیبم یوقت. ذارمیم دلت به رو داغش ،یخوند کور ؟یعاشق که:ریام  

_: داره رحم ست،ین والقلب یقص تو مثل کنهیم رحم همه به باشه هم مرده اگه یحت. ستین وونیح هی اون چون مونمیم عاشقش بازم اره . 

تلخ همه نیا یایب شمیپ ینجوریا ندارم دوست. هورام بکن خودم مال رو تو االن نیهم نکن یجر رو رمنیام . 

جهنم به فرستمشیم راست هی تو شهیپ نه البته ادیم چاکتم نهیس عاشق اون ببرم رو تو اگه باش مطمئن و . 

ستین یعیطب حالتم دونستمیم. دنمیخند وار وونهید . 

_: بهشت؟؟ یبفرست رو طرف بکشه عشقت و یدار نگه خودت شیپ یکی اون جهنم یبفرست رو یکی که ییخدا تو مگه  

 رو اون من طانمیش ی بنده من م؟یک من یدونیم ستنین مهم براش هاش بنده که ستمین اون من ستمین ییباال اون من نه:گفت و زد یپوزخند

پرستمیم . 
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پرستشه قیال که اونه من نظر به . 

کنهیم ظلم همه ب که ییخدا نه . 

دمیکوب صورتش یتو محکم بود آزاد که یدست با و کنم کنترل رو خودم نتونستم . 

شد بلند اش قهقه یصدا اون از بعد و شد کج سرش . 

یش خفه بهتره ارهیب و بزرگ یخدا اسم یندار اقتیل و یطانیش تو نه:گفتم بود کرده لونه دلم یتو که ینگران با . 

نهم و پنجاه پارت : 

شدم مونیپش حرف نیا از بعد . 

کردمیم رفتار ینجوریا دیبا نه  

کنم خرش بتونم معروف قول به تا کردمیم برخورد نرم. دیبا .. 

گشنمه من:گفتم یاروم لحن با خورد برافروختش صورت به چشمم نکهیا از بعد . 

؟یچ:گفت و خورد جا ربطم یب حرف نیا از  

_: رمیمیم منم نخورم غذا گهید روز دو اگه. نمردم که من گشنمه من . 

ارهیب یزیج هی یهد گمیم االن باشه خب نبود ادمی:گفت و دیخند . 

کردمیم فرار دستش از موقع اون خونه ببره و من که کردمیم یکاری دیبا نه . 

کرد نوازشش و بردم موهاش سمت به رو دستم . 

نبود یا چاره یول شد یم چندشم بودم مجبور من یول ارهیم در شاخ تعجب از داره دونستمیم ... 

نباشه نهیک و نفرت لحنم یتو کردم یسه؟ع . 

_: خوامیم زیتم لباس حموم برم دیبا خونمون؟ یببر رو من شهیم . 

گذرهیم یچ دلم تو بفهمه تا شد رهیخ چشمهام تو مشکوک . 

نشه متوجه یزیچ تا کردم مظلوم رو افمیق من یول . 

برهیم بخونه و من گفت که چون شدم هم موفق کنم فکر . 

گرفتم و خودم یجلو زور به یول ببوسم اشو عیضا صورتش نیهم بپرم داشتم دوست یخوشحال از . 

_: یکن ول شهیم و دستم خب . 

کرد ول رو دستم و دیخند . 

دمیپوش کردیم چاک چاک رو بدنم داشت که چشمهاش یجلو و برداشتم رو لباسم . 

نیزم یتو برم و بشم اب خجالت از داشتم دوست . 

کردمیم یباز نقش دیبا یول . 
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دمیبوس و ریام یشویپ و شدم خم و زدم زانو تخت یرو . 

گرفت رو دستم که برم عقب خواستم .... 

. 

شصت پارت : 

دیبوس و برد باال رو دستم امیب خودم به تا . 

کردم دایپ بهش نسبت ترحم حس افتاد شیاشک یچشمها که چشمم . 

اون واسه هم سوخت خودم واسه هم دلم . 

بدونم و اش گذشته داشتم دوست  

شد ینطوریا چرا بدونم . 

؟یشد ینطوریا چرا:کردم زمزمه  

؟یشد نینفر چرا  

سوزوند رو دلم دیچک گونش یرو که یاشک قطره  

باشه نیزم یرو مرد نیبدتر اگه یحت نمیبب رو مرد هی ی هیگر نداشتم دوست وقت چوقتیه . 

گرفت گلومو بغض . 

شده سرخ چشمهامم دونستمیم . 

من بخاطر اشکه؟ پره چشمهات چرا تو:ریام . 

بود سیخ اشک از گفتیم راست. دمیکش گونم یرو یدست . 

بودم نشده متوجه خودم که بودم کرده هیگر یک . 

وفتهین بهش چشمم کردم یسع . 

_: کنمینم هیگر تو واسه من نه . 

کنمیم هیگر مادرم واسه . 

دیخند هیگر ونیم . 

یگیم راست که تو اره:ریام . 

زدم زل وارید به و برگردوندم ور اون و سرم . 

یبخون دمیم رو نوشتم یم رو خاطراتم توش و بودم زنده که یا دفترچه بعد باشه:ریام . 

یدیم حق بهم ام تو مطمئنم  

کمی و شصت پارت : 
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دادم تکون دییتا ی نشونه به یسر . 

کنمیم درکش کنه فکر بذار . 

داشتم نفرت ازش هنوزم یول بود سوخته براش دلم بودم درست . 

_: خورد و کمیکوچ بزرگه روده بخدا م؟؟یبر خب . 

دیکش و لپم و اورد جلو رو دستش . 

بغلم یایب دیبا فقط میریم من گل باشه:ریام . 

زدم؟ زل شیجد یچشمها به و کردم درشت و چشمهام  

بشه؟؟ یچ که کردم؟؟یم بغلش  

_: ؟یچ واسه  

گهید خونتون میبر که:دیخند . 

بخوره بدنم به بدنت دیبا . 

دمیترکیم تعجب از داشت . 

خونه رفتمیم دیبا هم و برم نداشتم دوست هم . 

کرد بلندم و انداخت هام زانو ریز رو دستش که رفتم جلو دیترد با . 

بودم رهیخ چشمهاش به . 

زد بهم یلبخند . 

ببند چشمهاتو:ریام . 

بستم چشمهامو یاروم به . 

میدیرس کن باز:ریام . 

شدن باز اگاه ناخود حرفش نیا با چشمهام . 

انداختم نگاه اطراف دورو به هم بعد و ریام به اول تعجب با . 

گفتیم راست . 

بود مونده باز دهنم . 

دوختم اون به و نگاهم فورا و اومدم خودم به ریام بلند ی خنده یصدا که کردیم نگاه خونمون به تعجب با ینجوریهم . 

دیخندیم و بود برده عقب رو سرش . 

بود قشنگ چقدر . 

؟؟یشد رهیخ یچ به:گفت و دیکش و دماغم که. بودم شده دنشیخند محو  
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گرفتم ازش چشم و اومدم خودم به . 

یحساب بودم یعصب اه زدم زل بهش چرا اخه کردم سرزنش خودم . 

_: بودم فکر تو یچیه . 

کردم باور هم من و یگفت تو:ریام . 

اهههه جنازه نیا بود باهوش هم چقدر . 

شدم رهیخ بودم گرفته طنتیش رنگ بار نیا که چشمهاش به دوباره . 

ن؟یزم میبزار یخواینم:گفتم اروم و گذاشتم نشیس یرو و دستم  

االن چرا چرا اوه:ریام . 

گذاشت نیزم یرو یاروم به و من و گفت و نیا . 

اورد نجایا و من سرعت نیا به یچطور که خوردیم و من خوره مثل سوال نیا . 

دوم و شصت پارت : 

دارم نگه دلم تو نتونستم  

_: نجایا یاورد رو من عیسر انقدر یچطور . 

کنم فاش تونمینم متاسفم راز هی نیا:زد یچشمک .... 

وردمین خودم یرو به اما شدم ناراحت . 

هستم جا همه من چون. یبکن فرار یتونیم نکن فکر دارم کار ییجا رمیم من:ریام . 

زود یلیخ ردمیگیبرم . 

_: کنه؟ فرار خواست یک باشه  

کنمینم فرار نترس دارم کار تو با حاال حاال من: دادم ادامه دلم تو و . 

شد دیناپد که بودم رهیخ بهش . 

بگذرون ریبخ خودت ایخدا:گفتم . 

رفتم اتاقم طرفم به . 

بودم فیکث چقدر بودم اومده بدم خودم از. خواستیم یحساب حمومه هی دلم . 

کردم باز و کشوم در . 

کردم حرکت حموم طرف به و برداشتم و لباسام . 

بود شکمم از تر واجب حمام یول بود گرسنمم . 

**** ***** ***** ***** ****** 
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ریام : 

دارم کار ییجا گفتم یول بودم همونجا . 

نه؟ ای رهیم ییجا نمیبب خواستمیم  

سادمیوا گوش و رفتم حموم در پشت . 

رفتم ها گذشته به دوباره اب شر شر یصدا با . 

ریام ی گذشته : 

اه.رونیب میبر میخواستیم تو؟؟؟ یکرد کاریچ:سوگند . 

رو بنفش بپوش؟؟؟ رو هیچ مانتو وهمون پاشو هم حاال یبد گوش و حرفم یخواستیم:دمیخند  

دیپاش صورتم یتو و کرد اب پر رو مشتش . 

یبدجنس یلیخ:سوگند . 

دونمیم:ریام . 

نخند مرض:سوگند  

سوم و شصت پارت : 

انداختم بود کرده بغض و بود دهیبرچ ب*ل ها بچه مثل که سوگند به ینگاه . 

نمیس تو رو سرش.شد شیر دلم  

 .گرفتم

؟یکرد کاریچ نیبب ریام یبد یلیخ:سوگند  

کردم، نوازش رو موهاش یرو  

_: اومده؟ ومده؟ین که نیزم به اسمون. یکنیم شیارا دوباره که نشده یزیچ کوچولو سیه  

زد زل من ی شده شل شین به اخم با و برداشت نمیس یرو از رو سرش . 

لوسسس، که ام بنده خانم نیا و شده شب میبمون میبخوا ینجوریهم دمید  

مسئله نیا سر داشتم گهید داستان هی وگرنه گفتم دلم یتو رو لوس البته . 

کردم سرپاش و گرفتم هم سوگند یبازو و شدم بلند . 

رفت رونیب من از تر جلو و دیکش رونیب من پنجه نیب از رو بازوش . 

دیچک یم اب ازش داشت که زدم زل بدنش به . 

افتادم راه دنبالش منم و دادم تکون یسر . 

رفت اتاقمون به  . 
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برداشتم رو مخصوصم ی حوله و رفتم کمد سمت به . 

دیچک یم اب ازشون که موهام کردن خشک به کردم شروع . 

خورد زنگ لمیموبا دوباره که بودم مشغول ... 

شد دهیکش تلفن سمت به سوگند و من نگاه همزمان . 

داشتم برش و رفتم لمیموبا سمت به کردمیم خشک رو موهام که همونطور . 

شد باز شمین دوباره بود بسته نقش میگوش شکرینما یرو که یاسم نید با ... 

چهارم و شصت پارت : 

چسبوندم گوشم به رو تلفن و زدم رو اتصال ... 

یزنیم زنگ بهم خودت بازهم دونستمیم نه یکن قهر ومدین دلت:گفتم بود دایپ توش خنده که ییصدا با . 

_: رسمیم یسفارش رو یکی تو حساب برگردم که ریام شو خفه فقط . 

؟یگرد یبرم یدار ریام جون:شد بسته فورا شمین  

_: گشتمیم بر تیعروس یبرا یدایم خبر اگه مسخره اره .. 

نکنم جادیا مزاحمت گفتم قیرف یگرد بر یخوایم تو که دونستمیم چه من خب:گفتم جانیپره یصدا با ... 

_: تهران برسم شنبه سه بذار ریام. یکن حض که بدم نشون من تو به یمزاحمت چنان .. 

شد بلند خندم یصدا . 

_: ؟یبکن یغلط چه یخوایم نمیبب ایب کنهیم هم یدیتهد چه حاال خب  

_: خان ریام یکرد تو که و غلط . 

؟یبگ را پرت و چرت نیا که یزد زنگ وقت چند بعداز مادرت جان کن پس :_  

_: ؟؟؟یگفت یچ.الووو.... ادینم صدا... ریام الو  

بردم باالتر صدامم و کردم عوض رو جام . 

_: ؟ییشنویم داداش یچ حاال  

گذاشتم زیم یرو دوباره و یگوش و دادم تکون یسر شد قطع تلفن هم بعد و اومد خش خش یصدا . 

بود شده رهیخ من صورت به موشکافانه که افتاد سوگند به چشمم . 

خانمم؟ یکنیم نگاه ینطوریا چرا ه؟یچ:گرفت خندم  

هان؟ بود یک:گفت طلبکار و زد کمرش به رو دستش  

_: بدم؟ پس جواب دیبا  

شد سرخ حرص از صورتش حرفم نیا با بالفاصله ... 



 

WWWW.NEGAHDL.COM  سایت نگاه دانلود 

 

WWWW.NEGAHDL.COM 

نخندم که گرفتم رو خودم یجلو زور به ... 

یکن تیاذ یدار دوست تینها یب که رو یکس دادیم فیک انقدر .. 

کردمیم استفاده سوگندم کردن تیاذ یبرا ومدیم رمیگ که یفرصت هر از یحساب داشتم مرض که منم ... 

زنم من...یبد پس جواب دیبا که بله:سوگند . 

_: کوچولو.. تو به برسه چه دمینم پس جواب بابامم به من یباش خب . 

کوچولو؟؟ نگو من به نگفتم تو به دفعه صد من مگه ریام:گفت باخشم و دییسا هم یرو رو دندوناش  

؟؟یگفت یک نه:دادم جواب یتخس با  

کرد اعتراض . 

_: گهید نکن تیاذ رررررریام .. 

_: شد شب گهید شو اماده برو بابا باشه . 

دیپوش رو بپوشه رو بودم گفته من اول از که ییمانتو همون کردیم غرغر که یدرحال ... 

زدم تیرضا یرو از یلبخند . 

کردم پاکش لبم یرو از عیسر یول . 

پنجم و شصت پارت : 

نشوندم یا ه*س*و*ب نرمش یموها یرو و رفتم سوگند سمت به . 

کرد یمیمال ی خنده . 

_: ؟؟یبد منم یها لباس شهیم دلم زیعز  

سرورم چشم:سوگند . 

_: بانو سوگند طال دستت  

نشستم تخت یرو و رفتم عقب عقب ... 

**** ***** ***** ***** ****** 

 :حال

ریام  

برگردم دوران اون به من که شدیم باعث یا بهونه هر یول کنم فکر مایقد به نداشتم دوست ... 

کردمیم مرورشون دیبا برسم ارامش به نکهیا یبرا دیشا یول ... 

رو همشون ... 

بود شده قطع آب یصدا ... 
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بود شده تموم حمومش هورام انگار ... 

شدم رهیخ وارشید و در به و رفتم اتاقش طرف به .... 

داشت قرار اون ی گوشه هم دراور هی که ساده، یلیخ اتاق کی .... 

داشت قرار روش هم یا نهیا و ... 

بود ساده زشیچ همه کال .... 

زدم زده زل خودم به نهیا یتو و بود در به پشتم .... 

زدم نهیا تو خودم به یتلخ لبخند ... 

بودم شده هیکر چقدر .... 

دمیکش صورتم یرو رو دستم .. 

کنم حس رو هام زخم یزبر .... 

بود بودنم زنده روز نیاخر یادگاری ها زخم نیا .... 

ششم و شصت پارت : 

نمیبب رو قبل ریام همون دوباره کنمیم نگاه نهیآ به یوقت داشتم دوست . 

خوردنیم غبطه جذابش ی چهره به همه که یریام . 

بود یافتنین دست و محال یارزو هی فقط نیا یول ... 

بودم کرده فراموش که بود وقت یلیخ خدارو .. 

کرده فراموش رو من هم اون که داشتم نانیواطم ... 

نبودم سرنوشتم نیا بودم ادشی من اگه ... 

نشد سرگردن کرد ه*ا*ن*گ که اون .. 

بودم سرگردون یلعنت یایدن نیا یتو من اما ... 

کردمینم دایپ ارامش هم وقت چیه و .... 

دمیکش حسرت یرو از یاه  

کردینم یرییتغ چیه من صورت نهیا شدن شکسته با یول بشکونم رو نهی داشتم دوست ... 

نه؟؟یا شکستن داشت یا دهیفا چه واقعا  

نیهم کردمیم پاک رو مسئله صورت فقط و فقط یجور نیا ... 

اورد خودم به رو من دراتاق یصدا که بودم غرق خودم برهم و درهم افکار تو ... 

برگشتم عقب به یکوتاه مکث با ... 
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شدم رهیخ بود پوشونده رو بدنش حوله هی فقط که هورام وبه ... 

بردارم تراشش خوش کلیه از رو نگاهم تونستمینم ... 

بود نقص یب و بایز واقعا ... 

یروم سیتند هی مثل ... 

خورد جا کردمیم نگاهش بر و بر طور همون که من دنید با ... 

شده؟؟؟ یزیچ:هورام  

برداشتم روش از و نگاهم ... 

کنم حفظ رو میخونسرد کردم یسع و دادم قورت و دهنم اب .. 

_: باشه؟؟ شده یزیچ دیبا مگه نه  

شده؟ یزیچ کردم فکر من به یبود یزد زل اخه:هورام  

_: بودم فکر تو . 

برگردم خودم ی خونه به عیسر داشتم دوست نبودم فرم رو اصال دادم جواب کوتاه ... 

میبرگرد دیبا زودباش:شد درهم چهرم ... 

من دارم کار یکل نجایا برگشتم تازه ؟ خبره چه اوووو:هورام ... 

_: وقت؟ اون یدار کاریچ  

بخونم نماز و بخورم غذا بردارم لباس خوامیم:هورام ... 

انداخت بهم یدار معنا نگاه کرد تموم رو حرفش که نیا بعداز ... 

ارمیب ادی به رو خدا خواستیم مثال هه گرفتم رو منظورش ... 

مایقد مثل . 

_: زودباش پس . 

فرمانده چشم به یا:هورام ... 

دیدو پوستم ریز یخوب یلیخ حس هورام دهن از هم اون فرمانده دنیشن با ... 

بپوشم رو لباسم من رون؟؟یب دییبفرما شهینم حاال خب:هورام . 

زدم رونیب اتاقش از یا اضافه حرف چیه بدون و دادم تکون دییتا نشونه به یسر ... 

***** ***** ***** ***** ***** 

 :هورام

بخونم نماز خوامیم که گفتم بهش عمد از ... 
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کرد عمیضا و نداد بروز یزیچ اون اما... بدم قلقلک رو احساسش ییجورا هی و بدونم حرفم نیا به نسبت رو العملش عکس داشتم دوست ... 

کردم پرواز لباسام یکشو سمت به و دمیکش یپوف... رفت رونیب اتاقم از که نیا بعداز ... 

نداشتم یخوب احساس خونه یتو ریام بودن از اصال چون بپوشم رو لباسام عیسر داشتم دوست ... 

کردم تنم رو لباسام تند تند ... 

پوشوندم کیکوچ ی حوله یتو رو دیچک یم آب ازشوم که رو بلندم یموها ... 

رفتم جانمازم سراغ به بعد ... 

کنم ازین و راز خوبم یخدا با دوباره غفلت وقت چند نیا بعداز داشتم دوست ... 

نداشتم بزرگ یایدن نیا یتو رو یکس اون جز به که من . . 

کنه میاری تونستیم بزرگ یخدا فقط ... 

بده نجاتم بخوام ازش خواستم یم ... 

زدمیم پا و دست توش که یبرزخ نیا از ... 

برداشتم بود شده گرفته ابشون که موهام یرو از رو حوله . .. 

زدم رونیب اتاقم واز رفتم دراتاقم سمت به کردم یم شونه رو موهام که یدرحال ... 

زد یم دید رو خونه کل یکنجکاو با که افتاد ریام به چشمم ... 

بستم رو در و رسوندم ییدستشو به رو خودم بود شده رهیخ بهم اتاق یتو مثل دوباره که چشمهاش یجلو ... 

زدیم دهنم تو قلبم .... 

داشتم یبیعج یلیخ احساس هی یول چرا دونم ینم ... 

دمیترسینم ازش لیاوا مثل گهید ... 

داشتم بهش یدلسوز و ترحم حس و . ... 

کرده دل سنگ شدت نیا به رو اون که افتاده یبد اتفاق هی درگذشتش گفتیم بهم حسم ... 

کنم درکش که گفتیم بهم نگاهش .... 

بگه برام رو لشیدال اون بزارم و نکنم قضاوت دربارش زود گفتیم دلم .... 

نبوده کار ریتقص اون که کنه قانعم تونست دیشا ... 

کنم کهیت کهیت رو ریام داشتم دوست ومدیم چشمهام یجلو رو مادرم هیخون ی جنازه ادی که یوقت اما .... 

کردم نگاه نبود توشون یاحساس چیه که حالتم یب یچشمها به ... 

بودن؟و روح یب چشمهام انقدر چرا  

_: بده نجاتش..... کنمیم خواهش هورام بده نجاتش .... 
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زن؟؟؟ نیا یصدا دوباره  

؟؟؟.یبفهمون من به یخوایم رو یچ ایخدا  

بدم؟؟؟ نجات رو یا گهید کس یخوایم من از تو وقت اون بده نجات و من و ادیب دیبا یکی بگم و بزنم داد داشتم دوست  

ببندم موندیم التماس مثل لحنش که زن اون یصدا یرو رو گوشم کردم یسع ... 

شدم یم االن از وونهید کرد یم دایپ ادامه صداها نیا اگه ... 

گرفتم وضو و کردم باز و اب ریش .... 

شد اروم قلبم کردم حس گرفتم وضو که نیا از بعد .... 

هفتم و شصت پارت : 

بود شده معجزه که انگار واقعا ... 

وفتادهین براش یبد اتفاق چیه که یکس مثل بودم اروم اروم االن بود اشوب دلم روز چند نیا تو که یمن ... 

نکردم امتحان خودم شدن اروم یبرا رو راه نیا هم اول هون از چرا چرا که فرستادم لعنت لحضه اون خودم به ... 

رونیب اومدم و انداختم نهیآ به هم اخر نگاه . 

بود ستادهیا یقبل یجا هون ریام  

بود شده رهیخ ییدستشو در به مایمستق و کرد ینم نگاه اطاف و دور به گهید که تفاوت نیا با ... 

انداختم نییپا رو سرم و دمیکش خجالت  ... 

گرفتن رنگ خجالت از هام گونه بودم مطمئن .... 

کردمیم احساس وضوح به رو شدیم متصاعد هام گونه از که یحرارت چون ... 

شدم مونیپش بالفاصله که کنم دل و درد خدا با اتاقم ییتنها تو و برم خواستم ... 

ارهیب ادشی به رو خدا هم اون دیشا بخونم رو نمازم ریام یچشمها یجلو دادمیم حیترج ... 

کردم یم امتحان هم راه نیا اما است دهیفا یب دونستمیم ... 

نبود یرنگ که یاهیس از باالتر... گهید دمیرسیم بست بن به فوقش ... 

نکردم یتالش چیه که کردمینم سرزنش رو خودم و سوخت ینم دلم حدااقل یول ... 

برداشتم رو چادرم و جانماز و رفتم اتاقم به ... 

بود گرفته نظرم ریز کامال هم ریام ... 

بودم معذب نشیسنگ ینگاها ریز ... 

برداره روم از رو نگاهش که کنم اعتراض داشتم دوست .... 

کردمیم رو کار نیا دینبا نه اما ... 
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رفتمیم شیپ جدال و جنگ بدون و ارامش با دیبا فعال .... 

کرد پهن نیزم یرو و جانمازم و هال یتو اومدم ... 

بود رهیخ بهم متعجب هم هنوز ... 

کردم سرم رو نمازم چادر حوصله با و رفتم داشت قرار مون هال یتو که یقد ی نهیا یجلو ... 

کرد یم نگاه بهم نهیا یتو از که ریام به یبخش ارامش لبخند  

 ...زدم

برداشتم قدم جانمازم طرف به و برگشتم ... 

داشتم یخوب حس یول چرا دونم ینم ... 

بود یناب حس ... 

بود اومده سراغم به حس نیا که بود بار نیاول نیا مدت همه نیا از بعد ... 

**** **** **** **** **** ***** 

ریام : 

گرفتم ارامش هم من که کردم حس هورام ارامش پر یچشمها به دوختن چشم با ... 

کردم نگاه هورام خوندن نماز به رهیخ و نشستم نیزم یرو ... 

دیسف چادر نیا با....بود شده بایز چقدر  

بردارم چشم ازش یا لحضه تونستم ینم و بودم شده محوش .... 

فرستهیم صلوات داره که دمیفهم هاش زمزمه از شد تموم که نمازش .... 

شد جمع چشمهام یتو اشک ... 

گرفتم دستام یتو چادرشو و رفتم سمتش به .... 

نکردم یتوجه متعجبش یچشمها به .... 

دمیکش یقیعم نفس و کردم چادرش یتو رو سرم ... 

شد هورام تن عطر از پر هام هیر ... 

بهشتم یتو که اورد یم وجود به من در رو حس نیا که یعطر .... 

هشتم و شصت پارت . 

ارامش نیا بو حقم که بخدا ... 

دمیکش.من که یزجر همه اون از بعد ... 

کردم احساس سرم یرو رو هورام دست که بودم خودم یهوا و حال تو ... 
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شدم رهیخ معصومش صورت و یاشک یچشمها به و اوردم باال و سرم ... 

بود شده هم در هم اون صورت ... 

دمیکش نشییپا سرم یرو از و گرفتم رو دستش ... 

کرده تعجب شدت به که بود مشخص کامال چشمهاش از ... 

زدم ه*س*و*ب دستش یرو اروم بودم رهیخ قشنگش یچشمها تو یدرحال ... 

دیکش رونیب دستم یتو از رو دستش یدستپاچگ با که ... 

کردم پاک رو بود کرده سیخ رو گونش یرو که یاشک نباریا و بردم جلو رو دستم دوباره ... 

بودم خسته گهید خودمم ... 

دادمیم پس تقاص دیبا یک تا ... 

شد؟؟ینم تموم من یها یبدبخت چرا ... 

؟؟؟یکرد انتخاب سختت ازمون اون یبرا رو من چرا هات بنده همه نیا از من؟؟؟ چرا ایخدا: کنم هیگال خدا از و بزنم داد داشتم دوست  

ومدمین رونیب بلند سر ازمون نیا یتو از اره خوردم شکست من ... 

؟؟؟یکن ینم تموم رو عذاب نیا چرا ،یمیرح یگیم که تو یول  

هست؟؟ هم تر بدبخت من از اصال  

***** **** **** ***** ********** 

 :هورام

کردم حس کنارم رو ریام حضور که فرستادم یم صلوات داشتم ... 

برد چادرم یتو رو سرش و زد زانو کنارم ... 

دیکش یقیعم نفس و ... 

کشهیم عذاب و زجر داره کردمیم حس ... 

بده ارامش جفتمون به خواستم خدا از لحضه همون ... 

نشست موهاش یرو و رفت جلو ارادم بدون و آگاه ناخود دستم ... 

شد رهیخ بهم ها گرفته برق مثل و کرد بلند رو سرش سرعت با کرد احساس موهاش یرو رو دستم یوقت .... 

گرفت شیات براش دلم دمید رو اشکش پر یچشمها یوقت .... 

شدم غرق بود یبارون که چشمهاش یتو .... 

دیبوس و گرفت رو دستم که ... 

کرد شوکم کارش نیا یحساب ... 
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دمیکش رونیب دستش یتو از سرعت به رو دستم و بودم شدم دستپاچه .... 

میبد دست از رو لحضه نیا و میبزن پلک یا لحضه یحت مینداشت دوست جفتمون که انگار بود یا لحضه چه .... 

کنمیم هیگر دارم که شدم متوجه دیکش صورتم به دستش پشت با که یوقت .... 

بودم؟؟؟ نشده متوجه خودم که بودم افتاده هیگر به یک ... 

نهم و شصت پارت : 

خوردیم چرخ صورتش یتو سرگردون چشمهام ... 

شدم خکوبیم بود بسته دلمه خون که یبزرگ زخم یرو ... 

زد جرقه ذهنم یتو یفکر ... 

شدم اشپزخونه وارد سرعت به ریام یا شده گرد تعجب از یها چشم به توجه یب و شدم بلند سرعت به ... 

ادیم دنبالم که دمیشن یم رو هاش قدم یصدا .... 

بود شده کباب چهره نیا یبرا دلم کنم زیتم رو صورتش خواستم یم .... 

بود یناراحت در غرق شیپ لحضه چند یا چهره .... 

انیپا یب اندوه هی هم دیشا ای یناراحت .... 

دمیکش رونیب نتیکاب از یظرف و پنبه ... 

؟؟یبکن یخوایم کاریچ:ریام  

بود شده باز نطقش و بود دراومده بهت اون از باالخره گرفت خندم .... 

_: یفهم یم یزود به نکن عجله ... 

شدم یم خارج اشپزخونه از که یدرحال کردم اب پر ظرف یتو .. 

کنم کاریچ من خوامیم.که یبفهم تا جان ریام ایب:گفتم ... 

شده درشت چشمهاش دونستمیم.... کنم تصور رو صورتش حالت تونستمیم .... 

چسبوندم؟یم اسمش تنگ جان حاال گفتمیم راهیب و بد بهش شیپ ساعت چند نیا تا که یمن  

ه؟؟یچ هدفم دونستمینم خودمم  

بسپارم زمان به رو زیچ همه خواستمیم نبوذ مهم گهید یول ... 

بشه خواستیم یهرچ گهید ... 

نشستم زانو چهار نیزم یرو . 

زد زانو روم به رو و اومد هم ریام ... 

خب؟؟:ریام  
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_: خب باش داشته صبر ذره هی من زیعز یعجول تو چقدر جمالت به خب ... 

نگفت یزیچ ... 

کردم فرو اب یتو رو پنبه .... 

هیچ قصدم که شد متوجه کنم فکر .... 

گرفت رو دستم  

بمونم یشکل نیهم بزار خواد ینم:ریام .... 

بکشم عذاب و نمیبب قهیدق و هیثان هر بذار .... 

دمیکش صورتش زخم یرو زد که یحرف به توجه یب رو دستم ... 

افتاد هم یرو هاش پلک ... 

بردم نیب از رو بود شده خشک که ییها خون ادیز ی حوصله و دقت با و دادم صورتش زخم به رو حواسم .... 

هفتاد پارت : 

شدم رهیخ شاهکارم به و رفتم عقب یکم شد.پاک صورتش که قشنگ ... 

بود کرده فرق اولش از چقدر ... 

بود شده بهتر یلیخ ... 

بود شده تر بایز صورتش شده خشک یها خون کردن پاک با یول نه بود شده خوشگل و جذاب یلیخ و نبود ترسناک اصال گمینم ... 

نشست لبم یرو یلبخند  

_: کن باز چشمهاتو ییاقا خب ... 

شد رهیخ من به و کرد باز اروم هاشو پلک حرفم نیا با .... 

بشکنم شد عث با دیچک گونش یرو که یاشک قطره ... 

_: جان؟ ریام یشد یچ  

میبرگرد که بخور یزیچ هی باش زود هورام نشده یچیه:کرد من به رو پشتش و شد بلند سرعت به ... 

رفتم اشپزخونه به کندم سرم از و چادرم که نیا از بعد و دادم تکون یسر  

***** ***** ***** ****** **** 

نیشرو : 

نداشتم حوصله و حال اصال  

نویسنگ جو نیا حوصله و حال  

ذاشتمینم شده خراب نیا یتو رو پام عمرا نبودن میمیصم یها دوست و نبودم مجبور اگه ... 
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بود ممکن ریغ برام جو نیا تحمل گهید پاشدم کالفه .... 

نشستم نمیماش تو و گفتم تیتسل دوباره .... 

کردم تعجب افتاد یشخص به چشمم جلو ی نهیا از ... 

کردم دقت شتریب و کردم زیر و چشمهام .... 

بود نشسته نیماش پشت که انگار ... 

برگشتم عقب به زده متعجب .... 

نبود اونجا یکس یول ... 

دیپر باال ادیز تعجب از ابروهام .. 

کنه ریخ به خدا م شد.هم یتوهم .... 

بردم نیماش پخش دستگاه طرف به رو دستم و دادم تکون یسر .... 

خورد؟؟؟یم دوستام هفتم از بعد هم اون خوردینم بر ییجا به که دادن گوش اهنگ ذره هی  

و خودم زنمیم خنده به و خودم  

فراموشت خوامیم زنمیم هیگر به  

تو از که خوامیم. شهینم اما کنم  

بشم بد تو با که خوامیم بشم رد  

شهینم تو یب نشد یراض دلم اما  

روم به رو شهیهم عکست  

روم به رو به زنمیم زل  

چه اما یکنارم کنمیم حس  

دهیفا  . 

بگم امیب زنمیم ایدر به رو دلم  

به رو به رسمیم تا دارم دوست  

شهینم زهم با روت  

و خودم زنمیم خنده به و خودم  

زنمیم هیگر به  

شهینم اما کنم فراموشت خوامیم .... 

کمی و هفتاد پارت : 

بودم گرفته ضرب فرمون یرو دستم با ... 



 

WWWW.NEGAHDL.COM  سایت نگاه دانلود 

 

WWWW.NEGAHDL.COM 

دیچیپ نمیماش یجلو ینیماش که بود اهنگ متن به کامال حواسم ... 

کردم کنترل نیماش و دادم یفوش ... 

وفتادین یاتفاق که روشکر خدا ... 

بودم ایدن اون قامیرف شیپ االن هم من وگرنه ... 

شدم کوچه وارد و چوندمیپ و فرمون .... 

شهینم ادم خود ی خونه جا چیه واقعا .... 

کردم باز موتیر با و در ... 

کردم پارکش و بردم و نیماش ... 

شدم ادهیپ و کردم باز و در .. 

بود نییپا سرم ... 

نشست شونم یرو یدست که بودم خودم یهوا و حال تو و نبود اطراف به حواسم اصال . 

نبود کس چیه یول اوردم باال و سرم زده.شوک ... 

دنیپر باال ناخوداگاه ابروهام ... 

زد شونم به یکس که هستم مطمئن من یچ یعنی .. 

شدم خل حتما . 

شدم توهم دچار بخوابم خوب نتونستم روز دوسه هی ... 

دادمیم سامون و سر کارها به خودمم تر زود هرچه دیبا دادم ادامه رفتنم راه به و زدم یزهرخند .. 

تو رفتم و کردم باز و در ... 

بود کور و سوت جا همه ... 

هستن؟؟؟ کجا هیبق و ایثر پس بود خلوت نجایا چقدر  

بزرگش مادر ی خونه رفته دوباره البد دادم تکون یسر الیخیب .... 

بود رونیب فقط و شد ینم بند خونه تو کردمیم عوض هم اون دیبا .... 

دوم و هفتاد پارت  

داشتم نفرت بره در کار ریز از ینطوریا که یکس از  ... 

رسوندم اتاقم به و خودم و دمیکش یپوف .... 

کارهام سراغ رفتمیم دیبا هم بعدش و دیچسب یم توپ استراحت هی اول ... 

کار کار کار همش ... 
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بود شده خالصه کار نیهم تو میزندگ بودم شده خسته واقعا گهید .... 

بدم استراحت خودم به هم یکم داشتم دوست .... 

بود ساخش رو یافسردگ حتما بره شیپ یطور نیا خواستیم اگه.. کردمیم پا و دست یزیچ یمهمون گهید ی هفته دیشا ... 

کندم تنم از رو لباسم ... 

وترمیکامپ زیم یصندل یرو کردم پرتش و .... 

کردم عوضش رونمیب شلوار با و یراحت شلوار هی سراغ رفتم . 

شهینم ادم خود ی خونه جا چیه واقعا دمیکش یراحت نفس .... 

کردم پرت تختم یرو رو خودم .. 

برد خوابم بالش به دهینرس سرم .... 

********** 

ردمیمیم داشتم. ایخدا .... 

زدم زل بهش و گذاشتم میخون شکم یرو رو دستم .... 

بود کرده احاطه رو بدنم ی همه رونده چکیپ هی مثل درد .... 

شدم پرت نیزم یرو دوباره و شدم بلند ذره هی یول بشم بلند کردم یسع .... 

_: ؟؟؟ینبود ینجوریا که تو  

_: یکرد تو اما نبودم ... 

_: رمیمیم دارم من بده نجاتم ایب ... 

زد یا قهقهه و انداخت دردم از درهم صورت به یالیخیب نگاهه ... 

_: یریبم که خوامیم من رررریبم خب ... 

اومد سمتم بود زده ضربه شکمم به که ییچاقو اون با و گفت و نیا ... 

کنمیم خواهش نه نه:کردم التماس .. 

سوم و هفتاد پارت . 

 

_: اقا اقا  

شدم رهیخ ایثر به و شدم داریب ترس با ... 

دمیکش صورتم یرو یدست .. 

بودم شده عرق سیخ .... 
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بودا یکابوس چه ... 

بود شده خشک دهنم تمام .... 

؟؟..هان من اتاق تو یاومد یحق چه به:زدم داد  

رفت عقب به بلندم یصدا ترس از . 

در ما اقا بخدا:ایثر ... 

بده ادامه نذاشتم .... 

_: زود رونیب برو .. 

اقا چشم:ایثر ... 

رفت رونیب سرعت به و گفت نیا .... 

دمیکش و کردم موهام یتو و دستم ... 

بودم کرده فراموش من یچ یعنی ااایخدا ... 

دمیدیم رو خواب نیا دیبا االن چطور ..... 

بود یحکمت یعنی ..... 

گذاشتم سرم ریز رو دستم و دمیکش دراز دوباره ..... 

دوختم چشم سقف به .... 

کردمیم یوحساب درست استراحت هی تا شدیم تموم هفته نیا هم عیسر کاش .... 

شد زهرم که بود خوابم از مثال نیا .... 

****** ***** ***** **** ***** 

 :هورام

شدم رهیخ شاهکارم به و دمیکش عقب شد پاک صورتش که نیا از بعد .... 

کردمیم رو کار نیهم هم اول از یکاشک ... 

نه؟؟ نبود ترسناک گهید گمینم  

بود اومده در هم هیاول حالت اون از یول ..... 

شدم رهیخ شدیم ساطع برق ازش که چشمهاش تو .... 

بود شده خوشحال من کیکوچ کار نیهم با چقدر ..... 

بکنم هم ترش لیتکم تونستمیم کردم رو کار نیا که من خب یول ... 

شدم بلند یان میتصم هی با .... 
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ننداختم بود زده زانو جا همون هنوز که ریام به هم ینگاه .... 

 به دوباره و برداشتم و کردمیم یدار نگه ازش بها گران یش هی مثل اصل در داشتم رو ازش استفاده حق من فقط که رو خودم مخصوص برس

برگشتم یقبل یجا .... 

ستادمیا ریام پشت و رفتم .... 

دمیکش برس رو موهاش هم بعد و دادم حرکت موهاش یتو شونه مثل رو دستم اول .... 

بود شده خوب چقدر کردم نگاه موهاش به لبخند با کارم شدن تموم از بعد ..... 

ستادیا روم به رو و شد بلند یکوتاه مکث از بعد ریام .... 

نمیبب تشکر و یسپاسگذار ایدن هی فروغش پر یچشمها تو تونستمیم .... 

دیکش بغلش تو منم دفعهی که میبود شده رهیخ بهم همونطور ... 

کردم حلقه ریام کمر دور رو بود افتاده حرکت یب که یدست و دمیخند لذت با .. 

یمرس. یخانم یمرس:کرد زمزمه گوشم یتو ... 

_: نکردم یکار که من ... 

چهارم و هفتاد پارت : 

یندار خبر خودت حتما یکرد کار یکل تو:ریام ... 

دمیکش عقب و خودم انداختم، نییپا سرم .... 

شد؟؟؟ خوشحال همه نیا کیکوچ کار نیا با یعنی ااایخدا  

بود؟؟ محبت محتاج قدر نیا  

***** ***** ***** ******* ** 

بعد هفته کی : 

نیشرو : 

اااایثر ایثر . 

اومد سمتم به دییدویم که یدرحال ... 

اقا بله:ایثر . 

_: ست؟ین یکسر و یکم شد؟؟ رست و راست گهید کارا همه  

باشه جمع التونیخ اقا نه:ایثر .. 

_: باشه یچ همه به حواست تو شم اماده رمیم من پس باشه ... 

راحت التونیخ اقا چشم:ایثر  

5و هفتاد پارت  
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دادم تکون هوا یتو رو دستم . 

_: یبرس کارهات به و یبر یتونیم ..... 

شد دور ازمن و گفت یچشم ... 

گذشته یروزها برخالف امروز  

بود بهتر هوام و حال .. 

بودم دراومده یکسل اون واز ... 

داشت ینم بر سرم از ودست بود شده شروع ختم از بعد شیپ ی هفته از که یهرشب یها کابوس همچنان یول ... 

بودم شده جیگ خودمم واقعا ... 

بود؟؟ یچ ها کابوس نیا حکمت  

شدم متذکر خودم به و دادم تکون رو سرم  

کنم خرابش افکارم نیا با ستین الزم خوبه حالم که امروز که ... 

بودم نشده اماده هنوز خودم ... 

رسوندم اتاقم به رو خودم تند پس .... 

دمیکش یبلند پوف و انداختم لباسام کمد به یاجمال نگاه ... 

برداشت رو میدود وشلوار وکت . 

بود مناسب یمهمون نیا ی واسه .... 

دمیپوش رو شلوارم و کت و کندم تنم از رو لباسام .... 

بود یعال زیچ. همه نکهیا مثله رسوندم نهیآ یجلو رو خودم ..... 

کردم شیخال خودم یرو و برداشتم رو عطرم .... 

بود لیتکم لیتکم زیچ همه گهید .... 

********* ********* ******* *** 

ریام : 

ها گذشته : 

گهید کن عجله سوگند....سوگند:زدم داد .... 

کن صبر ذره هی گهید امیم تو کنبیم عجله چقدر ریام یوا:سوگند ..... 

خانم زودتر:دمیکش یپوف .... 

کردم درست رو کرواتم و ستادمیا سالن یتو یقد ی نهیا یجلو ..... 
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کردم اونور و نوریا کمی .... 

بود شده یعال زیچ همه نیا از همه نیا خب ..... 

نشست شونم یرو سوگند دست .... 

شدم رهیخ باشیز و کرده شیارا یچشمها به و برگشتم ..... 

میبش یکی داشتم دوست گرفتم رو وجودم تمام بودن او با وسوسه .... 

گرفتم رو کشیبار کمر و انداختم دست ..... 

کرد دایپ تماس نمیس با نشیس .... 

بود ختهیر چشمهاش یرو که ییها یچتر یطناز با ..... 

هاا ادیم دوستت االن ریام کن مراعات:گفت یلوند با و زد کنار رو ... 

_: میکرد تموم رو کارمون ما ایب تا ..... 

دیکش عقب رو خودش یکم و اورد فشار نمیس یرو دستاش با .... 

یزنیم بهم رو پممیت گهید نکن تیاذ گمیم ریام:سوگند .... 

دمیبوس رو شیشونیپ نرم و دمشیکش یجلو دوباره .... 

چسبوندم.شیشونیپ به رو میشونیپ ...... 

گرفت قرار گهیهمد مماس هامون ینیب ..... 

_: یخانم یرینم ییجا چیه تو نخوام من تا .... 

؟؟؟؟یداریبرنم دست هم لحظه نیاخر نکنه کارتیچ بگم خدا ریام:سوگند  

 ....نچ:_

دراورد خوب حال و حس اون از رو جفتمون فونیا زنگ که شدم کینزد فرمش خوش یلبا به اروم و گفتم ..... 

_: شهیم ضدحال شهیهم مثل اه .... 

کرد صاف رو رهنشیپ و کرد یزیام طنتیش ی خنده .... 

گه؟؟ید دوستته همون کرد خوب  

بود شده نابود شمیارا تمام االن تا وگرنه کنم تشکر ازش دیبا .... 

رسمیم بعدا شماهم حساب:گفتم یبلند یصدا با رفتمیم فونیا سمت به که یدرحال ..... 

نهیبش لبام یرو یلبخند شد باعث کردکه یا خنده .... 

من سوگند بود نیریش چقدر .... 

6هفتادو پارت  
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بود خودش زدم حدس درست بله کردم نگاه .... 

رفتم استقبالش به و کردم باز رو در ..... 

بود نکرده یرییتغ چیه شدم خوشحال دنشید با ..... 

دمشیکش اغوشم به  .... 

_: یکرد گم راه یمیقد قیرف به به .... 

داداش رمیگیم رو حالت هستم، حرفم یرو هم هنوز من و خان ریام یمعرفت یب یلیخ دتویکش هم یتو رو ابروهاش .... 

ریبگ رو حالم یمیقد قیرف باشه:زدم شونش یرو خنده با ..... 

میبرگشت سمتش به و میشد متوجهش سوگند سالم با .... 

نیشرو اقا دیاومد خوش یلیخ ریبخ دنیرس دیهست خوب:سوگند ..... 

شد دهیکش سوگند یرو نیشرو یچشمها ...... 

شد سوگند به رهیخ یا لحظه کردم حس .... 

ن؟؟یخوب شما ممنون یلیخ سالم:گفت لبخند با و دیدزد رو نگاهش زود اما .. 

شما یایپرس یاحوال از:گفت خودش خاص طنتیش با سوگند .... 

خانم خوامیم عذر واقعا....گهید شونهیا ریتقص:رفت من به یا غره چشم نیشرو .... 

_: تر مناسب وقت هی ی واسه دیبزار رو زهایچ نیا گهید بسه ... 

میستیباا نجایا میتونینم که ابد تا داخل میبر بهتره االن ..... 

کنه حرکت تر جلو که زدم اشاره سوگند به و دادم هل جلو به رو نیشرو ..... 

کردم حرکت نیشرو ی شونه به شونه خودمم بستم رو در ..... 

مینشست سالن یتو یسلطنت یها مبل یرو و میرفت .. 

ارهیب اشپزخونه از رو ییرایپذ لیوسا تا رفت هم سوگند ..... 

میباش داشته یسرخر مشترکمان یزندگ اول خوادینم بود گفته و بود کرده مخالف اما.... رمیبگ خدمتکار شیراحت یبرا که بودم گفته بهش .. 

7 و هفتاد پارت : 

نمیزتریعز نداشتم هم دوست خب یول بودم موافق حرفش نیا با هم من خود البته .... 

کنه خسته بزرگ ی خونه نیا یکارها با رو خودش .... 

بشه تیواذ .... 

 

بود گرفته باال نمونیب بحث .... 
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شتریب و بهتر یلیخ المان یتو کردن کار یایمزا که کنه متقاعد رو من داشت یسع هم نیوشرو  

رانهیا یتو کردن کار از .... 

 

بهتره یلیخ خودمون کشور نیهم یتو کردن کار که بود نیا دمیعق و بودم مخالف باهاش کامال من یول ..... 

 

میبد توسعه رو شرکت گهید هم با جا نیهم و ادیب که کنم قانعش خواستمیم ..... 

 

کرد یم دایپ شیافزا یکل هم سودمون بالطبع خب و..... شدیم شتریب شیسرما شرکت هم یجور نیا و من شرکت دراصل .... 

 

نیشرو ممیصم و یمیقد دوست از بهتر یوک ... 

 

بسپارم دستش به رو یبزرگ اون به شرکت نصف و کنم اعتماد بهیغر به تونستمینم .... 

میبزن خنجر پشت از و میکن انتیخ گهیهمد به که نداشت امکان وقت چیه و میبود برادر مثل نیشرو و من ..... 

****** ****** ****** ******* ** 

ریام : 

؟؟؟ تونست چطور ایخدا بودم شده یعصب:حال زمان  

؟.....بکنه من با رو کار نیا که تونست چطور مشفق نیشرو دوستم نیبهتر  

بود گرفته نظر ریز و من بیعج یها حالت که افتاد هورام به چشمم .... 

زمیبر بهم رو ایدن داشتم دوست ... 

گرفتم رو هورام دست و رفتم .... 

شدم رهیخ چشمهاش یتو .... 

ه؟؟؟یچ که بدم صیتشخ تونستمینم که گنگ زیچ هی ،نفرت،ویخوشحال غم:بود چشمهاش یتو زیچ همه  

خوامیم:کردم زمزمه و نشوندمش بود شیپ سالها مال که خودم مخصوص و یمیقد یصندل یرو  

کنم روشن برات رو زیچ همه .... 

،،،یسرگردون نیا از....بودم شده خسته گهید  

نفرت نیا از  

کنهیم نابود و خورهیم خوره مثل رو من داره مرگم از بعد هنوزه که هنوزم که یفکر نیازا .... 
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بود شده مشتاق چشمهاش ... 

دمیرس جا نیا به کجا از من که بفهمه داشت دوست .... 

شدم زیانگ نفرت.... شدم بد انقدر .... 

 کرده رفتار باهام یمهربون با و بود کرده رییتغ درجه هشتاد صدو که یروز اون از بعد چون... باشه شده متنفر من از که دادمیم حق بهش

 ....بود

کردیم فرار من از همش و کرد ینم نگاه من به گهید ... 

بود کرده یعاص رو من و بود گرفته سر از رو سابق یرفتار بد اون دوباره .... 

بود هاش یرفتار بد داشت هورام شیپ گذشته کردن رو یبرا هم یلیدل نیشتریب .... 

باشه متنفر من از گهید نداشتم دوست .... 

کنه رفتار من با خوند نماز که یا موقع نیهم مثل داشتم دوست .... 

بود شده رو به رو نیا از چرا واقعا ..... 

8 و هفتاد پارت  

داره دراز سر قصه نیا نه انگار یول کنهیم رفتار من با متیمال با بازهم رفتارش از بعد کردمیم فکر .... 

خوردیم رو من تمام خوره مثل داشت که درد از بشم راحت خواستمیم کردم شروع گرفته یصدا با ... 

: شد شروع موندیم من یبرا برادر مثل که یکس دوستم نیبهتر برگشت از زیچ همه ... 

ومدیم ادمی خوب روز اون ... 

اومد ما شیپ راست هی فرودگاه از که ..... 

دمیدیم داشتم را بودم دهیند بود وقت چند که رو یدوست من بود یعال زیچ همه .... 

میبود برادر تا دو مثل نیشرو و من ... 

میبود تر کینزد بهم هم یخون برادر دوتا از یحت ...... 

 نیشرو که بود خوشحال هم من و بگرده جارو همه داره دوست که گفتش میبگرد و میبر روز اون بود قرار بود دور تهران از سال چند چون

کنم همراه خودم با شراکت تو و اون خواستمیم هست ..... 

داشتم اعتماد نیشرو به شتریب چشمهامم از که بگم تونستمیم قطع به و میشناختیم رو گریهمد که بود سال نیچند باالحره ..... 

میبگذر زایچ نیا از .... 

میبد نشونش و شهر که میرفت گفتمیم داشتم ..... 

شد شروع روز همون از اتفاقات نیا استارت دیشا دونمینم ..... 

اومد سوگند و من ی خونه به اول روز که یوقت ... 

ه؟؟یک سوگند:حرفم وسط دیپر  
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بزنم رو حرفم بذار:رفتم یا غره چشم ..... 

کرد یعذرخواه ب*ل ریز و انداخت نییپا رو سرش .... 

بود طرفه هی فقط عشق نیا کنم فکر البته میبود هم عاشق سوگند و من:دادم ادامه .... 

 رفتم شیخواستگار به بدم سامون و سر رو میزندگ تونستم... ادیز تالش و زحمت با تونستم نیا از بعد اخر در من و میبود دوست هم با سال چند

کردم فراهم عیسر یلیخ و یعروس مقدمات میبود هم عاشق که چون و .... 

اومد لبم یرو یلبخند .... 

ارمیب بدست رو بود ارزوم که یزن رو اهامیرو زن بودم تونسته باالخره بود میعروس شب همون عمرم روز نیبهتر .... 

ارمیب ادی به روز اون از بهتر یروز تونمینم گهید ..... 

9هفتادو پارت  

کنم؟؟؟ فیتعر رو سرگذشتم ی هیبق یذاریم ه؟؟یک سوگند که شد برطرف تیکنجکاو حس حاال خب:گفتم و دوختم هورام به رو نگاهم دوباره بعد  

داد تکون موافقت ی نشونه به یسر ... 

رفتن ور هاش ناخن با کرد شروع بعد و .... 

:  اونجا... موندیم اونجا هم روز ی همه اگه خودش ی گفته به و داشت اونجا به یخاص ی عالقه نیشرو شهیهم اخه... تهران بام میرفت روز اون

شد ینم یتکرار هم یا ذره براش ..... 

زدم صدا سوگندرو : 

؟؟؟یشد اماده زمیعز  

گهید میبر رمیام اره سوگند ... 

ده؟؟یم لفتش چقدر دوستت نیا یوا:گفت زمزمه حد در اورد تر نییپا رو صداش ولوم بعد  

شدم اماده اون از زودتر من ینیبیم بدتره که هم خانم هی از .... 

برسه افشیق و پیت به دیبا لحضه نیتااخر تا و برسه خودش به دیبا یحساب نیشرو نیا یول تو با حق:دمیخند .... 

پروند جام از رو من نیشرو یصدا ... 

شد شدنم شوکه شتریب باعث زدیم حرف پشتش داشتم چون شتریب ..... 

؟؟؟یکنیم بتیغ یدار:نیشرو  

افتادم خنده به و کنم کنترل رو خودم نتونستم من و میانداخت بهم ینگاه سوگند و من ..... 

میکنیم بتیغ میدار پشتت یهست تحفه یلیخ که نیا نه:زدم شونش یرو و رفتم نیشرو سمت ... 

ک گفتیم داشت یک بود معلوم کامال بله:نیشرو .... 

شد شب که نزن فک انقدر حاال قیرف یا تحفه یلیخ اصال تو حاال خب:گفتم رفتمیدرم سمت به که یدرحال و کنه کامل رو حرفش نذاشتم ... 

برهیم زمان یکل اونجا میبرس تا ... 



 

WWWW.NEGAHDL.COM  سایت نگاه دانلود 

 

WWWW.NEGAHDL.COM 

دمیشن سرم پشت رو پاش یصدا ..... 

گهید میریم میدار باشه ینیبچ کبرا صغرا خوادینم حاال:نیشرو .... 

شدم.خارج در از هیبق تر زود و بودم جلوتر ..... 

دمید سوگند به رهیخ رو نیشرو برگشتم یوقت .... 

کردم زیر رو چشمهام و خورد گره هم در ابروهام ناخودآگاه .... 

کنم دور ذهنم از رو چرت افکار نیا کردم یسع ..... 

کنمیم فکر دارم طور نیا دوستم نیبهتر ی درباره که دمیکشیم خجالت دیبا واقعا .... 

بود دیبع من از .... 

شدم مسلط خودم به و بستم رو چشمهام ..... 

میافتاد راه به تر جلو و گرفتم رو سوگند دست ..... 

میریم جلو جلو میدار ما زشته ریام:گفت گوشم ریز سوگند .... 

عقبه دوستت ... 

کردم نگاهش بد و برگشتم .... 

ببرم باال رو صدام نداشتم دوست اصال .... 

نداره هم یعاد ولوم اون صدام دونستمیم یول ... 

هشتاد پارت : 

_: سننه؟؟ رو تو باشه خب  

؟یکنیم دعوا چرا باشه:شدم شیدلخور متوجه  

رجان؟یام شده یزیچ:بدم ادامه که نذاشت نیشرو یصدا  

وفتهیب چشمهاش به چشمم نداشتم دوست . 

قیرف نشده یزیچ نه:گفتم کردمیم قفل رو خونه در که همونطور .... 

نگفت یزیچ و انداخت بهم یمعنادار نگاه سوگند ..... 

شدم حساس حد نیا تا چرا که دونستمینم خودمم واقعا .... 

بودم شده حسود انقدر سوگند به ادمیز عشق خاطر به حتما .... 

وفتهیب من قشنگ گل من سوگند به نگاهش یکس یحت نداشتم دوست ..... 

اونجا به میدیرس یا خورده و ساعت هی بود کینزد بام به بایتقر ما ی خونه که اونجا از و میشد نیماش سوار ..... 

 سوگند ناز با یها لبخند نیا از تر بد و شد یم.رهیخ سوگند به نیشرو یگاه چند از هر چون شد ینم واقعا باشم خونسر کردمیم یسع یهرچ

کردیم یجر و من که بود بهش ..... 
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یبزن لبخند من یرو به یدار حق فقط تو که بگم و بکشم.داد سرش داشتم دوست .... 

گرفتم بود که یسخت هر به رو خودم یجلو که  .... 

 هی داشتم که یا مشغله پر ی هفته از بعد و گذرهیم خوش بهم یحساب ساعت چند نیا یتو کردمیم فکر میبخور شام و میبر رستوران شد قرار

خوردم حرص و خوردم حرص فقط یول کشمیم یراحت نفس ..... 

بود بام یحوال که آشناهام از یکی رستوران میرفت گفتمیم داشتم ..... 

اومد زمونیم سمت به من دنید با امیت .... 

شدم بلند احترامش به .... 

دادن سالم امیت به من از بعد نوبت به و ستادنیا من بند پشت هم هیبق .... 

مجد یاقا دیگذاشت ما سر منت دیفرمود رنجه قدم به به:گفت و من به کرد رو امیت .... 

امیت نکن لوس رو خودت:دمیخند ..... 

نیدار لیم یچ نمیبب بده سفارش حاال پسر یخر یلیخ:دیخند هم اون .... 

بدم؟؟؟ سفارش من اجازت با جان نیشرو:گفتم و نیشرو به کردم رو  

بده سفارش ریام هیحرف چه نیا:نیشرو .... 

اریب رو یشگیهم سفارش پس:زدم زل امیت به ... 

چشم یرو به:امیت .... 

ینکن یباز را و گارسون نقش وقت اون یینجایا ریمد تو گفتم مثال من رهیم ابرومون یارین خودت حاال:گفتم خنده با .... 

کنمیم بلندت سر نترس:زد شونم به ..... 

نشستن سرجاشون دوباره نیشرو و سوگند رفت یوقت ..... 

_: برگردم و بشورم رو دستام برم من زمیعز .... 

اجازه با جان نیشرو دیببخش ... 

عشقم برو:سوگند .... 

باش راحت پسر هیحرف چه نیا:نیشرو .... 

رفتم یبهداشت سیسرو سمت به و دادم تکون یسر ..... 

 صحبت باهاش داره و چسبونده سوگند گوش به کامال رو سرش نیشرو دمید که کردم حرکت مینشست که ییجا طرف به و شستم رو دستم

کنهیم ..... 

شد زیر چشمهام آگاه خود نا .... 

گرفت رو وجودم کل شک .... 

بود شده من زن کینزد انقدر که گفتیم یچ داشت یعنی .... 
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1 و هشتاد پارت : 

ارمیب نییپا رو نیشرو دکور برم و بشم زایچ نیا و رفاقت الیخیب لحظه اون داشتم دوست .... 

کردم اکتفا هم یرو هام دندون دادن فشار به فقط اما .... 

دمیکش رو موهام و کرد موهام یتو رو دستم شدمیم یعصب و کالفه یوقت که عادتم به .... 

زد جوونه دلم یتو شب همون دیترد و شک شد شروع شب همون از من یبدبخت یدونیم ..... 

رفتم اونا سمت به و دادم نشون خونسر بود که یبیترت به و خودم .... 

دیپر من دنید با نیشرو رنگ کردم حس ..... 

د؟یپر رنگش واقعا که نیا ای کردمیم فکر طور نیا .... 

زایچ نیا به نکنم فکر کردم یسع .... 

ستین یادم نیهمچ نیشرو که بودم مطمئن .... 

بخونم رو قتیحق چشمهاشون از کردم یسع و نشستم یصندل یرو ..... 

شدینم رهیخ چشمهام به اصال که سوگند .... 

کرد؟؟یم فرار نگاهم از چرا ختیر دلم یتو یبد یلیخ حس .... 

زدم یالیخیب به بود که یسخت هر به و خودم ..... 

زمیبر بهم اساس و هیپا یب و مزاحم افکار نیا با رو شبم خواستمینم .... 

گرفت شکل لبام یرو یلبخند باالخره و شد هم موفق .... 

اوردن رو غذامون هم موقع همون ..... 

گذشت اشیخوب و ها یبد ی همه با هم شب اون .... 

 به بره شب ی موقعه نیا و کوفته و خسته بذارم که بودم نشده معرفت یب قدر اون هنوز نذاشتم که بمونه اونجا و هتل بره خواستیم نیشرو

 .... هتل

رفتیپذ هم اون و کردم اصرار .... 

میبد نیشرو به اتاقارو از یکی که داشت یبیع چه و داشت اتاق یکل خونمون ..... 

موند ما شیپ نیشرو و گذشت هم روز اون اره .... 

میشدیم تر دایش و تر عاشق روز به روز سوگند و من و بود اروم یچ همه روزها نیا ..... 

بندازه راه رو شراکت من با که کنم یراض رو نیشرو تونستم هم گهید طرف از ..... 

شد تعجبم باعث یلیخ .... 

رانیا تو کردن کار بود شأنش کسر انگار ییجورا هی و کردن کار جا نیا با بود مخالف یکل که یکس .... 

نجایا ادیب و بده سامون و سر رو کارش که کرد قبول باالخره .... 
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کاراش کردن فیرد یبرا برگشت المان به بعد هفته هی پس ..... 

برگرده بازم نیشرو که بود قرار و گذشتیم سرعت به ها روز .... 

میبر نیشرو استقبال یبرا فرودگاه به میخواستیم هم سوگند و من ..... 

کنه داریب و من دیرس رفتن یها کینزد یوقت بودم گفته سوگند به و بودم خواب ..... 

کرد صدام سوگند که بودم یقیعم خواب تو .... 

ها شهیم رید پاشو رمیام زم؟یعز:سوگند ..... 

ومدیم خوابم هم هنوز و بودم خسته یلیخ .... 

دمیکش آغوشم تو رو سوگند و انداختم دست .... 

یزد بهم و افمیق و پیت همه ریام نکن:کرد اعتراض ..... 

شدم رهیخ بهش و کردم باز رو چشمم هی .... 

دیپر سرم از کل به خواب دنشید با ..... 

شدم رهیخ سوگند به متفکر و شدم بلند .... 

؟؟؟؟یکنیم نگاه من به ینطوریا چرا وا:سوگند  

_: هان؟؟ یکرد شیارا قدر نیا که یعروس میبر میخوایم مگه  

ندارم؟؟؟؟؟ حق گهید یروزها برسم خودم به دیبا من یعروس میبر میخواست وقت هر مگه داره؟؟؟ یربط چه ریام وا:شد گرد چشمهاش  

کن پاک برو یکن شیارا همه نیا دینبا نه:رفت باال ناخودآگاه صدام ..... 

انداخت باال یا شونه یالیخیب با ... 

امیب یجور نیا دارم دوست رمینم:سوگند .... 

رسهیم نیشرو االن گهید شو اماده شو بلند هم تو .... 

0 و هشتاد پارت : 

ن؟؟؟یشرو:دیپر باال ناخوداگاه ابروم ..... 

خب نیشرو اقا:گفت لکنت با ... 

ریام گهید پاشو نبود حواسم .... 

یکنیم پاک رو شتیارا شماهم شمیم اماده من یدرحال و شمیم اماده من یاوک:گفتم خونسر شدم یم پا یدرحال ..... 

اایدیم ریگ یدار دوباره ریام اه:گفت کنان غر غر ..... 

دمیپر سمتش به و دادم دست از رو کنترلم حرفش نیا با .... 

خورد سرش پشت وارید به پشتش که گذاشت عقب به یقدم نیا بنابر نداشت من از رو حرکت نیا انتظار .... 
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شد رهیخ من به تعجب از شده گشاد یچشمها با .... 

_: م باال و من سگ یرو اون  

کن کم رو شتیارا برو گمیم بهت سوگند ارین ..... 

کنمینم هم کمش و نمیبینم شمیارا یتو یمشکل چیه من:سوگند ... 

کردمیم شیارا ینطوریهم هم قبال... هستم یقبل سوگند همون من ؟؟؟یشد حساس انقدر چرا تو دونمینم واقعا .... 

ینبود که مجبور ینکن ازدواج من با یتونستیم اول همون از یداشت مشکل اگه .... 

3و هشتاد پارت  

زدن شمیآت که انگار حرفش نیا با .... 

زدم یلیس صورتش به و شدیچ دمینفهم .... 

بود شده شوکه هم اون .... 

بود کرده بلند روش دست حاال گفت ینم بهش تر نازک گل از که یکس .... 

بودم شرمنده خودمم .... 

داشتم بهش که یعشق تمام با رهیبگ یسوار من از خواستیم... کردمیم هم ولش یول دادمیم نشون تیحساس داشتم گهید یادیز منم .... 

 یول.... تو یبرا حرفم نیا باشه مسخره دیشا بده گوش و بگم من یهرچ داشتم دوست ییجورا هی ارهیب در یباز پرو جلوم اون بازم خواستمینم

کردمیم ی فشار با هم روش و... بود نیهم من نظر ها موقع اون ..... 

اومد یهد که بدم اذامه خواستم و دمیکش یقیعم نفس .... 

بود شده رهیخ یهد به شده پنچر حاال که افتاد هورام به نگاهم .... 

افتادم خنده به و رمیبگ رو خودم یجلو نتونستم که بود شده بامزه افشیق انقدر .... 

شدن رهیخ من به متعجب و برگشتن سمتم به یهد هم و هورام هم همزمان ..... 

دمیخندیم و دادمیم تکون رو سرم ..... 

کردیم نگاه من به اخم با داشت.حاال و بود دراومده هیاول تعجب اون از چهرش هورام ... 

بود شده متوجه رو هام خنده لیدل کنمیم فکر ... 

زدیم طلبکار دیشد چهرش چون .... 

دادم نشون یجد رو خودم و گرفتم رو دنمیخند یجلو یسخت به ..... 

ه؟؟یچ:گفتم اخمو و کردم یهد به ررو  

شوکه تو هنوز من یناگهان حالت رییتغ از که خوندمیم یهد داغون و درب ی چهره از ..... 

دادمیم حق بهش هم واقعا ... 

بود شده عبوس چهرمم و بودم کرده هم تو و اخمم االن یول زدمیم قهقهه شیپ ی هیثان چند نیهم تا .... 
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دهیکش براش یا نقشه هی نکهیا مثل داره کارت سهراب:یهد .... 

_: میبر خوبه . 

****** ***** ****** ****** **** 

 :هورام

4و هشتاد پارت : 

دادن بهم ارویدن که انگار کنهیم فیتعر رو شیزندگ واسم گفت که یوقت ... 

شدمیم خفه یکنجکاو از داشتم هفته هی نیا یتو .... 

بشه؟؟ عاشقم کشته رو نمیتر زیعز که یکس اونم روح هی نداشتم دوست واقعا  

شمیم راحت یلعنت کابوس نیا از باالخره و نمیبیم کابوس هی دارم کردمیم فکر اوقات یبعض واقعا .... 

شدم یجور هی کرده ازدواج گذشته در اون گفت یوقت .... 

باشه شده عاشق قبال ترسناک بایتقر و یخون ی چهره نیا با روح نیا.... بود سخت برام هضمش واقعا یول چرا دونمینم .... 

دادمیم گوش ریام یحرفا به و بود شده گوش بدنم تمام .... 

ومدیم لباش یرو یتلخ لبخند... زدیم حرف ،زنش سوگند از یوقت ..... 

بخونم هستن یچ ارمیب در سر تونستمینم من که احساس یکل با رو حسرت و غم چشمهاش یتو از تونستمیم ..... 

بشه کیشر باهاش قراربوده و اومده رانیا به که گفت نیشرو دوستش از .... 

بشنوم رو ماجرا تمام داشتم دوست و.... بودم شده رهیخ دهنش به مشتاقانه .... 

شد یخال بادم یهد موقع یب اومدن با یول .... 

بشکنم رو گردنش موقعش یب ورود نیا یبرا خواستیم دلم و شدم رهیخ یهد به غضبناکم نگاه با .... 

بود اومدن ی موقعه چه نیا اه .... 

میبرگشت طرفش به یهد منو ریام ی قهقهه با که گفتمیم راهیب و بد بهش دلم یتو داشتم .... 

کرد؟؟؟ ینجوریا هوی چرا وا  

بود؟؟؟ شده زده جن  

یهد سمت کرد رو و شد یجد یا دفعه هی که میکردیم نگاه بهش رهیخ رهیخ ینطوریهم .... 

ه؟؟یچ:ریام  

بود شده یشاک ریام طلبکار لحن از که انگار رفت هم یتو اخماش یهد .... 

خوردیم بر بهم زد،یم حرف باهام یطور نیا یکس و میبود هم من داشت هم حق البته .... 

دهیکش.براش یا نقشه هی نکهیا مثل داره کارت سهراب:یهد ... 
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شد زیت سهراب اسم دنیشن با گوشام .... 

بود؟؟؟ برگردونده ما طرف به رو سرش قایدق نیماش یتو که سهراب همون  

برهیو یرو رفت بدنم سهراب اسم دنیباشن ناخوآگاه .... 

دمیترسینم ریام و یهد از دمیترسیم یهاد و اون از که یجور اون یول چرا دونمیاانمیخدا یوا .... 

کردیم پرواز بدنم از روح مشونیدیم اصال .... 

داشتم جفتشون به نسبت یبد احساس .... 

میبر خوبه:ریام  ... 

رفتن رونیب بود شده من مخصوص وقت چند نیا یتو که یاتاق از یهد همراه و گفت و نیا ..... 

بودم شده یحرص .... 

زدم وارید به. یلگد اراده یب اه .... 

کردایم فیتعر داشت ایخدا .... 

نکنه فیتعر برام گهید و کنه یقاط هوی دمیترسیم ... 

بشنوم اخرش تا داشتم دوست  

بمونم یخمار تو خواستمینم .... 

5و هشتاد پارت : 

بکشم سرک هم اون گذشته یتو داشتم دوست ییجورا هی.... بود مهربون من با یلیخ یهد هفته کی نیا یتو هم گهید طرف از .... 

بزنم حرف باهاش دمیترسیم یول .... 

بودم یجون سگ چه من هم واقعا .... 

بود شده ونهید االن تا د وفتایم براش ترسناک و بیغر و بیعج اتفاق همه نیا من از ریغ یا گهید کس اگه .... 

کلفتم پوست یلیخ من که بود معلوم .... 

بود مرده االن بود من یجا یهرک که بخورم قسم قطع به تونستمیم ..... 

شدم کالفه دمیکش یپوف ... 

بود نیهم کارم هم هفته هی نیا یتو .... 

من؟؟؟ چرا که نیا به کنم فکر و نمیبش  

بشه؟؟؟ من عاشق دیبا چرا واقعا  

نداشتم براشون یجواب چیه که بود شده تلنبار ذهنم یتو سوال یکل دیکش ینم مغزم گهید .... 

شد موندم زنده باعث و بود شده ونهید هوی زهرا چرا بود مجهول واسم هم هنوز .... 
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کاره انتیخ هی من تر پاک گل از مادر که گهیم مرد نیا چرا...  گرفت شیات خونه چرا  

کردیم تبرئه رو خودش داشت هم دیشا .... 

کنم شک مادرم بودن پاک به یا لحظه یحت داشتم دوست .... 

بودم ادم هم من خب یول .... 

خوردیم رو جونم تمام داشت شک .... 

کنم ریدرگ و خودم برهم و درهم افکار نیا با و نمیبش گوشه هی تونستمینم که ابد تا... زدم رونیب اتاق از .... 

کنم یفضول خونه یتو ذره هی خواستیم دلم .... 

بوده بایز یلیخ گذشته در که بود معلوم و بود یبزرگ یلیخ ی خونه .... 

خوردیم چشم به گوشش گوشه انکبوت تار که بود متروک یجا االن یول .... 

بود داشتم اقامت من که یاتاق چپ سمت بزرگ بایتقر و لیطو رو راه هی .... 

کرد جذب خودش به و من و داشت یمرموز حالت هی .... 

شدم کیتار بایتقر یرو راه اون وارد و رفتم جلو اهسته یها قدم با .... 

گنگ ترس هی داشتم یخاص احساس یول چرا دونمینم ... 

کنم دور کلم از و مزاحم افکار کردم یسع  ..... 

کرد خکوبیم و من اومد اتاق یتو از که ییصدا که رفتم تر جلو .... 

افتاد کار از قلبم کردمیم حس .... 

بود یچ ایخدا یوا .... 

برگشتم یسست با و کرد دنیلرز به شروع دستام .... 

اومد صدا دوباره .... 

بود ناله یصدا... کردم دقت که شتریب .... 

ومد؟؟؟؟یم کجا از  

بود خودم اتاق از صدا کنم فکر .... 

کردم حرکت صدا منبع طرف به و دادم قورت صدا و سر با و دهنم اب .... 

بود اهسته ی اهسته قدمام ... 

بشم مواجه بود قرار که یزیچ اون با دمیترسیم دیشا .... 

6و هشتاد پارت : 

کن باز و اون اروم و برم اتاقم در طرف به اروم کرد مجبورم و نداد امونم یکنجکاو یول دمیترسیم .... 
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شد گشاد ادیز ترس و تعجب از چشمهام شخص اون و اتاق داخل دنید با ..... 

****** ****** ****** ******* *** 

 :شهره

نمیبب و نمیشرو دوباره بود قرار و بود شنبه امروز .... 

؟؟ االن گفتم یچ شدم متعجب  

من؟؟ نیشرو . 

بدم بهش جونمم بودم حاضر یحت و بودم عاشقش واقعا .... 

یکس داشتن دوست هیخوب حس چقدر ... 

خواستمشیم شتریب خودمم از یحت بودم عاشقش ، داشتم دوستش من اره .... 

و بود سرجاش ترسم هنوز یول  

حموم رفتم مامان با فنگ و دنگ تا هزار با روزید که بود نیا تر حیفج همه از .... 

باشم تنها هم یا هیثان یحت دمیترسیم .... 

کرد مسخره و من موضوع نیا بابت انیش چقدر که بماند دمیخواب مامان شیپ و رفتم شب اون .... 

کردیم درکم کاش .... 

بشم مارستانیت هیراه بود کینزد گهید من .... 

مارستانیت ای شمیم گورستون ی رونه ای وفتهیب برام اتاق یتو اتفاق گهید بار هی اگه دونستمیم ... 

داشتمیبرنم.... دادمیم براش جونمم قضا از که بداخالقش سیرئ و شرکت اون از دست دمیترسیم هم سگ مثل که نیا با یول .... 

برسونه و من بودم گفته انیشا به و بودم شده داریب .... 

 بود شده چطور حاال... برم باهاش خواستمینم و.... کردمیم یبدقلق من برسونه و من خواستیم اون که هم یاوقات چون بود کرده تعجب انیشا

دادمیم بهش و شنهادیپ نیا خودم که ..... 

برسونه و من که بود کرده قبول چارهیب یول ..... 

دمیخریم زمان خودم یبرا حداقل یجور نیا شد ینم ظاهر مرد اون باشه شیپ یکس که نیا صورت در چون بود یعال ... 

7 و هشتاد پارت : 

 امن اگه یحت باشه دهیرس مرگم زمان اگه که داشتم اعتقاد موضوع نیا به دایشد رمیمیم حتما باشه دهیرس مرگم زمان اگه یزمان چه گرفت خندم

رمیمیم باشم محافظم نفر هزار با و جا نیتر .... 

بود؟؟؟ میچ واسه کردنا فرار نیا پس  

شدم رهیخ خودم به نهیا یتو و زدم یتلخ لبخند .... 

رم؟؟؟یبم بود قرار واقعا یعنی  
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شدیم کمینزد شتریب لحظه هر.مرگ که انگار .... 

زدم کنار و افکارم بود که یبدبخت هر به .... 

کردم کشوم تو دست .... 

باشم نیبهتر هفته اول خواستمیم .... 

ومدمیم چشمش به یجور نیا دیشا .... 

کجا مشفق نیشرو و کجا من خوردینم اب دلم بازهم یول .... 

کردم یخال دستم کف و پودر کرم .... 

کردم یکرم و انگشتم و بردم جلو و انگشتم .... 

زدم... کرم صورتم به . 

کردن ور اون ور نیا یکل از بعد ادیب بهم که گشتمیم خوشرنگ رژ هی دنبال رژا یتو رژ سروقت رفتم بعد .... 

برداشتم و قرمزم رژلب ... 

 تو شتریب و بشه یا قلوه لبام شدیم باعث که بود ام دهنده حجم زشیانگ وسوسه و قشنگ رنگ بر عالوه و ومدیم بهم نیهم همشون از شتریب

ادیب چشم ی ... 

امیب نیشرو چشم به فقط فقط همه چشم تو نه البته امیب چشم تو که خواستمیم رو نیهم هم من و .... 

زدم صورتم به و برداشتم و داشت فرق رژم رنگ با درجه دو یکی که یا رژگونه .... 

کردم لیتکم رو شیارا چشم خط و ملیر با اخر در و .... 

شدم رهیخ خودم به و رفتم عقب یکمی .... 

بودم کرده رییتغ یلیخ .... 

کردمیم افراط نیا در کردن شیارا یتو که بود بار نیاول و کردمینم شیارا همه نیا چوقتیه ..... 

کردم خمار و چشمهام و گرفتم دندون به و ب*ل .... 

ومدمیم هم نمیتر زیعز چشم به کنه خدا بود اومده خوشم خودم از خودمم .... 

رمیبگ روزاهامم و بخونمم و نمازام شهیهم گهید بشه عاشقم هم اون اگه که کردم نظر همونجا .... 

زاهد و عابد شدم یم دمیرسیم نیشرو به فقط ..... 

باشم نذاشته جا یزیچ تا کردم چک رو توش و رفتم فمیک سمت به .... 

دمیشن ییصدا که بود فمیک داخل به حواسم یحساب و بود فمیک یتو سرم .... 

اوردم باال یکنجکاو با رو سرم .... 

افتاد نهیا تو اون به نگاهم .... 

بازم؟؟؟ و..ت تو:گرفتم لکنت  
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 داشت قرار روش نهیا که یزیم به که ییجا تا دمیکش جلو رو خودم تونستمیم که ییجا تا شهیم کینزد بهم داره که دمیفهم نهیا یتو از

 .....برخوردم

کردم حس کمرم یرو رو دستش .... 

کنم صدا رو انیشا و بزنم غیج حداقل تا ادینم در صدام .... 

ومدینم رونیب گلوم از ییصدا چیه یول شدیم بسته باز و دهنم فقط .... 

رمیبم خواستمینم من ایخدا .... 

گرفت رو گردنم پشت از و اورد باال هم دستش یکی اون .... 

دادم فشار هم یرو محکم رو هام پلک .... 

دیلرزیم ترس از کلمیه کل .... 

کرد وار گردنم به یفشار که کردم لرز .... 

یخوایم جونم از یچ اخه کن ولم خدا رو...تو: بود زمزمه حد در صدام .... 

کرد کینزد گوشام به رو دهنش .... 

کرد برخورد گوشم ی الله به دهنش .... 

_: خوامیم رو جونت .... 

_: بردار سرم از دست کردم کاریچ من مگه اخه .... 

کرد شتریب و گردنم یرو دستش فشار و نداد سوالم به یجواب .... 

شدمیم خفه داشتم ادینم باال نفسم کردم حس .... 

بود؟؟؟ اخر ها لحظه ها لحظه نیا یعنی ایخدا  

شد یچ و کردمیم فکر یچ .... 

بکنم خودم ی ونهید رو نیشرو که بودم گرفته میتصم باشه یخاص کامال روز امروز خواستمیم .... 

بشه عاشقم که کنم یکار ... 

بشه تموم خودم اتاق تو میزندگ بود قرار یول ..... 

کردمینم هم تقال .... 

نبود ساخته ازم جونم نجات یبرا یکار چیه که یوقت کردن تقال داشت یا دهیفا چه .... 

کردمیم حس و مرگ یبو .... 

رفتمیم داشتم اره .... 

شهیهم ی واسه .... 

رفتم فرو نبود ینگران و درد چیه که ییجا یخبریب یایدن یتو و رفت یاهیس چشمهام  ..... 
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***** ***** ***** ****** ***** 

انیشا : 

8هشتادو پارت : 

دمیشن ییصدا هی کردم حس که زدمیم مسواک داشتم و بودم ییدستشو یتو .... 

شدم مشغول.کارم به الیخیب دوباره و دونستم مامان ای شهره صدارو منبع نیبنابرا بود کم یلیخ صدا .... 

بود شده قطع صدا و بود قهیدق پنج .... 

دمیشن گهید یصدا هی دوباره یول .... 

رفت توهم ناخودآگاه اخمام .... 

؟؟یچ یعنی  

شدم نگران خورده هی فقط خورده هی ..... 

بود کرده دایپ شهره که یا روزه چند وضع با .... 

شدم نگران راستش .... 

ارهیب خودش سر ییبال بخواد هم االن روزش چند بیعج یها کار نیا با نبود دیبع ..... 

اومدم رونیب و شستم و دهنم .... 

ارمیدرب سر کارش از تا برم اتاقش سمت به اروم خواستم .... 

بود باز مهین هم اتاقش در و بودم اتاقش در پشت ..... 

کردم باز اتاق در یاروم به .... 

شد گشاد ترس از چشمهام مردمک دمیدیم که یزیچ اون از .... 

بود یک اون ااااایخدا .... 

بود نشده من ی متوجه بود در طرف به پشتش چون .... 

بود؟؟؟ نیهم گفتیم بدبخت ی شهره که یکس اون نکنه  

کردمینم باور احمق من .... 

کردیم خفه و زمیعز خواهر داشت اون و بود دستاش یتو شهره گردن ..... 

کردم حمله مرد اون به و شدم ونهید شدیچ دمینفهم .... 

نکردم یجه تو بود من برابر دو بایتقر که اون کلیه به هم اصال .... 

بودم طرف کلیه فکر به من و بود دستاش تو جونیب خواهرم .... 

شدم ور حمله بهش و شدم ونهید .... 
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افتاد نهیا یتو چهرش به چشمم نهیا از کوتاه یا لحظه ..... 

ختیر فرو دلم .... 

خورد نیزم به خواهرم و شد دیناپد بهش دهینرس یل و کردم مکث و ..... 

شده گشاد حدش نیاخر تا چشمهام بودم مطمئن و بودم ستادهیا سرجام رتیح از .... 

شد؟؟؟ دیناپد اون  

بود افتضاح هم صورتش و .... 

بود؟؟ یک موجود نیا  

 شک خودم عقل به االن ،، شهیم دیناپد یا دفعه هی و ترسونه یم اون و ادیم اوقات یگاه که بهیغر مرد هی درباره یحرف شهره قبال اگه

کردمیم .... 

کردم پرواز شهره سمت به و اومدم خودم به عیسر .... 

بود شده کبود صورتش رنگ کردم، بغلش .... 

پاشو شهره.... تو شده چت شهره شهره:دمیکوب صورتش تو و.... شدم هول .... 

بکنم دیبا کاریچ دونستمینم و م بود کرده گم و پام و دست افتادم هیگر به ..... 

ماماننننننن مامان:زدم نعره و کردم بلندش . 

دیپر رنگش بغلم تو جون یب ی شهره دنید با و رسوند من به رو خودش اشپزخونه از مهیسراس مادر ..... 

؟؟؟....انیشا شدهیچ بده مرگم خدا:گفت هول با و زد صورتش تو محکم  

رمیبگ رو خودم یجلو نتونستم .... 

_: اورژانس به بزن زنگ د بده حالش مگه ینیبینم من مادر یپرسیم نید اصول یدار ..... 

اورژانس با و و رفت تلفن سمت به یدستپاچگ با و سرعت به  

گفت یم اشتباه همش و بده ادرس درست تونستینم گرفت تماس .... 

کردمیم هیگر داشتم باشه حواسم بخوام خودم نکهیا بدون .... 

گلم پاشو من هیاج پاشو زدم، صورتش تو .... 

. 

نکردم باور رو حرفش من چرا دونستمیم مقصر رو خودم  ... 

شدم یم خفه وجدان عذاب از داشتم ..... 

کردمیم مشیقا بردمیم وفتادینم براش اتفاق نیا کردم،،،یم باور رو حرفش اگه بود من ریتقص .... 

کنه دایپ نجات زاده حروم کثافت، موجود اون دست از تا کردمیم پنهانش شده یا سمبه سوراخ هر تو .... 

انداختم گوش پشت االغ من خر من بود برگشته خونه به یزخم صورت با که روز اون چرا واقعا ..... 
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گرفت نشیس تو رو شهر سر و اومد سمتم به گرفتش تماس از بعد هم مامان .... 

کردن هیگر به کرد شروع .... 

بود شده کیتحر شدت به اعصابم .... 

**** **** **** **** **** **** *** 

 :هورام

اوردم باال و شد بد حالم وضع اون با یهد دنید با ..... 

ردمیمیم رسما داشتم گهید اومد بار االن که هم یافتضاح نیا با و بود شده لیتکم تمیظرف واقعا گهید روز چند نیا ایخدا یوا .... 

کرد نگاهم شوکه من دنید با یهد .... 

بخدا نترس ازم خدا رو تو:گفت هیگر با یهد که رفتم عقب به قدم هی .... 

کرد قطع رو حرفش هقش هق  .... 

بود کرده ینجوریا چرا ایخدا شد کباب براش دلم .... 

_: ؟؟؟یکرد ینجوریا خودت  

چرا؟؟؟ اخه اره؟؟  

شدم یجور نیا چرا هورام رمیبگ ارامش خوامیم من:زد حرف بود که یزحمت هر به .... 

دادم انجام و ه*ا*ن*گ اون من چرا .... 

رفتم سمتش به یکوتاه مکث با و کردم یمخف رو ترسم ..... 

_: یاورد صورتت سر رو بال نیا چرا بگو من به شدهیچ اخه ..... 

گرفتم رو خودم یجلو یسخت به اما شد چندشم.... گرفتم رو دستش و رفتم جلوتر .... 

کردم و کار اون من چرا:یهد .... 

 چرا؟؟؟

بودم پاک تو مثل هم من کاش ... 

بودم تو مثل من کاش .... 

هورام... بودم تو یجا کاش ... 

نبودم اصال کاش .... 

 صورتش یرو که یخون و بود نیزم یرو پوست کهیت کهیت هنوزم که صورتش وضع طرف هی از بود کرده جمیگ تهش سرو یب یحرفا از

 ....بود

بود شده تر بد صورتش هم قبل از و کنده رو صورتش زخم که بود معلوم .... 

شدیم دهیکش صورتش سمت به چشمم و شدینم وفتهین صورتش به چشمم کردمیم یهرکار ..... 
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_: یاورد صورتت سر ییبال چه گمیم یکرد و نکاریا چرا ..... 

بود تیمیصم پره مونیگیزند هورام بود خوب یچ همه:گفت ینییپا ولوم با و زد زل روش به رو وارید به ..... 

کرد نابود رو مونیزندگ تمام اشتباه هی اما میداشت یاروم و خوب یزندگ باهم ما .... 

 یتو یا گهید چیه چون کنم سرزنش و اون و خودم تونمیم فقط و فقط دونمیم مقصر رو یهاد و خودم کار اون یتو تنها من بود حقمون البته

نبود لیدخ کار نیا ..... 

شهیم مگه اخه.... بشن هم عاشق برادر و خواهر هی شهیم مگه اخه.....یفاحش اشتباهه چه خدا یوا میشد هم عاشق یهاد و من ..... 

میکرد باهم اون و من که بود یباز عشق بدتر ممنوعه عشق اون از .... 

لذت سراسر یباز عشق  .... 

دادم بهش رو اجازه نیا که کنه لعنت و من خدا ..... 

زاده حروم کثافت من به لعنت .... 

نه؟؟؟ یشیم متنفر ازم هم تو االن اره  

هست هم ها نیا از بدتر مستحق باشه داشته رابطه برادرش با که یکس یبش متنفر یدار هم حق  .... 

 یب و عذاب و میبمون سرگردون یهاد و من مردن بعداز نکهیا تا باشم جهنم االن داشتم دوست اره بکشم عذاب جهنم تو حداقل داشتم دوست

میکن تحمل و خانوادمون ییابرو ..... 

نه میبر که نکردم تصادف من .... 

شد یوحشنتاک نیا به صورتمون چرا دونمینم و گرفتمون گاز... میمرد حموم یتو اون و من .... 

کرد ما با رو کار نیا خدا حتما .... 

میبکش عذاب اخرش تا چهرمون دنید با که کرد رو کار نیا اره .... 

مونمیپش من هورام بخدا مونیپش من.که بخدا یول ..... 

گرفت و دستم و سمتم و اومد هیگر با ..... 

بود گرفته میگر خودآگاه نا منم ..... 

دمیکش رونیب دستش از شدت به رو دستم و دمیپر جام از نشوند دستم یرو که یا ه*س*و*ب با ..... 

_: ؟؟؟ یهد یکنیم کاریچ  

بده نجات هستم توش که یبرزخ نیا از و من بخواه خدا از کن دعا برام یمعصوم تو یپاک تو هورام تو کنمیم خواهش:یهد ...... 

هوراممم.... کنمیم التماست ... 

وفتمیم پات به ..... 

کردم بغلش و نذاشتم که ببوسه خواست و گرفت رو دستم دوباره ..... 

نبود خودم دست واقعا میگر .... 
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 من بخشتتیم که مهربونه قدر اون ازش کن مغفرت طلب یکرد یا رهیکب ه*ا*ن*گ بخاطر ببخشتت که بخواه خدا از:کردم زمزمه گوشش تو

بخشهیم که بهش دارم مانیا .... 

بخواه ازش خودت بخشهیم اون دل ته از یمونیپش تو .... 

بکشم زجر دیبا من امتیق تا ایدن اخر تا بکشم عذاب دیبا شهیهم من دونمیم بخشهینم نه:گفت دهیبر دهیبر .... 

مونمیپش من که قسم عالم مقدسات تمام به مونمیپش یول .... 

بود جبران واسه یراه کاش گشت یبرم عقب به زمان کاش .... 

بسازم دوباره و کردم خراب سرم دپشت که ییها پل تونستمیم.کاش .... 

 ....کاش

شهینم گهید شهینم یول .... 

دهینم ارامش من به بخوام خدا از اگه دونمیم که گناهکارم قدر اون من .... 

کنمیم خواهش بخواه خذدا از تو هورام یخوب تو یول ..... 

کردن نینفر بابامون و مامان یدونیم .... 

کنهینم حاللمون گفت کرد نینفر باهم رو جفتمون دید افتضاح وضع اون تو مارو یوقت مامانم .... 

نگذشت هم خدا یدید نگذر ازشون هم تو خدا گذرمینم ازشون من گفت ..... 

حقمونه هم نایا از بدتر یحت اره حقمون ..... 

9و هشتاد پارت : 

کنم ارومش یچطور دونستمینم .... 

سوختیم براش دلم هم و بودم شده متنفر ازش هم ییجورا هی .... 

دمیکش داغونش صورت رو دست پشت با ؟ کردم زیر و چشمم نفرت با.... کنم ارومش کردم یسع ..... 

_: بخشهیم اون بخشهیم خدا.. گم باش اروم .... 

نبودم مطمئن خودمم اما .... 

د؟؟؟یبخشیم رو یهاد و اون خدا واقعا یعنی ..... 

دونمیم بخشه ینم:کرد هق هق .... 

گرمینم ارامش من .... 

گرمینم ..... 

زد برق چشمهاش که بگه یزیچ دوباره خواست و کرد یمکث بعد ..... 

کردم تعجب ..... 

بود رفته فکر تو بیعج یحالت با و کردینم هق هق گهید ..... 
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_: ؟؟یهد شدیچ  

 

؟؟؟یکنیم بگم بهت که یکار ریام یماجرا شد تموم نکهیا از بعد دبیم انجام بخوام ازت یزیچ هی:یهد  

بدم؟؟؟ انجام براش من که خواستیم یکار چه.... کردم نگاهش شوکه  

ه؟؟؟یچ ریام یماجرا شدن تموم از منظورش که بودم اون کنجکاو بدم انجام من و بگه خواستیم یکار کنجکاو که نیا از شتریب  

کشته رو مادرم چرا که دونستیم یهد نکنه ؟؟یراز نیا از داشت خبر هم اون یعنی .... 

دونستیم یعنی .... 

اره؟؟؟ کشت و م مادر فطرت پست اون چرا یدونیم تو:گفتم باشه داشته تونستیم که یا خواسته به توجه یب  

؟؟؟؟یدونیم  

شد پاره گوشم ی پرده کردم حس که گفتم بلند قدر اون رو یدونیم ..... 

 بهت ریام خود.... ندارم حق نیا من متاسفم واقعا... بگم مورد اون در یزیچ تونمینم من:گفت نکنه نگاه چشمهام به داشت یسع که یحال در

 ....بگه

کردم حمله یهد سمت به اریاخت یب به و شدم ونهید .... 

نداشتم خودم یرو یکنترل و بود شده متشنج شدت به اعصابم یول بکنم یغلط چه خوامیم دونستمینم ..... 

کرد من بدبخته مادر با کار نیا چرا بگو باش زود اورد مادرم سر رو بال اون چرا گمیم بهت دارم یلعنت:دادم تکونش . 

 قرار فشارش تحت قیطر نیا از تونمیم خوب و مهمه براش یلیخ خواستیم من از که یا خواسته اون کردمیم حس ییجورا هی شدم بدجنس

 .....بدم

کنمینم و بدم انجام برات یخواستیم ازم که یکار اون ینگ اگه:گفتم مغرور ..... 

شد شوکه کردم حس .... 

بشم بد حد نیا تا نداشتم دوست .... 

نداشتم یا گهید ی چاره یول  ..... 

نود پارت : 

افتاد بود شده خکوبیم سرش پشت که من ی شده گرد یچشمها به نگاهش هوی که بگه یزیچ تا کرد باز رو دهنش ..... 

کردیم نگاه چپ چپ من به غضبناک یا چهره با که بود یهاد من یخدا اه.... برداشتم عقب به یقدم ترس با و دادم قورت و دهنم اب .... 

کنه؟؟؟یم نگاه ینطوریا چرا نیا کنم سیخ و خودم ترس از بود کینزد .... 

بودم دهیشن بهش راجب هم و راز اون که یوقت از .... 

بود شده منزجر ازش شتریب و شتریب ..... 

برگشت تعجب با گهید پشتش به و رمیخ نگاه یهد .... 
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بود؟؟؟ اومدن هوی وقت نمیا گفتم یلعنت ب*ل ریز  

کنم حس و نگاهش یتو ترس تونستمیم کردیم نگاه یهاد به که االن اما رو مادرم شدن کشته علت بگه بهم یهد خواستیم که بودم مطمئن .... 

هان؟؟؟؟ یهد یکردیم یغلط چه یدداشتیغر بود یهد صحبتش طرف اما کردیم نگاه من به که یدرحال غضب با  

دمیترس صداش یباال ولوم از یهد یجا به من ..... 

کردمینم یکار که من جان یهاد بخدا یچیه:گفت پتته تته با یهد ..... 

دیکش خودش سمت به اون و گرفت رو یهد دست یهاد ..... 

اره؟؟؟ یهد خرم من:گفت اش دهیچسب بهم یها دندون ونیم از بود چسبونده خودش به و اون یدرحال  

بوده عاشقت که یکس یتونینم و من یبزن گول یبتون که و یک هر ؟ یطرف یک با یکرد فکر  .... 

یمن خود تو ییجورا هی... شناسمیم شتریب خودمم از یحت رو تو من ..... 

کردمیم کف وقاحت همه نیا از داشتم .... 

بود شعوریب چقدر عجبااا  .... 

گفت؟؟؟؟یم عشقم خودش خواهر به تمام ییپرو با هم باز  

داشتیبرنم دست بازم یول دیکشیم عذاب داشت همه نیا .... 

رفتم بودن زده زل بهم یخاص احساس با و بودن هم چشم تو چشم که دوتا اون سمت به صالبت با و محکم یها قدم با و شدم یروان  ..... 

1نودو پارت : 

_: کن ولش یهاد یهو ..... 

رفتم عقب و دمیترس اومد سمتم غضب با و من سمت برگشت . 

ایزنیم حرف دهنت از تر گنده:یهاد ..... 

کثافت ، بابا شو خفه:گفتم و رمیبگ نتونستم و دهنم یجلو بازم داشتم که یترس رقم یعل .... 

ندارم رو یکی تو ی حوصله و حاال ..... 

گرفت رو جلوش یهد که بپره بهم خواست .... 

رونیب برو یهد کن ولش:یهد .... 

نیا به یزیچ یهد:یهاد .... 

تو دونمیم و من یبگ طهیسل:داد ادامه و کرد اشاره بهم سر با ..... 

یگیم یچ باشه حواست یهو :_ ..... 

گذاشت لبش یرو رو اشارش انگشت یهد که بتوپه بهم دوباره خواست و دییسا هم یرو رو دندوناش .... 

شد اروم که دمید وضوح به ..... 
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بود خودش خواهر عاشق واقعا یعنی ..... 

یهاد تا سوختیم یهد یبرا دلم شتریب گرفتم رو خودم یجلو یول بسوزه ابادش کجا نا تا بزنم روش به رو موضوع نیا خواستم غلطا چه . .... 

ومدیم بدم شتریب یهاد از یول..... دونستمیم کار ه*ا*ن*گ رو جفتشون البته ..... 

رفتن که بکشم شیپ رو یقبل بحث دوباره و بزنم حرف اومدم  ..... 

دمیکش موهام یتو یدست یعصب و دادم رونیب محکم رو نفسم ...... 

یهاد ی موقع یب حضور نیا به لعنت .... 

مرد نکنه خفت خدا ..... 

***** ***** ***** ****** ***** 

انیشا : 

کنمیم کاریچ دارم دونستمینم و بودم دستپاچه ..... 

کردم باز رو در هیک بپرسم نکهیا بدون و دمیپر جام از بود اورژانس ادیز احتمال به زدن رو خونه در زنگ که  .... 

زدم بغلش سرعت به و رفتم خواهرم سمت به دوباره .... 

دادم تحولشون جون یب ی شهره و رسوندم اروی به رو خودم یچطور دمینفهم .... 

 یعاص اساسشون و هیپا یب یها سوال از داشتم گهید کرده یخودکش و خورده قرص شهره گمانشون به و دنیپرسیم چرت یها سوال همش

شدمیم .... 

کردم شکر رو خدا و بردم اسمون به سر دادن بهم رو ایدن کل انگار گفتن که و نیا زندست شهره که بود مهم برام نیهم فقط شکر رو خدا .... 

بود برام لحظه نیبهتر لحظه اون .... 

ادیب باهامون که خواستیم و بود شده اماده مامان .... 

رفتم سمتش  .... 

_: خونه برو من مادر کجا ..... 

کنمیم سکته بخدا امیب دیبا منم شهینم مادر نه:گفت هیگر با ..... 

امیب بذار پسرم .... 

_: رمیم باهاش خودم خونه بمون گمتیم نه ..... 

ینذار خبرم یب ها کنمیم سکته من مادر بده خبر من به شد یهرچ کنمیم خواهش:مامان .... 

0و نود پارت : 

_: ذارم ینم خبرت یب چشم چشم .... 

بهت زنمیم زنگ .... 

گهید نینکن معطل بده حالشون شونیا اقا شدیچ:گفت اورژانس پزشک ..... 
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رفتم سمتشون به کردم یخدافظ مامان از یسر سر ..... 

بردمیم نجایا از رو شهره دیبا من ایخدا ..... 

 من دست و اون بابا دم،،،یبخشینم خودم من ومدیم سرش ییبال اگه چون نرسه بهش یبیاس تا بردمشیم دیبا نجایا از کال شهر نیا از دیبا اره

بود سپرده ..... 

***** ***** ***** ***** ***** 

بعد ساعت چند : 

 

 خاطر به رمیبم بود کینزد دمشید وضع اون یتو که لحظه اون بکشم یراحت نفس هی تونستم من و بود شده نرمال شهره حال شکر خدارو

بودم نکرده باور رو حرفش و بودم کرده که ینگار سهله ..... 

شدم بلند یعصب دوباره هم بعد و نشستم یصندل یرو ..... 

 به نداشتم هم مامان ی حوصله و حال قتنیحق بود زده زنگ یچ واسه دوباره بودا زده زنگ شیپ ساعت مین نیهم بود مامان خورد زنگ میگوش

کردم خاموش و یگوش بالفاصله و زدم تماس رد نیهم خاطر ..... 

داشتینم بر مدامش یزدنا زنگ نیا از دست گهید چرا پس خوبه شهره حال بودم گفته بهش من  ..... 

3 نودو پارت : 

نبود خوب وضعش نکهیا مثل... بودن زده ارامبخش بهش هم حاال .... 

گرفتینم اروم وجه چیه به قلبم وگرنه نمشیبب کینزد از و برم خواستمیم بودم شده کالفه .... 

 و سر یب و اروم نیهم بخاطر نداشتم رو را پرستا با زدن کله سر ی حوصله و حال نبود یکس بود اروم بخش کردم،،، نگاه رو اطرافم و دور

شدم اتاق وارد صدا ..... 

بود دهیخواب اروم شهره ..... 

گرفتم ارامش هم من اون ارامش با ... 

بود شده نجور چقدر مارستانیب رنگ یصورت لباس اون یتو .... 

دمیبوس رو موهاش یرو اروم و.... شدم کشینزد .... 

کرد باز رو وچشمهاش خورد یتکون ..... 

انداخت من به یگنگ نگاه  ... 

بود بهیغر من با چقدر.چشمهاش .... 

کرد زدن غیج به شروع منتظره ریغ و یناگهان یلیخ بعد و کرد یم نگاه من به فقط هیثان چند .... 

کرد؟؟؟ یم ینطوریا چرا شدم مستاصل  

کنم ارومش کردم یسع زدیم غیج و کرد یم تقال بود شده ونهید ..... 

ذارمینم من یعنی کنه تتیاذ که ستین یکس گهید نیبب ستین یزیچ باش اروم گلم یابج باش اروم:گرفتمش ..... 
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باش نداشته یکار من به کنمیم التماست ور اون برو یهست یک تو نشو کینزد من به نه:شهره .... 

دیکش ادیفر دوباره و داد تکون رو سرش ..... 

کردن نگاه کار ه*ا*ن*گ چشم به من به و شدن اتاق وار پرستارا شهره هوار و داد یصدا با .... 

یکنیم کاریچ یدار رونیب برو اقا:پرستاره .... 

دیکش رونیب بغلم از رو شهره و کمینزد اومد ..... 

گرفتم رو شهره صورت طرف دو دستام با و زدم کنار پرستارو اریاخت یب بود شده متشنج اعصابم ..... 

_: شهره؟ ؟؟؟ یشناسینم و من تو  

برادرت انیشا منم ..... 

دیچکیم گونش یرو بستش یها پلک از مظلومانه هاش اشک .... 

بود نداشته بر تقال از دست .... 

برداررر سرم از دست... شناسممینم رو تو من:شهره .... 

گمشو برو .... 

کنمیم خبر رو حراست االن ،،یدیم ازاذش یدار رونیب برو ایب گمیم بهت اقا:پرستار .... 

وسط؟؟؟ نیا یگیم یچ تو برادرش یفهمیم برادرشم: نفهم زبون پرستاره اون به کردم رو کنم ول رو شهره صورت نکهیا بدون  

برخورد بهش نکهیا مثل .... 

شهیم تیحال رونیب انداختنت که موقع اون باشه:پرستاره .... 

4 و نود پارت : 

_: درک به..... بکن خوادیم دلت که یغلط هر برو .... 

زد زل بهم شیعقاب یچشمها با و موند جا همون هه پرو اون و رفت رونیب شونیکی .... 

اومد بدم ناخودآگاه ازش ..... 

گرفتم بغلم تو دیلرزیم دیب مثل که رو شهره.... بکنم یتوجه بهش نکهیا بدون .... 

انیشا منم باش اروم شششیه گلم شیه:کردم نوازش رو سرش یرو ..... 

بردار سرم. از دست کنمیم خواهش شناسمینم رو تو من نه:گفتیم ونیهذ داشت .... 

تونمیم مگه اخه بردارم، تو سر از دست تونمیم من مگه من زیعز اخه:کردم زمزمه ..... 

ومدیم رونیب دهنش از یزیر یها هق هق فقط و کردینم هیگر چون بود شده تر اروم اول از که نیا مثل یول ..... 

شدمینم متوجه که کردیم زمزمه ینامفهوم یها زیچ ..... 

شدن اتاق داخل بود حراست از که یکلیه یکی و پرستاره اون بود شده اروم یکم که قهیدق چند از بعد ..... 
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اومد سمتم به و داد تکون یسر هم اونم و داد نشون بهش و من پرستارو ..... 

رونیب برو ایب اقا ایب:حراست .... 

؟؟؟یگیم یچ تو:شدم نشیس به نهیس  

گرفتم رو جلوش که بکشه رونیب و من خواست و گرفت رو دستم .... 

دمیکش رونیب دستش از شدت به رو دستم ..... 

_: رونیب رمیم خودم نزن من به دست  ..... 

نداشتم کردن دعوا اعصاب هم واقعا و بود شده تر راحت شهره از المیخ تشیراست ..... 

اومدم رونیب داغون و درب یاعصاب با و نکردم یتوجه پرستاره پوزخند به ..... 

دمیکش یاه .... 

5 و نود پارت : 

بود مشکل برام اور خفقان طیمح نیا تحمل گهید .... 

کردم زدن قدم به شروع یعصب مارستانیب ی محوطه یتو زدم،،، رونیب ..... 

بدم انجام رو خونه کردن عوض یها کار دیبا که هم بعد و خونه ببرمش تا شدیم مرخص زودتر کاش .... 

باشه تنها هم یا هیثان ذاشتم ینم یحت گهید .... 

**** ***** ***** ***** ******* 

خونه میبرگرد بود قرار و شد یم صیترخ داشت شهره ..... 

کردیم سرش رو شالش داشت اتاقش تو رفتم ..... 

کرد نگاهم شوکه دید و من ..... 

بود بهیغر یحت نیا تا نگاهش چرا .... 

چرا؟؟؟ واقعا  

بردار سرم از دست یهست یک تو:شهره ..... 

میک من شهره م؟؟؟یک من:کردم درشت و چشمهام .... 

برادرتم من .... 

شناسم ینم رو تو من یستین من کس چیه تو نه....:کردیم انکار داشت انگار  .... 

باشم تنها خوامیم .... 

یباش تنها یتونینم هه تنها:زدم پوزخند .... 

میبر پاشو کن تمومش هارو یباز مسخره نیا .... 
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گرفتم رو دستش مچ که رونیب بره اتاق از خواست دادمیم جر و خودم داشت که من به توجه یب و نزد یحرف  .... 

کنه ازاد رو مچش که کرد تقال .... 

دمشیکش رونیب به خودم و نکردم ولش یول .... 

کنه فرار من دست از تا کردیم تقال فقط و زدینم هم یحرف که بود نجایا جالب .. 

6نودو پارت : 

اوردمیم در همونجا شو پدر کردیم صدا و سر اگه وگرنه بود خوب نشمیهم ..... 

بود شده لیتکم امروز واسه تمیظرف گهید ....... 

نداشتم تحمل .... 

**** **** **** ***** ***** **** 

 ::شهره

برد؟؟؟یم و من که بود یک نیا  

 یزیچ وردمیم فشار مغزم به یهرچ یول.... زدیم اشنا انگار کردمیم هم نگاهش یول بشم خالص دستش از داشتم دوست بود،، سمج هم چقدر اه

ومدینم ادمی ..... 

کردمیم تقال همچنان من یول مینشست نیماش یتو .... 

من اعصاب تو یدیر شهره،، گهید ریبگ خون خفه:کردم سکته زد که یداد با ..... 

گرفتم خون خفه هم واقعا .... 

بستم و چشمهام و دادم هیتک شهیش به رو سرم ..... 

بودم خسته یلیخ  .... 

برد خوابم قهیدق چند از بعد .... 

***** ***** ***** ***** ***** * 

 :هورام

بود کرده کنجکاو و من اول از که یاتاق اون یتو رفتم باالخره .... 

کردمیم نگاه رهیخ جا همه به دقت با ..... 

بود یقشنگ اتاق چه ..... 

بود نفره دو تخت هی هم اتاق وسط و بود بزرگ نسبتا اتاق هی .... 

خاک پره یول بود ییبایز یلیخ تخت .... 

رفتم اتاق ی گوشه کمد سمت به کنجکاو .... 

کردم بازش  ..... 
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بود اونجا پرت و خرت پره ..... 

7 و نود پارت : 

نمیبب رو توش عکس تونستمینم و بود برعکس قاب کرد،،، جلب رو توجهم عکس قاب هی ..... 

داشتم برش .... 

بود خاک گرد پر و بود شکسته  ... 

بدم صیتشخ رو روش عکس تونستم ینم ..... 

دراوردم شکسته قاب تو از بود که یبتیمص هر با عکس ...... 

بودن شده رهیخ گهید بهم عاشقانه که بود یمرد زنو عکس .... 

بدن جون هم یبرا حاضرن که بود معلوم پرعشقشون نگاه از .... 

بود جذاب یلیخ کیکوچ یدهن و ب*ل و دیسف یپوست... بود یکلیه و جذاب مرد .... 

بود یاسمون یها یپر ییبایز به هم زن .... 

شد میحسود بهم عشقشون از ..... 

بودن عاشق چقدر .... 

دمیپر جام از بود من یقدم چند تو که ریام یصدا که بودم عکس اون یهوا و حال تو  ..... 

بود شده رید اما کنم میقا و عکس خواستم ..... 

کنم حیتوج رو کارم کردم یسع و زدم زل ریام غم از پر یچشمها به .... 

_: نبود یفضول قصدم بخدا ... 

نمیبب و اتاق نیا که بودم کنجکاو یلیخ فقط .. 

کنم فیتعر رو داستانم ی هیبق خواستمیم نجایا یاومد شد خوب اتفاقا.نداره،، یبیع:ریام ..... 

_: ؟؟؟یگیم راس  

بگم تا نیبش ایب اره:ریام .... 

کرد اشاره یخل و خاک تخت اون به و گفت و نیا .... 

نشستم یول شد چندشم .... 

دوختم چشم ریام به مشتاق و .... 

ن؟؟؟یک مرد و زن اون یبدون یدار دوست:ریام  

کرد اشاره دستم یتو عکس به دست با و گفت و نیا .... 

_: ؟؟؟ شهیم اره  
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میگرفت و عکس نیا مونیعروس از بعد ماه چند 91 سال مال سوگند و من عکس عکس اون:گفت ینیغمگ لحن با ..... 

بود؟؟؟ ریام نیا مهربون و عاشق نگاه اون با عکس یتو جذاب مرد نیا یعنی... گهیم دروغ کردم فکر  

بود مشکل برام کردنش باور .... 

بود کرده حفظ سماجت با لبش یرو رو تلخش لبخند که کردم نگاه اون به بعد و شدم رهیخ عکس به دوباره ..... 

دمیدیم رو مرد اون چشمهاش اعماق تو ..... 

رو عکس یتو عاشق مرد همون  .... 

کردمیم دقت هم شتریب که حاال .... 

خودشه که شدمیم متوجه شتریب .... 

8 و نود پارت : 

بکنم؟؟؟ فیتعر رو میزندگ ی هیبق حاال خودمم که یشد مطمئن خب:ریام  

دادم تکون حرفاش دییتا یمعن به هول با و شدت به رو سرم .... 

کرد شروع انداخت،، من مشتاق یچشمها به ینگاه مین نکهیا از بعد هم اون ..... 

******* ***** ****** ********* 

ریام : 

کردمیم فکر هم هورام به رفتمیم بود سهراب پاتوق که گفت شهیم اصل در که یاتاق سمت به که طور نیهم .... 

کنم پاک ذهنش یتو از رو دوستش نیبهتر و مادر مرگ تونمیم یچطور که کردمیم فکر نیا به .... 

کنم عاشقش تونمیم یچطور .... 

 

میزندگ ی ادامه کردن فیتعر از بعد بود روشن دلم که انگار یول .... 

ارمیب دست به رو اون تونم،،،،یم بودم انداخته راه که یباز نیا کردم تمام از بعد و .... 

ارهیب بدست تونستیم خواستیم که رو یهرچ که یریام همون هستم ریام همون من شدم خودخواه اره .... 

کنم عاشقش که دادم قول خودم به .... 

نشست دلم یتو غم بازم یول .... 

؟؟؟یچ کردم رو گهید نفر هی جون قصد من که دیفمیم هورام اگه  

خوردیم بهم من از حالش حتما حتما گهید موقع اون .... 

تو رفتم و کردم باز و در یناگهان بکنم خودم ورود متوجه رو سهراب بخوام نکهیا بدون .... 

بود نشده من ی متوجه هم هنوز بود غرق خودش افکار تو چون ..... 
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برگشت که زدم شونش به .... 

_: یداشت کار یچ شده؟؟ یچ خب .... 

؟؟؟یکن تموم رو کارش همونجا یخوایم بدونم خواستمیم رهیبگ خوادیم یمهون دوباره نهیشرو راجب:سهراب  

کنم تموم یسادگ نیهم به خوامینم رو کارش:گفتم گرفتیم شکل لبم رو یا انهیموز لبخند که یدرحال .... 

کرد من به که یانتیخ بخاطر بکشه زجر دارم دوست عیسر و ساده مرگ هی از بدتر حقش نمیبیم که االن یدونیم .... 

ببرم نیب از ادیز زجر با رو نیشرو دارم دوست یحول داد پس رو انتشیخ تقاص که سوگند .... 

 طور نیا بشه،، جزغاله تا میبود داده رو بشیترت که یمهمون اون ی تو وگرنه رهیبم حرفا نیا از بدتر دیبا سگ اون که دهیفهم هم خدا کنم فکر

بره در قصر مرگ از و رهیبگ دعوا هورام با شب اون اون که بود خدا کار شدیم ..... 

میبد نشونش جشنش یتو با و هامون تیاذ از چشمه هی خب یول .... 

ست؟؟؟ین بهتر نیا نظرت به  

9نودو پارت : 

شد باز ششین زدم و حرف نیاخر که یوقت دادیم گوش حرفام به دقت به که یدرحال  ... 

 ییجورا هی رهیبم راحت یلیخ دردسر بدون اون که نبود جذاب برام ادیز هم من یدونیم یکنیم انتخاب رو راه نیبهتر شهیهم پسر هیعال:سهراب

پسر نیافر چشهیم هم اون و یدیکش تو که ییها زجر اون از یکمی حداقل ینجوریا یول یکردیم یبزرگ لطف بهش کارت نیا با .... 

هیعال نیهم .... 

_: ؟؟؟یهست هم تو پس خوبه  

اخرش تا پسر تمیپا:سهراب ..... 

نه سهراب از یول.... بودم زاریب شدت به یهد و یهاد از.... بود سهراب نیهم خوبم دوست تنها ..... 

هان فطرتن پست چقدر ادما از یبعض که واقعا کردن،،، انتیخ بهم زنم با یطور اون بود دوستم نیبهتر که ینیشرو  ..... 

کردم مارویقد یهوا رونیب رفتم اتاقش از .... 

بود محال یارزو هی یول و میقد ارامش یهوا رو اتاقم یهوا .... 

 از اصال اره....  باشه یسوگند که خواستمینم گهید برگرده که خواستمینم خودمم اصل در... برگرده زایچ اون ی همه دوباره که شدیم مگه

دمیبر رو سرش گوسفند هی مثل که نیا از نبودم مونیپش کشتش .... 

بودم خوشحالم تازه .... 

ردیمیم دیبا که بود لجن هی اون ... 

بود حقش هم نایا از بدتر اصال .... 

زد خشکم سرجام هورام دنید با یول اتاق تو رفتم .... 

 کمد تو یا گهید عکس چیه عکس اون جز به که چون باشه سوگند و من عکس که زدم حدس بود دستش عکس قاب هی و بود رفته کمدم سر

 .....نبود
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بود شده بامزه و نیریش حالتش یلیخ...  برگشت شوکه که کردم صداش ..... 

داشت بر تالش از دست و شد اروم من حرف با یول کنه میقا شده که جور هر رو عکس خواستیم .... 

صد پارت : 

 و صالبت با مرد اون کردینم باور که بود شده بد چهرم انقدر االن یعنی شد شوکه که کردم حس کامال میسوگند و من عکس اون گفتم که یوقت

هستم من عکس یتو جذاب .... 

بودم شده بد چقدر سوخت دلم .... 

چقدرررر ایخدا .... 

کردمیم شک خدا بودن عادل به یگاه .... 

چرا؟ واقعا کرد سرگردون رو من فقط خدا کشتم سگ مثل رو زاده حروم کثافت اون من که یوقت چرا  

دیبع خپا نیا از.... کنهیم رو شیزندگ داره خرم و خوش ایدن اون االن زه...هر سوگند اون البد  

باشه بهشت تو اون که ستین .... 

کنم فیتعر داشتم دوست خودمم کنم فیتعر داشتم دوست .... 

کردم شروع .... 

رفتم فرودگاه به نیشرو اوردن یبرا داغون اعصاب با و ییتنها خودم من روز اون اره  ..... 

زد؟؟؟ شیات و من بدتر یدونیم همه از  

؟....هستن کجا جان سوگند یوا:گفت من به ستین فاسقش که دید و دییپا رو من اطراف و دور یوقت که نیشرو ی لحظه اون حرف  

بگه جان سوگند من سوگند به نداشت حق خودم جز یکس بکشمش داشتم دوست ..... 

نپرم بهش و نرم تا گرفتم یسخت به رو خودم یجلو .... 

اوردمیم بدست رو رفته دست از اعتماد اون داشتم دوباره من و بود اروم یچ همه روز چند ..... 

شد؟؟؟یچ یدونیم ختیر بهم باره کی به زیچ همه که  

گذاشتم جا خونه یتو رو داشتم اجیاحت بهش شدت به هم روز اون قضا از که مهم ی پرونده هی افتاد ادمی که بودم کار وسط .... 

دارم برش خونه از و برم که گرفتم میتصم .... 

بود روز همون بود کرده من به یزندگ تو خدا که یلطف تنها .... 

شدم مواجه صحنه نیبدتر با و برگشتم .... 

دمیدیم یچ ایخدا .... 

دددیبوسیم و بود گرفته بغش تو ریز.... لباس هی با... رو من عشق رو من زن نیشرو ... 

کنم واصل درک به جفتشون برم خواستم .... 

برگشتم شرکت به داغون و درب یاعصاب با شد مانعم یزیچ هین یول ... 
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کنم تصادف بود کینزد ام دفعه چند که بماند .... 

1 و صد پارت : 

بود گرفته رو چشمهام یجلو خون.... خونه برگشتم شب .... 

بکشمش بعد و بزنم رو ارهیپت سوگند سگ مثل اول داشتم دوست یول .... 

خواستمینم رو یزندگ نیا گهید واقعا .... 

بکشم رو خودم هم بعد و نیشرو بعد سوگند اول که بودم دهیکش نقشه .... 

بود خورده جا یحساب هوام و حال از سوگند خونه رفتم .. 

بود دهیپر شدت به هم صورتش رنگ .... 

کرده انتیخ بهم که دمیرس نیقی به دمید رو حالتش نیا یوقت .... 

بکنه باهام و کار نیا تونست چطور بودم ونشید بودم عاشقش من .... 

 در حدقه از یچشمها یجلو و ندادم یجواب چیه سالمش به شدم خونه وارد.... نداشتم انتظار خودم از که یخاص ارامش با ورودم بدو نیهم از

کردم باز رو کمربندم اومدش .... 

زدمش سگ مثل ... 

کردیم عر عر در از خر مثل .... 

شدمیم قبل از تر یجر چیه شدمینم که اروم من زدیم که زجه هر با یول ... 

کنه تر خر رو خر من شهیهم مثل خواستیم کنه هیتوج برام رو فشیکث کار خواستیم بگه بهم رو یزیچ خواستیم  .... 

زدم کتکش سگ مثل نکهیا از بعد نذاشتم من یول .... 

دمیبر رو سرش بود خونه تو که یساطور با وجدان عذاب بدون ..... 

کردم دنیخند به شروع وار وونهید و کنم کنترل رو خودم نتونستم دمیرس که نجایا .... 

نداشتم یکنترل چیه.خودم یرو .... 

ختیریم بهم رو اعصابم شتریب و بود چشمهام یجلو سوگند هیخون سر .... 

نکردم یتوجه اصال کردیم نگاه بهم.شوک و وحشت با که هورام ی چهره به .... 

کردم رو هام خنده خوب که یوقت ..... 

که یاهنگ اون و افتادم هیگر به  

خوندن به کردم شروع و بود شده زبونم ورد وقت چند نیا یتو ..... 

یتو که نبود یاول بار نیا  

نگاه با ردیمیم من قلب  

در و من کفر بیعج یها  
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دیپریم اوردهرزیم  

کشتن فکر در کشتمش من  

با و یلعنت بعد اون من کشتمش  

کشتمش لبخند و اشک .... 

 

چند با شدن کامل هام پرونده  

عکس هی و گاریس تا  

جرم هی اثبات یپ در  

کشتمش لبخند و اشک با .... 

که یوقت و من حرف کردیم انکار  

ه*ا*ن*گ دیدیم چشمهامو  

کمی فقط نداشت یا تازه  

دیپریم هرز ... 

ثیحد و حرف همه نیا با  

بردیم و من تیثیح .... 

کردیم تموم داشت که یوقت . . 

خوردیم قسم و من جون .... 

0 و صد پارت : 

 

شدم رهیخ هورام یاشک یچشمها به و کردم بلند رو سرم بود شد ساخته من یبرا که یانگار واقعا که یشعر اتمام از بعد .... 

ترحم...نفرت....  ترس چشمهاش ی تو ... 

بود زیچ همه .... 

بود ترحم نگاهش ی تو ها حس ی همه از شتریب که بودم شده متنفر نیا واز .... 

بکنه حم تر بهم یکس نداشتم دوست ابدا و اصال من .... 

نداشتم دوست واقعا  .... 

دمیکش داد سرش و شد یچ دمینفهم .... 

_: نکن نگاهم یجور نیا یدیفهم ارمیم در چشمهاتو.وگرنه.هورام نشو رهیخ من.به یجور اون .... 
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اره؟؟؟ یکنیم ترحم بهم هم تو  

بکنه ترحم من به یکس.خوامینم .... 

تووو مخصوصا . .... 

شدم خارج....گذروندمیم کار انتیخ اون با رو روزم و شب روز هی که یاتاق از خراب حال همون با و زدم رو اخرم یحرفا ..... 

****** ****** ****** ***** **** 

 :هورام

بشه تر باز دهنمم و تر شوکه من که شدیم باعث شدیم خارج دهنش از که یحرف هر .... 

باشه فیکث و پست تونهیم چقدر ادم .... 

بکنه؟؟؟؟ رو کار نیا تونهیم عکس یتو عاشق زن اون یعنی  

شهیم مگه اخه .... 

دیکش داد سرم و شد وونهید یطور اون که دید نگاهم یتو یچ دونمینم ..... 

دمیم حق بهش من که گفتیم راست .... 

بود خورده بهم بود کرده که یکار از حالم اولش درسته .... 

بود گفته زن اون دنیبر سر از .... 

بکنه رو یکار نیهمچ که... دادمیم حق بهش یول .... 

3 و صد پارت : 

 

دمیپر هوا متر هی دیکش داد سرم یوقت .... 

گفتیم اون که بود یترحم همون نبود من یچشمها یتو که یزیچ تنها ..... 

کردمیم کمکش هم من دیبا .... 

رهیبگ اروم تا .... 

بود مرده خودش که بود شدهیچ یراست یول .... 

بود؟؟؟ کشته رو نیشرو یعنی  

رو؟ خودش هم بعد و  

زدیم بال بال سرکنده مرغ مثل هنوزهم چرا پس .... 

وردمیم در سر رو عیقض اخر تا دیبا و بودم نگران واقعا ..... 

دمیدو دنبالش بالفاصله ..... 
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کن صبر یریم کجا جان ریام:گرفتم رو شترشیب یرو شیپ یجلو و دمیپر سمتش که... رفتیم داشت .... 

بود ترحم همون نبود من یچشمها توس که یزیچ تنها یکنیم اشتباه بهت کنمینم ترحم بخدا ..... 

؟؟؟یکشت اونم شد نیشرو کن فیتعر رو ماجرا ی هیبق.کنمیم خواهش  

؟؟؟.....اره یکرد خالص رو خودت یبود کرده یزیر نامه بر خودت که طور همون بعدم اره  

افتاد شونش یرو از من دست و رفت تر جلو برگرده نکهیا بدون ..... 

 مهلت بهم اجل نمرد اون که نهیهم یعوض من درد نهیهم من درد:گفت داد صیتشخ رو نفرت یراحت به شدیم توش که یبم یصدا با برنگشت

کردم مست و خوردم مشروب خره خر تا سوگند.... شدن کشته از بعد شب اون بکشمش که نداد ..... 

بودم خورده انقدر شم خفه بود کینزد .... 

شدیم فراموش دردم حداقل یطور نیا .... 

بود شده هم تر ادیز که بود نشده کمم بهشون نفرتم بودم که هم یخبریب همون تو بازم یول ..... 

بکشم اونم خواستمیم بودم کشته رو ه*ز*ر*ه اون که یساطور همون با بکشمش تا افتادم راه یشب نصفه و خرابم حال.اون با .... 

کرد پاک و بود ختهیر گونش یرو که یاشک قطره و زد.لبخند بازم .... 

دره ته رفتم و کردم تصادف بود ادیرز سرعتمم و بودم مست چون راه تو....:داد ادامه بکنه یرییتغ که بدون صدا همون با .... 

اومد در بدنم از روحم لمایف مثل نشد طور نیا یول جهنم به رمیم و رمیمیم کردمیم فکر یدونیم ..... 

 زیچ همه.کم کم یول بودم شده یفراموش دچار که انگار وقت چند تا بود یجور همون روحمم بودم مرده بود داغون که یصورت و سر همون با

اوردمیم ادی به رو زیچ.همه منم و دیچسبیم.بهم پازل یها تکه مثل .... 

افتادم انتقام فکر به موقع همون از .... 

میکرد منفجر رو نیبود دعوت هم زهرا تو توش که ساختمون اون زهیانگ نیهم خاطر به .... 

زاده حروم نیشرو هم و یبود رفته تو هم یول .... 

میشد باعثش ما یهست ما ونیمد رو خودت دادن نجات و زهرا شب اون شدن وونهید ییجورا هی ..... 

رفت در قصر اون یول .... 

4 و صد پارت : 

شد بیغ دوباره یحرف چیه بدون هم بعد و انداخت کردمیم نگاه بهش شده زیر یچشمها با که من به ینگاه مین ..... 

؟....داده نجات رو من که ذاشتیم هم منت تازه بعد بود شده من دوست نیتر یمیصم مرگ باعث بودااا پرو عجب  

یباش نداده نجات خوامیم .... 

 .....عجبا

ه؟؟یچ اروی نیا ی غصه بفهمم تا بودم کرده صبر بودم گذاشته گرمیج یرو دندون مدت همه نیا من بمونم نجایا نداشتم دوست گهید  

شهیهم یبرا رمیم گهید حاال یول .... 
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بشم دور تنش همه نیا از تا رمیم .... 

وفتهیب چشمهاش به چشمم یحت گهید نداشتم دوست .... 

خواستمینم گهید اره ..... 

باشه زن همون یلباسا کنم فکر هست لباس کمد اون ی تو که بودم دهید چون رفتم اتاق همون طرف به .... 

بود؟؟؟ هم یا گهید ی چاره مگه خب یول بپوشم نداشتم دوست  

برم تونستمینم که لباسام نیا با .... 

دمیپوش و برداشتم دادیم هم نا یبو که یداغون و درب و یمعمول یلباسا کمد یتو از .... 

رهیبگ و مچم بزنگاه سر و ادین ها اون از یکی هوی تا دمییپایم رو اطراف دقت با .... 

کنم خالص رو خودم جهنم اون از راحت تونستم و نبود یکس شکر رو خدا  .... 

کنم فراموش و وقت چند نیا و برم خواستمیم .... 

شهیهم یبرا ...... 

***** ** ** ***** ***** ****** 

ریام : 

دراوردم فکر از سهراب یصدا .... 

ها رهیم داره دختره نیا ریام:سهراب ..... 

انداختم بهش ینگاه یالیخیب با .... 

_: بره بذار الیخیب .... 

یگفتیم که تو بره بذار یچ یعنی:سهراب .... 

کنه کامل رو حرفش نذاشتم .... 

_: کنمیم یدگیرس هم موضوع نیا به بشه تموم نیشرو انیجر بذار فعال.... یاریب ادمی به رو حرفم خوادینم .... 

نگفت یزیچ گهید و داد تکون یسر حرفم مقابل در .... 

باشه متعجب من یخونسرد همه نیا از دادمیم حق بهش .... 

ارمیب بدستش دیبا و هستم هورام عاشق من گفتمیم من که همه اون .... 

کنه هضم تونستینم و دادمیم شیفرار داشتم خودم حاال یول .... 

پنج و صد پارت : 

_: ه؟؟؟یک یمهمون  

هفته نیا اخر:سهراب .... 
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_: شهیم تموم داره زیچ همه خوبه .... 

راهه اخر نیا گفتیم حسم شدیم تموم داشت اره ... 

باالخره یشیم راحت هم تو جان ریام اره:سهراب .... 

_: باشه ادتی شهیهم و نیا شد نخوام راحت وقت چیه من .... 

**** ***** ****** ****** **** 

یمهمون روز : 

نیشرو : 

بودن اومده خانمش و ارش... اومدم نییپا و شدم که اماده .... 

دیرسیم سر همه از اول شهیهم .... 

داشتم دوست دایشد رو اخالقش نیا من و .... 

بذاره کالس تا برسه رید و وفتهیب راه رید مثال که نبود هیبق مثل ..... 

میکرد بغل مردونه همو و رفتم سمتش به .... 

کردم یپرس احوال و سالم هم خانمش با ..... 

_: کو؟؟؟ پسرت گل یراست  

ستین بچه یجا که ها نجایا.. مامانمه ی خونه:ارش ... 

_: یگفت گل واال اره ... 

مینکرد توجه هم زنش ی غره چشم به و میدیخند گهید باهم .... 

 

ادنیز هم چقدر ماشاال... شد ادم پر خونه و گذشت قهیدق چند .... 

کردم دعوت یعروس انگار گرفت خندم .... 

رفت برقا ی همه هوی که بود خوب یمهون اواسط تا یچ همه .... 

ترسنیم یکیتار از و ان ساله شیش ی بچه که انگار... شد همهه.... رفت برق چرا .... 

بشه قطع نجایا برق که نداشته سابقه وقت چیه شهیم.مگه... بود دهینپر کنتور اما ،، دهیپر دکنتوریشا نمیبب تا رفتم .... 

لرزوند رو ساختمون بلند یها غیج که رفتمیم.خونه سمت به اطیاحت با و بودم کیتار اطیح یتو هنوز .... 

شدم خکوبیم همونجا .... 

شدهیچ یوا .... 

رفتنیم ور اون و ور نیا و زدنیم غیج فقط بودن شده ونهید همه انگار خونه،، تو رفتم مهیسراس .... 
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دنیشنینم و من یصدا انگار اما کنم متوقفشون خواستمیم .... 

شد یخال.... خونه قهیدق چند عرض در تیجمع همه اون افتاد اتفاق عیسر یلیخ یچ همه .... 

بدن نجات مرگ از انگار رو خودشون خواستنیم .... 

کردمیم نگاه مضحک شینما نیا به و بودم ستادهیا اونجا واج و هاج که منم .... 

اومد برقا تعجب کمال در شد یخال خونه که یوقت .... 

زدم رو سکته بود زده زل بهم نشسته خون به یچشمها با که یکس دنید از ..... 

بود اومده بند زبونم .... 

 توتو؟؟؟:_

ف؟؟؟یکث خائن نه ؟؟یکردینم و فکرش من اره:ریام  

_: دستام با خودم ریام کردم خاکت خودم یمرد تو دنداره تیواقع نیا نه .... 

دادم نشون بهش و اوردم باال رو دستام بعد و دادم تکون شدت به رو سرم ..... 

شد خیس بدنم به مو که کرد یا خنده .... 

کابوسه همون اره بود خواب حتما .... 

کابوسه همش .... 

زدم یلیس خودم صورت به و بستم چشمهامو ایروان مثل ..... 

کنم دااریب خواب نیا از رو خودم خواستمیم ..... 

6 صدو پارت : 

بود اونجا هم هنوز اون کردم باز که و چشمهام ..... 

توهم اره همش توهمه من یخدا .... 

خوند رو ذهنم که انگار .... 

یبد پس تقاص قرار و یداریب... نیشرو یداریب تو ستین توهم نه ... 

سوگندددد مثل . 

وجدان عذاب نیا از شم راحت تا کنم اعتراف خواستمیم خواب تو.... کشته رو سوگند دونستمیم نبود مهم برام گهید کنم اعتراف خواستمیم .... 

گرفتم بغلم تو زور به رو سوگندت یفهمیم باشه من با که نخواست یعوض اون:گفتم دمیکش ادیفر کیستریه .... 

کردمیم خودم مال و اون دیبا فقط دمیشنینم من اما... باشم نداشته یکار دار شوهر زن هی به که کردیم التماس... کردیم التماسم ههههه .... 

بود تو مال شهیهم نایبهتر یبود یشانس خر شهیهم تو .... 

شدم عاشقش دمشید که یا دفعه نیاول از یدونیم .... 
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کرد انتخاب رو تو اون اما بودم باالتر پله صد تو از من ستمین ناراحت اصال مرگش از یول... زد نمیس به د.ر دست بود تو عاشق اون یول .... 

کردم خوب کردم تجاوز بهش.من.اره:گفتم و دمیکوب نمیس به محکم ...... 

****** ****** ******* ****** * 

ریام : 

؟؟؟....گفت یچ... کنم هضم تونستمینم رو حرفاش  

زدم زانو خراب یحال با .... 

بودم؟؟؟ کرده کاریچ.من  

بودم؟؟؟ کشته رو پاکم گل..بودم خورده یگوه چه یعوض من  

سوتفاهم؟؟؟؟ هی بخاطر  

من به نینفر و لعنت..... من به لعنت اااایخدا ...... 

زدمش خوردیم تا و کردم حمله سمتش به بود شده برابر هزار حاله که نفرت و نهیک همون با که کنه فرار خواست نیشرو .... 

دددیخندیم فقط هم اون ... 

دمیکوب سرش تو و برداشتم رو یسنگ ی مجسمه اون زیم یرو از.... کنم کنترل رو خودم نتونستم گهید بود شده ونهید .... 

شدمیم هم بدتر چیه که شدینم یخال حرصم بار سه نه دوبار نه بار هی نه ..... 

شد یمتالش صورتش و سر تا زدم انقدر ..... 

نبود مهم برام یا ذره ..... 

شدم بلند خراب یحال با .... 

من به نینفر اااااایخدا:زدم ادیفر ...... 

من به نینفر .... 

من به لعنت و تف ...... 

شهینم تموم عذاب نیا چرا شهینم.تموم چرا ایخدا اطیح تو رفتم ..... 

بشم راحت و خودش شیپ برم برم خواستمیم من .... 

منه حق هم نیا از بدتر اره حقمه گرفته نظر در برام خدا که یزیچ اون دونستمیم نداشت امکان نیا اما .... 

دمیکش خط رو هورام دور هم لحظه نیهم ..... 

ابد تا دمیکشیم زجر ابد تا دیبا من ....... 

 :هورام
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برم کجا به و کنم کاریچ دونستمینم ،، بودم گنگ و جیگ .... 

بود؟؟ هام یخوش لحضات تمام اداوری که خونه اون ی تو .. 

چطور؟؟ واقعا....کنم تحمل مادر بدون رو جا اون تونستمیم چطور اخه  

کنم هضم رو مرگش بودم نتونسته هنوزه که هنوزم .... 

هان؟؟ یکن ثابت بهم یخواستیم رو یچ ایخدا  

 

افتاد من یبرا اتفاقات نیا چرا اصال ..... 

زدمیم قدم جیگ و سردرگم ابونایخ یتو .... 

زدیم پرسه جا همه فکرم .... 

کردمیم فکر ریام به .... 

کرد؟؟یم کاریچ داشت یعنی  

بود؟؟ شده من بتیغ متوجه  

دیجد مسائل تحمل بود دشوار برام واقعا اد،یب دنبالم گهید نداشتم دوست .... 

کنه دایپ و من زمان نیکمتر درعرض تونهیم بخواد اگه که دونستمیم هم یطرف از و .... 

برم شهر نیا از داشتم دوست .... 

برام بود خاطره پر که یشهر .... 

خاطرات اون شدیم مجسم چشمهام شیپ کردمیم نگاه شیجا یجا به که نیریش و تلخ خاطرات پر ..... 

بودم خودمون ی کوچه یتو کردم باز که چشمم .... 

بودم نشده متوجه خودم که بودم دهیرس چطور .... 

بودم دهیرس جا نیا به خواب تو که انگار ..... 

نداشتم بردن پناه یبرا یا گهید یجا دراصل .... 

 خوبشون که ییها خاطره داشتم خاطره ازش یکل....نبود دور هم چندان که یا گذشته یتو که یمیقد ی خونه نیهم بود جا نیهم من ، مأمن تنها

دیچربیم بدشون به .... 

ندارم رو خونه دیکل من که افتاد میدوزار تازه دمیرس که خونه در یرو به رو .... 

داخل؟؟ برم یچطور حاال دادم تکون یسر یجیگ با  

افتاد هیهمسا پسر به چشمم و.... انداختم ینگاه اطراف و دور به .... 

بهتر؟ نیا از یچ خب نشست لبم رو یکج لبخند  

شدم قیدق چهرش به .... 
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بودم دور جا نیا از بود سال چند که انگار .... 

یهست میقد هورام همون هم تو و هیمیقد ی محله همون نجایا هورام:کردم زمزمه ... 

دختر ریبگ اروم... زنهیم تند قلبت انقدر چرا ... 

زدیم جیگ که رفتم پسر سمت به نامطمئن یها قدم با .... 

دمیرسیم جهینت به کمتر کردمیم فکر شتریب که هرچقدر یول... ارمیب ادی به رو اسمش کردم یسع .... 

شدم یفراموش دچار که انگار .... 

ومدینم ادمی چرا واقعا .... 

هارو اسم مخصوصا کنم فراموش که نبودم یادم اصوال من ..... 

 :هورام

برم کجا به و کنم کاریچ دونستمینم ،، بودم گنگ و جیگ .... 

بود؟؟ هام یخوش لحضات تمام اداوری که خونه اون ی تو .. 

چطور؟؟ واقعا....کنم تحمل مادر بدون رو جا اون تونستمیم چطور اخه  

کنم هضم رو مرگش بودم نتونسته هنوزه که هنوزم .... 

هان؟؟ یکن ثابت بهم یخواستیم رو یچ ایخدا  

افتاد من یبرا اتفاقات نیا چرا اصال ..... 

زدمیم قدم جیگ و سردرگم ابونایخ یتو .... 

زدیم پرسه جا همه فکرم .... 

کردمیم فکر ریام به .... 

کرد؟؟یم کاریچ داشت یعنی  

بود؟؟ شده من بتیغ متوجه  

دیجد مسائل تحمل بود دشوار برام واقعا اد،یب دنبالم گهید نداشتم دوست .... 

کنه دایپ و من زمان نیکمتر درعرض تونهیم بخواد اگه که دونستمیم هم یطرف از و .... 

برم شهر نیا از داشتم دوست .... 

برام بود خاطره پر که یشهر .... 

خاطرات اون شدیم مجسم چشمهام شیپ کردمیم نگاه شیجا یجا به که نیریش و تلخ خاطرات پر ..... 

بودم خودمون ی کوچه یتو کردم باز که چشمم .... 

بودم نشده متوجه خودم که بودم دهیرس چطور .... 
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بودم دهیرس جا نیا به خواب تو که انگار ..... 

نداشتم بردن پناه یبرا یا گهید یجا دراصل .... 

 خوبشون که ییها خاطره داشتم خاطره ازش یکل....نبود دور هم چندان که یا گذشته یتو که یمیقد ی خونه نیهم بود جا نیهم من ، مأمن تنها

دیچربیم بدشون به .... 

ندارم رو خونه دیکل من که افتاد میدوزار تازه دمیرس که خونه در یرو به رو .... 

داخل؟؟ برم یچطور حاال دادم تکون یسر یجیگ با  

افتاد هیهمسا پسر به چشمم و.... انداختم ینگاه اطراف و دور به .... 

بهتر؟ نیا از یچ خب نشست لبم رو یکج لبخند  

شدم قیدق چهرش به .... 

بودم دور جا نیا از بود سال چند که انگار .... 

یهست میقد هورام همون هم تو و هیمیقد ی محله همون نجایا هورام:کردم زمزمه ... 

دختر ریبگ اروم... زنهیم تند قلبت انقدر چرا ... 

زدیم جیگ که رفتم پسر سمت به نامطمئن یها قدم با .... 

دمیرسیم جهینت به کمتر کردمیم فکر شتریب که هرچقدر یول... ارمیب ادی به رو اسمش کردم یسع .... 

شدم یفراموش دچار که انگار .... 

ومدینم ادمی چرا واقعا .... 

هارو اسم مخصوصا کنم فراموش که نبودم یادم اصوال من ..... 

؟؟؟...اقا اقا:کردم صداش  

زد برق چشمهاش... دنمید با... برگشت طرفم به ... 

_: ؟...میبد خبر سیپل به میبر بود کینزد گهید شما؟ ییکجا ؟؟یستین خانم هورام به به  

شناخت؟؟یم کجا از رو من نیا  

اوردمینم بخاطر رو اسمش من چرا پس .... 

هم رو میقو ی حافظه اتفاقات نیا  n بود کرده .... 

دمیکش یاه ... 

_: بدم گزارش شما به نشد گهید دیببخش میبود مسافرت ... 

کرد اخم و گرفت رو ام هیکنا ... 

_: ریبخ دنیرس هرحال به خب ... 

؟؟یداشت یکار  
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_: کن بازش برام شهیم کردم گم رو دمیکل من دیببخش بله  .... 

زد برق چشمهاش بار نیدوم یبرا .... 

_: دییبفرما...دییبفرما نه که چرا .. 

کنمیم باز براتون االن .... 

گذاشت ریتاث صورتمم یرو یخوشحال نیا و شدم خوشحال .... 

_: ممنونم... نیکنیم لطف واقعا .... 

افتادم راه طرفش به گفتم رو نیا .... 

ستادمیا یم خونه در دم پا لنگه هی شب تا دیبا وگرنه بود اروی نیا که شد خوب  .... 

کرد کار من نفع به اما بود فضول که نیا با .... 

شدم رهیخ گوشتالودش و خپل کلیه به پشت از و... دمیخند دلم تو .... 

شد معطوف ناموزونش کلیه به فکرم .... 

ومدینم کلیه نیا جذابش ی چهره به .... 

کرد ریغافلگ رو نگاهم و برگشت سمتم به که بودم اش رهیخ یطور نیهم .... 

گرفتم ازش نگاهم و زدم یا دستپاچه لبخند .... 

ادددیدرب حرصم شد باعث و. دمید برگردم نکهیا از قبل رو شدش باز شین یول .... 

زدم زد درخونمون به و دمیکش یاه .... 

دراوردم الیخ و فکر از نیزم یرو ضرب با پاهاش برخورد یصدا .... 

بود دهیپر اونطرف ... 

ههه بود باالرفته خونمون وارید از عیسر چقدرم گنده کلیه نیا با ماشاال ... 

کرد باز درو .... 

مسافرت؟؟ نیرفت کجا خانم ینگفت خب:کرد یفضول دوباره  

؟؟؟... بکشه سرک من یکارها تو دادیم اجازه خودش به که بود یاروکی نیا  

ه؟؟یچ شما اسم یراست.:گفتم و کردم نگاه چشمهاش به یجد یلیخ  

شد یخال بادش حرفم نیا با شهیم ارضا شیفضول بگم بهتر ای شیکنجکاو االن کردیم فکر که اون .... 

_: رفته؟ ادتونی هم نیا نکنه تون ییرو روبه هیهمسا... مهرداد گهید منم ن؟؟یدونینم یعنی  

انداخت نییپا رو سرش و نزد یا اضافه حرف گهید میبرزخ یچشمها دنید با .... 

رفتیم ورتمهی داغون و درب اعصاب نیروهم داشت نمیا داشتم؟؟ حوصله و حال یلیخ من .... 
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دمیکوب بهم محکم درو تق و شدم اطیح داخل زدش بهت یچشمها یجلو و کردم یخال و خشک تشکر هی .... 

بودم شده یحرص واقعا .... 

شدهایم دایپ یفضول یادما عجب  ..... 

کردیم زنده رو خاطراهام برام خونه یجا یجا شدم خونه داخل یوقت .... 

شد اشک از پر چشمهام و گرفت رو گلوم بغض .... 

گرفتم رو خودم یجلو زود یول .... 

هیگر ریز بزنم زرت و زرت همش و بدم نشون ضعف خودم از خواستمینم گهید .... 

باشم یقو خواستمیم من ... 

تونمیم من اره .... 

خوامیم چون .... 

رفتم اتاقم به بخورمش کردمیم تالش که نیسنگ بغض همون با ... 

هان بود؟؟ نکرده رییتغ یچیه چرا .... 

بود؟؟ قبل شکل همون خونه هنوزم و بود افتاده اتفاق همه نیا  

نبود منصفانه اصال نیا نه .... 

شدم وونهید که انگار لحظه کی یتو .... 

لرزوند رو خونه یوارهاید دادم یصدا .... 

_: نه نه .... 

ختمیریم بهم رو خونه و نه زدمیم داد .... 

افتادم نفس نفس به .... 

درسته نیا اره .... 

نه؟؟ مگه بشه جادیا یرییتغ هی دیبا  

شد دهیکش یچیق سمت به فکرم .... 

بودم گذاشته کجا رو یچیق یلعنت .... 

گشتن به کردم شروع .... 

کردم داشیپ هم قهیدق چند از بعد .... 

نشست لبم یرو یلبخند .... 

رفتم نهیا سمت به اروم یها قدم و نهیطمان با .... 
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بودم کرده حفظ سماجت با لبخندمم .... 

دمیرس نهیا یجلو .... 

کردم جدا رو موهام از یا دسته .... 

کاتتتت و.... کردم موهام تو یرو یچیق ... 

رفت نیب از بامیز و بلند یموها شد تموم .... 

بود لبم یرو لبخند هنوز اما ختیر گونم یرو اشکم .... 

شنیم پخش فرش یرو یشتریب یموها و... گهید یا کهیت هی .... 

کردمیم رو کار نیهم دیبا هم اولم از درسته نیا اره .... 

گذاشتم اشپزخونه اپن یرو یچیق شد تموم موهام کردن کوتاه کار که نیا بعداز .... 

دمیکش اه .... 

اما...موهام یبرا خوردن حسرت یبرا بره دلم خواست ... 

 ....نذاشتم

وقت چیه... خورمینم حسرت وقت چیه گهید من اره .... 

***** ****** ***** ****** **** 

دیچیپ گوشم یتو ییصدا هی و.... زدم یغلط .... 

_: بده نجاتش.... هورامم بده نجاتش .... 

شد باز چشمهام یفور .... 

دمییپا رو اطرافم موشکافانه .... 

نبود کس چیه اما .... 

 یک دونستمینم هم هنوز که یمجهول شخص اون کردیم التماس بهم که رو ملتمس زن یصدا نیا که بود وقت چند اخه شده تموم کردم فکر من

دمیشنینم رو هست ..... 

نداشت یتموم نکهیا مثل یول .... 

دمیرس انیپا به کردمیم فکر من .... 

دیکشیم رو انتظارم دوباره شروع هی چون.... کردمیم فکر اشتباه اما ..... 

 هاننن؟؟ ؟؟یخوایم من جون از یچ گهید:گفتم... نمیب یم رو زن اون که انگار و دوختم چشم رو به رو به.... نشستم و شدم بلند یحوصلگ یب با

؟؟؟... یلعنت د...  بدم نجات من رو یر...خ...کدوم  

مونه یم جواب یب هام سوال تمام شهیهم مثل دونستمیم .... 

باشه بار نیدوم نیا که بودم گرفته رو سواالم جواب یک .... 
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دمیدینم کاش یا که دمید یزیچ بکشم،،، دراز خواستم تا .... 

خداااااااا ای  

نداشتن یتموم من یها کابوس نکهیا مثل .... 

دیکوبیم نمیس به رو خودش محکم قلبم .... 

بودم دهید عمرم تو که بود یزیچ نیتر وحشتناک ..... 

شم داریب دیبا و نمیبیم کابوس دارم که کردمینم فکر االن اصال که وقت چند نیا بودم دهید بیعج یزهایچ انقدر.... من خدا ..... 

بود کرده یرنگ خون رو دشیسف راهنیپ.... بود ستادهیا روم یجلو بلند و دیسف لباس با زن هی .... 

نداشت سر که بود نیا بدتر همه از .... 

ریکو مثل شد خشک دهنم بازم اما... دادم قورت صدا سرو با رو دهنم اب ..... 

کردم دنیلرز به شروع .... 

بود خارج تصوراتم،، حد از واقعا نیا ..... 

دراومد سر یب زن نیهم یصدا .... 

_: بده نجاتش.... هورام بده نجات و ریام ..... 

شدیم اکو اتاق یتو صداش .... 

نداشت سر که اون..... ومدیدرم کجا از صداش من یخدا یول .... 

اون دوباره من یخدا رررریام .... 

اره ره،،،،یام زن سوگند همون زن نیا... دمیفهم یم دیبا .... 

وفتادددیم ادمی داشت تازه .... 

کارش انتیخ زن سر دنیبر درباره ریام یحرفا .... 

بود سوگند اره .... 

بود همون قطعا .... 

بود شده تر کم اول از ترسم اما.... دمیلرزیم هم هنوز ... 

؟؟یکنینم ولم تو برداشت من سر از دست کثافت اون:دمینال.. سر یب زن همون به رو حرص با  

خب؟؟ بشنوم رو تو یصدا راه به راه خوامینم گهید  

رفتم عقب و دم،،،یترس که برداشت سمتم به یقدم .... 

_: بده نجاتش کنم،،،یم خواهش... هورام نترس من از ... 

کشمیم عذاب دارم هم من... کشهیم عذاب داره اون .... 



 

WWWW.NEGAHDL.COM  سایت نگاه دانلود 

 

WWWW.NEGAHDL.COM 

بده نجاتش.... بده نجاتش عذابه در روحم... هستم عاشقش من ...... 

شد یم اکو ذهنم،،، یتو هم هنوز اخرش ی بده نجات اما.... شد دیناپد خودش .... 

زدم یبلند غیج .... 

هیلیخ نشم یروان نداشت یتموم نکهیا مثل خدا یا .... 

کوبوندم بالش به محکم رو سرم و دمیکش یپوف .... 

بردمیم ادی از رو زیچ همه و شدیم جابه جابه مغزم کاش ..... 

***** **** ***** ***** ****** ********* ******** ******* *** 

ومدیم ادمی زیچ همه داشت تازه: شهره .... 

کردیم خفم داشت که وحشتناک مرد اون من ..... 

؟؟؟....بودم نمرده من یعنی.... شدیچ پس  

بودم اتاقم تو .... 

کردیم خفم داشت اون و .... 

ومدینم ادمی گهید یچیه ..... 

شده؟؟ منصرف اخر ی لحضه که کنم باور یعنی... کشتیم واقعا داشت اون نداشت امکان بود؟؟ کرده نظر صرف من کشتن از یعنی  

زدن قدم اتاق یتو کردم شروع و دمیکش یپوف حد از شیب یکالفگ از ..... 

شد دهیکش نیشرو و کارم سمت به ذهنم تازه یوا .... 

کنه؟؟؟ اخراجم نکنه  

سرکار برم دیبا نه.... رمیمیم من ... 

بود مهم نیشرو فعال درک به بره هم موجود اون .... 

بود شده ذره هی براش دلم نمشیبب برم دیبا .... 

شد رو و ریز دلم نیشرو جذاب ی چهره تجسم از ناخودآگاه ... 

ندارم رو شیدور تحمل هم ذره هی من نه .... 

انیشا متعجب یها نگاه به توجه یب و کردم،،، کج اتاق در سمت به رو راهم فکر نیا با .... 

رفتم اشپزخونه به .... 

دیرس گوشم به انیشا یپا یصدا ..... 

برگردوند خودش سمت به رو من و گرفت رو بازوم که هم بعد و .... 

شدم رهیخ شیعصب یها چشم به یشگفت با ...،،،، 
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_: ان؟؟یشا چته هیچ  

شد بسته بازو دهانمم ،،،....بگم رو اتاق انیجر بهش که گذشت ذهنم از لحضه هی .... 

گرفتم رو خودم یجلو اما .... 

کرد؟؟؟ینم باور اون که یوقت داشت یا دهیفا چه  

کردمیم خی یرو سنگ رو خودم فقط .... 

نگران اوناهم و .... 

شدم خل کردنیم فکر .. .. 

دمیشن رو و دیکش که یراحت نفس.... اوردم زبون به رو انیشا اسم که نیا از بعد ..... 

اومد حرف به که بودم رهیخ بهش منتظر هنوز .... 

خداروشکر یوا... اره اومد ادتی و شکرمن خدارو:انیشا ... 

کردیم شکر خدارو زیکری و بود گرفته اسمون به رو دستش ... 

بود؟؟؟ شده خل وا  

اوردمیدرنم سر اصال یچ یعنی .... 

کنه شکر خدارو خوادیم زیر کی طور نیهم صبح تا یکن ولش دمید .... 

گرفتم صورتش یجلو سکوت نشونه به رو دستم .... 

_: ان؟؟یشا اومده ادمی رو تو یچ یعنی شده؟؟یچ اع  

کاست تو گذاشت خدا حاال یدید... یکرد مسخره و من انقدر ؟یشد خل یبسالمت .... 

شد تموم زدنم حرف یوقت .... 

دمید آغوشش تو خودم .... 

برداشته تاب مخش که کردم دایپ نیقی گهید .... 

بود کرده بغل سفت و من .... 

رونیب... دمیکش بغلش تو از زور به رو خودم و شدم یکفر .... 

_: خدا تورو کن بس داداش اه .... 

شده یچ نمیبب بزن حرف ... 

ی اگه...کردیم خفه کثافت اون داشت رو تو اخه یخواهر شکر خدارو:انیشا ... 

حرفش،،،، وسط دمیپر و بده ادامه نداشتم  

_: ؟؟...االن یگفت یچ ؟؟یچ  
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من خوشگل خواهر اره:انیشا  .... 

نکنم باور بکنم غلط من... کردم باور رو حرفت گهید... کشتتیم داشت موجود اون دمید من ... 

خورمیم قسم برسونه،، یبیاس بهت یکس ذارمینم... برمتیم نجایا از گلم،، نترس دم،،،یم انجام رو شهر نیا از رفتن یکارا دارم هم حاال ... 

نه هم یطرف از اما شدم،، خوشحال طرف کی از.... زدمیم جیگ .... 

 زهرمار و کوفت هزارتا و روانشناس دونمینم و روانپزشک برو بدن ریگ خواستن ینم و بودن کرده قبول رو حرفم باالخره که نیا از خوشحال

گهید .... 

یول .... 

رفتم ینم شهر نیا از من ... 

ابدا و اصال ... 

اون از دور اما دارم،،، دوستش که یکس کنار در رمیبم بمونم جا نیهم بودم حاضر ... 

کنم تحمل تونستمینم هم یا هیثان یبرا یحت اصال،،، نه .... 

دوختم چشم بود وستهیپ جمعمون به تازه که مامان به و برگردوندم مو رو.... شدم یجد .... 

کردمیم حجت اتمام باجفتشون دیبا .... 

_: امینم جا چیه من.... دیکن گوش .... 

... بشم میقا و برم هم ایدن سر اون رمیبم بخوام اگه ،،، مونمیم نجایا من اما نمیبب یبیاس یخواینم و یهست من فکر به که ممنون جان انیشا

رمیمیم مطمئنن .... 

هست یحکمت هی حتما .... 

گه؟؟ید یکنیم یشوخ:کرد نگاهم ناباور  

نه؟؟؟ یگرفت یشوخ رو زیچ همه شهره:برد باال رو صداش بعد  

بکشه تورو خواستیم اون .... 

داد تکون رو سرش .... 

یشد وونهید واقعا تو نکهیا مثل نه .... 

نه من یول یشد وونهید تو .... 

 شد ستیر و راست گهید یجا هی به انتقالمون یکارا نکه،،یا محض به ،،،.شهره کنمیم دیتاک دارم... نکهیا محض به... شهینم میحال زایچ نیا

میریم شده خراب نیا از یمعطل چیه بدون .... 

شد؟؟؟ فهم ریش  

میشد ترک زهر چارمیب مادر و من که گفت بلند چنان و اخر ی جمله .... 

دمیکش هم یتو رو ابروهام .... 

_: و... امینم من... نشد فهم ریش نه  
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زدم رو خالص ریت و گذاشتم کنار و دیترد ... 

یبکن یتونینم یغلط چیه تو .... 

شد؟؟ فهم ریش تو حاال  

دمیکوب بهم محکم و در و رفتم اتاقم به.... انیشا ی شده گرد رتیح از یچشمها و مادر ینگاها به توجهیب شد تموم حرفم نکهیا از بعد .... 

بود شده کم شدت به تحمل ی استانه بودم یعصب و ناراحت یلیخ .... 

رفتم کمدم سمت به یان میتصم یتو .... 

رفتمیم شرکت به دیبا .... 

بود من یبرا مسکن مثل اون نمشیبب که داشتم ازین .... 

من انیپا یعنی نبودنش و دهیم ارامش بهم که اون باشم که یدرهرحالت ..... 

کردم تنم سرعت به رو لباسام .... 

زدم چنگ وترمیکامپ زیم یرو از رو فمیک و .... 

کرد صدا رو انیشا شه،،ینم من فیحر دید یوقت اونم....ندادم نشون بهش یتوجه اما کرد صدام مامان .... 

نداشتم رو حوصلش و حال من یخدا یوا .... 

بستم رو هام یکتون بند و دمیکش یپوف .... 

نشست شونم یرو یدست که شدم یم بلند داشتم ... 

دمیکش یراحت نفس افتاد انیشا به چشمم یوقت یول.... دیترک زهرم .... 

عبوس شدت به چهرش و.... بود هم یتو اخماش  .... 

هان ؟؟ یکرد کاله و شال یسالمت به کجا:انیشا ... 

ستین مربوط تو به:شدم بلند و زدم پس شونم یرو از رو دستش .... 

؟؟یدراورد زبون:انیشا  

ندارم اصال حوصله و حال یشر .... 

؟؟یریم یدار یگور کدوم نمیبب بنال  

کردم لوچ هامو چشم ... 

_: گمیم... یبردار من کچل سر از دست نکهیا یبرا یول... ستین مربوط تو به نکهیا با . 

شرکت نرفتم وقته چند رفته در دستم از گهید خودمم... نکردن اخراجم تا شرکت،، رمیم دارم .... 

کرد کر رو گوشم خندش یصدا که زدمیم حرف همچنان داشتم .... 

بودم شده رهیخ وارش وونهید بایتقر یها قهقهه به شوک با .... 
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باشم شده انگارالل اما کنم،،، اعتراض خواستم ... 

شدیم بسته و باز دهنم فقط ... 

شد؟؟ تخته درش که شرکت همون شرکت؟؟ کدوم هه:گفت و شد یجد کرد رو هاش خنده خوب نکهیا از بعد  

من زیعز یشد اخراج خود خودبه تو .... 

تو؟؟ یگیم یچ ؟یچ:دیپر پلکم  

کرد هنگ کامال مغزم .... 

شده؟؟ تخته شرکت در که بود یچ منظورش  

کنه منصرف اونجا به رفتن از رو من خواستیم البد.... میکردینم یخالف کار که ما اونجا ... 

نهیهم اره .... 

یشیم متوسل یا گانه بچه یا زیچ چه به یریبگ رفتن از رو من یجلو که یبرا.... انیشا یا مسخره یلیخ:دمیخند .... 

باشه هه ... 

دیچسب رو دستم نباریا.... برم که برگشتم دوباره .... 

کن ولم اه:کردم اعتراض و... دمیکش رو دستم یعصب .... 

نکرد ولم اما .... 

شد رهیخ چشمهام تو و... دیکش خودش سمت به من ... 

تو یبر یخوایم یگور کدوم... بستن رو یکوفت شرکت اون در گمیم:انیشا .... 

شدم رهیخ نشیخشمگ یچشمها تو سماجت با منم .... 

_: ننمیبب کینزد از خوامیم... نه نه... خوامیم لیدل .... 

مینیب یم میریم باشه:انیشا ... 

کشوند خودش دنبال رو من و گفت و نیا .... 

شدم دهیکش دنبالش و زدم یغر .... 

**** ******* **** ***** **** 

گهیم دروغ داره واقعا انیشا که دمیرس جهینت نیا به تازه ... 

شده؟؟؟ بسته شرکت که بود دهیفهم کجا از پس گفت،،ینم دروغ اگه  

ومدیدرنم جور عقل با اصال .... 

نم؟؟یبب کینزد از خودم تا برهیم داره من چرا پس ،،،یول  

بکنه عمرا رو یکار نیهمچ باشه کفشش به یگیر هی اگه .... 
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شد یم منفجر الیخ و فکر از داشت مغزم خدا یوا .... 

؟؟؟...هیچ انیجر فهممیم باالخره گهید بسه اه  

بستم چشمهام و دادم،،، هیتک نیماش یصندل یپشت به رو سرم فکر نیا با .... 

رمیبگ ارامش یکم فقط یکم دیشا .... 

میدیرس ساعت مین از بعد .... 

شدم ادهیپ حواس یب .... 

کردم حرکت شرکت سمت،، به اروم اروم .... 

نداشت قتیحق نیا نه .... 

نداشتم اعتماد چشمهامم به ... 

بودم خواب من اره ... 

موند ثابت میترح هیاعالم یرو چشمهام ... 

دنیلرز به کردن شروع دستام...  نه .... 

دیرس کلمیه کل به بعدش .... 

زدیم دو دو چشمهام .... 

کابوسه..خوبه همش نایا نه.... نمرده من نیشرو نه ... 

وحشتناک یلیخ یلیخ کابوس هی اره .... 

سمت به اسفناک وضع همون با  

رفتم... هیچ علتش من بد حال نیا دیفهم ینم که انیشا .... 

گهید بگو د.... یدیم دق من اخرش تو شهره؟؟ یلرزیم چرا تو؟ چته هیچ:انیشا .... 

داد تکونم و گرفت رو شونم و گفت و نیا .... 

_: خوابم؟ من نه؟؟ دروغه  

کن دارمیب یداداش کنمیم خواهش .... 

شهره؟؟ یگیم یچ:شد گرد.چشمهاش  

کن دارمیب کابوس نیا از گمیم یلعنت د:دادزدم .... 

شدن روون هام گونه رو اشکام.... دیپر چشمهام از برق زد که یلیس با .... 

بود مرده اون ..... 

بمونم؟ زنده من چرا پس.... بود رفته شهیهم یبرا  
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زدم زانو نیزم یرو اراده یب ... 

کردن هیگر به کردم شروع .... 

بود زده رونیب گردنم رگ .... 

شده قرمز صورتمم دونستمیم .... 

بود گرفته رو کوچه کل هقم هق .... 

زد زانو کنارم خرابم،،، حال دنید با انیشا ..... 

یا دفعه کی تو یشدیچ اخه... من خوشگل شو بلند:گرفت رو بازوم و انداخت دست .... 

دمیکش رونیب دستش یتو از دستم .... 

_: بردار م سر از دست انیشا کن ولم .... 

شدم بلند و گفتم نویا .... 

نبودم مست که فیح....باشم کرده مست که انگار.... خوردمیتلوم تلو .... 

کردمیم مست یکاشک ... 

یخبریب یایدن یتو رفتمیم یکاشک ... 

کنم حس خودم یرو رو انیشا ،، متعجب نگاه.. تونستمیم..... ردمیمیم کاش .... 

نشست دستم یرو که... رو دستش هم بعدش .... 

ذاشتینم خودم حال به و من چرا نیا شد،،، مچاله چهرم .... 

_: گمیم بهت کن ولم... انیشا کن ولم .... 

دمیکش رو دستم و گفتم رو نیا ... 

کردینم ول یلعنت اما .... 

گرفتم نداشت.. هم یا دهیفا چیه که هودمیب کردن تقال از دست و دمیکش یپوف .... 

تو؟؟ یاریدرم رو ها یباز طهیسل نیا چرا مرگته؟؟ چه تو هست معلوم چیه:انیشا  

یریم راه یدار من مخ یرو بد گهید بخپا .... 

نجایا اوردم تورو کردم یغلط چه... عجبا ... 

شد مشکوک نگاهش بعد  .... 

کردیم درک رو من یها یتابیب لیدل داشت تازه انگار .... 

اورد هم زبون به  

نکنه شهره:انیشا ... 
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_: بودم عاشق من همونه،، اره ... 

اونجارو؟ که ینیبیم.... مرده گنیم االن که یهمون عاشق  

دادم نشونش رو میترح یاگه دستم با و گفتم رو نیا .... 

گرفت خندم بعد .... 

ادامه هام خنده نیب دهیبر دهیبر  

نمرده من نیشرو بابا چرته:دادم .... 

 من... دونمیم من.... نمرده اون اره...... نمرده من نیشرو که کردمیم نیتلق خودم به دلم تو و دمیخندیم همچنان من اما زد یلیس صورتم به بازم

دارم مانیا ..... 

داد تکونم شدت به .... 

مرده ،،،یفهمیم شهره مرده اون:انیشا .... 

دمینفهم یزیچ گهید و رفت یاهیس چشمهام که ،،..کنم اعتراض حرفش نیا به و بگم یزیچ اومدم .... 

***** ***** ****** ***** ***** 

کردم باز رو چشمهام بود نامفهموم هم شترشیب و ومدیم اطرفم از که یصداها با ... 

شدیم منفجر مغزم داشت.انگار یول چرا دونستمینم یوا... کردم بند سرم به رو دستم .... 

شدینم اروم اما ره،،یبگ اروم دردش یکم تا دادم فشار شتریب رو سرم ... 

بود شده شروع گرنمیم دوباره حتما...ردمیمیم داشتم یوا .. 

داشتیبرنم سرم از دست و بود من همراه شهیهم درد نیا ... 

خورد اطرافم به چشمم تازه .. 

 دوخته بهم رو لباش که انگار و کردینم باز لب از لب اما بگه یزیچ خواستیم بود معلوم چهرش از... بود دوخته چشم بهم نگران مامان

 ...بودند

نبودم خودم یهوا و حال تو اصال که من .... 

دارهیبرنم روم از هم یا هیثان یبرا یحت رو نگاهشم و دوخته چشم بهم نگران یجور نیا مامان که افتاده یاتفاق چه دمیفهمینم .... 

_: ؟...بزن رو حرفت مامان،، هیچ  

خوبه؟ حالت دخترم:مامان  

_: دیبا مگه .... 

گذشت چشمم یجلو از گذاشتنش تند دور یرو که لمیف هی مثل زیچ همه بدم ادامه رو حرفم خواستم تا و .. 

بود شده تنگ براش دلم... نمیبب رو نیشرو که سرکار برم خواستمیم .. 

میترح یاگه و..شرکت به رفتنم اخر در و ،،یشد اخراج که گفت برم،، تنها نذاشت انیشا بعد ... 
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ستادمیا خبردار دمیرس که نجایا به .... 

شدهیچ که افتاد میدوزار تازه خدا ای ... 

بود رفته تند دور رو قلبم ... 

زدیم رونیب دهنم یتو از داشت که انگار ... 

شدیم ترشح بازم اما... دادمیم قورت تند تند رو دهنم اب ... 

نداره قتیحق نیا نه ... 

افتاد مامان به چشمم .... 

دیدیم صورتم یتو یچ دونمینم ... 

بود دهیپر رنگش اما .... 

دیرسیم نظر به مضطرب و نگران و ... 

نبودم اونجا اما بود صورتش به نگاهم من یول .... 

کردمیم فکر زیچ هی به فقط ... 

 ....مرگ

دمیفهمیروم نمیزتریعز مرگ علت دیبا اول نه اما  

گرفتمیم میتصم موقع اون بعد ... 

نبود یعاد مرگش اصال چون .... 

نبود یعاد اصال .. 

برمیم رو نفسش باشه،، دهیبر رو بود بند من نفس به که رو نفسش یکس اگه .... 

برمیم رو نفس اره،، ... 

بشم مصلت اعصابم به کردم یسع ... 

بود بهتر یطور نیا .... 

شد ازقبل بهتر حالم ق،،یعم نفس تا چند از بعد ... 

گرفتم سرم به دوباره به رو دستم ... 

_: خوبه حالم نباش،، نگران تو.. کرده عود گرنمیم کنمیم فکر... جان مامان ستین یچیه ... 

زم؟یعز یمطمئن:مامان  

_: ممنون.. شمیم هم بهتر کنم، استراحت من یبذار یبر شما اگه بله ... 

یشیم خوب زودتر یطور نیا... کنمیم خاموش رو برق منم تختت رو بکش دراز تو.. دخترم باشه:مامان .. 
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ارمیب مسکن برات یخوایم:داد ادامه و کرد صاف روم رو پتو ... 

گذاشت ینم راحتم و رفت ینم چرا... شدم کالفه .... 

_: خواهشا برو... من مادر مسکن خوامینم.. خوبه حالم .... 

کرد بهم ینامطمئن نگاه .. 

کرد ترک رو اتاق برق کردن خاموش از بعد هم بعد .... 

رسونده بیاس بهش یک... دمیفهمیم یچطور.... موند رهیخ کیتار سقف به چشمم ... 

دمیفهمیم یچطور .... 

کابوس پراز یخواب به رفتم خواب به و افتاد هم یرو هام پلک که کردم فکر انتقام به انقدر ... 

 به... بودم کرده رو و ریز رو ها روزنامه ی همه بود، عصر پنج حدود که االن تا صبح از ؟؟؟...شدیم دایپ مگه یول... گشتمیم کار دنبال: هورام

 فروشگاه ی شهیش به چشمم.... . انداختم ینگاه اطرافم دور به کالفه... بودم دهینرس یا جهینت چیه به اما ،.بودم زده سر شدیم که ییجاها

 از قبل.... دادم جهت رییتغ سمت اون به و کردم تند رو قدمام... زد برق چشمهام( میازمندین فروشگاه در کار جهت خانم فروشنده کی به) افتاد،،

 پول بدون که گهید دوروز وگرنه بشه، جور نیا گهید کنه خدا.... شدم داخل بعد و کردم صدا خدارو لب ریز. بشم فروشگاه وارد که نیا

 طرفش به... کرد جلب رو نظرم بود ستادهیا شخوانیپ پشت که پوش کیش و جوان یدختر ورود بدو... شدمیم تلف یگشنگ از موندم،حتمایم

 بزنم حرف باشما دیبا_: خب؟:دختر.. داشتم سوال ازتون نیزد شهیش یرو که یکاغذ ی درباره. _:امرتون دییبفرما سالم:دختر. سالم... _:رفتم

 گفتم. خانم نینکن تلف از شیب رو من وقت و دیبگ رو کارتون زودتر:دیغر و کرد چشمهام بند رو اش حوصله یب نگاه ؟..کار نیا درمورد

 سرباالش و یلیعم دماغ به نگاهم ه؟یک کرده فکر نجسب ی دختره.... رفتم یا غره چشم خودش از تیتبع به منم و. گفتم یشیا دلم یتو امرتون؟

 خانم فروشنده ی به نیگفت.. _:که ادم واسه ذارنینم اعصاب ، هللا الاله...  رو خودش انقدر و بود یعمل هم جاش همه خوبه حاال ،..دوختم

 زشیام ریتحق نگاه از... رفت ابروم... گفتمیم شیپ و پس رو زیچ همه و بودم شده هول چرا دونمینم.. نجایا کنم کار خوامیم من ن،یدار اجیاحت

اومد بدم ... 

یبش یبزرگ نیا به فروشگاه ی فروشنده و نجایا یایب یخوایم زدنت حرف نیباا تو گفتیم دلش.یتو حتما ... 

کنه فکر طور نیا داشت هم حق واال ... 

بودم شده دیام نا خودم، از هم خودم .... 

هستن اتاقشون تو. نیکن صحبت یافخم یاقا با دیبا:زد یپوزخند .. 

_: ؟.بزنم حرف باهاشون االن تونمیم خب  

گردمیبرم و رمیم االن. دیستیباا نجایا لحظه چند لطفا. دمیم خبر بهشون رمیم االن البته بله:دختر ... 

شدم رهیخ بهش فقط و نزدم جوابش در یحرف یچیه ... 

داشتیبرم قدم صالبت با و محکم که افتاد بهش چشمم .. 

زاده اشراف هی مثل .. 

گرفتم ضرب نیزم یرو پام با ... 

بود کشنده انتظار چقدر ... 

اومد رونیب اروی اتاق از دختره بود قرن چند مثل من یبرا که قهیدق چند از بعد .... 

کرد اسکن رو کلمیه کل خمارش یچشمها با .. 
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برو نتت،یبب خوادیم:دختر . 

کردم اکتفا دلم یتو فوش به فقط و گرفتم رو خودم یجلو .... 

درواردم رو شیادا ... 

تفلون ی دختره... برو .. 

دمیرس سیرئ دراتاق یجلو به غرغرا نیهم با .. 

شدم داخل. شد صادر ورود ی اجازه نیا از بعد و زدم در به یا تقه . 

بود، نییپا سرم  

نشستم بود در بغل که یصندل یرو. مرد دینیبش دییبفرما گفتن با و. کردم یسالم هم همونطور ... 

انداختم اتاق اطراف به یفور نگاه .... 

بود یکیش اریبس و کیکوچ نسبتا اتاق . 

بود شده پوشونده ییبایز رنگ یاسی یوارید کاغذ با اتاق یها وارید .... 

داشت قرار اتاق ی گوشه هم سیرئ زیم ... 

دوختم چشم بود داده لم بایتقر زیم پشت مردکه به و بردم باال و سرم .... 

 .سالم:_

د؟یهست خوب خانم سالم:یافخم  

_: بابت. ممنونم یلیخ ... 

کنم کامل رو حرفم نذاشتم .. 

ن؟یدار کار سابقه خب...نیاومد یکار چه یبرا. گفت برام رها بله:یافخم  

کنم کامل رو حرفم نذاشت که فرستادم یلعنت بهش .. 

متاسفانه نه:انداختم ریز رو سرم ... 

شدم رهیخ جذابش ی افهیق به و بردم باال رو سرم نگفت یزیچ یوقت .. 

بست نقش لباش یرو یپوزخند نگاهم دنید با .. 

محترم خانم دنینم کار بهتون جا چیه یکار سابقه بدون:یافخم .. 

نباشه معلوم صدام یتو حرص کردم یسع ... 

_: کرد کسب سابقه شهیم یچطور ندن، کار ییجا اگه وقت اون . 

کرد یا مسخره ی خنده .. 

 هه
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_: داشتن؟ سابقه شدن، زاده مادر از یوقت هیبق نکنه  

بود لذت از پر نگاهش بار نیا  ... 

انگار بود اومده خوشش میجواب حاضر از .. 

خانم نیدار یدراز زبون یول ، نیندار سابقه خوبه:یافخم .. 

_: گفتن پرت و چرت یبرا نیدار یمحکم ی چونه شماهم ... 

شدم بلند جام از بالفاصله و گفتم و نیا ..... 

کرد پر رو گوشم اش قهقهه که،، دهینرس در ی رهیدستگ به دستم ... 

یاستخدام.. ازت اومد خوشم هههه:یافخم . 

بشم دور شده خراب نیا از شده که ییجا تا و بشم حرفش الیخیب خواستم . 

کنم دایپ یکار هی تا زدمیم دو.سگ یکل دیبا مطمئنا رفتم،یم اگه. شدینم...اما .... 

بودم دهیکش یکاف ی اندازه ،،،به بودم خسته .... 

بود بستم گهید .. 

کردم بارش یچ شیپ لحظه چند که وردم،ین رومم به..  دوختم چشم بهش ییپرو با و برداشتم رهیدستگ یرو از رو دستم .... 

_: ؟.کنم شروع رو کارم یک از  

شد شدم، کوتاه نامرتب یموها بند نگاهش بار نیا . 

_: دیبرس افتونیق و پیت به هم ذره هی.. و.دیایم جاش شما رهیم رها فردا از . 

_: خداحاظتون. ممنون.یاوک کنمیم شروع رو کارم فردا از پس . 

کنهیم صحبت موضوع نیهم راجبع اول ادیم که یهرک معموال ن،؟یبزن حرف دیخواینم حقوقتون ی درباره:یافخم . 

بود تفاوت یب نگاهم ... 

_: میکنیم صحبت فردا . 

زدم رونیب اتاق از باشم طرفش از یحرف منتظر نکهیا بدون و گفتم .... 

بزنم غیج بود کینزد برس خودت به گفت که یوقت ... 

رمیبگ رو خودم یجلو بودم تونسته خوب یول ... 

بپرم همه به خواستمیم بودم یقاط کال امروز .... 

گذشتم بندازم به بهش ینگاه نکهیا بدون رها، همون ای افتاده لیف دماغ از دختر همون یجلو از .. 

زدم رونیب فروشگاه از ... 

افتاد فروشگاه اسم به چشمم که بود اونجا تازه و . 
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رها پوشاک ) ) 

دادم صورتم به ینیچ ... 

گذاشته فروشگاهش یرو رو اسمش که بوده خانم رها عاشق چقدر هه .. 

شانس بده خدا . 

ینطوریا هم هیبق و شهیم عاشقمون روح هی ما .. 

کرده،یم میتقس هاش بنده نیب رو شانس داشته خدا یوقت که دم،،یرس جهینت نیا به کل در  

بودم شده گور و گم من ... 

شد بلند شکمم قورقور یصدا که برم ابونیخ طرف اون به تا برداشتم قدم از قدم .. 

بود دهینشن رو بلند یصدا نیا یکس شکر رو خدا. انداختم ینگاه اطرافم به و گذاشتم، شکمم یرو رو دستم ... 

کردیم اعتراض داشت یطور نیا شکمم که بودم گشنه چقدر. بود زیانگ رقت ... 

بردم مانتوم بیج تو دست ... 

نبود بمیج یتو یپول چیه.  شانس یبخشک نبود ... 

گشتم هم رو بمیج یکی اون .. 

نبود یچیه هم تو اون .... 

خورد لرزونم یدستا به ، چشمم تازه .. 

کردیم غلبه بهم ضعف داشت تازه .... 

نداشتم یپول چیه چون رفتم،یم خونه تا ادهیپ دیبا.. دمیکش یپوف .. 

شدیم دایپ خوردن یبرا یزیچ خونه دیشا .... 

کردمیم ریس رو خودم فردا تا حدااقل .... 

دمیکشیم رونیب رو حسابم ته پول اون رفتمیم بعد .... 

کنم یزندگ بتونم تا داشتم،یم نگه رو پولم دیبا گرفتمیم حقوق که ماه اخر تا... کردمیم هم یولخرج دینبا البته ... 

کردندیم جمع ابونیخ گوشه از ام جنازه دیبا گهید دوروز وگرنه .... 

دمیرس خونه به باالخره یرو ادهیپ یکل از بعد ... 

بودم داغون کلمه هیواقع یمعنا به... کردیم گزگز پام .... 

بشه افتضاح حالم... بود شده باعث م،یطوالن یرو ادهیپ هم گهید طرف از یگشنگ طرف هی از ... 

کردم باز رو در و انداختم دیکل .... 

رمیبگ اروم کمی تا گذاشتم هم یرو رو خستم یپلکها .... 
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انگار بود شده هم اظافه چیه نشد که کم میخستگ یول ... 

نداشتم باور رو دمیدیم که رو یزیچ اون کردم،، باز که رو چشمهام .... 

ررررریام .. 

کرد؟یم کاریچ نجایا اون  

بود شده قبل از تر افتضاح افشیق .... 

شدیم نابود کامال داشت صورتش پوست که انگار .... 

بود شده بدتر هم قبل از.. شد شیر دلم .... 

سالم:ریام . 

دیرسینظرم به تر خسته هم اش چهره از صداش .... 

_: هان؟ یخوایم یچ نجایا. سالم  

نمتیبب نجایا خوامینم گهید بردار من سر از دست .. . 

نبود بس یگرفت رو مادرم ؟یخوایم من جون از یچ گهید:کردم تازه ینفس ... 

هان؟ یریبگ رو من جون که یاومد هم حاال نکنه هه:زدم پوزخند  

دمیکش کنار رو دستم که رهیبگ رو دستم خواستم و اومد سمت به .... 

نداشت ارزش برام هم یزیپش یول شد ناراحت .... 

؟یکردیم رفتار بهتر قبال:گفت یبم یصدا با  

بودم کرده زیتم رو سیابل نیا صورت که بودم یخنگ عجب..  گذشتم رفتار از بودم مونیپش هم خودم ... 

بودم ابله یلیخ یلیخ واقعا .... 

کردم من که کنهیم رو ها رفتار نیا مادرش قاتل با یک .... 

کردم ینم درک رو خودم حال ها موقع اون یول .... 

بودم شده مسخ که انگار ... 

بود برده خودش فرمان تحت و من یکس ای یزیچ انگار .... 

_: رونیب گمشو من ی خونه از هم حاال ههههه.... بودم وانهید... بودم خر قبال .... 

نباش تلخ انقدر کنمیم خواهش:دوخت چشم بهم نیغمگ .. 

_: ؟.جناب یعال وقت اون باشم یچطور بابا نه  

برو نجایا از و کن تموم رو فتیاراج نیا لطفا ؟...هان .... 

رفت. بگه یزیچ نکهیا بدون هم اون و .... 
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**** **** ***** ***** ****** *** 

داره یمحکم لیدل دیشا افتاد برام که یهراتفاق ... 

بدهکاره من به یزندگ نیا ینیبیم برگرده ورق یوقت ... 

باشه ارزو و دیام سقف عشق تا یکن باور و من دیبا  

شه وا مدا من قیعم زخم...تونهیم تو دست مرهم با .... 

***** ****** **** **** ******** 

بپره سرم افکاراز نیا نکهیا یبرا اما،، بسوزه براش که رفت دلم  

بسوزونم من که سوزوند دل من مادر یبرا اون مگه .... 

_: هورام ینبود سنگ دل انقدر تو .. 

برگردوندم صدا سمت به عیسر رو سرم .... 

سر یب زن اون دوباره .... 

کنم بارش رو ادیدرم دهنم از یهرچ خواستمیم ... 

؟؟؟...یزنیم وارید درو به رو خودت نقدریا ارامشش یبرا تو که دیگز هم ککش د،،یبر سرتورو اون که یوقت مگه احمق اخه، بگم  

گرفتم رو دهنم یجلو یسخت به اما ... 

_: شدم اما نبودم، ... 

کنمیم خواهش... نرونش خودت از. کنمیم خواهش ازت:سوگند ... 

رسمینم هم من نرسه ارامش به اون تا .... 

شدم یعصب و کالفه .... 

بودم خدا من هللا نعوذوبه مگه کردم؟؟؟یم کاریچ اخه ... 

ببخشم رو اون تونستمیم و .... 

نبود من دست واقعا .... 

_: هان؟. اخه کنم کاریچ  

کردم دور ازش رو خودم قبل ی دفعه مثل و دمیترس که.... اومد کمینزد .... 

ومدیم یجلو اون و رفتمیم عقب من ومد،یم جلو همش اون یول ... 

بشم دور ازش نیا از شتریب نتونستم، گهید کردم برخورد سرم پشت وارید به که، اومد جلو ییجا تا .... 

شدم رهیخ سرش یخال یجا به ... 

ببره؟ رو زنش سر بود تونسته ریام چطور... بود دلخراش واقعا  
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باشم ریام یجا تونمینم من باشه، هم نیا از بدتر دیشا سزاش کنهیم انتیخ که یکس داشت، حق هم دیشا البته . 

اوردمیدرم خائن زن نیا سر بال هم نیا از بدتر بودم جاش هم من دیشا ..... 

ستمین:سوگند .. 

_: ه؟یچ منظورت ؟یچ  

ستم،ین خائن من خائن، یگفت:سوگند ... 

بودها جالب واقعا....  کنه تبرئه بزرگ ه*ا*ن*گ نیا از رو خودش خواستیم خوب گرفت خندم .... 

کردیم دایپ ارامش خودش قول به االن که نبود خائن اگه ... 

باشه بدبخت و سر یب سرگردان روح هی نطوریا نکهیا نه .... 

ستین یکنیم فکر تو که طور اون:سوگند ..... 

کرد یمکث .... 

کرد قضاوت زود هم اون:داد ادامه یا گرفته یصدا با بعد و ... 

کرد نابود رو جفتمون یزندگ .... 

عجوالنه قضاوت هی. شک هی سر ..... 

خورد بهم تفکراتم تمام .... 

بود؟ یچ منظورش  

عجوالنه؟؟؟ قضاوت که یچ یعنی  

کن کمکش:سوگند .... 

شد دیناپد هم همونطور بود شده داشیپ که همونطور یول بگم یزیچ خواستم ... 

نشستم همونجا خودمم و کردم پرت اشپزخونه اپن یرو رو فمیک .... 

ذهنم یتو مجهوالت نیا از بودم شده خسته.... بودم شده هم تر جیگ و بودم جیگ .... 

کرده یقربان رو من مادر چرا که دمیپرسیم ازش بود نجایا که االن حداقل کاش .... 

؟؟؟یچ واسه اخه  

کرده باهاش رو نکاریا که فروخته بهش یتر زمیه چه من ضیمر و مظلوم مادر مگه ..... 

ومدیدرنم جور عقلم با زیچ نیا واقعا ..... 

_: نبوده درکار یقصد چیه  .... 

دمیپر جام از یهد یصدا دنیشن با ..... 

ادیدرم من یرو یجلو روح و جن یهرچ امروز خدا یوا ..... 
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روح و... جن فقط که،، شهینم سبز جلومون که، هم خوب یزهایچ .... 

گرفتم ازش تفاوت یب و روم .... 

_: نکنم سکته بده ییندا هی بشه،، داتیپ نجایا نجایا هوی که نیا از قبل ..... 

نداشته ینقش چیه ریام. گمیم بهت دارم من ،،یبدون رو مرده مادرت نکهیا لیدل ،یخواست ینم مگه:یهد .... 

_: ؟یدیم لمیتحو رو پرتا و چرت نیا برسه ارامش به و کنم کمک بهش که یکن مجبور رو من نکهیا یبرا هه.. نداشته ینقش چیه یچطور .... 

مونهینم یانکار یجا چیه گهید کردم،، رو نکاریا من که کرد اعتراف خودش یوقت اقا .... 

_: نفهمو زبون کن ولش .... 

زدم زل یهاد به تیاعصبان با .... 

_: شد داتیپ یگور کدوم از تو .... 

گرفت سر از یهد با رو حرفش ی ادامه و نداد رو جوابم .... 

خانم طهیسل نیا یوقت:یهاد .. 

کرد اشاره من به و گفت . 

_: یکنیم خسته رو خودت گهید یچ واسه فهمهینم . 

_: یهاد بفهما رو دهنت حرف .... 

جفتتونم با نیکن بس اه:گفت کالفه یهد .... 

توهم گهید کن ول:گفت یهاد به رو بعد .... 

کرد تر اسون مارو کار هم مادرت سکته.. هورام ،...میبترسون رو تو خوردهی میخواستیم فقط ما:یهد .... 

میکرد قطع رو تلفن ... 

میکرد کر رو ها هیهمسا اون .... 

یزدیم در تو دنیشنینم ... 

بودن هپروت حالت هی تو و دنیشن ینم اما... بودن خونه تو هم همشون اتفاقا .... 

برد گاهمونیمخف به رو مادرت هم سهراب .... 

میبکشون اونجا تورو لیدل همون به میخواستیم .... 

میبکن یکار.. مینتونست ماهم... مرد مادرت اما  ... 

... دیدیم رفته برباد رو نقشش افتاد تو مادر جون یب جسم جون به چاقو با مرده دید یوقت بود،، متنفر زنا همه از موقع اون هم، نفهم ریام اون

دیدیم نقشش هیناکام یبرا تورو ی چارهیب مادر و ...... 

بود اون بخاطر... بود یخون یدید رو جنازش ادتهی ... 

بود مرده اون که بود افتاده مادرت جون به چاقو با یوقت یول ..... 
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باش مطمئن و نیا ... 

شدم رهیخ بهش زده شوک .... 

داشتم؟؟؟ نفرت حس ریام به یالک مدت همه نیا من بود مرده خودش من مادر یعنی یچ یعنی  

وجدانت و یدونیم خودت گهید حاال:یهد .... 

خب؟ ما شیپ ادیب دیبا یبفهم رو یچ همه یخواهیم اگه و  

کردم بند سرم به رو دستم .... 

کردمیم دیبا کاریچ ..... 

بگرده کار دنبال و بره خواستیم یک بار نیا....  شدمیم کاریب دوباره رفتم،،یم اگه یول ..... 

زدم ایدر به رو دلم .... 

_: امیم باشه .... 

شدن متوقف سرجاشون من حرف با اما رفتنیم داشتن .... 

گرفت اغوشش تو رو من امیب خودم به من نکهیا از قبل و برگشت سمتم به یهد .... 

بودم مونده واج و هاج طور همون .... 

بود حرکت یب دستمم .... 

باشم تفاوت یب نتونستم که بود، دهیکش دراغوشش احساس با رو من اونقدر یهد یول .... 

 . و

یمهربون یلیخ گلم یمهربون یلیخ:یهد .... 

_: میبر خب ممنون ... 

یهد گهید کن ولش... دیزد بهم رو حالم:یهاد .... 

دیکش عقب رو یهد و گفت رو نیا .... 

رفتم بهش یا غره چشم . 

گهید یجا هی میریم ریام شیپ میرینم:یهد  .... 

_: م؟یریم کجا  

میبد انجام رو الزمه ریام نجات یبرا که ییها کار دیبا اونجا اد،یب تونهینم و ستین ریام که میشناسیم رو ییجا هی ما:یهد ... 

_: ؟ییکارها چه  

ومدهین تو به شیفضول گهید نیا:یهاد .... 

انداخت یبد نگاه بهش که بود یهد گهید دفعه نیا .... 
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میتونینم که ما... بده انجام واونکار کنه، کمک ما به دیبا هورام:یهد .... 

حاال خب:یهاد .... 

نداشتم رو باهاش کردن کل کل ی حوصله و حال اصال و بده ادامه خوادیم اون بگم یزیچ من دونستمیم اما ،یگیم چرت فقط بگم خواستم .... 

_: ؟ینگفت خب  

میاریب رو ومیمد هی دیبا:یهد ... 

_: ؟یچ واسه ومیمد وم؟یمد  

بکنه بخشش طلب االغ ریام نیا نکهیا یبرا... کنه احضار رو سوگند نکهیا یبرا:یهد ... 

گناهه؟یب سوگند که دونستنیم هم نایا یعنی  

یمهربون یلیخ گلم یمهربون یلیخ:یهد .... 

_: میبر خب ممنون ... 

یهد گهید کن ولش... دیزد بهم رو حالم:یهاد .... 

دیکش عقب رو یهد و گفت رو نیا .... 

رفتم بهش یا غره چشم . 

گهید یجا هی میریم ریام شیپ میرینم:یهد  .... 

_: م؟یریم کجا  

میبد انجام رو الزمه ریام نجات یبرا که ییها کار دیبا اونجا اد،یب تونهینم و ستین ریام که میشناسیم رو ییجا هی ما:یهد ... 

_: ؟ییکارها چه  

ومدهین تو به شیفضول گهید نیا:یهاد .... 

انداخت یبد نگاه بهش که بود یهد گهید دفعه نیا .... 

میتونینم که ما... بده انجام واونکار کنه، کمک ما به دیبا هورام:یهد .... 

حاال خب:یهاد .... 

نداشتم رو باهاش کردن کل کل ی حوصله و حال اصال و بده ادامه خوادیم اون بگم یزیچ من دونستمیم اما ،یگیم چرت فقط بگم خواستم .... 

_: ؟ینگفت خب  

میاریب رو ومیمد هی دیبا:یهد ... 

_: ؟یچ واسه ومیمد وم؟یمد  

بکنه بخشش طلب االغ ریام نیا نکهیا یبرا... کنه احضار رو سوگند نکهیا یبرا:یهد ... 

گناهه؟یب سوگند که دونستنیم هم نایا یعنی  
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فقط رو سوگند کردم فکر من  

کاریچ میخواستیم رو ومیمد گهید... ببخشه رو ریام که گفتنیم بهش دنشیدیم هم نایا اگه خب... نمیبیم من ... 

ومدینم خوشم رها نکایا از کال ... 

کردن احضار روح  ... 

شهیم احضار روح خود یوقت ... 

ه؟یا غهیص چه گهید ما کردن احضار روح  

_: ن؟یگینم بهش چرا گناهه؟یب نگفت خودش مگه  

؟یک ؟یچ:یهد  

_: گفت من به که طور نیهم گناهه،یب که نگفت شما به خودش مگه گهید سوگند .... 

نمیبب بده حیتوض درست.. تو یگیم یچ:یهد .... 

دمید رو سوگند روح من:گفتم کالفه .... 

زهارو؟یچ نیا نگفت شما به اون مگه... کنم کمک ریام به گفت... ستمین خائن من که،، گفت و اومد  

رو نیشرو ریام یوقت نه:سوگند ... 

نداد ادامه بعد .... 

شدم متعجب .... 

؟یچ رو نیشرو  

_: ؟یچ رو نیشرو ریام  

الیخیب یچیه:یهد .... 

کردیم پنهان من از داشت رو یزیچ هی .... 

داشت هراس گفتنش از یهد که بود یزیچ چه .... 

اومد حرف به... دید رو مصمم نگاه یوقت ... 

داده ازار رو سوگند که بوده اون اصل در و بوده سوگند با زور به که کرد اعتراف مرگش از قبل هم اون. کشت رو نیشرو ریام:یهد .... 

دیشن هارو خبر اون یوقت شد بد یلیخ حالش هورام بخدا... کشت رو کثافت اون و شد ونهید ریام نیهم بخاطر .... 

بود شده ها ونهید مثل .... 

میبردار هم تو سر از دست که گفتش . ... 

گفت ینجوریا... بشه تو الیخیب تونستینم که یکس  .... 

نشو منتفر ازش کنمیم خواهش .... 
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زهیبر بهم رو من تا بود یکاف نیشرو کشتن دنیشن فقط دمیشن ینم حرفاشو از کدوم چیه .... 

بود کشته رو گهید نفر کی دوباره ریام خدا یوا ..... 

دیبخش ینم خدا یجور نیا .... 

؟.....ببخشه خواستیم چطور  

ببخشه رو اون هم سوگند که میریگ .... 

؟؟یچ خدا خود یول... بگذره خودش حق از  

؟یچ نیشرو  

زده سر ازش یحیوق و شرمانه یب یلیخ کار درست  .... 

سپردیم خدا به رو مجازاتش دیبا ریام اما .... 

کنه مجازات و بشه مجازاتگر خودش نکهیا نه ... 

کردم کف اشتباه همه نیا از .... 

کرد اشتباه پشت راشتباهیام .... 

االن چه درگذشته چه  .... 

میدیطلبیم تیحالل هم نیشرو از سوگند روح از گرفتن تیرضا بر عالوه دیبا ما حتما حاال .... 

_: م؟یکن احضار دیبا هم نیشرو روح نکنه حاال  

بشه؟ احضار و ادیب تونهیم سوگند چرا یدونیم اما.... ستین براش یبرگشت راه چیه گهید... نهیبیم عذاب وداره جهنم،، به رفته دهیرس خبر:یهد  

بوده ماجرا نیا گناهیب اون که، چون .... 

داشت ریام با یخوب یزندگ چه سوزهیم براش دلم .... 

االن؟ یول  

_: عذابم در.هم من پس عذابه،، در ریام گفت اون .... 

کنه؟ینم رو کار نیا چرا پس برسونه ارامش به رو ریام ر،یام... دنیبخش با تونهیم اون اگه... فهممینم من  

بخواد عذر کرده سوگند با که یکار از ریام دیبا هم حتما و.... بزنن حرف رو در رو باهم دیبا ها اون:یهد ..... 

دونمینم هم من رو نیا کنه؟ینم یکار سوگند خود چرا یگیم و .... 

ادیب ریام شهیم هم کباری یحت نشده و ده،یم نشون تو به رو خودش اون فقط فعال ... 

یزیچ نیهمچ دونمیچم دلخوره ازش البد .... 

زدن قدم یعصب و کالفه کمونیکوچ خونه یتو کردم شروع .... 

کنم کاریچ. دونستمینم گهید .... 
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؟یچ... دمیبرینم شیپ از یکار و... میکردیم دایپ هم ومیمد اون ما اگه  

شد؟یم یچ فیتکل وقت اون  

ستمین من مقصر گهید نشد درست اگه و کردم رو خودم یسع تمام من گهید موقع اون که کنم قانع رو خودم کردم یسع .... 

طوره نیهم هم واقعا .... 

نداشتم هم یوجدان عذاب حداقل یطور نیا ..... 

_: ارمیب ریگ ومیمد کجا از من یول... میبر باشه .... 

 ما چون.. یکن صحبت باهاش و یایب دیبا فقط تو.... میشناس یم رو یکی خودمون گفت گفت؟ یچ یدینشن:انداخت وسط رو خودش یهاد

میبد نشون یا گهید ادم به رو خودمون میتونینم .... 

_: شو خفه پس یهاد نزد حرف تو با یکس .... 

باشه حواست ها یزنیم حرف دهنت از تر گنده یدار یلیخ یه:یهاد .... 

ستادمیا اش نهیس به نهیس و رفتم جلو ..... 

کردیم تماشا رو ما بحث جرو و بود ستادهیا واج و هاج بدبخت هم یهد ..... 

_: شه؟؟یم یچ نباشه حواسم اگه  

ما ایدن به یایب یکنیم یکاری وقت اون:یهاد .... 

ها مرده یایدن .... 

دیکش و گرفت رو دستم مچ یهد که بدم جواب خواستم ..... 

نیا دهن به دهن انقدر خدا تورو کن بس:یهد . 

کرد اشاره یهاد به و گفت ... 

کنمیم خواهش نذار .... 

نزدم یحرف و کردم بسته و باز باشه یمعن به رو چشمهام ..... 

ببندم رو چشمهام که کرد اشاره بعد و گرفت رو دستم یهد .... 

ببره؟ و من اورد خونه به رو من ریام که دفعه اون مثل خواستیم  

کننیم رو کار نیا یچطور رمیبگ ادی داشتم دوست یول خوبه، یلیخ خب ..... 

شدمیم خفه ادیز یکنجکاو از دمیفهمینم اگه ..... 

بودم یهد و یهاد مدنظر ی خونه تو کردنش باز بعد و بستم چشمهام .... 

بود گرفته رو جاش همه نم بو که کوچولو ی خونه هی..  بود افتضاح جاش .... 

واقعا. شدیم گم بارش با شتر چون بهتره نگم یزیچ هم شیختگیر بهم از .... 

یافتضاح یجا چه عجبا ... 
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داد دست بهم یخفگ احساس لحظه کی .... 

اوردن رو من نایا که کجاست نجایا ایخدا .... 

چرا؟ واقعا دونستم ینم بپرم یهاد به یالک داشتم دوست  

گرفتم رو خودم یجلو زور به یول .... 

بشم الیخیب بهتره .... 

اوردینم کم که یهاد وگرنه  

اوردمیم کم خودمم ادیز احتمال به .... 

خواستمینم رو نیا من و  ... 

بود بهتر بکنن یغلط چه خوامیم ها نیا دمیدیم و موندمیم ساکت همون ... 

_: وم؟یمد سراغ میبر دیبا یک  

داشت میخواه یسخت یلیخ یروزها چون کن، استحراحت نیبش تو فقط. اروی دنبال میریم صبح از فردا:یهد .. 

دمیترس هوی ... 

بود؟ یچ سخت یروزها از منظورش  

گهید دیبخشیم مطمئنا هم اون و.. میکردیم احضار رو سوگند روح که بود از ریغ مگه ... 

_ نه؟؟یا از ریغ مگه گهید کردنه احضار هی سخت؟فقط یروزها هیچ منظورت  

دیدزدیم ازم رو چشمهاش .... 

_: ؟یهد بگو  

 تو نادره یلیخ البته افتاد اتفاق نیا هم شیپ سال چند.. بشه احضار یا گهید کس هی روح سوگند یجا به نباش، نگران درصد هی ممکنه:یهد

وفتهینم اتفاق نیا که شاالیا ادیز نکن ریدرگ رو خودت .... 

منه شانس نمیا شانس یبخشک گفتم دلم تو .... 

کنم شکر خدارو و برم دیبا بشه سوگند یجا به خوب روح هی حاال ..... 

شهیم احضار زن نیا روح یجا به بد جن حتما که ندارک شانس یول .... 

کیکوچ ی خونه تو زدن قدم به کردم شروع کالفه .... 

نداشتم رو شتریب یایخورد اعصاب ی حوصله گهید بودم شده یعصب ..... 

شدمیم نابود داشتم یشخص به خودم که من کردیم تمومش رو هیقض نیا و ومدیم خدا خود کاش..... شدینم تموم انایجر نیا چرا خدا ای .... 

رفت جیگ سرم یزنیم قدم چقدر گهید نیبش:یهد ..... 

_: بودا حرفا اون از رن؟یگیم جهیسرگ هم ها مرده مگه  .... 

ام مرده که من سرم تو بکوب همش حاال.... نکنه درد دستت:یهد ..... 
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گه؟ید یمرد گفتم کال.... نداشتم یمنظور.... گفتم یچ من مگه حاال دیببخش:باشه انهیدلجو لحنم کردم یسع  

شمیم یعصب... یمرد یمرد نگو یه:شد براق صورتم یتو ..... 

بردم باال میتسل عالمت به رو دستم .... 

_: گمینم گهید میتسل من بابا باشه ..... 

بزنه یا اضافه حرف کردینم جرئت گهید بدم بهش یحساب یگوشمال هی یذاشتیم اگه:یهاد ..... 

_: ما وسط نپر... نزد حرف تو با یکس ..... 

دیمونیم گربه و موش مثل... نینکن شروع باز:یهد ..... 

_: یکار من بگو داداشت اقا به هارو زیچ نیا  

کنهیم شروع خودش یهد ندارم باهاش ..... 

؟یریمیم نده رو جوابش تو:یهد  

یشکل نیا بود دیبع یهد از موند باز دهنم  

بود شده شدنم شکه باعث واقعا... زدن حرف .... 

_: ؟ینبود ینجوریا که تو یهد  

که نیذارینم ادم واسه اعصاب:یهد ..... 

کردم ور اون و روم و گفتم یشیا .... 

یبحثا نیا ی حوصله و حال گهید  

گرفتمیم کجا دیبا حاال.....نداشتم رو اضافه ... 

ذاشتمیم و مرگم ی کپه و ..... 

انداختم ینگاه ساعتم به ... 

خسته یلیخ یول..... بود شب هشت ساعت  

بودم رفته راه هم یکل و... بودم .... 

بخوابم؟ کجا من:یهد به کردم رو  

بخواب من کله رو ایب:یهاد .... 

شدم ساکت یهد ی غره چشم با که بتوپم خواستم .... 

گهید بخواب کن دایپ یجا ی ها موشه گوشه نیهم:یهد .... 

؟..ستین یزیچ یتشک ییپتو:کردم گرد و چشمهام  

م؟یاریب رو نایا واست حاال کجا از:یهاد  
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سوختیم اون و سوختمینم من ینجوریا حداقل بود،، بهتر کردمیم یمحل یب بهش .... 

یکرد دایپ یزیچ دیشا بگرد، اتاق اون یتو و برو حاال... باشه نجایا یزیچ نکنم فکر است متروکه نجایا زمیعز:یهد .... 

رفتم کذا اتاق طرف به و گفتم یا باشه .... 

دیچیپ مینیب یتو یبد یبو..... کردم باز که رو در .... 

یگند یبو چه اه اه ... 

گذاشتم اتاق داخل به قدم و گرفتم رو دماغم .... 

نبود یزیچ یول گردوندم چشم .... 

یجور نیا و بود که هم کیتار  

نمیبب یحساب و درست تونستم،،ینم .... 

نمیبب بهتر دیشا تا کردم زیر رو چشمهام .... 

شد هم طور همون و .... 

شد قبل از بهتر دمید .... 

زدم کنار و بود شده انبار گوشه هی و ختهیر هم یرو که ییپرتا و خرت و رفتم تر جلو .... 

کردم دایپ یزیچ هی .... 

بود فیکث فوق بالش هی .... 

شانس یبخشک اه .... 

بذارم یبالش نیهمچ یرو رو سرم داد،ینم رضا دلم .... 

کردیم منزجرم هم بهش کردن نگاه یحت .... 

کردم پرت شیقبل یجا همون و بالش پس .... 

اشغاال و ات نیا یرو تا.دمیخوابیم نیزم یرو بودم بهتر .... 

زدم ها لهیوس به یلگد و کردم یپوف .... 

یا گهید زیچ نه.... بود گند یبو بود شده دمیعا که یزیچ تنها چون... دادم تکون مونیپش و سرم .... 

دمیکوب بهم محکم حرصم از و در اومدم رونیب یوقت .... 

وردمیم خودم واسه یزیچ هی خونه از کاش اه .... 

؟...خونه گفتم  

ارمیب خودم یبرا لباس رفت ادمی کل به.... زدم سرم تو محکم .... 

گذروندمیم نجایا دیبا یوقت چند بود معلوم که جور نیا .... 
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دمییسا هم یرو رو دندونام .... 

میبرگرد گفتمیم دیبا دماغ گند یهاد نیا یجلو حاال ... 

ارهیدرب دیجد بامبول هی هم باز خواستیم حتما ..... 

نداشتم یاجیاحت دیجد لباس به که فعال .... 

خونه میبرگرد که گمیم بهش شد گور و گم یهاد که بعدا .... 

داشتم اجیاحت یحساب و درست خواب هی به اون از قبل تا .... 

ومدیم در حدقه از یخوابیب از چشمهام وگرنه، ..... 

دمیکش دراز اونجا و رفتم گوشه هی یهاد ی کننده کالفه یها نگاه به توجه یب. اومدنم رونیب از بعد .... 

رفتم خواب به و اورد فشار بهم یخستگ کم کم .... 

***** ***** **** ***** ****** ******** ***** ****** ***** ** 

 :شهره

دنیپوش لباس به کردم شروع .... 

کردم پام یمشک یل شلوار هی  .... 

دمیپوش هم یمشک بلند یمانتو هی و .... 

بود مرده نمیتر زیعز یوقت کردمیم رو نکاریا هم دیبا... زدم یمشک پیت کال .... 

؟...بپوشم شاد رنگ با ییها لباس تونستمیم مگه  

بود محال و ممکن ریغ  .... 

انداختم سرم یرو هم شالمم .... 

زدم زل خودم به نهیا یتو ... 

بود افتاده گود چشمهام ریز .... 

بود شده ترک ترک و خشک لبهام ..... 

بود دهیپر رومم و رنگ .... 

بودم شده کامل روح هی .... 

زدم یخند زهر ..... 

بشم راحت و رمیبم شدیم یکاشک هه .... 

باشه ارامش که ییجا به برم و رمیبم ... 

باشم نداشته غصه .... 
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نکنم ی،،خودکش رمینگ انتقام که هروقت تا که. بودم کرده عهد خودم با اما .... 

رفتم اتاقم در سمت به و گرفتم نهیا از و روم .... 

بشم میج یصدا و سر چیه بدون خواستمیم و بود صبح پنج ساعت ... 

خوابن همه یوقت تا  .... 

گرفتنیم رو جلوم وگرنه .... 

رن؟یبگ رو جلوم که ذاشتمیم من مگه یول.... بودم رفته که هم لو  

بودم نمیشرو عاشق من که بودن دهیفهم .... 

بفهمن خب .. 

دارم دوستش عاشقانه که گفتمیم بهش تا بود زنده کاش.بود زنده کاش... دمیکش دردناک یاه .... 

مشیدیم بار نیاخر یبرا.... شدیم کاش ... 

زدم رونیب که خونه از .... 

زدن قدم اروم اروم کردم شروع .... 

 دایپ رو اش خونه تونستم، و شیزندگ تو دنیکش سرک کردم شروع معرف قول به دمیفهم شروبن به رو حسم نکهیا موقع که کردم شکر خدارو

 ....کنم

کردمیم دایپ یزیچ دیشا اونجا رفتمیم دیبا .... 

کنه یاری قاتل اون به دنیرس به رو من که یزیچ  ... 

کردمیم داشیپ دیباب اره .... 

رسوندمیم کارش یسزا به و اون و کردمیم داشیپ ..... 

 :هورام

داشتم یبیعج یلیخ احساس ... 

بود جانیه جور هی مثل ... 

 جانیه نیا... بودم شده رو روبه بیغر و بیعج یزهایچ با یکل که من خب یول.... داشتم و حال نیا میکن احضار رو اون میخواستیم چون دیشا

داند خدا بود یچ یبرا ..... 

نبرد خوابم صبح تا یلعنت .... 

شدیم دنمیخواب از مانع بیعج احساس اون هم،، و نبود مناسب جام هم .... 

بودم.دهیخواب ساعت کی جمع سر کال .... 

بود ومیمد که یمرد کردن دایپ یبرا م،یرفتیم و شدمیم بلند دیبا که هم االن .... 

؟یخوابیم چقدر تنبل گهید پاشو:یهد  
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دمیخوابینم نطوریا بودمم زنده که یوقت من .... 

دمیخند بهش فکرم تو . . 

من کردم هم یخواب چه هه  .... 

شدم بلند جام از یکرخت و یسست با  .... 

_: اریدرن حرف بابا دمینخواب اصال ..... 

؟یدینخواب چرا خب وا:گرفت خودش به یمتعجب ی افهیق  

_: چمه دونمینم دارم یحال هی که، نیهم و نبود خوب جام هم ... 

دمیپریم خواب از لیدل یب بعد اما گرفتیم خوابم .... 

برگردوند یهاد سمت به رو روش و گفت یاهان ..... 

؟؟یکرد دایپ و طرف ادرس یهاد_:یهد  

باشه راحت التیخ وقته یلیخ بابا اره ؟یگیم تاره:یهاد .... 

میوفتیب راه دیبا فقط .... 

_: براست؟ دورو نیهم کجاست؟ نیگیم که یطرف نیا  

شماله ستین نجایا بابا نه:یهاد .... 

_: بره خوادیم اونجا تا یک شمال؟؟ ... 

کنه دایپ صلهیف هیقض نیا بزار رشیز نزن ؟یایب یخواینم یعنی ؟یچ یعنی:یهد  .... 

_: دور چقدر که بود نیا منظورم کال رش؟یز زدم یک من ! 

م؟یدار دور چقدر اخه:یهد  

هورام بودا حرفا اون از نمیا ... 

میاومد نجایا به یچجور روزید رفته ادتی ..... 

یزدینم یحرف نیهمچ بود ادتی اگه گه،،ید معلومه خب:گفت حال نیع در رفت در طرف به .... 

بود رفته ادمی چرا اخ.... زدم میپشون یتو .... 

استارت یر رو من دیبا کال  (restart) 

کردندیم ..... 

بود شده یپات یقاط زمیچ همه چون ..... 

_: نبود حواسم اصال .... 

کرد جانب به حق رو افشیق .... 
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ستین گفتنش به یازین مشخصه کامال بله:یهد .... 

_: ؟..وقته چند نیا..تو یشد اعصاب یب چقدر نده کشش یهد حاال خب  

شمیم دلخور زود.... شدم نجوریا وقته چند شده چم دونمینم بخدا:انداخت بهم یدیناام نگاه .... 

فشردم و گرفتم رو دستش... رفتم طرفش به .... 

_: گلم یشیم خوب نباش نگران گرفته دلت حتما .... 

گهید شدم خسته خودمم کنه خدا:یهد ..... 

کنه کمکت یچجور کرده فراموش تورو گهید خدا بگم خواستم .... 

یبست خودت یرو به رو راه خودت دراصل .... 

شد؟یم یچ کردیم انتخاب درست رو راهش اگه  

داشت قشنگ یزندگ هی... داشت ارامش االن .... 

م؟یهست ینطوریا ادما ما چرا  

میریم رو کج راه شهیهم  

چرا؟ واقعا.. تره ندیخوشا واسمون  

ماست،،، ضرر به نه و سخته ادیز نه گفته خدا که ییزهایچ وگرنه  

یکن دایپ یتونینم هم ها کار اون از تر راحت یحت یکن نگاه بهشون یا گهید دید از اگه .... 

کردنیم عوض یکم فقط یکم رو دشونید ادما کاش فقط .... 

دید دیبا گرید جور شست دیبا هارا چشم:گفته که یسپهر سهراب مثل ..... 

شدیم بهشت ایدن که بود طور نیا اگه اره .... 

نشست شونم یرو یهد دست که بودم غرق افکار نیهم تو .... 

؟یهپروت تو:یهد  

کنمیم فکر یچ به دارم نگفتم .... 

_: یدونیم که خودت گهید انایجر نیهم یبرا ..... 

نکن فکر بهش:یهد ... 

میبردار لباس میبر بگم یهد به رفت ادمی هم اخر دوباره و.... بستم رو چشمهام دوباره بعد و گفتم یا باشه .... 

****** ****** ***** ***** ***** 

 :شهره

انداختم ساعتم به ینگاه و اوردم باال رو دستم مچ یعصب و خسته ..... 
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گشتمیم داشتم ول االن تا پنج از من و بود ده ساعت .. . 

شدم رهیخ بودن کرده درست نمیزتریعز یبرا که یا حجله به و اوردم باال رو سرم .... 

زدیم لبخند بهم عکس یتو .... 

نشست خودم یلبا یرو هم یتلخ لبخند .... 

رفتم جلو . .. 

اون یرو به رو درست .... 

ست زنده که کنم فکر یا لحظه یبرا داشتم دوست .... 

ستادهیا روم یجلو و ست زنده اره ..... 

قشنگش،،، و نیریش لبخند اون با  

اونم واسه هم من و.....شده رهیخ من به ... 

رمیمیم براش که گفتمیم بهش تا بود کاش...  بود زنده کاش .... 

شدم رهیخ خوشرنگش یاب و درشت یچشمها به اشک ی پرده پشت از کردیم خفم داشت که یبغض با و شد جمع چشمهام تو اشک .... 

کردیم نوازش رو من گرمش نگاه با و بود... زدیم زل من به گرم، نگاه نیا با و بود کاش .... 

دادمینم دست از پرستشش یبرا هم یا لحظه بود اگه .... 

بشه دلخور و ناراحت من دست از که. کردمینم یکار وقت چیه اره ... . 

وفتمیب هیگر به و بترکه بغضم شد باعث افکار نیا اخرهم .... 

نکنم هیگر... باشم محکم خواستمیم.. بودم گرفته رو خودم یجلو یلیخ وقت چند نیا .... 

رمیبگ رو اشکام یجلو نتونستم قشنگش، صورت ریتصو دنید با وقت چند از بعد االن اما .... 

 یخال جا هی رو همه داشتم االن و بود شده جمع جا هی وقت چند یها هیگر نیا تمام که انگار ومدینم بند ام هیگر کردم یم یهرکار که هم االن

کردمیم .... 

زدم چنگ رو قلبم یرو .... 

شدمیم خفه داشتم که انگار .... 

بکشم نفس تونستم ینم واقعا .... 

زدم زانو و کنم مقاومت نتونستم که بود اومده فشار بهم انقدر .... 

بودم اورده دوام وقته چند نیا خوب واقعا .... 

بود دهیچیپ کوچه کل تو هقم هق بگم تونمیم مطمئن .... 

شدینم باشم خوددار تا کردمیم هرکار ..... 

شدیم تر بلند هام هیگر هق هق یصدا پرده به پرده چون دادیم جواب برعکسش کردمیم نکردن هیگر یبرا که یتالش و یسع انگار ..... 
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؟؟یگرفت من از و اون چرا ؟ چرا ایخدا:کردم ناله لب ریز  

؟؟؟یکرد من با رو نکاریا چرا  

یکرد تموم درحقم رو یمعرفت یب که الحق چرااااا؟  ..... 

خوامیم تو از رو نیشرو من ایخدا خوامشیم من ... . 

یگردوندیم برش بهم کاش  

یگردون برش یتونیم یتونیم که بخدا ؟؟یتونینم تو مگه ... 

گردون برش رو میزندگ عشق نیاول گردون برش بهم ..... 

چرا؟ اخه ؟یشیم سنگدل اوقات یبعض انقدر چرا  

شدم سبک کردم و ام هیگر خوب نیا از بعد .... 

رفتمیم ابروم االن وگرنه... زدینم پر هم پرنده خداروشکر... انداختم ینگاه اطرافم و دور به .... 

دمیکش صورتم به رو دستم پشت ..... 

 اشک

کردم پاک رو اشکم .... 

باشم یقو خواستمیم گهید اره... بودن فیضع بسته گهید ...... 

کنم تموم رو کار گرفتم میتصم پس..... کنم دایپ یزیچ نتونستم اونجا و ...... 

نیشرو شیپ برم که بود مهم نیا فقط شخص اون کردن دایپ... نبود مهم برام گهید  .... 

شدینم مزاحمم یچکسیه چون بود تیموقع نیبهتر هم االن ..... 

 تو بودم انداخته یگوش و بود شده خورد اعصابم هم بعد و بودم نداده رو کدوم چیه جواب... بودن گرفته تماس مادر و انیشا بار هزار صبح از

 .....جوب

بشم راحت و بشه خراب .... 

بود دهیرس وقتش هم االن و ..... 

یسیبنو ه*ا*ن*گ.برام میخودکش یبرا یندار حق... بود خودت ریتقص ایخدا:کردم زمزمه لب ریز ...... 

دراوردم توش از رو پولم فیک و انداختم نگاه رو فمیک یتو ..... 

کنم یخودکش یخال دست تونستمینم ..... 

دمیخر یغیت و رفتم شناختمیم یا مغازه نیتر کینزد به ..... 

نیشرو ی خونه کینزد پارک رفتم هم بعد .... 

 شده اماده و حاظر من مرگ یبرا زیچ همه اره.... بود کرده ایمه من مرگ یبرا رو طیشرا همه هم خدا که انگار بود خلوت تینها یب پارک

 .....بود
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زدم زانو یا گوشه هی درختا پشت و رفتم ..... 

 داشتم یامادگ هم یلیخ نبود،،،، ینطوریا اما باشم؟؟ لرزون و دهیترس دیبا مزگ موقع کردمیم فکر نداشت یلرزش چیه دستم که بود نجایا جالب

کارم کردن تموم یبرا ...... 

میزندگ خط اخر.... بود من خط اخر جا نیا اره ....... 

گذاشتم دستم مچ یرو رو غیت و دادم قورت رو دهنم اب ....... 

دیچیپ تنم تمام یتو صاعقه مثل درد و دادم یفشار ...... 

کردم رها رو غیت دمیبر خوب که یوقت ..... 

دمیکش دراز ها سبزه یرو ..... 

شمیم فیضع شیپ از شیب دارم کردمیم حس و رفتیم م از شتریب هیثان هر خون ........ 

کردم پاک انگشتم نوک با رو بود ختهیر ام گونه یرو ناخودآگاه که یاشک قطره ...... 

امیم دارم عشقم شتیپ امیم دارم:کردم زمزمه ...'.. 

رفتم فرو یخبریب ایدن تو و شد تار رهیت چشمهام کم کم .... 

******* ****** ****** ************ ******* 

 :هورام

 رونیب خونش از رو ن ؟ مت هم اخر و بود کن خورد اعصاب و خرفت مرد ریپ هی..... کنم یراض رو ومیمد اون تونستمینم کردمیم یهرکار

 .......انداخت

ندارم یکار گهید. بکنم یغلط چه دونمینم من:کردم رو هورام به کالفه ...... 

بود شده دیام نا هم اون نگفت یزیچ و داد تکون یسر دیام نا هم یهد ..... 

افتاد ریام به چشمم که میبود ن خودمو یهوا و حال تو کدوم هر ...... 

رفتیم لیتحل شتریب روز به روز که انگار و بود داغون و درب یلیخ چشهرش ..... 

بود شده پاک دلم از نفرت حس اون... ستین مادرم قاتل اون بودم دهیفهم که یوقت از .... 

نبودم متنفر ازش گهید ....... 

داشتم ترحم حس شتریب ...... 

داشت هم حق البته بود شده خسته هم اون نزد یحرف چیه ....... 

میزدینم یحرف کدوممون چیه ..... 

شده ییجا به رهیخ که افتاده ریام به چشمم لحضه کی که .... 

دمیرس سوگند به و کردم دنبال رو نگاهش متعجب ....... 

بود شده رهیخ سرش یخال یجا به ریام ..... 



 

WWWW.NEGAHDL.COM  سایت نگاه دانلود 

 

WWWW.NEGAHDL.COM 

میکردیم نگاه صحنه نیا به و... میبود شده شکه هممون ..... 

زد زانو ریام ..... 

کردم غلط... سوگندم کردم غلط:ریام ..... 

یمونیپش دونمیم:سوگند ... 

گذشتم ازت ..... 

ببخش هم تو دمشیبخش ایخدا:دیکش ادیفر و.... کرد اسمون به رو بعد .... 

رهیبگ ارامش به من با بذار رو ببخشش ...... 

افتاد اتفاق لحضه هیتو زیچ همه ..... 

شدن دیناپد جفتشون هم بعد و... دیتاب دوتا اون یرو سبز ینور اسمان از ..... 

بود مونده باز دهنم ...... 

بود دهیبخش خدا...... دمیخند هم بعد و ..... 

است بخشنده شهیهم خدا اره ..... 

بخشهیم.... دونستمیم ...... 

مهربونه یلیخ اون ....... 

انیپا ...... 

ظهر 13:37:ساعت در ....... 

E.asgari 

 

پیتا منبع  :http://forum.negahdl.com/threads/80799/ 
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رمان دانلود مرجع دانلود نگاه  

 منتشر و ساخته لیموبا افزار نرم قالب در تانیشعرها ای رمانها که دیخواهیم و دیهست سندهینو ای و دیهست ما با یهمکار به لیما که یصورت در

دیریبگ تماس با ما و مراجعه ما تیوبسا به دیتوانیم شوند  

 

 


