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          سوگلی من                                       

                                                          

   من_یسوگول#

 اول_پارت #

 

 

 سوگول#

 

 اومد  در صدا به  فونیآ هوی شدم  شستن مشغول و  کردم جمع زیم رو از رو ظرفا

 

   بود ایپو   داداشم دوست  ماهان آقا کردم باز رو  در رفتم در  سمت به 

 

 ماهان  آقا دییبفرما_

 هنوز   ومدهین  ای پو_

 ومده ین  هنوز نه_

 بزنن زنگ من به  دیبگ  اومد وقت هر  خوب  اریبس_

   چشم_

 نگهدار  خدا بال ی ب چشمتون _

 خدانگهدار _

 

 خورد  زنگ خونه تلفن که شدم ها ظرف  شستن مشغول رفتم و  بستم رو در

 

 بله _

 ا یپو  منم  سوگول الو_

 یی کجا ی خوب داداشم_



 باشه   نکن حول نیبب _

 شده  یچ_

 ... یکالنتر من_

 ؟؟؟؟ یکن یم چکار  اونجا_

 بود  ی اتفاق شاهده  خدا  نبود من ریتقص نی بب  تروخدا  باش آروم سوگول_

 ا یپو یگ یم یچ تو  فهمم ینم من_

 نکن  ناراحت  خودتم اصال نجام ی ا من که بده خبر  ماهان به فقط ی چیه_

 

 گرفتم رو  ماهان آقا شماره عیسر  و نیی پا گذاشتم رو یگوش

 د ییبفرما_

 ا یپو  خواهر  منم ماهان  آقا_

 ی آبج  دییبفرما_

 ی کالنتر بردن  رو ای پو_

 ی چ  برا یچ_

 بدم   خبر بهتون که گفتن  دم ینفهم  منم_

  گم یم  ساره  به  االن  نکن  ناراحت   خودتو   شما   خبره  چه   نم ی ب  رم یم  االن   من   باشه  خوب   ی لیخ_

 اونجا  اد یب

 ازتون  ممنونم یلیخ_

 

 شد  بلند  فون یآ صدا دوباره  کردم جمع رو  آشپزخونه و رفتم دوباره

 

   در دم  رفتم

   بود ساره کردم باز رو در

 سالم_

 ی خوب جان سوگول سالم_



 د یاومد  خوش ممنون یلیخ_

 شده  یچ داداشت نده بد خدا یمرس_

 خبرم  یب  منم وال_

 

 خورد  زنگ ساره یگوش  که میشد  خوردن یی چا مشغول و  داخل میرفت

 .... داداش جانم_

 فعال...گمیم باشه

 

 :  گفت  کرد قطع رو یگوش

   شده ریدستگ  قتل جرم به  ایپو  آقا_

 چرا  ساره تو یگی م یدار یچ_

   واال دونم ینم_

 اونجا  برم  دیبا  من_

 ام یب  باهات منم  سایوا پس...نشو  ونهی د سوگول_

 

 _ _ _ _ _ 

 

 داخل  میرفت عیسر

 

 ماهان  آقا کنار بود نشسته دست  به  دستبند داداشم

 

 : گفتم

 شده  یچ_

 

 : گفت بود  ثروتنمد ی لیخ بود  معلوم گه ییآقا  هی هوی



 قاتل  بگو بهش خو... شده  یچ_

 

 : گفتم

 انه ی  یگیم  داداش_

 

 : داداش

  شد   پرت  حواسم  بدم  لشیتحو   ببرم  خواستمیم  رو  دوستام  از  یکی  نیماش   من  خوب  یلیخ_

 ن یماش  با  زدم رو آقا نیا پسر

 ی گیم یدار ی چ ای پو_

 

 

 : آقا اون

 گذرم ینم ازش منم قبرستان  نهیس  فرستاد منو پسر آشغال ا یپو نیا_

 

  بگذره که کردم التماسش ارو ی اون  شی پ رفتم

 : گفت

 ی فهمیم گردهینم  بر گهید  من پسر رهید  گهید_

 خدا  ترو  کنمیم التماستون _

 

 :   گفت و  دستام تو  زد  لگد با

 نویا بفهم  گذرم ینم  پسرم خون  از من تو  یخر مگه_

 

 : گفتم  و  ایپو   رو روبه نشستم رفتند و شدند  بلند

   ها ؟؟؟؟ یکن یم چکار حاال_

 ی چیه_



 تو  بود   کجا حواست  مگه آخه خو داره حق یچ یه یبگ  دمیبا  خو اره_

 ی آبج  دیببخش _

 

 کردم   بشیتعق   بگم  بهتر  ای  رفتم  مرده  پسرش  که  اون  دنبال  و  رونیب  زدم  اتاقه  از  و  شدم  بلند

 

 :سارا

 ی ریم یدار کجا تروخدا برگرد  دختر_

   نه ا ی ید یفهم یای ب من دنبال  یندار حق_

 خداحافظ  امی نم بابا  باشه_

 

 :  گفتم  و  شدم یتاکس سوار

 زحمت  یب  دیکن  بیتعق  رو جلو  نیماش  نیا_

 

  و  کردند  باز  رو  در  خدمتکارا و  داشت  نگه  بزرگ ی لیخ  عمارت  هی  در  دم نه یماش افتاد راه

 .... شدم ادهیپ  عیسر منم  شد عمارت  وارد نیماش

 

 

 ریام#

 

 : گفت شد وارد تی عصبان با بابا  که میبود   نشسته ها مبل یرو

 بگذرم  گوشم جگر خون  از یراحت  به من دارن الیخ_

 

 : مامان

 بده   پس  تاوان دی با کشته  رو  زمیعز پسرم  رو ا ی عقوب ی  ینگذر  دمی با_

 



 : گفت سایل

 مگه  شده یچ خانم  مامان_

 

 : گفت  سایل به یا غره  چشم با  مامان

 نداره   یربط تو به_

 

 : گفتم

 بزن  حرف  درست من  زن با  مامان_

 

 : بابا 

   هیکاف_

 

 : گفت و کرد نی تعظ و  شد وارد  خانم الیل هوی  میشد  ساکت همه

 نهی بب  رو  شما خوادیم عقوبی آقا اومده  خانم دختر هی_

 

 : بابا 

 اد یب  بگو_

 

 شه  وارد  بگو  که گفت رسول به  خانم الیل

 

 

   شد وارد در  از ساله هجده هفده دی شا دختر هی  هیثان چند  از بعد

 : گفت

 سالم_

 



 : بابا 

 امرتون _

 

 : گفت می کردیم  نگاه دختره به همه

 شه  چارهیب  برادرم نینذار فقط کنمیم نی بگ  یکار هر دامنتون به  دستم آقا_

 

 : بابا 

 ؟یهرکار_

 بله _

 دم یم  تیرضا برادرت  به من قبوله یکنیم رو خونه نی ا یزیکن خوب  اریبس_

 آقا  قبوله_

 

 : سایل

 بشه  ریام منو یشخص خدمتکار تونه ی م ندارم  خدمتکار من جون بابا_

 

 :   گفت و  انداخت دختره به  ینگاه بابا 

   گم یم بهت  بعدا که داره هم  گهید  شرط هی_

 

 کرد  قبول بدبخت  دختره

 

  _ _ _ _ 

 سوگول#

 

 : گفت  شدم بزرگ اتاق هی وارد  دنبالش به

 ی صندل  اون یرو نی بش_



 

 : گفتم و  نشستم

 خدمتم  در  دییبفرما_

 ه؟ یچ  اسمت دختر کن  گوش خوب_

 سوگول_

  بچه   بود  باردار  که  ش یپ  سال  هفت  تصادف   یط  سایل  من  بزرگ عروس کن  گوش  خوب_

  زنش   به  ید یشد  عالقه  منم  پسر  بشه  دار  بچه  چوقتیه   نتونست  گهی د  و  داد  دست  از  رو  اش

   بده طالقش تونهینم داره

 

 بکنم  دی با  چکار من آقا  خوب_

 ی ریم شهیهم  واسه خونه  نیا از و  یاریم ای دن  به بچه  هی  من پسر واسه  تو_

 ... من آقا اما_

  ال یخی ب  ی تونیم   یندار  قبول  هم  اگه  یشی نم  عروسم  و   من   پسر  یشخص   خدمتکار  گه ید_

 ی بش برادرت

 قبوله  خوب  اریبس_

   نه ا ی ی دیفهم ینی بب برادرتو یندار حق ومدهی ن  ایبدن  بچه اون  که یزمان  تا_

 بله _

  بعد  گمیم ریام به  انویجر من ارهیب  لباساتو خونتون در دم  فرستمیم رو خدمتکارا از یکی_

 زنش  یشیم  و نی کنیم عقد ظهر از

 

   من_یسوگول#

 دوم _پارت #

 

 دم یفهم بله_

 زد  صدا و در سمت رفت

 الیل_



 آقا  بله_

 نجا یا ادیب  کن صدا رو ریام_

 چشم _

 م یزد ینم یحرف چ یه  جلوم نشست  اومد  و بست  رو در

 تق  تق تق

 داخل  ا یب_

 داخل اومد است ریام اسمش  دمیفهم که یپسر  و شد  باز در

 : گفت اورد در شاخ  من دن ید  با

 بابا  جانم_

  م ی دار  دوسش  یلیخ  کن   باور  شهینم  گهید  دار  بچه  سایل  ی دونیم  خوب   خودت   تو  پسرم  نیبب _

 گه ید  شهینم خب اما

 بابا  خب_

 ... که خواستم شرط هی سوگول از من_

 ... ها ارهی ب  بچه من واسه نکنه یچ_

 ریام اره_

  هم   اصال  دارم  دوست  مویزندگ  و  زنم  من  بکنم  رو  کار  نیا  عمرا  من  یگیم  یدار  یچ  بابا_

 خوام ینم بچه

  بعدشم   است   خونه  نیا   تو ماه  نه تا  ارهیم بچه هی  فقط  دختر  ن یا  بفهم  نویا  ریام  خوامیم  من_

 ی دیفهم نیش یم سایل و تو ابد تا  مادرش و پدر

 یفهمینم  نویا شهیم داغون   بفهمه سایل اگه بابا اصال_

 بفهمه  سا یل که ستین قرار_

 ی چجور_

 ... منه زن  یگینم  شد جون  خانم  خدمتکار یگیم_

 تو  یکار یکجا  ؟بابای چ بچه  اون اونوقت _

  بگه   ی زیچ  د ینبا   هم   ی کس  به   ی اورد  پرورشگاه  از   رو  بچه   ن یا   که  ی گیم  بهش   بعدا   پسرم _

 خودمه  بچه  بگه د یبا



 

  پدرش   که  دیکش  نیی پا  رو  در  رهیدستگ  بگه   یزیچ   نکهیا  بدون  موهاشو  تو  برد  یدست  ریام

 : گفت

 ن ی کنیم عقد  ظهر از بعد_

 

 : گفت و گرفت صورتشو ریام شد  وارد قرمز یچشما با  سا یل نی ح نی هم در هوی

 شده  ی چ بشم فدات_

 ی کن ازدواج..ازد...یخوایم ...م  تو... تو ریام...ام_

   ها  گفته یک..یک_

 دم یشن ..خودم ..خو_

 س ی ن ی کنیم  فک تو که یاون  نه_

 ی چ ..پ_

 

 : ریام پدر

 ن یبش  ای ب  عروس_

 

 : گفت و نشست ریام کنار سایل

 ن ی بگ_

 

 : ریام پدر

  اره یب  بچه  هی  سوگول  گفتم  نیهم  بخاطر  یش ینم  دار  بچه   گهید   تو  یدون ی م  خودت  عروس _

 مادر  و   پدر  بره   شه   گم  شهیهم  برا  دختر  ن یا  اومد   ا یبدن  بچه  نکهی ا  از  بعد   ر یام  و  تو  واسه

 ی شد دار  بچه خودت نیگیم  هم هیبق  شی پ  نیهم فقط ریام و  تو شنی م بچه اون

 

 : گفت و شد آروم کم ی سایل

 ن یهم فقط_



 ن ی هم عروس اره_

 

 :ریام

 نفسم  یکن یم قبول تو_

  اره_

 

 شدند  خارج اتاق از و  گرفت دستشو و  دی بوس  شویشون یپ ریام

 

 _ _ _ 

 

 

 ریام#

 

 ....  بدبخت  چارهی ب سوخت یم دختره اون واسه دلم

 

 : گفت سایل و  اتاق داخل م یرفت سا یل با

 نه؟   مگه یندار دوسش  ریام_

 

 : گفتم و دمیبوس  لباشو  و  رفتم سمتش  و  شدم بلند

 باشه  کن تحمل فقط دارم  دوست ترو  فقط من نه که معلومه_

 

 ..  بغل  گرفتمش منم کرد حلقه کمرم دور  دستاشو سایل

 

 

 



 : گفت  بابا و  شد زده در هوی

 کن  اماده عقد  ظهر از بعد واسه  خودتو_

 بابا   باشه_

 

   من_یسوگول#

 سوم _پارت #

 

 

   سوگول#

 

 برم  کجا االن من آقا_

  نکشن   کار  ازت  که  ی ریام  زن  که  بفهمن  دی با  همه  گهید   ی کن  ی کار  یمخف   سی ن  یازین   گه ید_

 ا ی ب من  دنبال

 

  و   نیبش  اتاقته نجایا  گفت و کرد باز اتاقو نیاول در  و باال رفت راهرو از افتادم راه دنبالش

 باش  منتظر ظهر از بعد  تا

   چشم_

 سالته؟  چند  یراست خونه  رهیم و  شهیم ازاد االن برادرتم_

 سال هفده ممنون_

 خوب   اریبس_

 

 داخل  پنجره  پشت   از   آخه  شم   حبس   د یبا  خونه   ن یا  تو   یک  تا   من  ای خدا  رفت   و   بست   رو   در

  زنش   با   اط یح  تو   داشت  شم  زنش  من  بود  قرار  که  یریام  کردم یم  نگاه   رو   عمارت  اطیح

  رفت   هم  ریام  پدر  که  بود  نشسته  اطیح  داخل  مکت ین  رو  هم  ریام  مادر  د یخندیم  و   گفتیم

  همه   د یدو یم   اطیح   تو  دنبالش  هم   ریام  کردیم  بدو   بدو  و   د یخندیم  داشت   سایل   نشست  کنارش

  د یشا   یول  ومدیم  بنظر  یمهربون  مرد  ریام  بود  ینجوریا  منم  یزندگ  کاش  یا  بودند  خوشحال



  وارد   جوون  خانم  هی  و  مسن  خانم  هی  و  شد  زده  در  بود  ینجوریا  داشت  دوست  رو  سایل  چون

   شدند

 

 : مسن خانم

  م یکن   آمادت  عقد  واسه  میاومد  است  ترانه  اسمش  نمیا  هستش  نی شه  اسمم  من  دخترم  سالم_

 نم ی ب نجایا ن یبش  ایب

 

 :گفت  خانم نی شه دادم انجام گفتن که یچ  هر و رفتم

 عقوبی  آقا  حرف   یرو  تونهی نم  نجایا  کس  چیه   دخترم  هستم  عمارت  نی ا  تو  سالهاست  من_

  عروس   هم  تو  گهی د  لحظه  چند  تا  که  دونمیم  بزنه  حرف   خانم  سایل  و  ریام  آقا  و  خانم  نیسل  و

  بکارت   یکار  یباش   نداشته   خانم  سایل  کار  به   یکار  اگه  ن یبب  دخترم  اما   یشیم  عمارت   نیا

  ترو   نا یا   باشن  داشته   زن   دوتا  ندارن  دوست  ی زن  و   مرد  چ یه   کن  درک  رو   ریام  خودتم   نداره

  ی تونیم  نجای ا زم یعز باشه  رفتارات  به  حواست  پس خوان یم بچه  اون  اوردن  ا یبدن   واسه فقط

 ی بگ  ترانه منو به  یتونیم  یخواست چ هر گلم یکن  اعتماد من به

 

 ازتون  ممنونم یلیخ_

   دخترکم  کنم یم  خواهش_

 

 : ترانه  کردند آمادم یشیآرا چ یه  بدون و  دنی پوش واسم  ساده یلیخ لباس  هی

 ا ی ب ن ییپا  ا یب  گفتم وقت هر_

 باشه _

 

  ندارم   دوست  رو  ریام  گفتمیم  اگه  چرا  دونمینم  پنجره  پشت  رفتم  دوباره  رونیب  رفتند  اتاق  از

 : گفت و  کرد باز رو در   ترانه که بودم  خودم یفکرا تو  بودم  گفته دروغ

 منتظرتن _

 م یبر_

 



  نشسته   مبال  از  یکی  ی رو  اخم  با   ریام  شدم  ییرایپذ  وارد  و  رفتم  نیی پا  ها  پله  از  ترانه  ه  همرا

  بودند   نشسته   اونطرف   هم   خانم   ن یسل  و  عقوب ی  آقا  سرش   پشت  بود   سادهیوا  هم   سا یل  بود 

 : خان عقوبی

 گه ید  ریام کنار نی بش دخترم _

 

  خطبه   عاقد   که   کنارش  نشستم رفتم  بود  ن ییپا سرش  کردم  نگاه  ریام  به   د یلرزیم  پام  و دست

 : کرد شروع رو

 خانم  عروس  لمیوک_

 

 : گفتم داد  تکون  سرشو که کردم ینگاه خان عقوبی به

 بله _

 

 : عاقد

 لم؟ یوک قبوله ریام آقا_

 

 : گفت بغض با ریام

   قبول_

 

 : عاقد

   مبارکه که شاهللایا_

 

  اومد  خانم نی سل دنبالش رفت هم سایل رفت و نکرد نگاه من به اصال و شد بلند عیسر ریام

 : گفت و گرفت دستامو  و من شیپ

  ته ی عفر دختره اون از خوشم من نی بب یهست  یتاجر خانواده عروس هم تو بعد به نیا از_

 ی نش دهن   به دهن باهاش  کن ی سع ادی نم سایل

 خانم  چشم_



 خانم  مامان_

 خانم  مامان چشم_

 بزنم  حرف  ریام با برم  من تا اتاقت تو  برو االنم  نیآفر_

 چشم _

 

  گرفته   م یگر...  نشستم   تخت  یرو  و  اتاق  تو  رفتم ..  رفتم  باال  ها  پله  از  من   و  دی بوس  مویشون یپ

 ...   بود

 

 ...  یا قهی دق ستیب از بعد

 تق  تق تق

 

 

 ریام#

 

   بله_

 

  من  اندازه به  اونم  بود  معلوم  ارهیب  در شاخ خواستیم تعجب  از تو  رفتم  و  کردم  باز  رو در

 : گفتم و تخت از  یا گوشه نشستم رفتم بود یناراض ازدواج نیا از

  حق   نه  گهید   ی اریب  ای بدن  منو   بچه   د یبا   فقط   تو   یدی فهم  یمن   زن  نکن   فک  چوقتیه  نیبب _

 ی د یفهم من بچه  مادر نه  یباش زنم یدار

 چشم _

  کارش   به  یکار  ارمیم  در  روزگارت  از  دمار  یکرد  ت یاذ   رو  سا یل  که  بشنوم   کن   گوش_

 کردم  ازدواج  که  ساله  ازدهی   من  نیبب  باشه  نداشته تو  به  یکار  که  گفتم  اونم  به  باش  نداشته

  چوقت یه گهی د و شد سقط بچه و میکرد تصادف  نی ماش با  بود دار بار سایل شی پ سال شیش

 تو؟   سالته چند  م ینشد دار بچه

 هفده _

  سالمه یس من_



 

 : گفتم و کنارش نشستم رفتم

 ی د یفهم  مردن  واسه  کشمت یم  دارم   ارتو یاخت   ی زنم  نمیبب  سا یل  به   یاحترام  یب   ن یکوچكتر  اگه_

   آقا بله_

 

 : گفتم و  در سمت  رفتم و  شدم بلند

 فعال باش اماده شب واسه_

 

 

   سوگول#

 

  داشت   شش یپ   رفت  هم   ر یام  بود  اطی ح  تو سایل  پنجره پشت  نشستم رفتم  رون یب   رفت  اتاق  از

  بسته   چند  و  جعبه  هی  که  خدمه  هی  با  تو  اومد  خانم  مامان  و  شد  باز  در  که  کردیم  بوسش

   بود  دستش

 

 : خانم مامان

 ن یبش  دخترم ا یب_

 

 : گفت  بود  جواهر  تمامش  کرد  باز   رو   ها  بسته   از  ی کی  در  خانم   مامان  کنارشون   نشستم   رفتم

 باشه  دی خر میریم ی زود به یول  کمه زمیعز لباسن  هم  ها بسته اون_

 ممنونم  یلیخ_

 

  چپم   دست  بستن  رو  قشنگ  یلیخ  طال  ساعت  هی  کردند   گوشم   زون یآو  رو   بلند  گوشواره  دوتا 

  مامان   گردنم  انداختن  هم  و  نی سنگ  یلیخ  گردنبد  هی  و  راستم  دست  کردن  هم  دستبند  چند  و

 : خانم



  ر یبگ دوش  هی اونجا  برو   ادیم  بشمار  هم ریام  حموم  حاال   خودته  خوده  حموم  اونم  زمیعز_

 برس  خودت  به ی حساب شتهیآرا زیم اونم بپوش شب واسه قشنگ لباس هی و

 جون  خانم ممنونم چشم_

 ی زمیعز_

 

 ...   شدند خارج اتاق از و  دی بوس  مویشون یپ

 

   من_یسوگول#

 چهارم _پارت #

 

 

  ی حساب  نکه یا  از  بعد   شدم   خودم شستن  مشغول  ا یخدا  بود  صابون   و   شامپو   چقد   نجایا  وان   و

  باز   رو  ها  بسته  رونیب   اومدم  دمی پوش  رو  حولم  و  رونیب  اومدم   وان  از  گرفتم  خوب   دوش  هی

  موهامو   و   دم ی پوش  نی چ  ن یچ   دامن  قرمز  لباس   هی  قشنگ  اونم  بود   نجا ی ا  لباس  چقد   ا یخدا   کردم

 م یمال شیآرا ه ی اما شدم شیآرا مشغول  و  ام شونه طرف  هی  انداختمشون و  دمیکش سشوار

 

 

 : تق تق تق

 د ییبفرما_

 د ی اریب  ف یتشر حاضره شام  خانم_

 ام یم االن_

 

  ریام#

 

 : گفت مامان هو ی سایل کنار زیم سر بودم نشسته

 بترکه حسود چشم ماشاهللا_



 

  نکرد   نگاه   بهم   اصال  دختر  نی ا  بود  شده  محشر  واقعا   بود  سوگول  کردم  نگاه  سرم  پشت  به

   شدم یم  ونهی د  داشتم  سایل  برابر  در  شییبایز   از  اما  بود  یکن  گوش  حرف   دختر  که  اومد  خوشم

 : بابا 

 ی ندار کم  که یزیچ دخترم _

 

 :سوگول

 دردنکنه  دستتون نه_

 

 : مامان

 لحظه ه ی شو بلند  سوگولم_

 

 : مامان میکرد یم نگاه تعجب  با  سوگول و  سایل منو

 شو  بلند هم تو ریام...پاشو هم تو سایل_

 

 : مامان

  سوگول   نی بش  نطرفشی ا  تو  سایل   بابات  رو  به  رو   زیم  نییپا  یصندل  نیبش  تو  ریام  خوب_

 اونطرف

 

 : گفتم

 ی چ  واس_

 

 : بابا 

 ن یبش  گفت مامانت که یهمونجور_

 



  سوگول   کنار   مامان  و  بودند  هم  رو  به   رو  قیدق  سوگول  و  سای ل  مینشست   گفتن  که  یهمونطور

  با   و  بود  نزده  دست غذاش   به  اصال که خورد  سا یل به  چشمم  م یبود   رو روبه  هم بابا  منو  بود 

  بود   غذاش  تو سرش  اون  که  انداختم  ینگاه  سوگول  به  کردیم  نگاه  سوگول  به  داشت  خشم

 : گفتم کردینم  نگاه سا یل به  نه و  من به  نه و

 بهت؟  گفتم  یچ  سایل_

 

 ...... غذاش  خوردن به  کرد شروع و  اومد خودش به  سایل هوی

 

 :سوگول

 دردنکنه   دستتون_

 

 : مامان

 جان  نوش_

 

 : بابا 

 دخترم   جانت نوش_

 

  باال  رفتم  دنبالش به  ناخودآگاه  هوی سوگول شی پ برم  که شدم  نیا  وانهید  منم  باال  رفت سوگل

  گذاشتم   دستامو  و   کنارش  رفتم  بود  نشسته  مطالعه  زیم  پشت  شدم  اتاق  وارد  زدن   در  بدون 

   اومد خوشم سوگول یبود   یکن گوش حرف  دختر گفتم گوشش در شدم  خم  و زیم رو

 

 :گفت نطرف ی ا دمشیکش مطالعه زیم  رو از و دمیکش دستاشو 

 زده  سر ازم ی اشتباه کردم ن یگفت که یچ هر آقا_

 ی چیه  نه_

 

 _ _ _ _  _ 



 

 : گفتم داشتیبرنم هیگر از دست  اون ی ول دمیخواب و  گرفتم تخت رو کنارش

 ام ی ب دوباره  ای  یبندیم تو زر زر_

 

 .... دیکش دراز کنارم تخت  رو و  گرفت دهنش جلو دستشو

 

 _ _ _ _ 

 

 مالفه  شد  داریب  که  زدمیم  موهام   به  ژل  داشتم   نهیی آ  سمت  رفتم  رون یب   اومدم  که  حموم  از

  اتاق   داشت   کرد  مرتبش   و  تخت   رو  انداخت  دیجد   مالفه  کمد  تو   از  و   برداشت   رو   تخت  یها

 : گفتم هوی و  شدم نگرانش  چرا دونمینم  که کردیم جمع رو

 سوگول  یندار  درد_

 

 : گفت گفتم نویا چرا کردم تعجب خودمم  که کرد ینگاه بهم

   آقا نه_

 

 : گفتم  و گرفتم  دستام تا  دو  قاب تو  سرشو روش به رو رفتم

 درسته  یستین من  زن کن فک اصال گفتم بهت  روزید_

 بله _

  ی بکن  دینبا   چکسیه  به  ینکن  اعتماد  شوهرت  به  اگه  ید یفهم  یزنم  رسما  تو   گمیم  االن_

 باشه 

 آقا  چشم_

 ریام چشم نه آقا_

 باشه _

 

 : گفتم  نهیی آ سمت  برگشتم دوباره   دموی بوس لباشو



 ی د یم کمد تو  از منو رهنیپ  اون زحمت یب_

 

 : گفت و اورد  رهنمویپ  یمهربون  با

 بفرما _

 ممنون  یلیخ_

 

  رفتم  بود نشسته   تخت  رو انداختم بهش  ینگاه  دم یپوش   هم م یمشک شلوار و  کت و  دمشی پوش

 : گفتم گوشش  در  و آغوشم  تو  کشوندمش  و شش یپ  نشستم سمتش

 خانم  باش یهست  که ینجوریهم_

 چشم _

 

 : گفت که رفتم در  سمت شدم  بلند دمیبوس لباشو بود بغلم  تو  سرش که همونطور

 د ی ندار مسکن ریام_

 

 : گفتم  انداختم  ینگاه بهش

 ؟یدار  درد_

 کم _

 هست  کمد کشو در_

 .. یمرس_

 

   شد وارد  زدن در بدون  سایل هوی

 

 : گفتم

 نفهم  دختره  است لهیطو  مگه یها_

 



 : گفت  انداخت ینگاه بهم

 سا یل منم ریام_

  ی ب  کدومتون   هر  است   تو  منو  مال  نیی پا اتاق  سوگوله  منو  مال  اتاق  ن یا  ی باش که  یک  هر_

   کنمیم چارتونیب  نی بش گه ید اتاق اون وارد اجازه

 ی شد وانه ید  کرده چکارت ریام_

 

 : گفتم ن ییپا  بود  انداخته سرشو  مظلومانه که کردم ینگاه سوگول به

 سا یل  رونیب  برو_

 ریام_

 

 : گفتم زدم داد

 رون یب  شو گم_

 

   من_یسوگول#

 پنجم _پارت #

 

  سمت   به  و  کردم   یخال  آب  وان یل  هی  یخت  پا   ی رو  تنگ  از  رفت  و   دی کوب  بهم  رو   در  ترس  از

   سوگول دست  دادم  آب با  و اوردم  مسکن قرص هی  اول کشو از و رفتم کمد

 

 : گفت

   ممنونم _

  باش   خوب   تو   باشه  دهی م  نشون  سگشو  ی رو  داره  کاراش  ن یا  با   سوگول   یرینگ   دل  به_

 باشه  ندارم یزنک  یها دعوا حوصله

 چشم _

 



  تحت   دونم ینم  بود  شده  چم  دونم ینم  خودمم  شدم  خارج  اتاق  از  و  سرش  رو  زدم  یا  بوسه

 شدم  سایل اتاق وارد  و دم یکش  موهام تو یدست ... افتادم شام  قبل شب ید  بابا یحرفا  ریتاث

 

 : گفتم و کردم حلقه کمرش دور  دستامو و  رفتم پشت  از بود نشسته  پنجره پشت

 ی خانم نشو  ناراحت_

 ی دار دوست   اونو تو ریام_

 گفته؟  یک_

  چرا   ین یبی نم  منو   گهید   اصال  یدار  دوست  رو  سوگول   تو   فهمم یم  زنم   خودم  من   نکن   انکار_

 ها  یومدین  هم شب  گهید  ششیپ ی رفت شام سر هوی  شبید

 خانمم  رفته ادتی نکه یا مثل بود  مون زفاف  شب شب ید  زمیعز_

 ی کرد پولم  ه ی سکه االن چرا_

 ی نش  کس اتاق وارد اجازه ی ب نکه یا بخاطر_

 

 گفتم  و دمیبوس  لباشو  لبام  رو  گذاشت لباشو هوی

 ن یکرد  تیاذ همو  نشونم  برم  گهید  من زمیعز  شهیم رمید داره_ 

 ی مون یم کجا  امشب چشم_

 زم یعز تو شی پ_

 

 ... رفتم اطیح  سمت و  شدم خارج اتاق از فرستاد واسم  یبوس

 

 

   سوگول#

 

  دلم   ریز  به  دستمو  کردیم   درد  جور  بد  دلم  ریز  شد  خارج  عمارت  از  سرعت  با  ریام  نیماش

  گفتم یم بهش  و  بود نجا ی ا ریام خواستیم  دلم  دم یچ یپ  خودم به  تخت ی رو درد از و  چسبودنم

 شد  باز اتاق در که  کنم  فراموش رو  دردم  تا  فشردم هم یرو چشمامو



 صبحانه  نییایب  خانم_

 ترانه  ندارم لیم_

 خانم  چشم_

 

 ....  برد  خوابم و سرم  رو انداختم رو  پتو

 

  سرم   بود  یپاتخت   یرو   نو  یلمس  یگوش  هی  بود  شده  تریشد   دردم  کردم  باز  چشمامو  کم  کم

  بود   داخلش  ریام  شماره  کردم  باز  رو  یگوش   رفتیم  یاهی س  چشمام  رفتیم  جی گ  داشت  گهید

 : گفت  زدم زنگ بهش

 ن ییبفرما الو_

 سوگول...س  منم ریام_

 ه ینجوری ا صدات چرا یخوب _

 ریام بده ..حالم...حال_

 

 دم یند و  دمی نشن  یزیچ گه ید و  شد اهیس  جلوم هوی

 

 ریام#

 

 : گفتم ی منش به  شدم خارج اتاق از سرعت با  و  برداشتم رو کتم  و  چیسو

 س ی ن امروز گهید  بگو داشت  کارم یک هر_

 چشم _

 

 زدم  زنگ خونه به   شدم نیماش سوار و شدم  خارج شرکت از عیسر

 

 : خانم ترانه



 بله _

 ن یکن خبر هم دکتر عیسر چشه  ن یبب سوگول اتاق برو االن  نیهم  خانم ترانه_

 آقا  چشم_

 

 نگرانشم   چرا  دونستم ی نم  خودمم   رسوندم  عمارت   با   خودمو  سرعت   با   و   کردم   قطع  رو   یگوش

 بودند  اونجا همه تو رفتم بود باز  سوگول اتاق در  باال رفتم عیسر

 : گفتم

 شده  ی چ دکتر_

 

 : مامان

 شرف یب  شده ی چ پرسهیم_

 

 :دکتر

 بشن   منتقل مارستانیب  به  دیبا االن نیهم  دارن دی شد یزیخونر  شونیا ریام آقا_

 چشم _

 

  شدم   خارج  عمارت  از  نییپا  اومدم  تند  تند  رو  ها  پله  شدم  خارج  اتاق  از  و  کردم  بغلش  عیسر

  خ ی گرفتم  دستم   تو دستاشو  شدم  خارج  عمارت  از سرعت با و  جلو یصندل یرو  نشوندمش

 : گفتم بود

 تروخدا...اری ب  طاقت...کن باز چشماتو... یسوگول... سوگول_

 

 : گفتم  داخل رفتم  مارستانیب  رسوندم خودمو  عیسر

 بده   حالش  نیکن کمک تروخدا_

 

 :پرستارا



 د یدار شونیا با  ینسبت  چه شما داره  یزیخونر_

 

 : گفتم کردم مته پته کمی

   هستم   شوهرش_

 

 ن یکن پرداخت شو نهیهز  نیبر  بشن عمل  دیبا  شونیا خب  اریبس

 

  منتظر   عمل  اتاق  در  دم  کردم   پرداخت  رو  نه یهز  و   رش یپذ  رفتم  مویشون یپ   به   زدم   یمشت

 خورد  زنگ م یگوش موندم

 بله _

 ..  سا یل مادر_

 ی چ  سایل_

 کرده  یخودکش سایل_

   تو یگ یم یچ یدار  مامان_

 پسرم  مارستانیب  مشیاری م میدار_

 ام یم االن  منم_

 م یی ای م االن سوگول شیپ  سایوا میی نجایا ما  کجا نه_

 زودددد  مامان باشه_

 

  ش یپ   فکرم  شتر یب   من   اما  بودن   خطر  در هام  زن   دوتا هر  بودم   کالفه  کردم   قطع  رو   یگوش

  اتاق   به  سرعت  با  اونم  بود  دهیکش  دراز  تخت   ه ی  ی رو  سایل   اومدن  نا ی ا  مامانم  هوی  بود  سایل

 : گفتم بردند عمل

 مامان  کرده یخودکش یچجور_

 زده  خودشو رگ غیت  با وان  تو_

 ی چ_

 



 شش یپ  می رفت همه رونیب  اومد سوگول دکتر که کوبوندم  واری د به سرمو

 : گفت

 ده ی د  یادی ز بیآس  سین  یدیام_

 ی چ  یعنی_

 نش ی اورد رید  یلیخ  ضمن در شده معجزه بمونه  زنده اگه بوده د یشد یلیخ  شونیزیخونر_

 من  یخدا_

 

  وانه ید داشتم  کردیم  یقرار  یب  سوگول  واسه دلم  آخه  بود   یروز  چه  امروز  شدم  تر  کالفه

 شدم یم

 رون یب اومد  سایل دکتر

 خوبه  دکتر_

   نشین یبب نیتون ی م اومدن بهوش  االنم کردن رفع رو خطر بله_

 ممنون  یلیخ_

 بدنده  خدا_

 : گفتم  و  گرفتم دستشو زد  لبخند من  دنی د  با بود   دهیکش دراز سا یل داخل میرفت

 سا یل یچ  واس_

 رمیبگ  دهیناد  سوگول به  نسبت تو  ها  محبت تونم ینم_

 ی نکن  گهید  کارا نیا از بده قول فقط کنمینم  گهید  باشه_

 رهیبگ  جاتو خوادیم  ینگفت ارهیب  ای بدن رو بچه  و  بشه حامله قراره فقط یگفت تو_

 ی گیم درست  قبوله_

 ی ش یم قبل مثل باهام_

 اره_

 اتاق  تو  اومد هیگر با مامان ناگهان

 :  گفتم

 شده  یچ_



 بده   حالش سوگول... سوگول_

 چه  من به  بده  که بده_

 سا یل یلبا  یرو گذاشتم لبامو و کردمو  فراموشش دوباره

 : اومد دکتر

 ن یمرخص ظهر بعداز شما خانم سایل  خوب_

 ممنونم  یلیخ_

  دم یکش  دراز کنارش  و  دادم  جا  خودمو  زور  به   سایل   تخت رو  رفتم  شدم   بلند  منم  رفت  دکتر

 گفت  دادمی م نوازش  موهاشو

 ریام_

 

   من_یسوگول#

 ششم _پارت #

 

 

 جاندلم _

 شده  چش سوگول_

 شب ید  بخاطر  یزیخونر_

 بده   حالش_

 ی انگار_

 شش یپ  برو پاشو _

 تو   یخوب سایل_

 برو   پاشو اره_

 

 : گفت انداختم  ینگاه بهش

 گه ی د پاشو _



 

 : گفتم دمید  رو سوگول دکتر رونیب رفتم اتاق از

 خوبه؟ _

 ان ی م بهوش االنا بله خداروشکر_

 

 دخترم  کن  باز چشماتو  گفتیم یه  و  رفتیم اش صدقه قربون داشت مامان

 

 جنس  بد  ریام شبید ریام همون بودم شده  دوباره من  اما کرد باز چشماشو  هوی

 

 .... دمیبوس  شویشون ی پ و  سایل  شیپ  رفتم شش یپ  نرفتم هم اصال

 

 

   سوگول#

 

 : گفتم نبود ر یام از یاثر اما بودند اونجا خان آقا و  خانم مامان

 کجاست؟  ریام_

 اومد   بهوش  تو  از  زودتر  اون  اما  بود  زده  خودشو  رگ  بود  کرده  یخودکش   اونم  سایل  شی پ_

 

 :دکتر

 ن ی بهتر کوچولو  خانم خوب_

 بله _

 کنه  تشی اذ کمتر نی بگ شوهرش  اون  به_

 

 : خان آقا

 شه یم مرخص یک ما  عروس  حتما_



 ظهر از بعد_

 دکتر   ممنون_

 

 : گفتم زدن لبخند بهم  دوتاشون هر

 سا یل شی پ  برم شهیم_

 

 : خانم مامان

 ست ین  خوب حالت تو_

   مامان زشته_

 کنم  کمکت  سایوا  پس  باشه_

 

  در   شدم   خارج  یسخت  با  اتاق  از  و  کرد  بلندم  و   گرفت  دستمو  خان  بابا  و  گرفت  رو  سرمم

 : گفتم نکردم نگاه ریام به اصال داخل  میرفت  و می کرد باز  رو سایل اتاق

 خانم   سایل نده بد خدا_

 

 : گفت و  انداخت ینگاه بهو

   نی همچن_

 

 شد  ریام با کردن صحبت مشغول

  _ _ _ 

  تخت   خواب  به  زدم  خودمو  بازشد  در  هو ی  نداشتم  درد  گهید   بودم  دهیکش  دراز  تخت  یرو

  ی تکون   اومد  گردنم  سمت   کم  دستاش   و  د یکش  دراز  کنارم  قشنگ  رهیام  دم یفهم  خورد   تکون 

 : گفت  که خوردم

   ید یخواب چرا یلعنت_

 د ی خواب و شد الیخیب  دمید



 پله  از  رونیب  رفتم  اتاق  از  شدم  بلند  بود  کار  سر  حتما  ستین  ریام  دمید   کردم  باز  چشمامو

 ریام ی حت بودند نشسته زیم رو همه  دمی د ن ییپا  اومدم  ها

 نشستم  و کردم یسالم

 :ریام

 بذارم   واست ریپن   جونم سایل_

 خوردم  ادی ز عشقم نه_

 چشم _

 بذار  عسل یکم_

 چشم  یبرو یا_

 من  روز ه ی بود خوب اون با روز هی ریام چرا

 : خانم مامان

 ی خورینم  چرا سوگولم_

 مامان  خورمیم_

 کردم ینم نگاه  سرمم پشت  شهیهم  واس رفتم یم من و ومدی م بچه  نیا زودتر کاش یا

 : سایل

 رمیام_

 جانم _

 مامان  خونه میبریم امروز_

 رسونمت یم راهم سر االن گلم چشم_

 فدات  یاله_

 جگر  خدانکنه _

 : سایل کردند یم نگاه  من به  فقط خانم مامان و بابا 

 نداره یاشکال امینم روز سه  تا  گهید  من ریام شم حاضر  برم من_

 خانمم  نداره یمشکل زمیعز نه_



  پله   از  ه یبق  به  توجه   ی ب  اصال  و  شدم  بلند  نداشتم  تحمل  طاقت  منم   رفت  زیم  سر  از  و   شد  بلند

 کردم هیگر زار زار و  شدم اتاق وارد  رفتم باال ها

 

  ریام#

 

 : بابا 

 ها  گفتم بهت  یچ من ریام_

 ؟  یچ_

 ها  نذار فرق سایل و سوگول نیب  نگفتم مگه_

  نداشته   بهش  یکار  گه ید  من   و   شه  حامله شد  قرار  شه   زنم  سوگول  نبود   قرار  بابا اولم  از_

 اره یب  ای بدن رو بچه  و  باشم

 یندار  بهش  یکار که است حامله ی دونیم تو االن_

 نبود   نیا قرارمون بابا  میبکن بشه قرار که می نداشت  یمحبت من خوب  ی ول نه_

 چرا_

 : مامان

 س ین  که جونت بال زنته  دختره  داره گناه زشته پسرم_

 ... ذاشتم ینم  اش زنده  شدیم شی زیچ سایل روز ید اگه دی کش می زندگ به  گند اومد مامان هست_

 ریام_

 ه یچ_

 م یبر  گفت بود شده آماده رفتم سایل اتاق سمت و  شدم بلند زیم رو از

 م ی بر بردارم  رو کتم_

 ..... میشد خارج اتاق از و کردم حلقه گردنش دور  دستامو

 شرکت  رفتم رسوندم  رو سایل نکهیا از بعد

 :مهرداد

 ؟؟؟؟ ییکجا تو  پس  سرمون رو  ختهیر کارا_



 نتونستم  داداش ببخش_

 گذشت  چطور زمان  دمی نفهم که شدم کار مشغول

 : گفتم  هوی

 برم  د یبا من ساعتو یوا_

 ها  یا یب  زود فردا باش_

 باش _

  برم زد سرم به که بودند خواب همه بود  کیتار جا همه رسوندم عمارت به عیسر خودمو

  رو   بود  ده یخواب   نفر  هی  سا یل  اتاق  تو  رفتم  و  شدم  الیخیب   دوباره  یول  بخوابم   سوگول  ش یپ

 : گفتم خودم با تخت

 کرد یم چکار نجایا  نیا پس  گردهینم بر روز سه تا  نگفت  سایل مگه_

 :  گفتم

 دارم   چکارش شده  تنگ واسم دلش  حتما  هان_

 ....  دمی خواب تخت  رو و  کردم عوض  مو لباسا

 : گفتم  تخت  رو نشستم و  دمیکش یآه  کردم باز  چشمامو خسته

 پاشو   خانمم صبحانه می بر شو بلند سایل_

  کرد یم  چکار  سایل  منو   اتاق  تو  نجای ا  نیا  شدم   رانیح   سوگول  دنید  با  دمی کش  سرش  از  رو   پتو

 : گفتم

 پاشو  نم یب  پاشو سوگول_

 : گفت شد داریب

 ریام شده  یچ_

 ؟؟؟؟ یکن یم چکار نجای ا شده ی چ یبگ  دی با  تو_

 کجاست  نجا یا مگه_

 کجاست  نیبب  کن  نگاه  خوب کثافت کهیزن دونم ینم_

 : گفت نشست  تخت  رو  و شد بلند

 برد  خوابم چرا اتاق نیا تو  من_

 



   من_یسوگول#

 هفتم _پارت #

 

 

   ها گفتم یچ سا یل به  روز اون ید ینفهم مگه_

 بخوابم  نجا یا  ومدمی ن من ...من کن باور بخدا ریام_

 ها  یکردیم یغلط چه  پس_

 شده  یچ  اتاق تو ختنیر همه هوی

 : گفتم هیبق  به رو

 ها   کنهیم چکار نجای ا نیا_

  سوگول   کمر  تو  بزنم  که  بردم  باال  دستمو  و  اوردم  در  رو  شلوارم  کمربند  بودند  فک  تو  همه

 گرفت دستمو بابا  که

 تو   ؟؟؟؟ی کنیم  چکار بابا_

 نجاست ی ا یچ واسه  نمی ب بذار باش آروم ریام_

 : بابا شدم   آروم خوردهی

 ؟؟؟؟ ی کنیم چکار سا یل و  ریام اتاق تو باباجان سوگول_

 :سوگول

  گوش   منم  کنم   نظافت  کمکش  نجایا  ام یب  که  گفت  ایمیک  بخدا  بخوابم  نجای ا  ومدمین  من  بابا_

 ... که دونستمی نم من  شدم هوش یب  هوی  اومدم کردم

 : گفتم

 رون یب  برن همه_

 : بابا 

 نزنش  ریام_

 : زدم داد

 زودددد  نداره ربط چکسیه  به زنمه رونیب  نیبر_



  فشردم   و  گرفتم  دستام  با  رو  اش  چونه  سوگول   کنار  نشستم  رفتم  رونیب  رفتن  بدو  بدو  همه

 : گفتم

   کثافت  یکن یم باور حرفتو  یک سراغت ادی ب که ی خدمتکار تو مگه آره گفت ایمیک که_

 قفل  رو  در  و  رفتم  در  سمت  کمرش  تو  کوبوندم  رو  ضربه  نیاول  و  بردم  باال  رو  کمربند

  رو  افتاد حالیب که زدمش اونقد نطوریهم اش نهی س رو زدم رو ضربه نی دوم دوباره کردم

 :  گفتم بود بسته  چشاش  نیزم

   زوووود رون یب  برو زنم منو  اتاق از پاشو  نزن یمردگ موش  به  خودتو_

 

  رو   خودش  اتاق  تو  انداختمش  باال  بردمش  ها  پله  از  و  کردم  بغلش  نکرد  ی حرکت  چیه  اما

 : گفتم نیی پا رفتم کردم  قفل رو در و  روش دمی کش رو پتو و  تخت

 خانم  الیل_

 آقا  بله_

 کن  عوض رو  سایل تخت یها مالفه_

 آقا  چشم_

 

 بود  سایل خورد  زنگ می گوش هوی

 ی خوب زمیعز الو_

 ی خوب تو رمیام عشقم سالم_

 ی خانم یای نم بگردم دورت  یاله نفسم خوبم  منم_

 نفسم  دومه روز امروز ومدمین  نجایا وقته یلیخ  عشقم نه_

   ی اومد وقت  هر زمیعز  باشه یاله شم  فدات_

 بهتره  سوگول خوب_

 خوبه  اره یمهربون  نقدیا که ییتو  زمیعز_

 بهش  برسون سالم خداروشکر_

 خانومم  تویبزرگ_

 خودمون؟  اتاق ای ی دیخواب  اون شیپ  شبید_



 خودمون  اتاق... راستش...عه_

 ی دیخواب یم شش یپ  شیگذاشت  تنها چرا خو_

 دلم   زیعز باال برم  نداشتم حوصله_

 شرکت  یبر یخوایم نشم مزاحمت_

 ی مزاحمت چه یسر تاج شما خانم_

 م یدار مهمون زمیعز زنم یم زنگ شد تموم   کارت زمیعز  باشه  خوب_

 ی با دارم  دوست  ریام نفس برو_

 ی با  باش خودت مراقب نی همچن_

 

 شدم  خارج عمارت  از سرعت با  و  شدم نیماش سوار

 

   سوگول#

  ی نذاشت   واسم  سالم  یجا  هی  ریام  نگذره  ازت  خدا...  بودم   خودم  اتاق  کردم  باز  کم  کم  چشمامو

  خورد یم  بهم  حالم  کردیدردم  بشدت  کمرم  که  شم  بلند  تخت  رو  از  خواستم  رتیغ  یب  کهیمرت

  وان   داخل  حموم  رفتم   و  برداشتم  رو  ام  حوله  کمد  تو  از  شدم  بلند  بود  یسخت   هر  به  یول

  یی جا  ینیسنگ   از  هام  پلک  کردمیم  فراموش  هامو  در  تمام  خوردیم  که  بدنم   به  آب  نشستم

 ....   برد خوابم همونجا کنم فک و  شد نی سنگ هام  پلک کم  کم دی دینم

  و   دم ی پوش  حولمو  و  گرفتم   دوش   هی  یسر  سر   کردم  باز  چشمامو  آب   خش   خش   ی صدا  با

  خداروشکر   شمیآرا  زیم  جلو   نشستم  بود  ری ام  اومدن  ک ینزد  کردم  نگاه  ساعت  به  رونیب  رفتم

  بود   قفل  در که  شم  خارج  اتاق  از  خواستم  و کردم  میمال  ش یآرا  هی  بود  دهیند   ب یآس  صورتم

 ر یام نگذره ازت خدا

 : گفتم  رفتم  فرو خودم یفکرا تو  نشستم   پنجره پشت  رفتم

  رم یبگ  رو  سایل  یجا  نرفتم  من  که  یدون یم  خوب  خودت   چرا  آخه  یدار  لج  من   با  چرا  ا یخدا_

  سادن یوا  یبرا  یی نا   که   کرد  ام  ه یتنب  یچجور  ریام  نی بب  اما  رفتم   ای میک  حرف   به  من  جون   خدا

 ی کردیم ش ینجوریا نبوده  یقصد گفتی م بود من  یجا  سایل االن اگه ریام آخ ندارم پا سر

   کردمینم  باور اونم نه_

 چرا_



 بکشن  کار ازتون  که نی ستین خدمتکار شما چون_

 ریام که کردم نگاه رو سرم پشت برگشتم  زنمیم حرف  یکی  با  دارم که اومدم خودم به هوی

 : گفتم  بود   نشسته  تخت رو

 ی اومد یک_

 نبود  یقصد کن ثابت من به سوگول هات  دل  و درد اول از_

 گه ید  دمی کش مجازاتمو من داره ده یفا_

  که   ییها  کمربند   اونم  باشه   ایمیک  کار  اگه  داره  دهی فا  اره  کردمیم  قضاوت  زود  دینبا   دیببخش _

 خورهیم رو یخورد

 بپرس  ترانه از_

 چرا؟  ترانه_

 چرا  گهیم ادیب  تا  کن صداش تو_

 اومد  ترانه که دی نکش یطول

 :  ترانه

 آقا  خدمتم در_

 :ریام

 درسته  ده ینخواب اتاق اون تو  قصد از یکن ثابت  یتون ی م گهیم سوگول_

 آقا  بله_

 چطور_

 : گفت   بود  ششیپ  ای میک  دیخر  برن  کنم  کنم  صدا  خانمو  سوگول  من  گفتن  خانم  نیسل  که  یوقت_

   گهید  وقت  هی ن یبذار_

 : بهش گفتم

 کردن  صداش خانم_

 : که گفت خانم  سوگول

  شدن   اتاق  وارد  خانم  ایمیک  همراه  بعدش  گه ید  وقت  هی  بمونه  دارن  هم  کار  ان  خسته  امروز_

  اتاقشون   تو   گفت   دمی پرس  ایمیک  از  نگران  دمیند   شونو یا  گهید  بعد  به  ساعت  اون  از  من  بعد

 نشه   مزاحم یکس گفته کرده قفل هم  در  دهیخواب



 :ریام

 نطور یا که_

 : زد داد بلند یصدا با رفتم  ریام دنبال یبخت  بد  با  شد  خارج اتاق از ریام هوی

 مامان _

 : خانم نیسل

 جانم _

 : گفت ریام بودند   نشسته  سالن تو خان آقا و  خانم مامان

 ومد ین چرا  د یخر ادیب  یخواست سوگول از که روزید  مامان_

 م یر یم وقت  هی حاا... گهید  روز هی بمونه  داره هم کار است خسته  گفت خودش مادر_

 : گفت ریام هوی

 ن ی کن صدا رو  ایمیک_

 

   من_یسوگول#

 هشتم _پارت #

 

 

 : خانم نیسل

 شده  یچ 

 

 :ریام

 بود  کجا سوگول غروب تا  روزید_

 

 : خانم مامان

 نشه  مزاحمش یکس  بود  گفته و  بود کرده قفل رو در  اتاقش داخل_

 



 :ریام

 نجا ی ا ادیب  ایمیک زود  بگو ترانه_

 

 :ترانه

 آقا  چشم_

 

 :   گفت و کرد بغلم  محکم و آغوشش تو  افتادم  و دی کش دستمو ریام

   کردم غلط  ببخش یخانم ببخشم_

 : گفت و  گرفت دستاش تو  صورتمو

 پرنسسم   باشه  دلم زیعز  نشو  ناراحت  ازم تروخدا_

 

 : باباخان

 ر یام بودم گفته  که بهت  یکرد قضاوت زود بازم_

 

 : گفتم

 ر یام دمی بخش_

 

 زد  سرم به  یا بوسه ریام

 

 

  ریام#

 

 :ترانه

 ا یمیک  نمی ا آقا دییبفرما_

 



 : گفتم

 نبود  گهید  خدمتکار خونه نی ا تو  ایمیک  خوب_

 آقا  یچ یبرا_

 سوگول  نه  یخوردیم رو ها بند کمر اون د یبا تو ها یخدمتکار ینبر  رو من زن  تا_

 دم ...نکر یکار من ...م... من آقا_

 دهنتو   ببند_

 

 : گفت که زدم بهش رو  ضربه نیاول کردم باز  رو کمربندم

 م ..کرد...  گوش..خانمتونو...خان... دستور..د من...آقا...آ_

 ؟ یچ یعن ی خانمم  دستور_

 خانم   سایل...یل دستور.. دست... د_

 

 : گفتم موند باز  دهناشون همه

 سا یل_

  رو   بندازمش  و  کنم...هوششونیب  و...  اتاق  تو... ببرمشون  خواستن...خ  ازم...آقا  بله... ب_

 اتاقشونه  تو  گم...ب هیبق  به ...و  تخت

 من  به ینگفت   که یکرد جا یب  تو_

 تروخدا  قا...آ دیببخش _

 

 : گفتم  و  کردم بغل رو سوگول و برگشتم  دوباره و  زدم بهش  کمربند پانزده ای  ده  دیشا

 ها   دکتر می بر کنهیدردنم  تییجا_

 : گفت

 اد یم خوابم فقط خوبم_

 زم یعز  یاله رمیبم_



  دم ی کش  دراز  خودمم   و  تخت  رو  خوابودنمش   و   اتاقش  تو   گردوندم   برش   و   بغل  گرفتمش

 م ی دی خواب  و دمیکش رو پتو  کردم بغلش محکم و  آغوشم تو گذاشتم رو سرش و کنارش

 : گفتم

 ؟یداری ب_

 اره_

 ی عصبان سایل دست از_

 بود  روز اون یتالف نه_

 ....بغل  گرفتمش تر محکم و زدم سرش به  یا بوسه

 تق  تق تق

 

 : گفتم کردم باز چشمامو در تق تق  یصدا با

 بله _

 :ترانه

   حاضره  شام ن یای ب آقا_

 ام یم االن_

  نشسته  دمید شدم بلند تخت رو از نیی پا بود  رفته حتما نبود انداختم سوگول یجا به نگاه هی

 کرده  می قا دستاش  تو رو سرش  و شیآرا زیم جلو

 : گفتم

 سوگول_

 نداد   رو جوابم

 : گفتم سمتش رفتم و  شدم بلند

 ها  یقهر من با  حاال_

 افتاده  گود چشماشم ده یخواب دمید  زدم کنار صورتش رو از موهاشو

 : گفت دیپر  جاش از که دادم  بهش  تکون چند

 بله _



 شده  ی چ یکرد هیگر تو  سوگول_

   ی چیه_

 نه   ای  بهم  یگیم سوگول_

  اضافه   همه  واسه  اد ینم  من  از  بدش  یک  آخه ...یزندگ  نیا  برا  کنم  هیگر  یچ  برا  یخوایم_

 رن یبگ  آروم تا  کنن  له منو دیبا  همه ام

 منم  منظورت االن_

 ه یزندگ ن یا منظورم_

 شم  فدات رسونمیم عملش  یسزا به رو سا یل من سسس یس_

 نکشه  رو بودن  چارهیب  حس اون بزار سی ن  ازین_

  افتاد   و  دمی کش  دستشو  پشت  از   که  رفت  در  سمت  به  و  دیکش  دستام  تو  از  و  دستش  و  شدم  بلند

 بغلم  تو

 : گفتم کردی م نگاه  هم به فقط

   بکشه رو  دردتو مزه دی با  اتفاقا_

 : گفت  که لباش رو گذاشتم  لبامو

 منتظرمونن  نییپا_

 شام  بعد  بمونه  پس  باشه_

   نیی پا اوردمش ها پله  از و رونیب  می رفت اتاق از گرفتم دستشو و  دمی پوش  رهنمویپ

   بودند  نشسته  زیم رو بابا  و مامان

 ... می نشست  هم کنار هم ما

 : مامان

 خوشحالن  چه  نایا  ستین  سایل  یوقت  نیبب  ا یخدا_

 : گفتم

 مامان _

 دروغه  مگه خو هیچ_

 : بابا 



 باشن  جدا هم از د یبا سایل و سوگول پسرم مامانته  با حق_

 ی ب ی ب ش یپ  گذاشتمش دیشا  کنمیم یفکر هی  باشه_

 : گفتم خورهینم اصال سوگول دم ید  شدم خوردن مشغول

 ی خورینم سوگول_

 خورم یم اال چشم  بله  هان_

 : گفتم ختمیر غذا  براش و  برداشتم بشقابشو

 زم یبر  بازم_

 ه یکاف ممنون نه_

 : گفت شد  خوردن مشغول

 بود  خوشمزه دردنکنه  دستتون_

 : بابا 

 جان  نوش_

 :  مامان

 که ی نخورد_

 

 :سوگول

 دردنکنه  دستت   مامان خوردم _

  باز   اتاقو  در  باال  رفتم  سوگول  بدنبال  و  کردم  یتشکر  و  کردم  پاک  دستمو  منم  باال  رفت

 : گفتم کنارش رفتم بود   دهیکش دراز تخت رو کردم

 ی خوب _

 اره_

 خورد   زنگ  میگوش   هوی  گذاشتم  هم  یرو  چشمامو  و  کردم  بغلش  و  شدم  امشب  رابطه  الی خیب

 : زدم رو اتصال دکمه  هیک کنم نگاه  نکهیا بدون 

 بله _

 عشقم  سالم_



 سا یل یی تو عه_

 ی نشد خوشحال اره_

 برد یم  خوابم داشت  هان_

 ی دی خواب خودمون اتاق_

   دمیکش دراز سوگول  شیپ  راستش نه  عه_

 ریبخ  شب بخواب پس باشه ها_

 ر یبخ  شب_

 ...هم یرو گذاشتم  چشمامو  و کردم  قطع رو یگوش

 

   من_یسوگول#

 نهم _پارت #

 

 

   سوگول#

 

 : گفتم  بود   دهیخواب  ریام دمی د  شدم بلند بود   شده روشن اتاق کردم  باز چشمامو

   ریام آقا... ریام_

 : گفت کرد  باز چشماشو

 ها؟ _

 سرکار  نیبر  نی پاش_

 بخوابم  قه یدق ده  هی_

  تو   که  کردمیم  شیآرا  داشتم   کردم  شانه  موهامو  نشستم  و  شمیآرا  زیم  سمت  رفتم   شدم  بلند

 دم ید  سرم پشت رو ریام هوی نهییآ

 : گفت

 ی شد  خوشگل چه_



 واقعا_

  اره_

   نییپا  رفتم من_

 ام یم االن  منم_

   بود گرفته رو عمارت سراسر دادش  دمی شن رو  سایل ی صدا هوی  شدم خارج اتاق از

 : گفت و شد  خارج اتاق از ریام هوی

 است  سایل یصدا_

 انگار _

  ی ها  لهیوس بودند اونجا  همه  ومدیم  اتاقش  تو  از  صداش  میرفت   نییپا ها  پله   از  دوتامون  هر

 : گفت ریام بودند شده  ختهیر رونیب  همه سایل

 ها  یاومد االن چرا سایل چخبرته_

 : سایل

 ها  کو تتیعفر  زن اون_

  بود   دهیفا   یب  یول  کنن  جداش  ازم  خواستنیم  بابا  و  مامان  گرفت  رو  ام  قهی   و  اومد  سمتم  هوی

 : سایل گرفتم  فاصله ازش و د یکش دستمو  ریام هوی

 آبرو  یب شرف یب  یخواب یم  من اتاق تو  هیز یچ خوب هم خجالت_

 :ریام

 بخوابه   اتاق تو بوده خودت دستور  سایل هاش _

 گفته؟  ی من؟؟؟ک دستور خخخ .. آره من_

   شاهد _

 ه یک شاهد _

 ترانه  و  ایمیک_

 رن یمیم واسش  لحظه نیهم بده  دستور خدامتکارن  ترانه  و ا یمیک من ساده شوهر اره_

 : گفت و رفت فرو  فک تو  خورده هی ریام

 ی کن ثابت  یتونیم  چطور سوگول گهیم راست_



 نگفتم   رو نای ا خودم که من_

 :ریام

 نجا یا  انیب  عی سر ترانه و  ایمیک_

 : ریام شدند  حاضر دو هر

 ی بگ چرند که داده دستور بهت  یک یگ یم دروغ  تو  ایمیک_

 : گفت و کرد سایل به  ینگاه

 بگم  ی نجوریا که کردند سفارش خانم سوگول ریام آقا_

 د یخندیم بهم  مضحک ی لیخ سایل کردند ینگاه   بهم همه  دیکش یریت  سرم شد شوکه ترانه

 :ریام

 یبگ  رو ها دوغ نیا  گفت سوگول هم  تو ترانه  خوب_

 آقا  تهیواقع  تمامشون  شده چش  ای میک دونمی نم اصال من آقا نه_

   ست ین  یادم  نجوریا  سایل  دونمیم  کردمیم  گوش   رو  سوگول  حرف   دی نبا  خودم  منم  گهی د  بسه_

 : گفتم اورد در  کمربندشو دوباره

 خوام ی م آب وانی ل هی قبلش  اما بزن  باشه  باشه_

 : خانم مامان کردندیم نگاه فقط تعجب  با

  نمک   کهیزن  اون  کار ی دون ی م کجا  از بعدشم  نداره  یجون  دختر   نی ا مادر بزن  منو  تروخدا _

 باشه  نشناست 

 : سایل

 نه  برده  همتونو دل  شده خانواده  نیا  عروس یگرگ عجب  به  به_

 : گفتم و دمشینوش  آخر جرعه تا  که داد  بهم آب وانیل هی ترانه

   ریام بزن یخوایم اگه حاال_

  ه ی  برخورد  فقط  دمید ینم  یزیچ  گهید   کردند  خارج  سرم  از  دود  انگار  و  رفت  باال  دستش

  خورد یم  بهم  حالم  بود  شده  اهیس  چشمام  ی جلو  کردمیم  احساس  رو  بدنم  یرو  نیسنگ  زیچ

 نکردم   احساس وحشتناک درد اون از یزیچ  گهید  و  نیزم گذاشتم سرمو

 ریام#

 



 : مامان

 کن  درستش حاال ریام یکشت رو دختره_

 شه یم خوب کنه استراحت نشده  ش یزیچ_

 : باباخان

 که  ستین  زتیکن  زنته اشتباه  ریام ی کرد اشتباه_

 : گفت خدمتکارا روبه

 اتاق تو  نشی ببر  و دی کن خبر رو دکتر_

 :الیل

 آقا  چشم_

  رفتم  یعوض اون  بزنه  تهمت  من  یسایل  به  تونست  راحت ی لیخ بود  گرفته خون  چشام جلو

  ه ی  همراه  شماره  ه ی  که   رونیب  ارم یب   کشو  تو   گذاشتم   شبید  که   مویگوش   که  سوگول  اتاق  تو

  عمومه   پسر  مان یا  شماره   شهینم  باورم  کردم  نگاه  هه  شماره  به   دقت   با    دمید   کشو  در  یگوش

 کنه یم  چکار سوگول دست  نیا

 سایل  که  شم  خارج  خواستم  عمارت  از  برسه   هم  کارش  نیا  حساب  به  شه  داریب   تا  گذاشتم

 زد  صدام

 جان _

 باشه   برو آروم_

 خانم  چشم_

  زنگ   راه  تو   م یگوش  که  نداشتم  گه ید  سوگولو  حوصله  شدم   خارج  عمارت  از  سرعت   با

   خورد

 بله؟ _

   بشنکه دستت  انشاهللا نگذره ازت خدا ریام_

 شده  یچ  مامان_

 قاتل کنه ات  خفه خدا_

 : گفتم  مرده سوگول کردم فک لحظه هی

 شده؟  یچ سوگول مامان_



 ی شد خودتم بچه  قاتل تو ... تو نگو که اون_

 داشتم ..دا  بچه... من مگه..یک بچه... ب_

   نشناس خدا اره_

 گه ید مرده  االن یوا یا_

 داره  بار گه یم کنهیم  اش نهیمعا داره  دکتر دونم ینم_

 عمارت  گردم یبرم االن  باشه مامان باشه_

 زود _

 بوده  باردار د یفهم سایل_

 دونه ینم  نه_

 شش یپ  دی نگ_

 باشه _

 کن  کمکم ا یخدا یوا  کشتم  رو ام بچه  نکنه  ایخدا شد داغون   اعصابم

  ی دکتر سوگول اتاق تو  رفتم و رفتم باال رو ها پله  بدو  بدو  و شدم عمارت وارد سرعت با

 : گفتم ختیریم اشک سرش  باال داشت  که بود مامان فقط نبود  ششیپ

 ؟؟؟   مامان شده  یچ_

  آشغال یآشغال ه یتو ریام_

 ؟  بچه_

 ن یداد دست از_

 : گفتم سرم  به کوبوندم دستمو  محکم

 بوده  باردار  دیفهم سوگول_

  بچه   اون   تو   باشه  گناه  یب   اگه  ریام  برد   خوابش  زور  به شهیم   یا  قه یدق ده  همش   ریام  اره_

 ش ی کشت گناه یب رو

 : گفتم و گرفتم  دستشو و  سوگول تخت کنار رفتم

 خوام یم معذرت سوگول دیببخش _

 



 : گفت و کرد باز رو در ترانه

 منتظرتونن  سالن تو نیی پا دکتر ریام آقا_

 اومدم  باشه_

   بود نشسته تنها دکتر  سالن تو  رفتم  ترانه دنبال  به و  شدم بلند

 : گفتم

 دکتر  دییبفرما_

 : گفت

 نه  دیکن ینم مراقبت سوگول از درست شما ریام آقا_

 ی چ  یعنی_

 ؟  چه ی عنی  نایا  خورده کتک  که امروز بوده شده هوش یب  خانومتون شما آقا_

 ی ک  دیببخش  شده  هوشیب_

 بوده  هوش یب  ساعت دوازده  کینزد  شما همسر  شبیپر_

 جان _

 

   من_یسوگول#

 ده _پارت #

 

  شما  اما خورده  دوباره امروزم  خورده کتک که دوباره  زنهیم نی جن  به  بی آس نی ا قا یدق  بله_

 خوبه؟؟؟   حالتون

 داره  بار  دونستمینم من  دکتر ن یبب نطوریا  که پس_

  عمرش   که  ندفعهیا  کنه   سقط   رو  بچه  تونهیم  ب یآس  ن یکوچکتر  با   کمه   سنش  شما   خانم   دی نیبب _

 د یبکن   خودتونو یسع نده یآ بار انشاهللا نبود  ایدن  به

 د یببخش   چشم بله_

  تو   که   نگفتم سایل  به   نه   و    مامان  به   نه   بابا به نه   من   رفتم  ها  ن یدورب  اتاق   سمت   و   شدم   بلند 

  برگشتم   و  کردم  روشن  رو  ها   ن یدورب   ع یسر  سوگول  ن یهمچن  و  وصله  ن یدورب  سا یل  اتاق

 ...  بود  اتاق تو سوگول که یروز اون



 : ایمیک  اومدند بود  شلوغ  یلیخ  که سایل اتاق وارد ا یمیک و سوگول

 ی کن  مرتب اتاقو  ن یا که گفته خانم سایل_

 خدمتکارشم   من مگه دایببخش _

 ها  یبزن حرف   سا یل حرف  رو یتونی نم خونه نی ا تو  رفته ادتی_

  هوش یب  جا  در  و  دهنش  در  گذاشت  ایمیک  دستمال  هی  هوی  که  نظافت  به  کرد  شروع  سوگول

  ی کس  با  بعدشم  سوگول  رو  دیکش  رو  پتو  و   کرد  مرتب  اتاقو  و  تخت  رو  انداختش  دشیکش  شد

 : گفت  گرفت تماس

 شد  انجام  خانم سایل_

 سایل  اگه  ستمین  یتاجر  ریام  من  خو  احمق  ریام  نگذره  ازت  خدا  گفتم  کردم  خاموش  نوی دورب

 بمونه  زنده

  ون یتلوز  جلو  هم  سایل  کاناپه  رو  بودند  نشسته   مامان  با  سوگول  دمی د  رونیب  زدم  اتاق  از

  جلو   خون  بود  خوندن   مشغول  دست   به  روزنامه  هم  بابا   دی دی م  لمیف   و  بود   دهی کش  دراز  پاهاشو

 : زدم داد گرفت چشمامو

 ی هست  ی گور کدوم ایمیک_

 : سایل

 رم یام شده  یچ_

 ی عوض آشغال دهنتو  اون ببند_

 : ایمیک

 آقا  بله_

 بده  تویگوش_

 ی چ  واس آقا_

 گم یم من به  بده_

  سا یل به ساعت همون در قیدق کردم نگاه رو ها تماس ستیل و گرفتم دستش از رو یگوش

 : گفتم بود زده زنگ

 ن ییپا  بره گلوتون از آب اگه ستمی ن  یتاجر چارهیب  کنمیم چارهیب  رو سایل و تو  من_

 م ی کرد چکار آقا_

 : بابا 



 شده  یچ پسر_

 دن ی م  تاوانو  ن یا  ایم یک  و  سایل  اما  کشتم  مو  بچه  گناه  یب   زدم  سوگولو  گناه  یب   من...  من  بابا_

 : سایل

 ی شد... وانهی د..ید رم یام..ام...ا_

  تو   نبود  قرار  مگه  ها  یخوایم  یچ  سوگول  از  سایل  یخوایم  یچ  ازم  هرزه  تو  فک  ببند_

 ها  یکن  یمادر بچه  اون واسه

  بچه   اومدن  با  که  شده   گرفته   ازم  زن   نیا  اومدن   با   که  ی زندگ...میزندگ  خوام یم  ی چ  ی دونیم_

 ... عه   دستش  باشه  دختر  نیا  مادرش  که  آشغال  هی  که  بهتر  همون  شدمیم  تر  چارهیب   گهید  اش

 دهنتو   ببند_

 : گفتم  دهنش  تو زدم یلیس هی

 محموددددددد _

 آقا  بله_

   دیبگردون  اطیح  تو  موهاش با  رو دختر نیا_

 اقا اما_

 شه  سنگسار دی بد  هم  ایمیک ن یا نداره اما_

 چشم _

 : ایمیک

 ام  چارهیب  هی من من تروخدا  آقا دامنتون  به دستم_

 کن  خفه تو زر زر_

 : سایل

  که   یک   هر  جون  به  ریام  ببخش  منو   کردم  جایب  کردم   غلط  بگذر  من   از  تروخدا  ریام_

 خدا تروبه یدار دوستش

 شو  خفه خفه_

 : گفتم اتاق تو  باال بردمش ها پله از و دم یکش سوگولو  دست  و  شدم بلند

 ؟ یباردار یدونست یم خودت_

 دونستم یم دی با  کجا از آقا نه_



   اشتباه کردم اشتباه سوگول ببخش ببخش_

 : گفتم دموی بوس دستاشو  و کنارش نشستم رفتم

 م ی بخشیم_

 اره_

 :  گفتم دموی بوس سرشو و  شدم بلند

 ام یم بعدا برم  دیبا  من_

  شرکتمو   یا  شهیش   اتاق  در  سرعت   به....شدم  عمارت  از  تی عصبان  با  رونیب  رفتم  اتاق  از

 اومد  مهرداد یصندل یرو کردم پرت  رو چمیسو و  کت و  کردم باز

 داداش  سالم_

 سالم_

 ر یام یپکر_

 مهرداد  پکرم ی لیخ... یلیخ_

 شده  یچ_

 : گفت مهرداد که کردم ف یتعر  رو ماجرا تمام

 رفتمی م ها نیدورب  سراغ اول از بودم  تو  یجا اگه من_

 .....  کاش  ومدی ن  ادمی اصال_

 ی بعد  انشاهللا ومدهین  ای دن  به عمرش  حاال_

 انشاهللا _

 ر یام ستین ی زندگ زن  سایل نی ا یول_

 برم ی م یپ  دارم خودمم کنم  چه دونم ینم_

   ی نکرد قبول رو تیواقع_

 اد یبرنم  ازش گهید  کارا اون_

  پرونده   عالمه  ه ی  مهرداد....  شب  تا  شدم  الشی خیب  یول  افتادم  شماره  اد ی  مانیا   اسم  با  هوی

 .. م یشد اونا یبررس مشغول زیم رو ختیر

   سوگول#



 

  دا ی پ  نجات  یبدبخت  نیا  از  زودتر  موندیم  اگه  ایخدا   دادم  دست  از  رو  ام  بچه  من  شدینم   باورم

 آخه  هیزندگ چه نی ا ایخدا  کردمیم

 دراز داداشم کنار االن خاستیم دلم بودم  خسته داشتم که یزندگ نیا از کالفه بودمو خسته

 ... برد  خوابم یک دمی نفهم که کردم  پرت و  چرت فکر اونقد بودم دهیکش

  تند   اونقد  که  بود  ریام  نیماش   پنجره  پشت  دم یپر  کردم  باز  نیماش  هی  ترمز  یصدا  با  چشمامو

 چهره  از  خشم  شد  ادهیپ  نیماش  از  روح  مثل  بود  مونده  اطیح  تو  کشیالست  یجا   که  بود  اومده

 بود  شده چش ن یا دی باریم اش

 : گفت جلوم  دیپر  ریت مثل که کنم عوض لباسامو تا  کمد در  رفتم من  عمارت داخل اومد

 ؟؟؟  مرگته چه ها تو چته_

 : گفتم  کردنی م نگاه  کنکاو هم  هیبق  باال  بودن  اومده دنبالش همه

 چته؟  تو_

 چشم  کارات  از  بار  چند  من  آخه  یینجایا  چرا  رفته  ادتی  یبود  یک  رفته  ادتی  ها  چمه  من_

 ها  کنم یپوش

 کردم  چکار_

 ی زد زنگ مان یا به  یچ واس  ها یکرد چکار_

 مان؟ یا_

   نه  یشناسینم مانویا که دارم یمخمل گوش  و  خرم که منم اره_

 : گفتم   نداشتن   اومدن  جلو  جرأت  هم  ه یبق  ن یزم  رو  انداختم   موها  همون  با  و  زد   چنگ  موهامو

 

   من_یسوگول#

 ازده ی_پارت #

 

  به   دیاعتماد  ی ب  با  که  یبود  تو   یکرد  فراموش  که  یی تو  نجامیا  ی چ  واسه  نرفته  ادمی  من_

 شم  خالص زودتر یزندگ  نیا از من  ینذاشت که یبود   تو  یکشت رو  ات بچه من

 اره؟ یخالص ی اورد بچه  هی یکرد فک  نکن زرزر دهنتو  ببند_

 ر یام بود نیا شرط_



 ی دیفهم شه خالص عمرا باشه  یتاجر ریام ی رو اسمش که یکس ن یخوند کور_

  ی کجا  از  تو  خورنیم  حسرت  دخترا  همه  میراض  دارم  تو  با  که  یزندگ  از  یلیخ  نه  هان_

 تو  چته سراغم یای م دی جد برنامه ه ی با روز هر ها یدار خبر من دل

 کثافت  هیک مال  برنامه نی ا نمی ب  کن گوش خوب دیجد  برنامه اره_

   فونیآ  زد صداشو  گرفت رو یک ی شماره شی گوش با  هوی

 :ریام

 ها   یزد زنگ من ناموس به  چرا مانیا_

  دوست   داره  دوسم  دهی م   غامیپ  همش  دارهی برنم  سرم  از  دست  خودش   سوگول  که  گفتم  داش_

 ...   نهیبب  منو داره

 شناسه ی نم  گهیم ترو اصال که سوگول یول نشونم  هیکاف_

  ازش   بود  اطیح   تو  سوگول  ینبود  خونه  تو  دنید   اومدم  که  روز  هی  اونو  من  ریام  چرنده_

  مگه   گفت  دارم  کارش  بده  بهش  منه  شماره  ن یا  اومد  اگه  گفتم  یشرکت  گفت   گرفتم  سراغتو

  کلمه   هی  نکنم  فک  که  دم یم  باشه   که  گفتش  بودم  دهی خر  دی جد  رو  شماره  اون  من  نداره  شمارتو

  اومدم  امروز و وردمین  تاب  گهید که گفت گفت همش  نکرد ول گهید  شب از باشه گفته هم

 شرکت

  من   یول  داد  شمارشم  گفتم  بهش  اره  اصال  من  گفت یم  دروغ  عالمه  هی  من  مورد   در  داشت

   بدم ریام به  کردم فراموش کشو  در گذاشتم

 :ریام

 ی نزد  زنگ خودت  چرا  گهید_

 نگفتم  چی ه یول  شرکت اومدم بعدش روز خب_

 : گفت اتاق گوشه کرد  پرت رو یگوش ریام

   ی عوض  دنیم  شهادت دارن مدارکا یچ  حاال_

 کن  فک یکن قضاوت  نکهیا به  هم لحظه هی  تروخدا ریام_

 ی عوض   دستت  بدن   یگوش  که  کردمیم  نانیاطم  تو  به  دی نبا  اصال  کار  و  کس  یب  دهنتو  ببند_

 ...  باری  فقط من یگوش چه_

 دهنتو   ببند_

 :ریام



 ترانننننه _

 :ترانه

 آقا؟  بله_

 ار یب  آشغالو نی ا یگوش_

 کجاست _

 : گفت و زد  داد ریام هوی

 عههههه کنه  خدالعنتتون_

 : گفت و اورد مویگوش ها  کشو در رفت

 شههههههیم معلوم االن_

 : گفت پام  رو کردم پرت رو  یگوش هوی

 ها؟  هیچ  نایا  پس_

  در  که  بود   شده   فرستاده   یی غاما یپ  بود  ریام   با   حق   برداشتم  د یلرزیم  که   ییدستها  با   رو   یگوش

 : گفت  نبودم من فرستنده و  من شأن

 کنم؟  قضاوت حاال_

 ننوشتم   من سی ن من  مال..نای ا...ی ا...ریام...ام_

 !! ها؟؟  نوشتم من زدم ت یگوش دست  من  حتما  پس  هان_

  من   رهیگیم  خودتو   دست  شی مانیپش  بزن  نداره  اشکال  یول  کن  باور  حرفمو  ریام  تروخدا_

 .... بز وجدان عذاب  تو  کشم یم درد

 شوووووو  خفه_

 خالص  ای دن  نی ا  از  شه یهم  برا  منو   کردم  فک  که   یلگد   زد  دلم  به  لگد  هی  شو  خفه  با

 ....... کنهیم

  ریام#

 

  ن ی شه  دی نکش  داد  سرم  بابا   نکرد  حول  مامان  شهیهم  برعکس  چرا  دونمی نم  افتاد   شد   هوش یب

  چشماشو   کرد یم  التماسش  و  خت یریم  اشک  سوگول  سر  باال  که  بود  ترانه  فقط  ومد ین   جون

 کنه  باز



 :ترانه

 کرد  خی  بدنشون دکتر  نیبزن زنگ تروخدا آقا_

  ترس   شدیم  کبود  داشت   لباش   دور   شد   کبود  چشماش   دور  تمام   کردم   نگاه  صورتش   به   هوی

 : گفتم هوی  خی  خی  خی  گرفتم دستشو افتاد  دلم  تو

   شد چت سوگول_

 : گفتم بود خی  روح یب  جسم هی  مثل اما کردم  بلند دستام  تو  و سرش اضطراب با

 ی خوب سوگول_

 :  زدم داد بود   زده خشکشون بابا  و مامان دمی ترس گه ید شد  کبود لباش دور

 اد یب  دکتر  نیبگ  دکتر_

 ....   گرفت تماس  دکتر با ترانه عیسر

 : گفت  رونیب اومد  کرد نشیمعا نکهیا از بعد دکتر

 باشه   زده خانومتون به  دی شد  ضربه هی ممکنه لگد  نیا ریام آقا_

 : بابا 

 دکتر  چه  یعنی_

 :دکتر

 نباشه   خانم نیا شدن  دار  بچه واسه  یدیام ممکمنه نه یا منظورم_

 : گفتم موهامو تو  بردم  دستمو

 .... گهید_

 شه مشخص و  مارستانیب  نشیببر  نیتون ی م که احتماله ه ی پسرم_

 : گفت دکتر که برم  خواستم

 پسرم _

 بله _

  عمرت   آخر  تا  دیبا   باشه  اگه  یزد  بهش  تو  رو  ضربه  نیا  زنته  ااون  کن  گوش  خوب_

 ی کن قبولش  نشدند دار بچه  که هم  یصورت در  و یریبپذ 

  ی وقت  چرا  دونمینم   کنارش  نشستم  رفتم  بود   بسته  چشماش  سوگول  اتاق  تو  رفتم  و  برگشتم

 ...... شدمیم نگرانش شدیم وارد بهش  ضربه هی من قیطر از بار هر که سوگولو



 : گفتم کرد باز چشماشو  کم کم

 ی بهتر_

  شدم   بلند  احمق  ستمین دلخور  اون  از  من کرده  فک  برگردوند  سرشو  و انداخت  بهم  نگاه   هی

 زد صدام  بابا که بودم ها  پله رو رونیب  زدم اتاق از و

 بابا  بله_

   بودند  نشسته مبال رو بابا  و مامان

 : بابا 

  شه یهم  واسه دختر نیا  اگه  اما   ستین  داد  سوگول  به  شمارشو   مان یا  نکه یا  در یشک   پسرم_

 ..... گهید

 بابا؟؟؟؟  خب_

 ... بر  شیبفرست ...دی با_

   باشه درست  دکتر حدس اگه کردم  کارو ن یا خودم من ... من  نه بابا  نه_

 : مامان

  نجا یا  ه یچ  پس  خوب  شهینم   که  هم   دار  بچه  اورد   بار به مانیا  با گند  هی اون  زمیعز پسرم_

 بمونه 

 ..  زد  احتمال دکتر ن ینزن  بهش  ننگ  مامان_

 سوگل#

 

 گذشت  اتفاق اون  از روز پنج

  به   من  نبود   مهم   اما  ام   اونکاره  من   کنهی م  فک   کنه ینم  اعتماد  بهم   گه ید  ریام  که  دونستم یم

 ننوشتم   من رو غامایپ آخه بود   یچ مانیا کار یمعن  دونمینم  و داشتم   نانی اطم خودم یپاک

   تو اومد ترانه  و شد  باز در

 

 ترانه  سالم_

 

   من_یسوگول#



 دوازده _پارت #

 

 

  نم یا  کردم یم  سکته  داشتم  گه ید...   رفت  و  برداشت  رو  ی پاتخت  ی رو  ین یس  فقط  دم ینشن   ی جواب

 ... ی حت که ی کردینم درست  یسوگول  چوقتیه  کاش کاش  ای خدا بوده  من کار کرد باور

  در   چک  دسته  عالمه  هی  رفت  کمدش  سمت  و  ننداخت  نگاه  اصال  من  به  شد  وارد  ریام  هوی

 : گفتم بودم مطالعه زیم پشت من تخت رو  نشست اورد

 شده  یزیچ_

 ومده ین  تو به_

 : گفتم  بستم   دهنمو

 بپرسم  سوال هی شهیم_

 هان؟ _

 شد  یچ  سایل_

 : گفت کرد نگاه  بهم  تعجب با  و کرد  بلند سرشو

  بچم   بخاطر  مادرش   دل  ور  رفت  فرستادم   اونو  اگه  یبنداز  اون  گردن  ی خوایم  نم یا  نکنه _

 ... نه  بود

 : گفتم

 نه  مگه نبود  من بخاطر  ها ی چ نه_

 : گفت  و کرد  پنهون دستاش  تو سرشو

   بردار  سرم از دست_

   شد خارج اتاق از عجله  با  و شد بلند

 مرگمه چه ا ی کردم ضعف  دونمی نم کردیم درد  بدجور  دلم بود   شده شب

 کلمه کی  یول دمی د  خانم نیشه آشپزخونه رفتم اومدم نییپا  رو ها پله رونیب اومدم اتاق از

  ظرف   داشت  ییشو  ظرف   کنار  هم  ترانه  شد  کردن  خورد   یسبز  مشغول  دوباره  و  نگفت  هم

  من   متوجه  همه  کردیم  درست  کیک  کنم  فک  داشت  آشپزخونه  زیم  رو  هم  نداخانم  شتیم

   کردنیم خودشونو کار ی ول شدن



  برخورد   باهام  چنان  که  کردم  یخال  آب  وانی ل  هی  ترانه  دست  جلو  و  رفتم  ییشو  ظرف   سمت

 بودم  خدمتکارش انگار که کرد

 : گفت انایک

 نه؟  گهید  انیم خانم سایل امروز جون ندا_

 : گفت  ندا  و زدن پوزخند ه ی شون همه که گلوم دیپر آب

 گرده یم بر  دوباره الیو  عروس بالخره اره_

 : انایک

 نداره  جونو سایل یدور  طاقت خان ریام معلومه_

  ع یسر  دمید یم  عذاب  داشتم  اونجا  نگفتند  یچ یه  ترانه  و  خانم  ن یشه  یول  دنیخند   دوتاشون

  ی وا  خورد   یک ی  به   ها   پله   کنار  شدم   خارج  سرعت   به   و   یی ظرفشو  تو   گذاشتم  رو   وانیل

 خانم   نیسل به  خوردم

 : خانم نیسل

 رو  پر دختره کجاست حواست_

 من  که  یریام  شییخدا  اما  بودند  قهر  باهام   همه  بعد  به  روز  اون  از  گرفت  دلمو  بغض

 بود   هیبق از بهتر یکم بودم شده عاشقش 

 نبود  حواسم..حو دیببخش _

 کنم یم تتی ترب  خودم کارا نیا از نمیبب گهید  بار  هی نبود  حواست آهان_

  خودم  زار حال از و رسوندم اتاقم  به خودمو زمینر یاشک که کردم کنترل گلومو تو بغض

 ....  دمینال

  گفت یم  راست  انایک  اره  کردیم  درک  دفتر  نیا  منو  حال  تمام  کردم  باز  رو  خاطراتتم  دفتر

 من ..من بود  شده مهم واسم ری ام چرا ای خدا...نداشت  رو سایل یدور طاقت ریام

  ی نگاه  پنجره  پشت   از  دیچ یپ  عمارت  تو  بوق  بوق  یصدا  که  خاطراتم  نوشتن  به  کردم  شروع

  ن یی پا  اومد  سایل  و  شد  باز  نیماش  در  شد  عمارت   وارد  سرعت  با  که  بود  ریام  نی ماش  انداختم

  سراسر   اسپند  دود  رفتند  استقبالش  به   مامان  و  بابا  یحت  همه  شد   اده یپ   خوشحال  هم  ریام

  تو   مهمون  عالمه  هی  زدنیم  دست  دندیکشیم  کل  بودند  شده  وانهید  نایا  گرفت  رو  عمارت

  ازدواج   سایل   با  تازه  ریام  انگار  که  یجور  هی  زدنیم  دست  آخه  اومدن  یک  نای ا  بود  اطیح

  حالم  بود  کرده رو مادرم و  پدر  یهوا دلم  نیی پا خورد سر چشمم  گوشه از یاشک بود  کرده

  آقا   و  خانم   نیسل  بود   شده  حلقه   سایل  دست  دور  دستش   ریام  رمیبم  داشتم  دوست  نبود  خوش

  نجور یهم  بود  شده  یچ  مگه  بودن  خوشحال  همه  بودند  دهیرس  خودشون  به  یحساب  عقوبی



  ی طول  تخت  رو  نشستم  و  انداختم  رو  پرده  عیسر  که  باال  انداخت  یچشم  ریام  کردمیم  نگاه  که

 : گفت شد وارد  ریام که دینکش

 چته؟  آخرته روز امروز_

 ی چ  یعنی_

 : گفت کنارمو نشست اومد_

 مه یزندگ روز نیبهتر امروز من چون  یرینگ عزا  بده قول اما دمی م بهت ی خبر هی_

 بگو _

 ....   و افتاده ساختمون هی داربست از ایپو  امروز یداد  قول نیبب _

 ی ؟وچ یچ_

 کرد  فوت_

  افتادم   کنم  غک  و  رفت  جیگ  سرم  گفت  ی چ  کرد  استب  میزندگ  تموم  سادیوا  قلبم  سادیوا ایدن

 ..... دمینفهم  یزیچ گهید  که ریام بغل تو

 

  پنجره   از  بود  کابوس  حتما   همشون  گفتم خودم  با  نبود ادمی  یزیچ   کردم  باز کم  کم  چشمامو

  غوغاست   خونه  زد  حدس  شدیم  یول  بود  خلوت   جا  همه  نبود  یخبر  انداختم  رونیب   به  ی نگاه

 زد زار و بغلم  تو افتاد اومد و  اتاقم تو  دیپر  ترانه هوی

 شده یچ چته  ترانه_

  خانم   دستور  اما  کنم   رفتار  ینجوریا  شما  با  ندارم  دوست   من  ن یببخش   منو  من  خانم   خانم_

 بده  صبر خدا انشاهللا متاسفم برادرتونم بخاطر نی ببخش منو بود

 : گفت اومد هم  سایل هو ی بوده خواب  کردم فک افتادم ا یپو ادی هوی

 است  تو برادر یعزا ما  یشاد روز دیببخش   گمیم  تیتسل_

   زدم یم نفس نفس   نبود جاش سر حالم زدیم واسم  آخرشو ساز داشت ا یدن

 : سایل

  برادرت   االن  یش  ریام  زن  یکردینم  قبول  اگه  ها  باش  شانسو  یبگ  کیتبر  یخواینم   تو  اما_

  گه ید  آشغال  دختره  مونهینم   صدا  یب  خدا  چوب  شدینم   تباه  خودتم  یزندگ  بود  زنده  زندونا  تو

  و   گردوننینم  برت  گهید   داداشتو  جنازه  سر  برنتیم  ظهر  از  بعد  ستین  تو  به  هم  یازین

 ... منو



 :کرد زمزمه و گوشم  در اومد

 م ی دیم  ادامه خوشمون یزندگ  به  مونم بچه و  ریام منو_

 : گفت انداختم  بهش  ینگاه

   شد معجزه باردارم  خودم ها نکن  تعجب_

 : گفت و  اورد در  فشی ک تو از ششویآزما برگه

  از   دور  داد یم  جون  داشت  یخوشحال  از  گفتم   ریام  به   روزید.. ماهمه  کی   ام  حامله  من  نیبب _

 از که رو یچوب شهیهم برا هم تو ریام منو  شهیم دار بچه داشت دوسش که یکس از جون

 ی کنیم تحمل  یخورد خودت

 

 زده یس_پارت #

 من _یسوگول#

 

  ی زورک  من  دادم  پس  تاوان  من  گفتیم  راست  شد  صورتم  روانه  اشکام  رفت  و  شد  بلند

  تقاصشو   خدا  یول  کشت   رو  ریام  برادر  ا ی پو  رونیب   شدم  پرت   زود  که  ریام  یزندگ  تو  اومدم

 م ی شد حساب  ی ب االن  ایخدا گرفت ازش

  کنه   آرومم  تونستیم  که  بود  ریام  فقط  اما  بده  میدلدار  کردیم  یسع  زد  زار  و  کرد  بغلم  ترانه

  ا یدن  و  دار  تو  اما  داشتم  اجیاحت   بهش  یموقع  هر  از  شتریب  االن   کرد  یخال  رو  پشتم  نامرد  اما

  شد یم  پدر  سایل  از  داشت   نداشت  اجی احت  منم   گه ید ریام  سا یل  قول  به موند  واسم   ترانه   ه ی  فقط

   بودم  شیچ  واس من

 : گفتم

 ی لیخ  من بختم بد  ی لیخ ترانه_

 ن ینگ  لطفا خانم_

 خوشم  روز  هی  که  ریام  زن  شد  کردم  ازدواج  مثال  شدم  بزرگ  مادر  یب  پدر  یب  ترانه  چرا_

   ندارم حوصله گهی د من  من شدن له روز هر مسخره روز هر  هیتنب روز هر نداشتم 

  شما  نذاره کنمیم خواهش ریام آقا از شما واسه  گهید یزندگ سخته یلیخ اره دونمیم خانم_

 ن یشد  من مثل اگه یحت  نی بر نجایا از

   بود فکرم به حداقل  که بود  یکی  ترانه که شدم  خوشحال



 : گفت شد  وارد ریام هوی

 رون یب  ترانه_

  هامو   اشک  و   کرد  بغلم   نشست   روم   روبه  اومد  ریام  شد  خارج  اتاق  از  درنگ   بدون  هم   ترانه

 : گفت  و  کرد پاک  دستش با

 نکن   هیگر باش آروم_

 : گفتم هیگر با

  حداقلش   اونم  که  یموند   واسم  تو  گهید  ایدن   نی ا  تو  فقط  کنم  یزندگ   چطور  بعد  به  نیا  از  من_

 شهیم گرفته ازم فردا

 سسس ییس_

  همه   ریام  باختم  وی چ  همه  میزندگ   مادرم  برادرم  پدرم  ها  هیچ   یزندگ  از  گناهم  بگو  بهم  ریام_

 زیچ

 نزن شی آت قلبمو نگو  ینجوریا سوگول شو ساکنت_

 ی شیم بابا یدار  دوسش که یکس از بالخره  واست خوشحالم _

  فکرو   ن یا  کنه   یزندگ  تنها دختر هی  بذارم  ستم ین   یآدم  من  یدون ی م  خودت کن  بس  سوگول_

 رون یب  بنداز سرت از

 ؟؟؟؟ یکنیم چکار ها یچ  پس_

   یمون یم یهست  که ینجوریهم_

 ی چ  یعنی_

  زن   اسمت  فقط  قبل  مثل  نه  اما  یمون یم  زنم  نجوری هم  یش  زیکن   یش  خدمتکار  ندارم  دوست_

 باشه  سرت باال  سقف  هی حداقل نکهیا بخاطر رهیام

 ... من تونمی نم ریام نه_

  خواهرم   بعنوان  یول  رهیام  زن  اسمت  بعد  به  امروز  از  گفتم  که  ینی هم  سوگول  نشنوم   یزیچ_

  باشه نداشه  تیکار که گمیم فقط سا یل به  یمونیم نجایا

 من؟ _

 دهنتو  ببند  گفتم_

 باشه _

 داداشت  مراسم میبر  که شو حاضر االنم_



 ممنون _

  ر یام  هو ی  که   و  دمیپوش  خاک   سر   برا  یمشک   یروسر  و   ی مشک  مانتو   ه ی  کمد   تو  شدم   بلند 

 بود   سرم پشت

 : گفت

 پاشو  کنم نگاهت زنم  چشم به بار نیآخر برا امروز حداقل بذار_

 : گفت  تو  اومد ترانه  هوی که ببوسه   لبمو خواست

 ام ی م منم آقا_

 یا چکاره تو  دیببخش _

 بذارم تنها خانمو تونم ینم_

 گردونم یم برش  خودمم ششمیپ  سی ن  تنها_

 ... مو در  خواستمیم راستش آقا_

 سوگول  می بر االی  مونهیم خودت دل  ور نجای هم سی ن  ازین_

  که   میرفت  نیی پا  ها  پله  از  بود  شده  نییتز  بود   شلوغ  جا  همه  زدم  رونیب  که  اتاق  از  افتادم  راه

 : گفت اومد  سایل دن ید  رو ریام منو یوقت  شدن ساکت همه

 عشقم  کجا_

 :ریام

 سوگل  داداش مراسم می ریم میدار_

 : سایل

 مونه  بچه جشن  امشب مثال نرو  تو  عشقم  یول ت یتسل بازم  ییی آخ_

 ام یم منم  تو برو  باشم دی با  دامادشون بعنوان   سایل زشته_

 ببره  محمود  شهینم  حاال_

 باشم  دی با  خودم ریخ_

  افتادم  هوی همه جلو و دیلرز پاهام  نبود خودم  دست گرفت فاصله ازمون و گفت یشیا سایل

 :   گفتم و  کردم جور و  جمع خودمو عیسر  یول ریام بغل تو

 ر یام آقا دیببخش _



  ی لیخ حالم  م یشد خارج عمارت  از و  زد  استارت ریام می شد نیماش  سوار رفتم  و  م یافتاد راه

  بازم   یول  سرهمم  پشت  یها  یبدبخت  از  زارم  حال  از  کنم  هیگر  خواستیم   دلم  بود  خراب

  تونستم یم نانیاطم با که داشتم سقف  هی یسخت  ای  ریتحق ای حداقل بود شده نجاتم فرشته ریام

 .... بخوابم بزارم سرمو

 :ریام

 سوگول  یخوب _

 نه _

 چرا_

 اره  یشد ینجوریا باهام  آخر هیقض بخاطر ریام_

 ی چجور_

 ی کنینم  توجه  بهم_

   بود نیهم سایل و  تو منو شرط هم  اول از که اومد ادم ی  نه_

 ی گیم راست اره_

  کردم   باز  رو  داسبورد   در  و   اوردم   در   رو  گرانبها   ی لیخ  گردنبند   و   گردنم  سمت   بردم  دستامو 

  گذاشتم   اوردم   در  حلقمونم  اونجا   گذاشتم  اونم  اوردم  در  رو  ها   گوشواره  داخل  گذاشتم  و

   بستم درشو  و ششون یپ

 :ریام

 ؟ یکرد چکار دختر ی شد وانهی د_

 خوامشون ینم  گهید_

 ی چ  یعنی_

 ستم ین  که تو زن گهید  من_

 ترمز  رو زد هوی

  ریام#

 

  دلم   ته  از  طرفم  ه ی  از  اما  کنم   درک   حالشو  تونستم یم   بودم  ناراحت  سوگول  واسه   دلم   ته  از

 ... نداشتم ی خوب حس است سای ل شکم تو  که یا بچه  به  نسبت



  هاشو   گوشواره  خودم   شو   خم   گفتم   و   اوردم   در  جواهراتشو  و  کردم  باز  و  داشبورد  در

 : گفتم دستش کردم هم  حلقه گردنش  انداختم  گردنبندشو کردم گوشش

 م ی ستین  گهی د شوهر و زن  که نیبفهم  همه یخوایم_

  که   خوندنی م  تیم   نماز  داشتند نبود اونجا  یکس   ینفر  ده   جز  کردم  ادشیپ   قبرستون  م یدیرس

  اشکاش   برادرش  تابوت  دنی د  با  سوگول  شدند  رهیخ   سوگول  به   همه  شد   تموم  ما   دنی رس  با

   ختیریم  اشک بهار ابر مثل چشماش از شد ریسراز

 :سوگول

  روز  هی تو دادم دست از مادرمو و پدر روز هی تو ید ید  شدم کس یب  یدید  داداش یدی د_

 .... و تو

  حرفاش   ن یا  با  چرا  دونمینم  بودم  شده  وابسته  سوگول  به  بدجور  بودم  من  حتما  نگفت  ادامشو

 گرفتمیم گر

 

 چهارده _پارت #

 من _یسوگول#

 

 :سوگول

 ... که منم قبرستون  گوشه فرستاد ترو  یدی د بود   بلد عدالتشو   خدا یدی د  داداش_

  ی م یتی  مسخره  هیکنا   ریتحق ها  یچ  واسه موندم  ببر ایپو  مثل  منم  اره  یشنویم  صدامو  ایخدا

 کدوم  واس آخه

 

 :  گفتم گرفتم  دستشو   و جلو  رفتم خورد یم ترک  داشت گه ید قلبم

 نداره  تیخوب  م یکن خاک رو جنازه پاشو م یزیعز_

 

  جلو   خون   واما  ما  سمت   اومدن  و  شدن  اده ی پ  ن یماش  از  که  دم ی د  رو   سایل   و  بابا   مامانو  هوی

 :زد  داد دی دینم  رو یکس  بود  گرفته رو سوگول یچشما

 ن یکن خاک من بدون  رو ا یپو نی ش رد جنازم  یرو از مگه_

 



 کردیم  ام وانهید  کردیم ام  وسوسه  داشت دختر نی ا ایخدا

 

  داشتن   د یرس  هم   سایل  رسوند  سوگول  به  خودشو  بدو  بدو   و   شد   اده یپ   ی بعد  نی ماش  از  ترانه

  دستشو   نبود   شناختم   من   که  ی سوگول  بود  کرده   ر ییتغ  سوگول  نداشت   دهی فا  اما   دادنیم   شیدلدار

  ه یبق   انداخت  پا  به  خاک   کن  ولم  که  کردیم  تقال  زدیم   غیج  زدیم  داد  کردم   بلندش  و  گرفتم

  بدو   بدو  رفت  در  دستم  از  برق  ریت  مثل  سوگول  اما  ختنیر یم  خاک  ای پو  رو  داشتند  گهید

  ی زیچ قبر  تو  بود  انداخته  خودشو دم یرسی م  رترید  اگه رسوندم  بهش  خودمو  رفت  قبر سمت

 کرد یم التماس کردی م تقال بغل گرفتمش  محکم کنه آرومش تونستینم

 

 کنننننننننننن  ولم تنمو  پاره گرفتن از برادرمو  برم بذار  یلعنت تروخدا_

 

  داد   کردیم  یکار  هر  نبود  خودش  دست  االن  اما  کنم  ولش  که  دیکوب ی م  ام  نهیس   به  مشت  با

 زد

 

 خداااااااااااااا  به ترو  دمیم قسمتون کنن خاکش من بدون نزار دم یم  قسمت تروخدا ریام_

 

 .....  همه  بودند نجا یا  لمونیفام و  فک تمام  گردوندم  چشممو هوی

 

  کرد یم  نییپا  باال  اش  نهی س  قفسه  داشت   تند  تند  زد یم  نفس  بدجور  کردم  بغل  سوگولو  تر  محکم

 : هوی

 

 : گفت

 اااااااااااااااااا ی پو_

 

  ع ی سر  کننیم  چکار  هیبق   نبودن  مهم  برام گهید   کرد   خی عی سر  ام  شونه   رو  انداخت   سرشو   و

 شدم  مارستانیب  یراه و بغل گرفتمش

 



 ست ین  خوب حالش زنم  نی کن کمک لطفا_

 

 : پرستار

 شد  چشون_

 خاک  سر شد ینجوریا  هوی شده فوت برادرشون_

 نداشتن؟؟  یماریب گم یم تی تسل یآخ_

 نه _

   خوب یلیخ_

 

 دم ید  رو دکتر میکالفگ از بعد  برم همراهش  نذاشتن گهید  موندم منتظر

 چطوره  دکتر_

 داده  دست  بهشون  ی عصب حمله کنم  فک_

 دارشه بچه تونهی م هنوزم من خانم  نیا دکتر  نیجان؟ببخش _

 ندارن   یمشکل شونیا آقا بله_

 نداره یمشکل االن دیببخش .. ممنون یلیخ  هان_

 مارستان یب نش یار یب  دیبا  زود  داد  دست  بهشون  بازم اگه_

 

 : اومد پرستار هوی

 داشتن  ی عصب حمله سابقه  شاتشونیآزما تو دکتر_

 ؟ یک یچ_

 ش یپ  روز۵ گفت شهیم بایتقر_

 

 :  گفت من  به رو دکتر

 داشتن؟ _

 آقا؟  دونمی نم من_



 شد؟  کبود  ؟؟صورتش کرد خی  نیبب _

 

 : گفتم  بود   شده ینجوریا سوگول افتاد ادمی هوی

 شد   ینجوریهم  دکتر بله_

  ی سع بشه  رش یدرگ ممکنه  حادثه  نیکوچکتر با  شدن  یعصب  حمله دچار  خانمتون   بله پس _

 ن؟ یفهم نه ینب بیآس ناشه  ناراحت رهینگ قرار سخت  تی موقع تو  ادی ز دیکن

 خوبه؟  االن دکتر  چشم_

 نش یببر  ن یتونیم  شد داریب  وقت هر  کنهیم داره  استراحت ها آرامبخش بخاطر بله_

 دکتر ممنون یلیخ_

 واسش  نی ریبگ نیبر  سمینوی م هم  نسخه چند  کنم یم  خواهش_

 چشم _

 

  نشه   ناراحت  چطور  رهینگ  قرار  سخت  تی موقع  تو  یچطور  ایخدا   رفتم  فکرام  تو  رفت  دکتر

 .... الل زبونم  وگرنه باشم داشته  هواشو مجبورم

 

 : گفتم نگم  یزیچ کردم یسع  شد  داریب  سوگول بالخره  که گذشت ی ساعت می ن هی

 بدم   انجام رو صیترخ  یکارا رشیپذ رمیم_

 ریام_

 جانم _

 نه  یذارینم  تنهام چوقتیه_

 شه خالص  تونه ی نم شه ریام مال یک هر  نه که معلومه خخخ_

 

  ی کارا  نکهیا  از  بعد...   رشیپذ   سمت  رونیب  رفتم  اتاقش  از  من  و  نشست  لبش  بر  خنده

 رو؟؟؟؟  دختره نیا  کو پ  نبودش اتاق تو  رفتم  دادم انجام رو صیترخ

 

 : گفتم  پرستار به  رونیب  اومدم اتاق از



 ن ید یند  رو  ما ضیمر دیببخش _

 یی دستشو سمت  رفتند کنم فک چرا_

 ممنونم  یلیخ  آهان_

 

  گرفتم   می تصم  شد  یچ  پس  دمی ترس  ومدین  اصال  که  گذشت   گذشت   اما  ادیب   شدم  منتظر  سالن   تو

 : گفت  که  دمیشن  یخانم  هی  یصدا  بانوان   ییدستشو  به  دمیرس   برداشتم  قدم  تند  تند  دنبالش  برم

 ن یکن  خبر رو دکترا  بابا یا_

 

 ... نبود  سوگول ن یا...نی ا شدم  شوکه که در سمت رفتم  شده یزیچ دمیفهم

 

 

  خون   کویسرام  کف   تمام   و  ن یزم  رو  بود   افتاده   بود   خورده  چاغو  انگار   یزخم  سوگول

 : گفت زنا از ی کی بود   پوشانده سوگول

  د یبا   که  یهست   یک ی  جون  یبال  گفت  که  چون  داشت  باهاش  یدشمن   هی  بود  معلوم  زدنش_

   کنم خالصش

 

 : گفتم خانم  اون سمت رفتم منم بردن سوگولو دکترا

 بود  ی شکل چه اش افه یق ادیم ادتونی_

 داشت   نقاب نه_

 

 سوگول  با  یک  آخه  چرا  گذاشتم  تنهاش  چرا  ا یخدا  نداشت  نیدورب   هم   نجایا  شدمیم  وانه ید  داشتم

 .... آخه داره  یدشمن

 

 ؟؟ یچ  موند ینم زنده  اگه ایخدا

 

 سمتش  رفتم رونیب  اومد دکتر



 شد  ی چ دکتر_

  هاشم   زخم  خورده  چاقو  تا  سه  حداقل  میش  موفق  دی شا  تا  می کنیم   مونویسع  اما  ناموفقه  عملش_

 د یند دست از دتونویام شما دنیشد  اریبس

 

  دادنش   دست  از  ترس  از  چرا  دونمینم  گذاشت  تنها  ینگران  دل  عالمه  هی  با  منو  و  رفت  دکتر

  واسم   سوگولو  ای   بالخره  آخه  کنم   چکار   من  ای خدا  شدم یم  وانهید  داشتم  د یکش یم  ریت  قلبم  ترسمیم

 ... من خدا آخه سایل ای  یذاشنیم

 

 پانزده _پارت #

 من _یسوگول#

 

 

   خورد  زنگ می گوش هوی

 بله _

 بابا  یی کجا_

 مارستان یب_

 شد  یچ_

   می کرد اشتباه بابا_

 چرا_

 شه  دار بچه  تونهیم سوگول_

 بارداره سای ل که ما خب_

 ام  یبان باعث  من بابا  بود نی ا ام دغدغه  کاش_

 شده  یچ_

  که  داریب  گفت شه ت یاذ شه  ناراحت د ینبا  گفت دکتر  ده یم دست  بهش   یعصب حمله دوباره_

  موندم   منتظر  چه   هر  اما  یی دستشو  رفت بدم  انجام   صو یترخ یکارا  رفتم  من   تا  نش یببر  شد

  که   نجور یا   بابا  گذاشته   نقاب   یک ی  دشید  خانما  از  یک ی  خورده  چاقو  تا  سه  دمی د  رفتم  ومد ین

 بابا  بود   یک اما کنم خالصش خوامیم که یکی  جونه یبال گفته دهیشن  زنه اون



 خوبه   االن ریام شده  یچ جان خدا_

 ترسم ی م بابا  کننیم رو  تالششون دارن ناموفقه  عمل گن یم دکترا بابا  نه_

 مردم  ریش یچ از_

 کنم  چکار من  فتهیب  شی برا یاتفاق اگه اگه_

 ی خواینم نویهم مگه_

 کشم یم  خودمو منم رهیبم اگه بمونه زنده فقط نه بابا  نه_

 عهههههه_

 

 اومد  دکتر که گذشت یقدر بودم  بدبخت چقد  من  ایخدا کرد قطع رو یگوش

 بهتره؟  دکتر_

 الحمدهللا_

 خوبه   یعنی_

 بدنده  خدا.. انیب  بهوش زودتر دوارمی ام میشد  موفق بالخره_

 یدار لطف  دکتر  ممنونم یلیخ_

 

 ...  ممنون ممنون ایخدا

 

 سمت  ومدنی م داشتن که دمید  راهرو ته رو  بابا و  ترانه هوی

 

 :ترانه

 بهترن  آقا سالم_

 

 : بابا 

 سالم_

 



 خوبه  االنم شدن موفق بالخره دکترا آره سالم_

 خداروشکر  خوب_

 

 :ترانه

 خدا  شکرت_

 ؟؟؟؟ یکن یم چکار  نجای ا تو_

 تروخدا بمونم   ششیپ  امشب من بزار آقا_

 برو  نجایا ذارمی م تنهاش یکرد  فک شوهرشم من ترانه_

 بچه  هی با  داره گناه  منتظرتونه خانم  سایل شما  آقا یول_

 

 : بابا 

 م یا یم باهم صبح فردا بمونه  ترانه  بذار جان  ریام گهیم راست_

 کنم  ولش  تونمینم بابا  نه_

 

 : گفت بابا که  کردیم سوگول نگاه  شهیش پشت از داست ترانه

 نه؟   کرده ریگ ششیپ  گلوت نکنه_

 بابا _

   هیچ  خو  هان_

 ن یهم نگرانشم  فقط من_

 ی گیم راست اره ها_

 ن یشد  ینجوری ا سوگول به  نسبت چرا بابا_

 ندارم  ام برادرزاده برادرم ش یپ  ییآبرو  کنمیم فک چون_

 ... باب _

 ... نز حرف  ریام شو  ساکت_

 



 بود   بلند صداش خورد زنگ  بابا  یگوش هوی

 

 : بابا 

 الو_

 خونه  اومد ندا االن  عقوبمی الو_

 االن  تا بوده ی گور کدوم بگو  بهش_

 ده یخر رفته میداشت  کم ییپرتا  و  خرت هی  گهیم گفتمهمش_

 ن یکن ولش  خب یلیخ_

 باشه _

 

 : گفتم  کرد قطع بابا 

 شده؟  یچ_

 خونه  اومده  االن رونی ب رفته  هم ندا خاک سر میاومد  که ساعت از بابا_

 آهان _

 

 : بابا 

 ن ی بمون کدوم دی خوایم  ترانه خب_

 

 : گفتم

 باش  تو گهید  یشب  برو ایب  ترانه_

 چشم _

 

  ی صدا فقط داخل  رفتم و  دمیپوش روic مخصوص لباس  منم شدند  یراه بالخره بابا  و ترانه

  گلوم   من  داشت حق  بابا  دی شا  کردم  فک کنارش   نشستم  شکشتیم  سکوتو  بی ب... بی ب...بیب

  سا یل  نکه یا  از  یحت  شدم  عوض  نشدم  سابق  ریام  باختم  دختر  ن یا  به  دلمو  دیشا   باشه  کرده  ریگ



  سوگولو   دل  ای پو  مرگ  کنه  خوشحالم   بود  نتونسته  بود  شده  باردار  باز  دیام  قطع  وجود  ای

 د یلرزیم سوگول واسه  دلم  منم لرزوندیم

 : گفتم

  منم   اما  خانوادت  شی پ  یبر  که  یفکر  تو   االن  دونمیم  ی کن  وا  چشاتو   یخواینم  سوگولم_

  نباشه   ام ی دن خوامیم  ی نباش  اگه  سوگول   یکن   ول منو  ی خوایم  خانوادتم   از  ی عضو  منم   هستم 

 کن  وا  چشماتو من یسوگول خدا ترو

 

 : جز یجواب اما

 ب ی ب.. بیب ..ب یب_

 بود  سوگول ضربان و قلب  تپش نشانگر که نگرفتم

  ازش   گرفتم یم  گوش   فال  که   شب  چند   خوند یم  کتابخانه   تو   و   بود   شتر  اش   همه  که  ی کتاب

 : بود شده  حفظم شیزیچ  هی خوند یم

 

 ی کن وا قت یحق  بر را چشمانت  ان  یروز تا  خواممیم انقدر یباش  خواب  تو اگر_

 

  من   ی کن  وا  چشماتو  بالخره  که  خونمیم  داستان   خونم یم  شعر  واست  اونقد  االن   منم  سوگولم

 یکن  وا  تو چشما  بالخره منتظرم سوگول نشستم  رونیب

 

 خورد  زنگ میگوش کوفته بودم  خسته نشستم یصندل یرو و رونیب رفتم

 جانم  بله_

 هنوز ییکجا رمیام_

 مارستان یب_

  منه   قشنگ  شب  امشب  یول  کنه  خداکمکش...  خدا  اومده  سرش  به  یچ   دارم  خبر  عه_

 ا ی ب نکن  خرابش

 فردا باشه  تونم ینم_

 ی با_

 قهرته  نیا مثال_



 .. نه_

   زم یعز بزارم تنهاش  تونمینم  خو_

 ی با_

 خدانگهدار _

 

  ترانه   دمی د  کنم  چکار  من  ایخدا  نشد  که  نشد  باز  سوگول  چشم  یول  شد  صبح  شبم  اون  بالخره

 اد یم داره

 

 آقا  سالم_

 سالم_

 هستم  نجایا فعال من خونه نی بر شما آقا_

 .. نه_

 لطفا_

 

 گرفتم یم هم یدوش  ه ی گفتینم هم بد

 

 رم یم من خب یلیخ_

 بسالمت_

 _ _ _ _ 

  شون یک ی  دیشا   که  خوندمیم  دیجد  شعر  د یجد  قصه  روز  هر  من  و  آمد  یم  یاپیپ  ها  روز

  تالش   ماه  کی   نیا  روز  هر  من  و  گذشته  ماه  کی   حاال  تا  روز  اون  از  االن  کرد  باز  چشاشو

 کردم  خودمو

 

 داره  کارتون دکتر  دیببخش   یتاجر آقا_

   چشم_

 



 : گفت شدم وارد  و زدم در دکتر  اتاق سمت رفتم

 ی تاجر یآقا د ینی بنش  دییبفرما_

 

 دکتر  شنومیم_

  ی زیچ  نه  کرده  رییتغ  نه   تشیوضع  شما  خانوم  که   ماهه  ک ی  مطلب  اصل  سر  رم یم  دی نیبب _

  کنه   یزندگ  گهید   تونهینم  شونیا  یوقت  اما   سخته  دونمیم  نداره  دهیفا   موندنش  نیهم  بخاطر

 نندازه خطر به  رو گهید  یها یبعض یزندگ چرا

 

 کنم؟؟؟؟  اهدا هاشو ن؟عضوی خوایم من از شما_

 ی داد نجات  نفرو  هی ی زندگ هم  شهیم شاد  خودشون  روح هم  بله_

 نخواه   نوی ا من از آقا نه_

 

 شانزده _پارت #

 من _یسوگول#

 

 ... جان یول درسته  سخته ریام آقا نیبب _

 دکتر   سیین مهم  واسم من_

 ... اگه نیبب _

   سی ن  مهم گفتم_

 

  همون   بازم  شدم  اتاق  وارد  و  دمیپوش  روicمخصوص  لباس  دوباره  شدم  خارج  اتاق  از  عیسر

 چرا؟؟؟   نهیبیم  عذاب دختر  نیا نقد یا چرا  ایخدا بود بی ب ب یب  بیب

 

 : زدم صدا بود  سوگول بد حال نشانگر که رفت باال بی ب ب یب صدا

 کمک  لطفا دکتر_

 



   رونیب اومد بالخره ربع کی از بعد  و  رونیب  انداختم اتاق از دکتر

 شد؟  یچ_

 شکر رو خدا داشتن  ی رییتغ بالخره  ماه کی  نی ا تو_

 بد   ای  خوب_

 م ی مونیم منتظر دونمی نم قایدق_

 

 : گفتم بهش شدم رهیخ شه یش پشت از دوباره

  دستگاه   ی خطا  کم   کم   هو ی  رم یمیم  دارم   گهی د  نده  زجرم   تروخدا  سوگول  اره  ی شنویم  صدامو_

 داخل  ختنید  دوباره دکترا  شدیم صاف  داشت

 

 : زدم داد

 سوگوللللللل _

 

  ت ینها   دکترا  می بو  منتظر  شه یش  اون   پشت  همه  مارستان یب  اومدن   سایل   و  ترانه   بابا   و   مامان

  دستشسو   سایل  نیی پا  ومد یم  و   باال   رفتی م  یک یالکتر  شک  با   سوگول  کردن یم  تالششونو 

 : گفت  ام شونه رو گذاشت

 باش   آروم عشقم خدا با  پناهت_

 ی چ بره اگه_

 بره   که نکنه  خدا..ا...ا_

 

 کردم  تصور سوگولو فکرام تو

 :سوگول

  سا یل  تو  برم  دیبا   من  نگرانم  مامانم  راهم  به  چشم  بابام  منتظرمه  داداشم  برم  دی با  من  ریام_

   ندارن  منو اونا  یدار رو

 ندارم   ترو  که من یروان_

 ی دار رو سا یل گمیم خو_



 ی ندار منو  یچ  تو_

 .. دونمینم  حاال اووووف  یول درسته اره_

 

 : بود شده ثابت ب یب  یصدا شدنی م صاف  داشتند کامال ها  خط رونیب اومدم فکر از

 ببببببببب یب

 کنه یم انتخاب رو اونا خانوادش منو نیب  دونمیم رهیم داره  مامان_

 شه یم خوب  پسرم  گفته یک نه_

 

 : گفتن دکترا  نبود ی نییپا  و باال   چیخ  بودن صاف  گهید  ها خط

 ن یکن  ولش  تموم_

 

 : رونیب اومد  پرستارا از یکی

 چطوره؟_

 م یداد  دست  از ضویمر تش یراست_

 

 ... نیا از ریغ  بشنوم زیچ هر داشتم   دوست سادیوا دلم  سادیوا  زبونم سادیوا قلبم

 : گفت رونیب  اومد دکتر

 ت _

 دکتر  خوادینم_

 خوب؟  چرا_

 ی بگ  خوادینم  تیتسل_

 اومد  بهوش  ماریب  کمیم ک یتبر  یتی تسل چه_

 

 : گفتم باال آوردم سرمو

 نه؟؟؟؟؟ _



 ی گیم راست اره_

 گم یم راست که معلومه_

 نمش ی بب  تونمیم_

 د ییبفرما  البته_

 

 : گفتم  بودن  یاشک اما بود  کرده  باز  چشماشو تواتاق  انداختم خودمو مهیسراس

 ی خوب _

 

 : گفت  انداخت ینگاه بهم

 ر یام بود تو ریتقص_

 ی چ_

 ام  خانواده شی پ برم  ینذاشت _

 کرد  باهات  نکارویا یک_

 نشناختم _

 کنم  کهیت  کهیت رو  کردم  شک که یکس به  ای ی گیم بهم یگ یم دروغ_

 خانم  ندا ندا  گمی م باشه_

 

  چند  ندا گفت که افتادم بابا  حرف  ادی کردیم رو  کار ن یا دی با ندا  یچ  واسه د یکش سوت  سرم

  و   ترانه  رونیب   زدم   اتاق  از  مو  شدم   بلند  هوی  بود  خودش   کار  درسته   خونه   ومدهی ن  ساعته 

  ناراحت   سایل  رفتیم  سر  هی  ومدیم  سر  هی  داشتت  بابا  بودند  نشسته  یصندل  یرو  سایل  و  مامان

 بود  شده یجوری  دیلرزیم دستاش  بود

 

 :ترانه

 خوبن؟  آقا_

 بله _

 



 : همه به  رو گفتم

 م ی ریبگ جشن هی  نیکن  خبر رو اقوام  تمام  خونه میبر  نی پاش_

 

 : گفت  و د یخند سایل

 ن یا اومدن بهوش واسه_

 خونه  میبر  نیپاش  همه نیا واسه آرهههههه_

 

 :ترانه

 بمونم  خانم  شیپ  منم بذار آقا_

 .... ن_

 

 : بابا 

 سراغش  ادیب  اروی  ممکنه بمونه بذار_

 

 : گفت سایل که می بود عمارت  راه تو  میافتاد  راه ترانه جز به  همه نکردم مخالفت

 رون یب بره  مونیزندگ از نبود قرار_

 دهنتو  ببند  گه ید ی زد برادرش جون  به  که یگند با سایل_

 

 : بابا 

 ؟ ی گند چه_

 کرده صادر رو ای پو  قتل دستور سایل_

 

 : مامان

   بود   حقشون البته بده مرگم خدا_

 کن  بس  مامان_



 

 : بابا م ی شد عمارت  وارد  و شد باز سرعت  با عمارت در

 ی کن تموم رو طالق کار امروز یخواینم_

 

 بود  نشده ادهیپ  چکسیه  هنوز شدم یجور هی

 ی کار چه_

 ش ی زندگ ی پ بره  یبد طالق دی با  سوگولو_

 ... با_

 

 : مامان

 .. اون پسرم  گهیم راست_

 است خانواده نی ا عروس  سوگولم کنمینم نکارویا من_

 

 : سایل

 بکش  خط ات بچه  منو دور  پس_

 

 : بابا   شد الیو وارد  تیعصبان  با  و شد  ادهیپ  نیماش از و

 داره  بار  سایل االن خداروشکر ارهیب  واسم  بچه ی گفت جان  پسر  تو_

 بابا  لطفا کن  تمومش_

 

 مطالعه  ز یم  رو   اش  خاطره  دفتر   سوگول اتاق   تو  رفتم..رفتم  باال   ها   پله   از  شدم   ادهیپ منم  و

 : انداختم بهش ینگاه   و داشتم برش  بود باز

 

 ی معن چه  به را یزندگ ایخدا

 ی معن چه رابه عشق



 یچ برا مشکل

 ی چ  برا یسخت

 شدم  خسته

 شدم  کوفته

 شدم  تموم

 شدم  خراب_

 

  تا   اومد  بدم  خودم  از  و  دی چکیم  دفترش  ی رو  بر  هام  اشک  خوندنش  با  بود  گرفته  ام  هیگر

 بود  اومده نجایا آرزو و دیام هزار با اون بودم دل  سنگ نقدی ا حد چه

 

 : بود   مانیا خورد  زنگ میگوش

 بله _

 ی خوب ریام الو_

 ممنون _

 بهتره  سوگول هیجور ه ی صدات_

 اومد  بهوش خوبه اره_

 ه یچ  امشب یمهمون هیقض خداروشکر خب_

 قشنگه  زیسوپرا هی  ایب  حاال_

 فعال  باشه_

 حق  ای_

 

 اومد  واسم غام یپ  که گذاشتم لون ینا  تو سوگول یبرا لباس دست چند و  شدم بلند

 : گرفتم  استرس بود ترانه طرف  از

 شد  بد حالشون خانم آقا_

 



 :  نوشتم  یچ دم ینفهم گهید

 شده  چش_

 

 :اومد

 داد   دست  بهشون  یعصب حمله_

 

 هفده _پارت #

 من _یسوگول#

 

  راهم   سد   سا یل  هو ی  دم ی م  دست   از  سوگولو  کردم یم  احساس  آن   هر  دمیدی نم  خودمم   ی چشما  جلو

 شد

 

 ی ریم یدار کجا_

   کنار برو سایل_

 بوده   زیکن ه ی فقط اون ام خونه عروس من باردارم من  زنتم من ریام هست حواست_

 

 شد  صورتش پخش خون که گوشش خی ب خوابوندم  چنان

 : مامان

 ش ی زنیم چرا عه_

 کن  گمش چشمام جلو از مامان_

 

   خورد  زنگ می گوش هوی

 الو_

 آقا..آق..آ_

 شده؟ شیز یچ سوگول بزن ؟؟حرف  شده یترانه؟چ_



 آقا ..آق..بده.. یل..ی خ...حالش....حال..ح_

 شده؟  ی چ بگو شمرده و  آرام نیبب چه  یعنی_

  اومدن   دکترا..  بکشم  نفس .. تونمی نم..ن   گفت  هو ی  زدم یم...  حرف   خانم ..  سوگول..با  داشتم _

 بوده  ی تنفس  حمله گفتن..

 

  با یتقر  مهمونا  خوردیم  دور  چشمام  جلو  ندا  کردم  پرت  داشت  امکان  که  ییجا  تا  مویگوش

  داشتن   دوست  رو  ی اون  که  یا  خانواده   از   سایل  از  خودم  از  خوردیم  بهم  حالم  بودند  دهیرس

   رسوندیم سود بهشون که

 

 اومد  امکی پ هی

 ن ینباش   نگران خوبه  حالشون  آقا_

 

 : گرفتم تماس باهاش

 آقا  بله_

 ی ششیپ  ترانه_

 آقا اره_

 بزنم  حرف  باهاش  شهیم_

 ی گوش_

 

 د ییبفرما_

 سوگول  الو_

 بله _

   یخوب _

 برم  من یذاری نم چرا نه_

 د یبا  خونه  ی ایب  دیبا   امشب تو_

 



 ... کردم  قطع رو یگوش

 

 ....  شدم خارج عمارت از اد ی ز سرعت  با و  زدم استارت و  نی ماش سمت رفتم

 

 سوگول#

 

 شد یم وانه ی د داشت  ریام آقا نی خوب که خداروشکر خانم_

 ی کنی م یکار هی واسم  ترانه_

 خانم  جانم_

 ببرن  منو  امشب نذارن  وجه چ یه به  یبگ  دکتر  به یبر_

  چرا_

 ی کن کمکم ی دیم قول کنمیم دارم  اعتماد بهت  من ترانه_

 حتما _

 برم  نجایا از دی با  شهیم مانع  ریام چون رمیبگ طالق نکه یا بدون برم  دیبا  من_

 ن یبر  که نیدار  رو کجا خانم_

 رم یگیم کمک دوستامم  از یک ی از فروشمی م خودمونو  خونه_

 شم ی م وانهید  بمونم  من امیم باهاتون منم  خانم_

 ذارهی نم ات  زنده که ی دونیم کنه داتیپ ریام اگه_

 کنم  چکار  پس_

  ی دیم  استفا   و  یبمون   اونجا  من   بدون   یتون ی نم  ی گیم  بهش   رفتم  من   نکه یا  از   بعد  روز  دو _

 یدیفهم

 چشم _

 کن  آگاهش  دکتر  شیپ  برو_

 

 



 .... دی کوب  بهم  آروم  رو   در  رون یب   رفت  نکهیا  از  بعد   و   کرد   باز  رو  در  و  رفت  در  سمت  ترانه

 

 شد  وارد در از ترانه

 م یبنداز ن یزم رو خان ریام اصرار میتون ینم گن یم خانم_

 .......  شرکت امشبشونو یمهمون  من می کنیم یکار هی  پس_

 خانم  چشم_

 

 اومد  ریام هوی

 سوگولم  یخوب  سالم_

 خوبم  اره_

 بدم   انجام رو کاراش برم  کن اش  آماده ترانه  گفتم دکتر به_

 آقا  چشم_

 

   شد لباسام  دنی پوش مشغول هم  ترانه رونیب رفت اتاق از سرعت با ریام

 شد   اکو گوشم تو  ا یپو یصدا هوی

  ازش   دینبا   بزنه  نارو  بهش  دینبا   کنه  انتیخ  بهش  دینبا  کنهیم  شوهر  یوقت  آدم  خواهرم_

 کنه  یکار یمخف

 

 صرف   دی با  پس  کردمیم  ظلم  حقش  در  داشتم  گفتیم  راست  بود  گفته  بهم  شی پ  سال  چند  نویا

 شدم یم نظر

 ترانه _

 خانم  بله_

 کن  فراموش گفتم یچ هر_

 .. چ_

 



 : گفت اومد ریام

 م یبر_

 اره_

 ....... شدم خارج اتاق از آروم  آروم و  شدم بلند

 

 بودند  اونجا مهمون  هم عالمه هی   بود شده دهیچ  زیم عالمه هی  شدم که عمارت وارد

 :ریام

 باشه   نییپا   ایب  شو حاضر_

 ندارم  ی مهمون حوصله من_

   کنهیم فرق هیبق  با  نیا سوگول_

 

 : گفت  ترانه روبه

 شه  آماده کن کمکش_

 چشم _

 

  همه   نکردند توجه  بهم  اصال  کنن   استقبال  من  از  که  تصورم  برخالف  میشد   ادهی پ  نیماش  از

 شدند  ریام با صحبت مشفول

 

 اومد  عموش پسر مانیا

 جان  ریام سالم_

 :ریام

 ی اومد خوش  سالم_

 ممنون _

 

 : گفت من به رو



 بهتره   حالتون.. می کرد شرکت مراسمشون تو  کنم یم عرض  تیتسل_

 خوبم  ممنون_

 

 شد  روم به رو  خانم  نیسل و  می شد عمارت  وارد  ترانه کمک با

 : گفت

 یسالم که نمی بیم_

 خانم  سالم_

  امشب   اتاقت  از  رونیب  ی اینم  امشب  دختره  کن   گوش...یدی م  نشونم  سالم  یدار  تو   اووووه_

 .... یام واسه هیمهم شب

 

 : زد داد ی کی هوی

 مامانننننننننن _

 

 بود  ریام می برگشت صدا سمت همه

 

 : خانم نیسل

 شده ..شد یچ..چ_

 باشه   دیبا  سوگول یول  نباشه یک هر که ه یشب اتفاقا  امشب_

 

   شدم   اتاقم   وارد  م یرفت  باال   ها  پله  از  و  م یرفت  ها   پله   سمت  ترانه  منو   و   بست   دهنشو   خانم   نیسل

 :ترانه

 ن یر یبگ دوش   هی ن یبر.. نینرفت  حموم ماهه ک ی خانم_

 باشه _

 



  ترانه  و دم یپوش   ترانه انتخاب به روشن ی اسی  بلند  لباس هی ی ا قهیدق  ده حموم هی  حموم رفتم

  شده   کار   دیمروار  روش   که   قشنگ  تل  ه ی  و  زد  بهش   تاف   و   شونم   هی  رو  انداخت   موهامو

  هم   میمال  ش یآرا  هی  بود   محشر  موهام   رو   انداخت  هم   لیاکل  و  نی نگ  کم ی  سرم  رو   زد  بود 

  گردنبند   کرد  گوشم  زانیآو  رو  دمیمروار  یها  گوشواره  دی خواب  یعال  صورتم  رو  که  کرد  ازم

  بود   پام  ن ییپا  تا  که  بود   یجور  لباس  گردنم   انداخت   رو   گوشواره  همون  یدیمروار  بزرگ

 ..... شدم یعال دمی پوش  بود   ترانه قهی سل به که ی مشک بلند پاشنه کفش هی و

 

 من  یسوگول

 

 هجده _پارت #

 

  همه   الیو   اطیح  تو  می رفت  ترانه  با  نیی پا  م یاومد  ها  پله  از  آروم  آروم  و  میشد  خارج  اتاق  از

  برگشت   ریام  شد  من  محو   ناگهان  زدیم  حرف   ریام  با   داشت   که   سایل   من  سمت   برگشت  نگاها 

 : گفت  خانم  ن یشه  ناگهان   کرد یم  نگام   فقط  یحرکت  چیه   بدون  اونم  که  کنهیم  نگاه  رو  کجا  نم یب

 دخترم  به  ماشاهللا_

 

 : گفت و اومد سمتم به ریام و  زدند مرتب کفه کی  همه ناگهان

   یشد محشر_

 

 :ترانه

 ومد یم وضع  همون با  بود شونیا از اگه_

 

 : گفت و د یخند ریام

   ترانه  دردنکنه دستت_

 دردنکنه  سرشما_

 

 



 :ریام

 بده   و دستت_

 س ی ن  ازین_

 بده   گفتم_

 

 گرفت  دستمو کردم دراز دستمو   دمیترس

 ز یم هی طرف  دیکش و

 

 :ریام

 ن ی بش_

 ه یچ  ها  یباز وانه ید  نیا_

 ی خودت وانهی د_

 

 : گفت  روم روبه  نشست خودشم نشستم

 ی شد با یز چه_

 ممنون  یلیخ_

 

 ا یب مهران_

 

   زیم سمت اومد بدو بدو مهران

 بله _

 وقتشه _

   باش_

 

 رفت و



   هیچ  وقت_

 ی عال  شینما  هی_

 

 : گفت سادیوا   همه رو روبه رفت و  شد بلند هم ریام

  که  زن هی عمر هی  که نهیا هم  موضوعش مینی بب یعال  شینما هی تا میشد  جمع نجایا یهمگ_

  ی رو  اون  و  شد  لیتبد   فرد  نیتر  پست  به  هیثان  ک ی  در  کردیم  یباز  رو  نفر  نیمهربانتر  نقش

 داد  نشون سگشو

 

  مارستان یب  داخل  شد  روشن   بنر  یرو  صفحه  ه ی  هو ی  و  درخت  رو  بود  شده   نصب   بنر  هی  بعدش

 یی دستشو  رفتم که بود لحظه همون درسته اره بودم  دهی د  رو لحظه نیا من  بود

 

  حمله   بهم  چاقو   با  و  شد  وارد  ته یعفر  زن  اون  ندا  ناگهان  شستمیم  دست  که  بود  موقع  اون

 زد  بهم چاقو سه دو  و کرد

 

   کرد یم نگاه ندا  به نفرت با  داشت  انداختم سای ل به ینگاه   بودند  شده شوکه همه

 

 :ریام

 !!! هیچ  کرده رو کار نی ا که یکس حکم  نی بگ شما  حاال_

 

 : ندا

   نکردم یکار چیه  من کنمیم التماستون آقا_

 ی زد چاقو چرا پس ینکرد  آها_

 

 ..  داد  تکون یسر

 

 : گفت  یکی  ناگهان



 بگم  یزیچ  هی خوام یم من ریام آقا_

 

 : گفت روم  روبه جلوم اومد  میکرد تعجب  همه بود ا یمیک م یبرگشت  صدا اون سمت همه

  اما   داشت   خدمتو  همه   ن یا  ارزش  خانم   سا یل  کردم ی م  فک  من  ن یببخش   منو  خانم   سوگول_

 اشتباه ی لیخ کردمیم اشتباه

 

 : گفت سایل

 ام  چکاره وسط  نیا من  نیببخش _

 

 

 : ایمیک

   کنن  ارزش یب ریام اقا شیپ  رو شما  خوانی م که گفتن من به  شونیا_

 

 

  ریام#

 

 

  بود   یکس  کار  دمی شنیم  ایمیک  از  که  رو  مزخرفا  نیا   داشتم  گرفتیم  چشمامو  جلو  داشت  خون

 د یلرزیم خودش به  داشت  سایل بودم  عاشقش من که

 

 : گفت  من به  رو ایمیک

  از  هم  روحش  خانم سوگول  بزنم  تهمت  خانم  سوگول به  که  گفتن من  به  خانم  سایل ریام آقا_

 بود  خبر یب  بود اتاق اون تو  نکهیا

 ... تک  یحرفا_

  سوگول   عمارت  اومدن  مانیا  آقا  که  یروز  بعدشم...ن یکن  گوش   ادامشو   آقا  ستین  یتکرار_

 :  گفت بهش  مانیا آقا  زدیم قدم اطیح  تو  خانم



   کجاست ریام_

 : گفتن شونمیا

   هستن  شرکت_

   رفت و  بزنه زنگ  بهم  نیبد  بهش نویا اومد وقت هر  گفت داد  شمارشو هم  مانیا آقا

 : گفت خانم ندا به  دیکش نقشه ه ی و  کرد استفاده تیموقع نیا از خانم سایل

  بنداز   مکارتیس  هی  نکنه  شک  نیا  بخاطر  و  اریب   در  خانمو  سوگول  یگوش  کارت  میس_

   باآقا خانم سوگول یجا  و بود   خانم سایل دست  کارت می س بعدشم داخلش

 ... داد  نسبت خانم سوگول به بعدشم ... کردیم  چت مانیا

 

 :گفت  سا یل حرفا نی ا دنیشن با  شدیم بدتر  داشت حالم

 کنم ینم  ها کار ن یا از گهید  تروخدا ن ی ببخش  منو کردم  جایب کردم  غلط کردم اشتباه  آقا_

 

  گرفت دستمو   نفر هی  هوی بزنم که کردم باال   دستمو  سایل سمت  رفتم و  شدم بلند

 : گفت بود  سوگول

 ببخش  هم  شما دمیبخش  من کرده اشتباه ریام ببخشش_

 

  ی رو  نشستم  رفتم  اومد  سرم   پشت  هم  سوگول  عمارت سمت  رفتم   برگشتم  و   شدم  آروم   کمی

   سالن یها مبل

 

 : گفت  و  جلوم اومد  سوگول دوباره که سمتش رفتم سایل دنید  با  شدم یعصبان  دوباره

 نزن  تروخدا داره  بار آقا_

 

 : گفت  و کرد بغل  سوگولو سا یل هوی باشه داشته  فهم و درک  نقدیا سوگول که شد ینم  باورم

 ببخشم  بودم نفهم  کردم  اشتباه سوگول تروخدا ببخشم_

 نداره  ب یع_



 

 :گرفت دستشو   و سوگول سمت رفت مامان

 بزنش  ینذار  یگرفت رو ریام جلو ممنونم _

 

 _ _ _ 

 

  سوگول   با  کم  یلیخ  سایل  بود  شده  بهتر  کم ی  اوضاع  گهید  و  گذشت  اتفاقا  اون  از  هفته  کی

 .... کردیم لج

 

   سوگول#

 

 تو  اومد ترانه  و شد  درباز هو ی شد تموم  تا  نوشتم و  نوشتم  و کردم باز دفترمو

 داره  کارتون خانم  سایل خانم_

 

 :  گفت بود   سادهیوا  ها پله کنار شدم خارج اتاق از و  در سمت رفتم

 بگم   یزیچ هی  خوامیم_

 بفرما _

  که  ستم ین خر  اونقد منم  احمق ی خوند کور اره ی مظلوم زن ه ی تو   کردم باورم ی کرد فک_

 کنم  گوش  حرفت به

 

  اشاره   بصورت  اش  نهیس  یرو  گذاشتم  دستمو   بود  برداشته  رو  عمارت  همه  دادش  یصدا

 : گفتم

   کنم لج  یکس با خوامینم من_

 



  ی ول سادیوا  ریام یپا  جلو قیدق  سایل دهنم تو ومدیم داشت  قلبم نییپا  شد پرت  ها پله از هوی

  ت یعصبان   کردندیم  نگاه  فقط  داشتند  هم  خانم  نیسل  و  خان  عقوبی  بود  باال  منم  یدستا  هوشیب

 :گفت  و سرش  باال  نشست  زدیم موج ریام یچشا  تو

   پاشو  زمیعز  سایل... سایل_

 

 : زد داد ناگهان  بود   هوشیب یول

 اورژانس  نی بزن  زنگ اورژانس_

 

 

 : گفت و سمتم اومد ریام بودند  شده  دستپاچه همه

 تو؟؟ها  یکرد چکار_

 

 من  یسوگول

 نوزده _پارت #

 

 

 انداخت  خودشو  خودش نکردم یکار من  بخدا_

 سوگول  کنم یم  چارتیب  ادیب  سرش ییبال اگه نگو  دروغ_

 

 

  سر   باال  رفت   دوباره  ر یام  کردم  هیگر  و   نشستم  همونجا  بودم   گناه  یب   من   کن   کمکم  ا یخدا

 : گفتم  سایل

  ارواح   به  خورمیم  قسم  نکردم  یکار  من  خدا  یبخداوند ...یبد  زجرم  یخوای م  چقد  ایخدا_

   برادرم خاک

 

 : خانم نیسل



 شد  راحت التی خ یکرد خودتو  تقاص آخرش دهنتو  اون ببند_

 

 : خان عقوبی

 اومد  اورژانس  نیپاش  ریام ور ور  ور هیکاف_

 

 ... ایخدا موندم  غم عالمه ه ی با  من و  رفتن سایل دنبال به همه

 

 کردم  باز  دفترمو و  اتاقمو تو رفتم

  شدنم   در  دربه  از  بگم  خوامیم  میآوارگ  از  هام  روز  نی ا  یها  یبدبخت  از  سمیبنو  خوامیم_

  داداش   نداره  رو   یکس  خاطراتش   دفتر  جز  دخترتون   شده   تنها   دخترتون  د ینی بب  مامان   بابا   د ین یبب

  واست   پاهام   رو   بذارم  سرمو  ینبود   چرا  مامان   تنهام  یلیخ   شده  له  چه   نی بب  کوچولوتو  خواهر

  مثل   بابات   یبگ   ی ستین   چرا  بابا   ی چ  همه  شهیم  درست   ی بگ  و  یبکش   موهام   تو  دستاتو   و  بگم

  ی چشما  از  اشک  نداره  حق  یکس  یبگ  یست ین  چرا  داداش  نخور  رو  یچیه  غصه  پشتت  کوه

  تنها   نامرد  ای دن  هی  بدجنس  ای دن  هی  با  نیگذاشت   تنهام  نیرفت  کجا  نامردا  ارهیب  در  من  خواهر

 ...   میمونی م هم  کنار یبخوب   اونجا یهمگ  نیببر منم دیگذاشت

 

 :ترانه

 ر یام..ام..آقا...خانم ...خانم_

 ترانه؟  یچ ریام_

 خانم  ن یعصبان_

 

  لگد  هی  اتاق وسط انداختم  دمی کش و زد چنگ موهام به اومد تو  اومد داد حول رو ترانه هوی

 : گفت زد  بهم محکم

 ی خوایم یچ ها  آشغال دختره یخوایم یچ  من یزندگ جون از_

 

  چشمام   نداشت  دخالت  اجازه  هم  یکس  بکشم  نفس  تونستمی نم  بود  داده  گره  گردنم  به  دستاشو 

 رفت یم یاه یس  کم کم داشت



 

 : زد داد

  دادم   دست  از  رو   ام   بچه  بازم  ر یبگ  لیتحو   بفرما   ی خوایم  ی چ  ازم   ها  تو   ی ریمینم  چرا_

 تو  یها  حسادت بخاطر

 

  چوقت یه  خواد یم   دلم.... بستم  چشمامو   و  افتاد   کبودم  دست  به   چشمم   فقط   دمیند   ی زیچ  گه ید

 اول  از  و  کنه  تراش  مدادشو  سرنوشت  بخوره  رقم  واسم   گه ید  ی زندگ  به   نکنم  باز  چشم

 ..... سه یبنو

 

  ریام#

 

 :ترانه

 خانم  بده مرگم خدا_

 

  هو ی  بود  گرفته  رو   جسد  هی  رنگ  بود  شده  کبود   و   اهیس   جاش  همه  انداختم  سوگول  به  نگاه  هی

 : گفت  خانم نیشه

 مرد؟  شدن خفه نکنه  آقا_

 نمرده   اون..اون  خانم ن یشه نگو چرت..  نه_

 ن یبب دستاشو  یول آقا_

 

 مرده  واقعا نکنه دمیترس  گفتیم راست ها  مرده مثل قیدق  افتاد جانیب  یول کرد بلند   دستشو

 

 داره  نبض خانم  نیشه_

 

 : گفت و سوگول گردن رو گذاشت  دستشو جون نیشه

 فه یضع_



 اورژانس  بزن  زنگ ترانه_

 

 آخه ه یزندگ چه  ییییوا شدم  هم  قاتل نکنه خدا

 

 :ترانه

 برن   عیسر د یبا رهید  ادی ب اورژانس  تا_

 مش یببر ن یپاش گهیم راست_

 

   میشد  مارستانیب  یراه و  میشد  خارج عمارت از سرعت  با و م یشد نیماش سوار

 

 کمک  دکتر_

 شده  یچ_

 ن یکن کمکم دکتر یآقا_

 داره  یخاص یماریب_

 ده یم دست  بهش  یعصب  و  یقلب حمله فقط دونم ینم_

 م یکن نشی معا نیبمون  منتظر دمی فهم باشه_

 

 اومد  دکتر

 شد  یچ آقا_

 ی تاجر ی آقا شدنیم خفه داشتن   شونیا_

 خب _

 آدمن  شونم یا آقا خوب که خب_

 ... یربط چه  شما به_

  ومد ی م  رترید  قهیدودق  هی  فقط  اگه  یتاجر  یآقا  شما  مثل  یشوهر  با  برسه  بدادش  خدا_

 م یگردوند  برش خداروشکر بود تموم کارشون



 

 زد  داد پرستار....موندم منتظر و شدم دور ازش

 دکترررررر _

 

 خدا  یا یچ واسه  کردم چکار من  ایخدا  برگشت  رو رفته ریمس دوباره تند   دکتر هوی

 

 اومد  دکتر

   شد  یچ_

 بود   رفته باال  فشارش ی چیه_

 

   رفتم  و گفتم  یا اجازه با خورد  زنگ میگوش

 الو_

 ؟ ییکجا عشقم رمیام_

 مارستان یب_

 ا یب  گهی د خو  کن ولش  عه_

   شو خفه ریبم_

 

 ....  کرد قطع رو یگوش

 پرستار   دیببخش _

 د ییبفرما_

 ببرمش امروز تونمیم_

 نش یببر و  نیبد  انجام  صویترخ یکارا رشیپذ  نیبر  نیتون ی م خوبه حالشون البته_

 ممنون  یلیخ_

 کنم یم  خواهش_

 



  مارستان یب  پام  وقت  چی ه  من  خوردیم  بهم  یزندگ  از  حالم  کردیدردم  سرم  یصندل  رو  نشستم

  باعث   دیبا   شده  نابود  میزندگ  اومده  در  دستم  از  که  شرکت  مارستانمیب  روز  هر  االن  نشده  باز

 ....  ی کرد داغونم  یاومد سوگول یوا  سوگوله همشون  که بره  بفرسم  رو ماجرا نیا ی بان

 

 : گفتم  بود   نشسته  زیم رو آماده اتاق سمت رفتم  شدم بلند

 سالم_

 الم ..س_

 ی بهتر_

 اره_

 سوگول_

 

 : گفتم کنارش تخت  رو نشستم رفتم

 شهره  ن یهم  تو   گم ید   الیو هی  فرستم یم  رو  تو  من  ن یتونی نم  سایل  و  تو   رهینم   شی پ  ی نجوریا_

 زم یریم حسابت به  ماه به ماه  پولم یبر  جا هر ی بر دی خر یخواست یآزاد اونجا

 ندارم   اجیاحت  پولت به  یول رمیم من نه_

 کنم ی نم  قبول  رو  حرفا   ن یا  وجه   چ یه  به   منه  شناسنامه  تو   اسمت  ی وقت  تا  ی من  زن   تو  سوگول_

 ... آقا_

 نباشه  حرف _

 

 خورد  زنگ میگوش

 جانم _

 شده معرکه که خونه  ا یب ریام_

 مامان  هیچ_

 زیسوپرا هی_

   باشه_

 



  به   و  م یشد  خارج  اتاق  از  گرفتم  دستشو  و   کردم  بلند   رو  سوگول  کردمو   قطع  رو  یگوش

 ... نیماش  تو می نشست  نییپا  م یرفت صیترخ یکارا از بعد  می رفت رشیپذ  سمت

 

   من_یسوگول#

 ست یب_پارت #

 

 

   سوگول#

 

  کردند   باز رو  در خدمتکارا  می دیرس  عمارت  به   نکه یا  تا   نشد  زده  یحرف چیه   ما  ن یب   راه  تو

  معلوم   بود  سالن  تو  می دیشن   رو  سا یل  یها  هیگر  ی صدا  افتادم  راه  ریام  دنبال  به  و  شدم   اده یپ

 : می شد وارد  هم ریام منو  شلوغه هم  اونجا بود

 

 :ریام

 چته   سایچخبره؟ل_

 

 :زد  داد خانم  نیسل ناگهان   کرد بغلش و  سایل ش یپ رفت

 نفهمممممممم   دیمالیم رهیش  همه خودتو  سر داشت یکرد بغل  که یاوووون_

 ی گیم یچ  مامان_

 خوره یم آشغاال همون  درد  به  زن نیا_

 مامان _

 

 : گفت شد بلند  و  نیزم دی کوب شوییطال ی عصا خانم  نیسل هوی

 بهش   بده_

 

 : سایل



 خانم  کنمیم تونو ی زیکن کنمیم التماستون  دامنتون به  دستم خانم_

 گشادتو  دهن  ببند_

 

  و  نفرت شد  کاغذ   غرق چشماش  کرد  باز رو  پاکت  عجله با ریام  دادن  ریام  دست  پاکت  هی

  کاغذ   اون  و  شد  قرمز  چون   بود  شده  یعصبان  بود معلوم  گرفتیم  فوران  داشت تیعصبان 

 زد کل و  سایل سر  رو انداخت و کرد تکه  تکه رو

 سایل چرا چرا آشغال گم یم کی تبر_

   شاهده خدا شدم مجبور من ... من  کن گوش ریام_

   ی دیفهم رونیب ی ایب اتاق  اون از یندار حق هرزه یعوض دهنتو  ببند_

 ریام نه ریام_

 

 : گفت خانم نیسل  کردیم ید یشد ه یگر سایل اطی ح تو رفت یکالفگ با  و شد  بلند ریام

 بزنن   دارت گفتمیم بود  من از اگه_

 

 : گفتم اش شونه رو گذاشتم دستمو  کنارش رفتم م یموند تنها  سا یل منو رفت اونم

 شده؟  یچ_

   ه یعوض  تو ریتقص  اصال یکی  تو  کن ولم_

 

  دراز   تخت  رو  باال   رفتم  و   گذاشتم  تنهاش  منم   نداشت  ده یفا  نیا  به   دادن  یدلدار  شدم  بلند

  دم یکش   دیکش  دراز  و  کرد  پرت  کتشو  یعصبان  تخت   گوشه  نشست   اونم   اومد  ریام  هوی  دمیکش

 : گفت خودش سمت

 کنه  آرومم تو جز تونهینم  یکس تروخدا سوگول_

 

 : گفتم میبود   کینزد  یلیخ بودم  سانتش مین  در  درست سمتش  برگشتم

 ندارم  فرق اون با  منم ی کرد فراموش نکهیا مثل_

 



 : گفت کرد یم نوازش  و موهام  یال گذاشت دستشو

 سوگول دارم دوست_

 

 : گفتم قیدق  گردنم پشت خورد نفسش

 کنم  چکار_

 نداشتمت  اگه_

 برم  د یبا من ن یندار  منو االنم  شما_

 اونورتر  یبر  یندار  حق الیو ن یا یقدم هی از یخوند کور_

 د یببخش _

 بخوابم  بذار االنم ید یشن که نیهم_

 اد ی م خوابتون_

 اره_

 

 : گفت  دادم نوازش و  موهاش یال کردم  دستمو

 ی هست که یمرس_

 

 _ _ _ _ _ 

 

  رفتم   و   شدم  بلند   یسخت   چه   با  دی کشیم  ناله  جام  همه   از  درد  بود  گرفته   صورتمو  تمام  نور

  به  و  کردم میمال ش یآرا هی  و دم ی پوش  یدامن  یکرم لباس برسم  بخودم  کم ی شم یآرا زیم سمت

   نبود رو  ریام خوردنیم صبحانه  داشتند  سالن تو  رفتم  نیی پا ها پله از رفتم در سمت

 : گفت خانم نی سل که خوردم  لقمه سه زیم رو نشستم  یریبخ  صبح سالم از بعد

 سوگول شماست دنبال چشممون امروز از_

 

 : گفت خان  عقوب ی  کردند نگام  همه



 دخترم   درسته_

 

 : گفتم

 فهمم؟ ینم_

 

 : خانم نیسل

 ریام خودتو فقط یریام زن تو  تنها امروز از_

 

 گفتن یم ی چ نایا

 

 چرا_

 

 : خان عقوبی

   ییتو  زنش  تنها و شه یم  پاک ریام ی زندگ از شهیهم  واسه داره سایل_

 

 : خانم نیسل

  خدمتکارا   هم  یبخوا  جا  هر  یدیم  دستور  یبخوا  یک  هر  به  یستین  قبل  مثل  امروز  از_

 یی شما یتاجر خانواده عروس   تنها امروز از رسوننیم

 

 

 .... سایل  یعنی_

 هست  یسوال بازم  شن یم جدا دارن امروز نیهم ریام و  سایل_

 نه _

 

 : خانم نیسل



 رم یبگ ی مهمون هی  خوامیم_

 

 : خان عقوبی

 مناسبتش؟؟؟ _

  کردم   صحبت  ریام  با  هم موردش  در  یتاجر   عروس   ن یتر  تک   بعنوان  عروسمون  یمعرف

 رم یبگ  واسش  یعروس هی   خوامی م مونده دلش  به یعروس  یآرزو سوگول...

 

 .... میکرد نگاهش  فقط خان عقوبی منو

 سالم_

 

   بود  هم  تو  هاش  اخم که بود ریام صدا طرف  میبرگشت

 

 سالم_

 

 : خانم نیسل

 ی نباش خسته  پسرم  سالم به_

 

 : خان عقوبی

 پسر  ینباش  خسته_

 

 :ریام

 ممنون _

 

  ر یپن  کهیت   هی  فقط  برداشت  بشقابشو  کنارم  نشست  بود  بد  یلیخ  حالش  نبود  شبید  آدم  ریام

  براش   کهیت   چند  و  برداشتم  رو  گوجه  بشقاب  چاقو  با  کردیم  یباز  باهاش  همش  اونم  گذاشت

   گرفتم لقمه واسش  و گرفتم نون  تکه ه ی گذاشتم



 بخور  ا یب_

 

  دوباره   من   دهنش  تو  گذاشت   و  گرفت  رو  لقمه  نیی پا  انداخت   سرشو   و  کرد  ی نگاه  بهم

 : گفت که شدم خوردن مشغول

 ی ریبگ دوباره شهیم_

 

 : خانم نیسل باال  رفت و  شد بلند  و  شد ریس تا گرفتم لقمه براش  اونقد

   سوگول باش مراقبش_

 چشم _

 

 : خان عقوبی

 خدانگهدار..باشم  من حداقل رهینم که ن یا شرکت برم  منم_

 

 : خانم نیسل

 بسالمت_

 

 خدانگهدارتون _

 

 شدم  بلند و  ینی س تو گذاشتم وانشوی ل نخوردش  ریام دمی د  دمی کش سر خودمو ریش وانیل

 

 دردنکنه   دستتون  اجازه با_

 جان  نوش_

 

  که   رونیب   برم   خواستم  نبود   کردم  باز  اتاقو  در  رفتم  باال  رو  ها  پله  و   رفتم  ها  پله  سمت  به

 : گفتم کینزد  رفتم گذاشته دستاش  نی ب سرشو و اونجا  نشسته  دم ید  رفتم بازه تراس  در دمید



 ن ی بخور  نویا_

 تونم ینم ..ینم.. ن_

   نیشیم ف یضع ن ینخور اگه_

 نکن ..اصرار..ا_

 من  جان_

 

 کنارش  رفتم نرده یرو نشست  داد قورتش  جرعه  هی با  و  گرفت دستم از وانویل

 ه یوضع  چه نی ا شبید  عه  شده یچ  نیبگ  شهیم_

 رفت  داره  دوسم  کردمیم   فک  عاشقمه  کردمیم   فک  که  ییسایل..  سوگول  کرد  انت ی خ  بهم_

  سوگول

 ی چ  یعنی_

 کنه یکار نیهمچ  تونهیم چطور آخه خودمم شه ینم باورم_

 

 من  یسوگول

 ک ی _و _ستیب_پارت #

 

 چکار _

 ی فهمیم داره  رابطه شرکتم معاون با  نگفت بهم  سوگول بارداره گفت  دروغ  بهم_

 

  کمکمون   چرا  ا یخدا  اومده  سرش  من  بخاطر  بال  نیا   کردمینم   باور  بست  حلقه  چشام   تو  اشک

 ی کنینم

 ؟ یا رابطه چه_

  همه  ی ش داریب  تو ومدین  دلم فرستاد  برام  رو سایل با عکساش شرکتمه معاون  هان یآ شبید_

   یدونی م..بره شه  گم نی ا میگرفت م یتصم صدا و سر یب

   ا یخدا_

 



   چقدر آخه بود  رحم یب  چقد سایل گرفت درد منم  سر داخل اومدم

 

 دم ی د  رو خانم الیژ راهرو تو که اتاق از رونیب رفتم

 کنم  آشناتون شتریب الیو  با ببرمتون  گفتن خانم  نیسل ... خانم_

   امیم  االن برو  تو  باشه_

 

  کنارش   نشستم  رفتم  د یلرزیم  مردونش  یها   شونه   تراس  تو   رفتم  اتاق   تو  برگشتم   عجله  با

  تو   برگشتم  بود  گرفته  رو  جا  همه  برق  و   رعد  یصدا  گرفتیم  دلش  اون  با  داشت  آسمون

 : گفتم  اش  شونه رو  انداختم  تراس تو رفتم و برداشتم رو  کتش اتاق

 د ینباش   ناراحت_

 

 : گفتم بود  سادهیوا هم الیژ رفتم و

 ال؟ یژ..میبر_

 خانم  جانم_

 ن ی دار تاری گ نجای ا بده  حالم_

 هست  یق یموس اتاق تو خانم بله_

 ار یب  برو_

 چشم _

 

  عذابم   داشتن  همه  می کس  یب خونه  اوضاع  ریام  یناراحت دیشد  بارون  زدیم  پر  پر  داشت  دلم

 دادن یم

 

 خانم  دییبفرما_

 ممنونم  یلیخ_

 



  تار یگ  یصدا  با  ختیر یم  منم  چشمان  و  د یباری م  بارون  اتی ح  تو  رفتم  و  برداشتم  رو  تاریگ

 : خوندممیم

 ♪♪   شدم اتی باز وارد آخرش

 

 ♪♪   شدم  مات  یکرد شم یک نکن فکر

 

 ♪♪   تو  بعد  غرورم شکست

 

 ♪♪   گهید  نگو  یچیه

 

 ♪♪   یسوزوند  دلو ی جور چه ن یبب

 

 ♪♪   یکشوند کجا  کارو یدون یم

 

 ♪♪   بسه  دروغات  نگو  یچیه

 

 ♪♪   حوسه فقط تو عشق

 

 ♪♪   آدم  من و یخوب  تو  باشه  بده حالم

 

 ♪♪  بسه   واسم گه ید ات یباز بچه  نده  عذاب  منو برگردو

 

 ♪♪   … بسه  گهید

 

 ♪♪   بده  آدم  من و یخوب  تو  باشه  بده آدم



 

 ♪♪  بسه   واسم گه ید ات یباز بچه  نده  عذاب  منو برگردو

 

 ♪♪   … بسه  گهید

 

 ♪♪   ستم یم  یوا پاهام  رو زور به من

 

 ♪♪   ستمین  تو فکر تو  یول

 

 ♪♪   احساسم رو احساسم رو گذاشتم پا

 

 ♪♪   رو منطقت فهممینم من

 

 ♪♪   تو  آدم من نبودم

 

 ♪♪   … حرفتو  حرفتو یبگ  خوادینم

 

 ♪♪   آدم  من و یخوب  تو  باشه  بده حالم

 

 ♪♪  بسه   واسم گه ید ات یباز بچه  نده  عذاب  منو برگردو

 

 ♪♪   … بسه  گهید

 

 ♪♪   آدم  من و یخوب  تو  باشه  بده حالم

 



 ♪♪  بسه   واسم گه ید ات یباز بچه  نده  عذاب  منو برگردو

 

 ♪♪   … بسه  گهید

 

 

  عقوب ی..   ریام  اورد   خودم  به   منو  مرتب  کف   هی  یصدا  کردم   بلند  سرمو  بودم  شده  سیخ   سیخ

 : گفتم  زدند لبخند هم  به همه خدمتکارا...خانم نیسل ...خان

 ن یینجا ی ا یک عه_

 

 : خانم نیسل

 عروس  نیآفر صد_

 

 :ریام

 اول از_

 رفت  آبروم_

 

 

 :  عقوبی

 عروس  بود   یعال_

 ی رفت  که شما عه_

 ن یای ب س ین  ازین  گفتن زدن زنگ  نه_

 آهان _

 

 

 :ریام



   یبخون   تو بعد   غرورم شکست  گهیم که اونجا  از بازم شهیم_

 چشم _

 

 

 ♪♪   تو  بعد  غرورم شکست

 

 ♪♪   گهید  نگو  یچیه

 

 ♪♪   یسوزوند  دلو ی جور چه ن یبب

 

 ♪♪   یکشوند کجا  کارو یدون یم

 

 ♪♪   بسه  دروغات  نگو  یچیه

 

 ♪♪   حوسه فقط تو عشق

 

 

  ه یگر  داشت  بود  افتاده  نی زم  رو  بود  سای ل  م یبرگشت  همه  سمیوا   شد  باعث  ی کی  هیگر  یصدا

 کردیم

 

 : خانم نیسل

 کنه؟؟ یم چکار نجای ا نیا_

 

 : محمود

 داخل  اومدن زور به  گفتم ی چ هر خانم_



 

 :ریام

 کن  گمش  چشمام جلو از_

 

 : سایل

 ر یام یرحم یب  چقدر کن  گوش حرفام  به_

 

 :ریام

 محمود  ببرش  گفتم_

 

 من  یسوگول

 

 دو _و _ستیب_پارت #

 

 

 : گفتم

 بشنو  حرفاشو ریام_

 

 :ریام

 بگو _

 

 : سایل

  زن   هر  بدون  نویا  ریام  اما  رمیم  دارم  ی لعنت  کشور  نیا  از  شهیهم  واسه  رمیم  دارم  من_

 کرد یم رو ها کار نیهم  بود که هم یا گهید

 



 م یشد  سی خ بارون ریز همه برق  و رعد یصدا شد  تر دی شد بارون

 

 :ریام

 نش ی ببر_

 

 : گفتیم جمله هی فقط  بود بد حالش یلیخ ریام داخل م یاومد هم ریام منو

 

    بسه  دروغات  نگو  یچیه

    حوسه فقط تو عشق

 

 آهنگ  نیا  خوندن از یشد ناراحت_

 ی کنیم کارا نی ا از بازم  یکرد یخوب کار اتفاقا زمیعز نه_

 باشه _

 پاهات  رو  بذارم سرمو_

 بذار _

 

 :  گفت و پاهام  رو گذاشت سرشو

 سوگول_

 بله _

 چرا_

 ی چ_

 کرد  انت ی خ بهم چرا_

 ی کرد تو  چون_

 نکردم   من نه_

   ی کرد انتیخ توهم  ریام چرا_



 داد  تی رضا خودش یول اره_

 

 : گفتم و دم یکش  موهاش تو  دستمو

 اون  بسپارش کند یم  چه خدا نم یب  بذار_

 

 : گفت  زد سرم به یا بوسه  و  برداشت سرشو

 ی اری م واسم پرتقال شربت  هی_

   حتما_

 کن  درست  خودت_

 باش _

 

 : گفت انداخت ینگاه بهم  ندا  آشپزخونه تو رفتم

 ی کرد خودتو  کار آخرش جونور_

 : گفتم طرفش برگشتم

 خانم  ندا نده  من  تله به  دم_

 رون یب  یندازی م خانم سایل مثل منم شهیم یچ مثال_

  فته ین  رون یب  خواستیم  اگه  د یخوابینم  الاالهللا  بغل  تو  رونیب  وفته ین   خواستیم  اگه  خانم  سایل_

 لطفا  کن تمومش  بارداره  که گفتینم دروغ

 

  آشپزخونه   از  و   ی نیس   تو  گذاشتم   زدم   هم   و   شربت  تو  انداختم   خی   حبه   چند   و  رفتم   خچالی  سمت

 : گفت که دم یشن  رو خانم نیسل یصدا  رفت  کجا پس نبود  ریام سالن تو رفتم شدم خارج

 باش  آروم ریام_

 

  پخش   و  خورد  گه ید  که  دراور  نهیی آ  بود  شکسته  رو  الیوسا   تمام   بودن  سایل  اتاق  تو  رفتم

   بود شده نیزم

 



 : گفتم

 شربت _

 

   دیکش سر شربتو  و  زد دستم   به یا بوسه و  برداشت  رو شربت اومد و  بهم  انداخت ینگاه

 

 ی خانم دردنکنه دستت_

 جان  نوش_

 

 : گفت و  دی بوس  مویشونیپ  خانم نیسل

   عروس یماه  یلیخ_

 نیدار لطف _

 

 حموم   رفتم و  برداشتم لباس دست  ه ی خودم اتاق تو  رفتم و  سالن زیم رو گذاشتمشون

 

 بودند   ختهی ر انگار خورده شهیش  عالمه هی  پشتم فقط شدم سبک  کردمیم احساس

 

 ......  شدم خودم  شستن مشغول و  وان داخل  نشستم

 

  دستش  تو سایل  عکس  بود دهیکش  دراز  تخت  رو  ریام  رونیب اومدم  و  کردم  تنم  رو  ام  حوله

 : گفتم بود

 ش ی دی بخشیم_

 

 : گفت کرد نگام

 ببخشم   رو یک تی عاف_

 رو  سایل ی باش سالمت_



 کنم  فراموشش که نهیا بخاطر   تمامش  کنمیم رو کارا نیا دارم اگه عمرا_

 

   شدم سرم شدن خشک مشغول

 

 

 ریام#

 

 سوگول_

 بله _

 ام؟  ی بد  آدم من_

 

 : گفت کرد نگام برگشت

 گفت  یک_

 بگو  نه_

  اصال_

 باشه _

 

   گفتم کنارش رفتم

 ی اریم در  گردنم از رو  پالک نیا_

 

   کرد بازش یحرف چی ه بدون 

 خدا  یا گردنمه نیا ساله دوازده ک ینزد  ایخدا

 

 ی اورد  در چرا نیا_



  انداختن   رو Lاونا  بمونه   گردنمون  نا یا   مینشد   جدا  یزمان   تا  م یکرد  عهد   سایل  با  عقدم   روز_

 رو A منم  گردنم

 دم یفهم_

 نابودشه   دیبا  اونه  مال که یزیچ هر_

 

 : گفت برداشتم  رو  چمیسو و  کتم زدم سرش رو یا بوسه  و  شدم بلند

 شرکت  یریم_

 نه _

 کجا  پس_

 بخورم  هوا  هی رمیم_

 باشه _

 

 :  دمید  رو خانم ندا راهم  تو  شدم خارج اتاق از

 خانم  ندا_

 آقا  بله_

 د ینباش  شما برگشتم ظهر تا  لطفا ن یباش نجایا خوامینم  گهید_

 نکردم  یکار من دیکن  عفو  رو من آقا_

 گفتم  من از_

 

  شدم  خارج  عمارت  از سرعت  با   و  شدم  نی ماش سوار رفتم کردم زدن قدم اد ی  بارون  نی ا تو

 .... 

 

  من  نبود خونه  مامان  یوقت  و  بود من پرستار یبچگ  از خانم صبا  افتادم صبا  مامان ادی هوی

 داشتم  دوست مامان  یجا  اونو

  زنگ   یرو  رو  دستم  سادمیوا  کوچک  قرمز  درب  همون  یجلو....گرفتم  شیپ  در  خونشو  راه

 دادم  فشار دوباره نبود  یخبر اولش دادم فشار



 

   ومدیم  در سمت داشت  که اومد نفر هی  ییدمپا   خش خش

 ه یک_

 صبا  مامان منم_

 

 بود  شک تو هنوز صبا  مامان و شد  باز در

 سالم_

 زده  کجا از آفتاب پسرکم  سالم دی ببخش عه_

 روزا  نی ا شلوغه سرم  دیببخش _

 

 : گفت نشست  و  اومد یی چا وان یل  دو  با ی شگیهم ی چوب یصندل رو نشستم رفتم

 داخل  میبر  سرده مادر_

 برو  شما_

 ی چ خانواده بهتره سایل_

 صبا  مامان نپرس _

 چرا_

 

 من  یسوگول

 

 سه _و _ستیب_پارت #

 

 

 شد  تموم  یچ همه_

 ی چ_

 رفت  سایل_



 کجا _

 کشتن  داداشمو  که یدون ی م صبا مامان یا_

 بوده  ریتقص یب قاتل گفتن دم یشن  یول  کنه خدارحمتش دارم خبر اره_

 جون صبا  نرفت  مامان و  بابا منو  گوش تو اما آره_

 خوب _

 زنم  شد قاتل همون ای پو  اون خواهر_

 ی چ  یعنی_

  اومد   ایبدن   بچه  نکهیا  از  بعد  یول  ارهیب  وارث  برامون  نیا  گفت  هم  بابا  بود  نازا  خوب  سایل_

 ش ی زندگ دنبال بره

   خوب_

  شد  رو و  ریز میزندگ نکهی ا تا  یب  یب کرد یانصاف یب  حقش  در اونقد لج افتاد زنه با  سایل_

 بود  شترم یب  ای ماهش  دو  بچه  االن نبود سایل لج اگه یحت

 کرد  چکار سا یل یگ یم یچ_

  تموم  بچه کار که زدم کتکش اونقد انداختن سوگول جون به  منو گذاشتن واسش تله ندا با_

   شد

 

 : دادم ادامه گذاشت دهنش در  دستشو یب  یب

  اومد   وقت  چند   از  بعد  یب  یب  انداختم  رونیب  خونه   از  رو  سایل  گناهه  یب  سوگول  دمیفهم  بعد_

  رفت یم  درمان   برا  شهیهم  که   یدکتر  شیپ   میرفت   کردم  تعجب  آسمان  تا   نیزم  از  بارداره  گفت

  همون   ی ول  م یکرد  ی شاد  میگرفت  بزرگ  جشن  هی  ی خوشحال  از  هممون  بارداره  گفت   دکتر

   دی رس عمارت  به  سوگول برادر ای پو  فوت خبر روز

 ی اله رمیبم_

  و   سایل  رابطه  کردم  فک  مدت  چند  از  بعد   خاکش  سر  میرفت  سوگول  همراه  یب  یب  اره_

 پله  رو  از  سایل  که  شدم  عمارت  وارد  نهیچیم  تله  دوباره  داره  سایل  نگو  شده  خوب  سوگول

  ی لیخ   م یزد  کتکش   یلیخ   سوگوله  کار  م یکرد  فک   بود   ها  پله  یباال  سوگول   و   افتاد   پام   جلو   ها

 گرفته  معرکه  مامان  عمارت  اومدم  روز  هی  اما  میداد  دست  از  رو  بچه  دوباره  خودم  الیخ  از

 چرته  و دروغ همش و نبوده باردار اصال سا یل دادی م نشون که داد دستم ی کاغذ بود

 تروخدا  نه_



  پ یکل لمو یف عالمه ه ی که بود  خواب  سوگول بودم ی عصبان دستش  عه ..ی ب ی ب  ته یواقع تمام _

  م یزد   رو  سایل  اونقد  سوگول  جز  همه  یب  یب   زدم  جوش  دنشونید   با  شد  ارسال  برام  عکس  و

 داغون   یب یب   شدم داغون دادم طالقش بردم می کرد سرزنش و

 ی د ید  یچ مگه ریام شم  فدات_

 دم ید  شرکت معاون هانیآ بغل تو  و  سایل_

 یییییی ه_

 داغونم   یب  یب_

 سوگوله  دختره اسم_

 اره_

 باشه  ت یزندگ زن تونه ی م سوگول کن فراموش گهید  رو سایل بنظرم_

 کنم  فراموش رو سایل تونمینم یب  یب  یول  دارم دوسشم   مهربونه هم  یلیخ  درسته_

 رفت  کجا سایل_

 خارج  رفت خودش  قول به_

 نم یبب   عروسمونو نیا حداقل عمارت  امی م منم پسرم شو الشی خیب ریام_

 آخ  یب  یب آخ_

 

 خورد  زنگ میگوش

 بله _

 خوام یم مژده ریام_

 مامان  شده  یچ_

 ی دی م رو مژدم تو_

 اره_

 پسرم  راهه تو مون ین  ین_

 

 : گفتم  گذشت نگام تو  ریت



 مامان  یگ یم یچ_

 ر یام بارداره  گفتن مارستانیب  می اومد خوردیم بهم  حالش همش سوگول_

 ام یم االن  مامان باشه_

 

 نه   ای باشم  خوشحال  دیبا  اومدنش از دونمینم کردم  قطع رو یگوش

 

 : یب  یب

 بود  یک_

 مامان _

 گفت  یچ_

 بارداره  سوگول گهیم_

 

 : گفت که دمید  یب  یب  یچشا  تو برقو

 ؟ یناراحت چرا_

 

 

   سوگول#

 

 کوچولو  خانم ن یبد انجام نی سنگ یکارا د ینبا  گهید_

 برم  تونمیم دکتر_

 باشه  فسقل اون خودتونو  به  حواستون فقط البته_

 دکتر   خانم ممنون یلیخ_

 

 : گفت  دی بوس موی شون یپ  و  سمتم اومد  خانم نی سل رونیب رفتم اتاق از

 بود   شدن  یتاجر عروس  ن یهم اقتت یل_



 خونه  میبر  ممنون_

 م یبر اره_

 

  با   خانم نیسل   همش  راه  تو  می رفت  رو  عمارت  راه  و   م ینشست  و   کرد  باز   نو ی ماش  در خدمتکار

 رفت یم  ام صدقه قربون چشماش

 

  مهربون   زن  هی  داخل  م یرفت  و   می شد  ادهی پ  بود   عمارت  داخل  ریام  نیماش   عمارت  م یدیرس

  اون   و   کرد  باز  آغوششو  کردو  بلند   عصاشو  خانم  نی سل  که  بود  ریام  کنار  مبال  یرو  مسن

   کرد بغل رو زن

 : نیسل

 جون  صبا نمتی بیم  خوشحالم یلیخ_

 اصال ادینم هم  نامرد ریام ن یا بود شده  ذره ه ی واستون دلم  نطوری هم منم_

 نه یهم ما  ریام گهید_

 

 : گفت دی چرخ من رو  است صبا دمی فهم که یزن چشم

 ی ستین  سوگول احتماال شما_

 بله _

 یاله_

 

 : گفت و  زد ام گونه یرو یا بوسه کرد بغلم  و اومد  سمتم و شد بلند

   قشنگه چقد ماشاهللا_

 دیدار لطف _

 اومد  چشم به  آنا شکل دمشید که اول_

 : گفت خانم نیسل روبه

 خبر   چه آنا از یراست_

 خبر یب  چیه  افتاده اونور که آنا صبا بگم یچ_



 

 ندونم  دادم هم  حی ترج ه یک آنا دونستم ینم

 بود   یمحشر دختر آنا  واقعا ماشاهلل_

 خانم  شماست خود پرورده  دست_

 

  چه   سایل  آخ  ست   سایل  فکر  تو  دونستمیم  بود   هم  تو  ریام  ی اخما  خنده  ریز  می زد  هم  با  همه

 ینکرد که کارا

 خورد  زنگ شیگوش

 خداحافظ باشه....کجا مرز...؟؟یک ....بله_

 

 : یب  یب

 شده؟  یزیچ_

 

 :ریام

 شه یم خارج مرز از داره سایل_

 

  نگفت   هم   بهم   ی حت  بود  ی جور  ه ی  باهام  ریام  بود  شکسته   دلم   انداختن   نیی پا   سرشونو   همه

 لعنت  ریام کنه لعنتت خدا مبارکه

 : گفتم

 کنم  استراحت برم  اجازه با_

 

 : یب  یب

 ها  یبخواب   خوب_

 

 : خانم نیسل



 شم  فدات  برو_

 

  کاش   داشت  ختن ی ر  اشک  ی هوا  چشمام  نشستم  تخت  ی رو  شدم   اتاقم  وارد   ها   پله   از  باال   رفتم

  بود   گرفته  بدجور   حالم   سرکار   بره  ا یپو   ذاشتم ینم یلعنت   روز  اون   و گشتیم  بر عقب  زمان

 شده  ف یضع چه ن ینی بب  تنهاتونو دختر بابا  آخ مامان آخ بود  کرده رو مادر و  پدر  یهوا دلم

 

 : شد وارد  ترانه و  شد زده در

 ی بهتر خانم_

 ببند  رو در  ترانه نه_

 

 من  یسوگول

 چهار _و _ستیب_پارت #

 

 

 : گفت گرفت دستمو   نشست  نیزم رو  کنارم اومد  و بست  رو در

 شده  یچ خانم_

   برم  دی با  من ترانه کن  یکار هی_

 ی باردار شما  خانم یگ یم یچ_

 رم یم من نیا اومدن ای بدن از بعد_

 کنه  یمادر براش یک اونوقت _

  شه   شکسته  ریام  یاخما  دنید   با  خوامینم  بشکنه  روز  هر  خوامینم  دلم  نهیا  مهم  سین  مهم_

 یدیفهم

 خانم  چشم_

 یاری ب  واسم نو دفتر  هی یریم_

 خانم  البته_

 



  چند   دونم ینم  که  بزرگ  دفتر  هی  با   که  گذشت  ی ا  قهیدق   چند   رفت   رون یب  اتاق  از  و  شد  بلند

   تو اومد بود برگه

 یمرس_

 کنم یم  خواهش_

 یبر  یتونیم_

 چشم _

 

 ......   بست  رو در و رفت

 

 بعد  ماه۳

 

  من   دونمی نم  نداخت ی نم  صورتم  تو  توفشم  اصال  بود   شده  گه ید  ی کی  ماجرا  اون  از  بعد  ریام

 : گفت که میبود   نشسته  شام زیم سر بودم کرده چکار

 گرفتم  مویتصم من_

 

 : خان عقوبی

 ی میتصم چه_

 

 :ریام

 برگرده  دیا یب  سایل_

 

  کردم  یسع من بود  شده وانهی د ن یا موند  دهنم  تو قاشق منم افتاد سرفه به خانم ن یسل ناگهان

 رفتم یم گهید  ماه۶ کم  کم من چون  نگم  یزیچ ای  نکنم فک بهش اصال

 

 : خانم نیسل

 ریام یگ یم یچ_



 اد ی م گهید  ماه شش البته  ستین  ممکن سایل بدون  کردم فکرامو مامان_

 

 گفت یم ی چ نی ا گلوم دی پر غذا واقعا ندفعهیا

 

 :ریام

 بره  دیبا  سوگول_

 

   یچ اما بود   دهیفهم من راجب یزیچ  هی  نیا می کرد نگاه رو ریام تعجب با همه

 

 : خان عقوبی

 پسر چرا_

  همونجا   رهیم  زدم  حرف   آنا  با  دنینفهم  هنوز   البته  بارداره  سوگول  که  دهینفهم  یکس  بابا_

 سا یل و  آنا با عمارته هی تو  که بگم  نم یا البته

 

 : زد داد خانم نیسل

 کنه یم چکار آنا شیپ  اون_

 بره  دیبا  هم سوگول گمی م االنم که اونجا بره گفتم سایل  به خودم_

 

 : گفتم

 چرا_

  قرارمون  طبق بعد  ماه  شش کنمیم عقد  دوباره  سای ل با  اونجا امیم منم  اونجا  یریم سوگول_

  ی ذارینم  کشور  نیا   تو  پاتو  عمرت  آخر  تا   تو  و  میکن یم  بزرگش  سا یل  منو   اومد  ایدن   به   که  بچه

  اونجا   خرمویم  واست  خونه  هی  بعدش  یمون یم  آنا  خونه  ماه  شش  تا  البته  یمونیم  همونجا

 نداره من به  یربط ی کن هم ازدواج یخوایم یمونیم

 



  به   قاشقشو   خان   عقوب ی  نداشت  من  از  ی کم  دست  هم  خانم  نی سل  زد  حدقه  چشام  تو  اشک

 : گفت دوباره ریام که نداشتن رو ریام  با  مخالفت جرأت چکدومشون یه  دیکوب یم  بشقاب

   می ریم باهاش هم  سوگول منو گهید  روز سه رسهیم امشب دیام_

 

 ریسراز  اشکام   رفتم   باال   رو   ها  پله  سرعت  با   و  شدم  بلند   زیم  سر   از  ووردم ی ن  طاقت   گه ید

  زیم   رو  الیوسا  تمام  حرکت  هی  با  دمیدینم  چشامو  جلو  نبستم  رو  در  اما  شدم  اتاقم  وارد  شد

 : زدم داد دادم ی م ادامه شکستنام به که همونطور باال اومدن  همه که ن ییپا  ختم یر رو شمیآرا

  بسه   دروغات  نگو  یچ یه....یکشوند  کجا  رو  کار  یدونیم ....ی سوزوند  دلو  یچجور  نیبب _

 حوسههههههههههه  فقط تو عشق...

 

   شکستم یم رو یچ  همه دموی کشیم داد

  عذابم   منو  برگردو...بدههههههههه  آدم   من  ویخوب  تو  اره  بدهههههههههه  حالم_

 ندههههههههههه 

 

 بود  زده زل بهم  الیخ  یب ریام اما کردی م ه یگر یبهار ابر مثل ترانه  هیگر ریز زدند همه

  ات یباز  وارد  آخرش...بسهههههههههه  گهید...   احساسمممممممم  رو   احساسم   رو   گذاشتم   پا _

 .....  گه ید نگو  یچی ه.....تو بعد  غرورم شکست...شدمممممممم

 

 : گفت تخت  رو نشوندم زور به  و گرفت دستمو سمتم  اومد ترانه

 باش   آروم خانم_

  چرا   چرا  من  افتادن  کشور  نیا   تو  همه  پدرم  مادرم   برادرم   من  ی چجور  ترانه  یچجور_

  نمردم   مادرم   و   پدر   با   منم  ی لعنت  تصادف   اون   تو   چرا  ترانه   باشم   دور  ازشون   دی با  شهیهم

  ترانه  بگو  خودت  رن یبگ میتصم واسم  توننی م  کننیم  فک  همه   ندارم یکس  چون  چرا..چرا

  چشم   کنم  فک   که  ی رفتن  اونم  رم یم  من  اد یب   ا یدن   به   بچه   نگفتم  گفتم  ی چ  قبل  ماه  سه   من

 یپدر  ریام  نیا  مثل  دارم  رو  یک  کنهیم  ی دلسوز  واسم  یک  ترانه...  فتهین   بهم  گهید   یچکسیه

  ی چ   کنه  بوسم  بکشه   سرم   تو  یدست   که   دارم یمادر  ریام  مثل  باشه  گرم   بهش پشتم که  دارم

  من   یییییییچ  آخه  دمید چشم  به   یعروس داشتم  یحساب  درست  یزندگ   دخترا  همه  مثل  ترانه

  بود  کمتر دخترا  هیبق از من یچ مگه نوشت بدخط بختمو سرنوشت چرا ترانه کردم چکار

 ی چ آخه یچ  ها ندارم  صورت  و سر ها



 د ی باش  آروم تروخدا...ترو خانم_

   نه  ترانه نه_

 

 : گفتم  سادمیوا  محکم ریام چشم جلو رفتم عیسر و  شدم بلند

  چرخهینم تو لیم زیچ  همه شهیهم یتاجر یآقا کن  گوش_

   اونوقت _

 از  فردا  نیهم  ذارمی نم  رونیب  کشور  نیا  از  پامو  من  چرخونمشینم   لتیم  باب  که  منم_

  جونتم   سایل   اونوقت  یدیفهم  سوخته  پدر  بچه  نی ا  دنبال  ای ب  گهید   ماه  شش   رمیم  نحست   عمارت

 نده  ادشی رو یهرزگ  خودش  مثل باشه  ادتی فقط کنه یمادر براش اریب

 

 : گفتم گرفتمش محکم که باال اومد  دستش هوی

  ی سوگول با بعد به نیا از مرد سوگول اون شدیم له یربازیخم مثل که یسوگول شد تموم_

 ی دی فهم ییرو  روبه یساخت  خودت که

 

 : گفت

 ی کن یم یباز ریش دم  با  یدار_

 

 : گفتم زدم ی پوزخند

 کنه یم  یباز  تو مثل یرتیغ  یب  روباه دم  با داره  ریش نه_

 

 من  یسوگول

 پنج _و _ستیب_پارت #

 

 

 یراو#

 



  نداشت   خبر  خودش  جز  ی کس  سایل  و  سوگول  یحت  بودن  خبر  یب  ریام  راز  و  تیواقع  از  همه

 .... بود مجبور و

 

 

 ....  ری ام لیم نه چرخهیم سوگول لیم به نه روزگار اما

 

 

  ریام#

 

  هو ی  آشپزخونه  تو  رفتم   بودم   ده یخواب  سای ل  خودمو   اتاق  تو  شدم   بلند   بود  ام  تشنه   شب  نصف 

 : گفت  یکی

 داداش  سالم_

 

 : گفتم و دمشیکش آغوشم تو  بود  دیام برگشتم

 ی اومد خوش  سالم_

 یمرس_

 

  اتاقش   در رفتم  باال  ها  پله   از  تند  بودم   سوگول  نگران چرا  دونمی نم  خوردم  ی کامل  آب  وانیل

  ام ی ب خواستم  نبود  هم اونجا اما تراسه  تو  حتما  گفتم  نبود تختش  رو  کردم باز رو  در  بود باز

  خورد یم  تاب  و   اطیح  داخل  تاب   رو  بود  نشسته  ها  نرده  پشت   رفتم  اطیح  تو  خورد  چشم  که  تو

  ام ی ب خواستم  داشتن دوسش ش یمهربون از همه که مهربون  سوگول بود   یقبل سوگول ادی  دلم

 .... کرد کوبم یپا  تاریگ یصدا که داخل

 

 شد  شروع نش ینش  دل آهنگ  که تراس  تو  نشستم

 

 میموني  من  كنار كه نگفتي  خودت تو مگه

 



 زبوني  بي  زبون با  مردم تو بي میگفتم هي

 

 رفتي  و كردي  بد  خیلي  بمونه  یادت عزیزم

 

 رفتي  كه رفتي تو اما بودم  كرده عادت تو  به

 

 رسیدم  آرزوم به كه میكردم  فكر ساده منه

 

 ندیدم   خیري هیچ تو از نشستم پات   به همه این

 

 میموني  تنها  خدا به  تو  ولي میرم من باشه

 

 میدوني  خودت خدا به  نباشم  نگرانتم

 

 نباشي  من راه به  چشم تو  ولي میرم من باشه

 

 جداشي  عشقت از باید صبورم  و  ساده قلب

 

 شد  رو زیرو  عاقبت هم ما قصه آخر

 

 شد  آبرو بي  من دل نباشي كه میكرد فكر كي

 

 پیشم  نباشي  تو اگه هنوزم سخته باورش

 

 میشم  دیوونه  دارم آخ میفهمه منو درد كي



 

 میگیرم  آتیش میرسه گوشم به صدات  كه وقتي

 

 بگیرم  آروم من كه با پیشم نباشي تو  وقتي

 

 میمیرم  غصه از دارم  رفتي كه روزي همون از

 

 میگیرم  سراغتو هي  شهر این مردم همه از

 

 میبوسم  عكستو قاب رفتي كه روزي همون از

 

 میپوسم  گوشه این منم آره غریبي اونجا تو

 

 برنمیگردي   میدونم اما  میمونم منتظر

 

 كردي  چه تنها  منه  با  میدیدي و  بودي كاشكي

 

 نبرده   یادش از تورو  عمره یه  عاشقت بدون 

 

 مرده  فالني میشنوي اما میگردي  بر روز یه

 

 

 



  ه یگر  بود   معلوم  و  بودند  پنجره  پشت  همه  کردمیم  هیگر  دل  ته   از  داشت  شدت   یلیخ  ام  هیگر

  اومدند   همه  بود   ده ینخواب   چکسیه  امشب  بود  جالب   نشستم  ییرایپذ   تو  رفتم   شدم   بلند  کردند یم

 : گفت و روم  یجلو مبل نشست اومد  داخل اومد سوگول زدینم حرف  یکس  یول نشستند

 مرده  یفالن ی شنویم  و یگرد یبرم روز هی_

  ا یخدا   چرا  کنم ینم   دای پ  رو   مظلوم  سوگول اون   گه ید  دونم ینم   زدیم  موج  چشاش   تو  از  نفرت

   ساختم یچ سوگول از من

 

 : دیام

 ه؟ یچ هیقض_

 

 : گفت و  شد بلند  سوگول بودند افتاده هیگر به همه

  بچه  هی و  زن هی شد و مغرور دختر هی ی ول نجای ا اومد پاک  و مظلوم دختر  هی نهیا هیقض_

 ره یم نجایا از نشناسش یکس که شد  لیتبد یدختر به  کرد می تقد

 

 : دیام

 ی بد طالق زنداداشم نی ا یخوای م ریام یعنی_

 

 :سوگول

 سوگول  هم   اول  همون  از  وگرنه نیفهمیم   خورد   نو ی ا  یحرفا  گول   بود  سوگول   د یام  آقا   نه_

 ه یرفتن  روز هی  دیفهمی م دیبا احمق

 

 : گفتم

 کن  گوش تروخدا سوگول_

  به   ی ساخت  که  ی ریش  گم یم  ک یتبر  رخانی ام  ی ساخت  ریش  خر   از  رتیغ   یب   روباه   د یببخش _

 شه ینم خر  عنوان چیه

 

 : گفتم شدم بلند  منم شد  رد چشام  جلو از استوار ی لیخ و  اش شونه رو انداخت  شنلشو



 ر یبخ  شب_

 

  کنن یم  فک  همه   یشد  ینجوریا  چرا  ریام   تخت  رو  نشستم...   سا یل  خودمو  اتاق  سمت  رفتم

 خدا اوووووف  کاش بگم  تونستمی م کاش یا یرتیغ  یب

 

 ....... 

 

  ع یسر  کردیم  دادی ب  و  داد  که  دمیشن  نفر  ه ی  یصدا  کردم  باز  چشم  چشام  داخل  خوردیم  نور

 بود   شده عوض رهیبگ  میتصم سوگول بزارم نکه یا از نظرم منم  رونیب  رفتم شدمو بلند

 

 بودند   اتاقم در دم همه کردم باز رو در

 

 :سوگول

   رمیم دارم من یشد داریب  بالخره_

 کجا  دیببخش _

 نداره   یربط تو به_

 کوچولو  خانم ی کرد اشتباه  نه  س ین  یخبر قبل ماه چند  ریام از یکرد  فک واقعا  تو  عجب _

 س ی ن مهم اصال برام_

 دم یم نشونت  االن شویمهم_

 

 : مامان

 بارداره ریام_

 مامان  ندارم بچه به  یکار دونمیم_

 

 : گفت جلو رفتم



 باش  زود_

 

 : گفتم  دراومد صداش  دمیچ یپ دستم   دور و  زدم چنگ موهاش

  احمق خر ا ی یریش  بگو  حاال_

 ی عوض  یکند موهامو ریام کن ولم_

 

 : گفتم  تخت رو انداختمش  بردمش  باال  دمشیکش  خودم با

  رفته   ادتی  مردن  برا  کشتمتیم  خدا  یخداوند   به  وگرنه  کنم یم   رو  ام  بچه  حال  مراعات_

 نه  ای  گفتم یبر در ریام از ی تونی نم نخوام  من  یزمان تا نگفتم  مگه نه  گفتم بهت یچ

 

 : گفتم کردم  قفل رو در رونیب  زدم اتاق از و کردم ول  موهاشو نداد جوابمو

 کنم یم اش  چارهیب رفته  اتاق نی ا تو  یکی  بشنوم  مادرم جان  به  بشنوم_

 

 : خانم ندا

 آقا  ارمی ب  رو شربتتون_

   اری ب اطی ح تو رمیم_

 چشم _

 

 : اومد د یام هو ی بود  بد  حالم کرد یدردم سرم  اطیح  تو رفتم

 داداش _

 بله _

 ؟ی ای م برگردم  دیبا  امروز دارم یضرور کار من_

  اره_

 رم یگی م طیبل هم شما واسه  پس  باشه_

 دادا  یمرس_



 

 من  یسوگول

 شش _و _ستیب_پارت #

 

 : اومد ترانه بار نیا رفت

 بزنم  حرف  باهاشون برم  شهیم آقا_

 م یر یم شب شه  آماده بگو هم بهش  ترانه برو_

 

 : گفتم موند ساکت

 ی دیفهم_

 چشم  بله_

 

 رفت  و داشت برش زیم  رو از آروم زیم رو گذاشتم و  اوردم در رو دیکل

 

 

   سوگول#

 

 ...  رحم  یب  سرنوشت یا

 

 اومد  در از ترانه

 م یریم شب نیش  آماده گفتن آقا خانم_

 

 : گفتم

 کجا _

 ه یترک_



 .... کر غلط_

 

 : گفت خانم نی شه اومدن هم ا یمیک و  خانم نیشه

  گوش   حرف   دخترم  ی ول  بدم  واست   جونمو  حاضرم  که   اونقد  یزیعز  واسم   بخدا  سوگول_

  از   رو   نایا  دخترم  ته یبزرگ  عاشق  اون   تهیصبور  عاشق  اون   ته یمهربون   عاشق  اون   باش   کن

 زم یعز ننداز چشمش

 کنم  تحمل  یک ؟تا چرا جون نیشه_

 روزگار  بالخره  روزم  هی  هیطور  هی  کس  هر  سرنوشت  اما  ماهت  و  شکل  قربون  دونمیم_

 زنه یم لبخند بهت

 کنم  چکار من نی گیم االن_

  امروز   تو   اندازه  به   همه  باش  مطمئن   دخترم  ی بد  رش ییتغ  یتون ینم  تو ...   سرنوشت   م یتسل_

  بچه   کن   باور  دم یکش   یسخت  منم  ینداشتم دختر یجا  تو  ندارم  دختر  من  نیبب  دختر ناراحتن

  ر یام  که  کن  خداروشکر  بازم  کنهیم  یزندگ  جور  هی  یکس  هر  دادن  جون  چشام  یجلو  هام

 کن  باور  یبر نداره  دوس

 

 : ایمیک

  ن ی بسپار  وی چ  همه  ن یباش  آرومم  لطفا  تروخدا  ن یببخش  منو  کردم  یبد  حقتون  در  من  خانم_

 شه یم درست خودش  خدا به

 

 : گفتم و  گردنش انداختم دست

 برم سخته برام نی کن باور ندارم یکس شماها  جز من_

   خواسته خدا اما سخته  هم ما برا خانم  دونمیم_

 

 :ترانه

 کنم  چکار شما بعد من خانم_

 



  م یکردیم  هیگر  چهارتامون  هر  دمیکش  آغوشم  تو  رو  ایمیک  و  ترانه  یبهار  ابر مثل  زدیم  زار

  خودم   من  بود  ریام  با  حق  شدم  ریام  خواسته  می تسل  واقعا  دمید ینم  رو  نایا   چوقتیه   گهید  انگار

 رم یم آخرش تا پس کردم انتخاب وی زندگ نیا

 

 : گفتم کردم دستام  قاب رو ترانه صورت

  ی ک  تا   باشه  تی زندگ  یپ   برو  نمون  نجایا  دختر  نمتی نب  چوقتیه  گهید   ممکنه  ترانه_

  ی باش  خانم  خودت  واسه  بزار  بده  لیتشک  تویزندگ  برو  باش  یخوب  دختر  خوب  یخدمتکار

  ن ی خوشبختر  شه یهم  می بود  هم   عاشق   شوهرم  منو   االم ی خ  تو   شهیهم  شدم   چارهیب   ن یبب  منو

 ی ش من مثل نذار می بود

 

  اوردم   باال   دستام   با  رو  ای میک  چونه  همونطور  جونم  ن یشه  و ایمیک  کرد یم  هیگر  یلیخ  ترانه

 : گفتم

  ی زیچ   نی تر  ارزش  با   شماها   زانم یعز  ن ینمون  نجا ی ا  همونطور  هم  تو  دختر  نکن  هیگر_

 ن ی دینرس  که کجاها به  بشنوم  برسه یروز دوارمیام دارم که ن یهست

 

 کرد  بغلم  محکم ایمیک

 د ی مهربون یل یخ  شما دی کن باور بخدا دارم دوستون  ی لیخ خانم_

 ن ینکن  کوفتم  رو یآخر روز نینکن  ه یگر گهید  شم فدات زمیعز_

 

  بلند   جون نیشه  و ترانه  و ا یمیک زشیم پشت  نشست رفت شد  وارد ریام م یدی خند هم با همه

 : گفت ریام که برداشتم  رو  چمدون کردم باز رو  کمد منم رونیب  رفتن و  شدن

 گفتم  یچ شبید  دمی نفهم سوگول ببخش  منو_

 ؟ یچ  یعنی_

 ی دی فهم بچه و سا یل تو  من  میگرد یبرم ماه شش  بعد  یول م یریم ما_

  شه تموم  می گفت که یهمونجور زیچ همه بزار ریام نه_

 

 : گفتم شدم  المیوسا  کردن جمع مشغول منم نزد  یحرف گهید



 ببخش  منو تو_

 

 من  به رو خورد  دور  شی صندل هوی

 چرا_

 د یببخش   زدمیم حرف  حرفت رو دینبا _

 دختر  نداره ب یع_

 

  روم   به  رو  قیدق   باال   د یکش  چونمو   که  بودم  کردن   جمع  مشغول  و   انداختم   نیی پا  سرمو  من

 : گفت بود

 گه ید کاراتم  نی هم عاشق_

 

 : گفت دوی بوس  گونمو ریام لبم  رو نشست  یا خنده  ناخودآگاه

 بفهم  یزتریعز  سایل از واسم  بخدا_

 

 : گفتم برداشتم رو حوله و بستم  رو چمدون شدم مشغول دوباره و  زدم یلبخند

 رم یبگ  دوش هی  برم من_

 برو _

 

  مدت   نیا  تو  ای خدا....ختیریم  صورتم  ی رو  سرد  آب  سادمیوا  دوش  ریز  حموم  داخل  رفتم

 کن  کمکم ای خدا دارم  نجای ا ها خاطره چه

 

  اما   بودم   مرد   نی ا  عاشق  من   بود  ده یخواب  تخت  ی رو  ریام  رون یب   رفتم   و   شستم   سرمو

  نوازشش   کم ی  رفت   موهاش  سمت  دستم   ناخودآگاه   دمیکش  دراز  منم  تخت  رو  نشستم.....کاش

  کم ی  نه ییآ   یجلو  برم   من   شد  باعث  که  خورد  ی تکان  دمش یبوس   محکم   رو   اش  گونه   و   کردم

 .... دمیپوش رو لباسام  و کردم شیآرا

 



  چوقت یه  گهید   گهیم  بهم  حس  هی  عمارته  نیا  تو  سوگول  دفترخاطرات  روز  نیآخر  امروز

 ...  گردمینم  بر نجایا

 

 من  یسوگول

 هفت _و _ستیب_پارت #

 

 

  باشه   یخوش   ماه  شش  فقط  دی شا  که  یزندگ  د یجد   ی زندگ  ه ی  کنم   باز   د یجد   دفترخاطرات  د یبا

  گه ید   گهیم   یحس  هی  شه یم  تنگ  شون   همه  ها  مهیند   واسه   عمارت  نی ا  واسه  دلم   خدا  اووووف 

  سرم   تو   که  ینی غمگ  آهنگ   بود   غوغا  دلم  ته....   زامیعز  خاک   سر  برم  تونمی م  نه  چوقت یه

 ....  شدیم اکو

 

   شدم سالن وارد و رفتم  ن ییپا  ها  پله از رونیب  رفتم اتاق از و  شدم بلند

 سالم_

 

 : گفت خانم  نیسل نشستم  منم دادن   رو جوابم سر با همه

 ریام و  تو با یخداحافظ واسه ان یم لیفام و فک تمام امروز دخترم سوگول_

 نداره  ب یع_

 

 اومد  ریام ومدینم حرفش   یکس بودن  کرده هیگر دیشد  بود معلوم همه

 ر یبخ  صبح_

 

  روبه   فرش   تابلو  یرو   نگاهم  شد  خوردن  مشغول  و   نشست  اونم  نداد  جواب   یکس   دوباره

  من  آخه  چرا خدا ومد یم  آدماش از لشیوسا ن یا از عمارت  ن یا از خوشم چقد  کرد  ریگ روم

 خدا  آخه کنم چکار اونجا

 

 : دیام



 نداره  باهات  گهید  ازدواج قصد گفته آنا به  سای ل داداش_

 

 :ریام

 کرده غلط_

 

  ریام#

  خدا  نه  ای  درسته کارم بگه بهم  بود   یکی  کاش  داشت  خبر ام مرده  صاحب دل از یک ی کاش

   شدیم خورد همه و  سایل شیپ  همه احساسم  غرورم کنم چکار

 

  کردم   نگاه  بهش  کردم  بلند  سرمو  بود  خی   خی   گرفتم  دستاشو  دیلرزیم  داشت  سوگول  دست

  کردن   تعجب  همه  شدم  بلند  ها  گرفته  برق  مثل  بود  شده  کبود  و  دیلرزیم  و  بود  رفته  چشماش

 : زدم داد  شدن ماجرا اصل متوجه هوی و

 مارستان یب  بره د یبا دکتر_

 

 زدن یم  داد   و   بودن   شده   شوکه   همه   بغلم   تو  انداختمش   حرکت   هی  با  و   پاشو   ریز   انداختم  دستمو 

 

 م یشد  خارج عمارت از سرعت  با و م یشد نیماش سوار

 

 داخل بردمش  م یرسوند مارستانیب  به  خودمونو عیسر

 

 لطفا  ن یکن کمکم_

 

 اومدند  مهیسراس همه

 ....  اورژانس بردنش سرعت با  و تخت رو گذاشتن رو سوگول

 

 خوبه  حالش  دکتر_



  مگه   اما  کنم  عرض  خدمتتون   رو    موضوع  ن یا  خواستم   هم  قبال  من  ی تاجر  ی آقا  دی نیبب _

 ی گذاشت شما

 ی موضوع  چه_

  بده   دست  یعصب  حمله  بهش  خانمتون  شه  باعث  تونهیم  استرس   ای   تی عصبان  حرص  دی نیبب _

 قرار  یخاص   تی موقع  در  شون یا  ضمن  در  شه  ی روان  و   یروح   یماریب   به  مبتال  نکه یا  و

 کنه یم سخت  رو طیشرا بشدت   نیا و  باردارن  نکهیا دارن

 دکتر خب_

 شه یم  نیجن سقط باعث  ای  شهیم ناقص  ای  بچه اون  بده ادامه اگه_

 

 داد  ادامه دکتر  موهام تو بردم دستمو یکالفگ با

  ی ط یمح  در  د یبا  شونیا  یتاجر  یآقا  ماه۵ای۴  د یشا  شده  مسائل  نیا   ریدرگ  تازه  شما  خانم_

  بهش  تی عصبان و  استرس ای  نشه ناراحت  دیکن  یسع نکه یا باشن   سروصدا ی ب و آرام کامال

 نده  دست

 د یلرزینم  یول شد یم خ ی و  کبود هردفعه دکتر_

 شدن  مبتال  یروان ا ی یروح  یماریب  به  دیشا  گمی م که نهیهم_

 

 م ی شونیپ  به زدم  رو دستم   دوباره

 م ی ش مطمئن ادیب  جوابش می مون یم منتظر میگرفت شاتیآزما یسر هی  ما دی نیبب _

 کانادا  می بر دی با امشب خانمم و  من دکتر_

  ن یتون ی م  بدم  خبر  بهتون  جواباشونو  تونمیم   من  پس  مناسبه  یلیخ  براشون  سفر  درسته  دی نیبب _

 ن یبر

 دکتر ممنون یلیخ_

 

 شه ینم نه  نه من  بخاطر اونم  نداره امکان  ضهیمر من سوگول یعن ی اعصابم به  زد گند

 

  خارج   مارستانیب  از  و   گرفتم  دستشو  بود  شده  آماده  پرستار  کمک  با  که  سوگول  اتاق  تو  رفتم

 .... م یبرگشت  عمارت به  و  میشد



 

 : مامان

 شد  یچ_

 بود   شده ی عصبان نبود  یزیچ ی چیه_

 

  و   آراسته  یل یخ  سوگول  بودن  گذاشته  روسرشون  رو  عمارت  و  بودند  دهی رس  همه  بایتقر

 بود شلوغ بشدت خونه زد صدام  ها پله رو از کیش

 

 جانم _

 سرخاکشون  م یبر سر ه ی کشهیم پر  خانوادم واسه دلم ریام_

 م یبر اره_

 

  روز   اون  کاش  کردمیم  هیگر  دیام  منو  ن یب  برادر  قبر  کنار  زدم  زانو  منم   سرخاک  میرفت

 برد  ادمی از غم  سوگول یصدا  کنه لعنتم خدا  شرکت بره فرستادمشینم  نحس

  رم یم  شهیهم  واسه  دارم  انگار  شتونیپ  ام یم   که  هی  یبار  نیآخر  حس   داداش  مامان  بابا_

  ی باش   داشته   دوام  زیچ   همه  دربرابر  د یبا   کوچولوم   خواهر  یگفت یم  شه یهم  شه یهم  ادته ی  داداش

  نه   مونده   واسش  ی غرور  یغرور  نه  االن   یول  غروره  کوه  من   دختر  یگفت یم  ادته ی  بابا 

 اومدم....  طرفه  هی  من  دختر  باشه  طرف   هی  همه  اگه  هم  ایدن  یگفتیم  ادتهی   مامان  گهید  یزیچ

 ادتونم ی  به شهیهم یول دارم فاصله ازتون یل یخ درسته  یخداحافظ واسه

 

 : گفت و  خوند فاتحه هی  و داداشم قبر سمت  اومد شد بلند

 م یبر_

 

 .... م یگرفت شی پ  در رو عمارت راه و شدم بلند منم

 

 ..... دنمونیرس با

 



   سوگول#

 

 کردیم هق هق و  کرد حلقه گردنم دور  دستشو یب  یب

 

   کردیم هیگر اونطرف  از خانم نیسل

 

 سمتم  اومد ریام ییدا دختر

 ی ریم ی  دا چرا آخه شدم ناراحت  یلیخ_

 

  ن یشه  کردند یم  هیگر  لیفام  و  فک   همه  انداخت   ه یگر  به  منو   و   شکست   آخرش   یلعنت  بغض

 کرد  بغلم  خانم

   باش یکن  گوش حرف  دختر باش خودت  مراقب دخترم _

 

 : گرفت دستمو خانم نیسل

 ی برگرد ی زود به  انشاهللا باش مون نوه  مواظب کردم ت یاذ رو تو  دیببخش _

 

 بغلم  اومدن دو  هر ترانه و  ای میک ام گونه رو خرد سر اشکم

 : گفتم

 د ینکن   فراموش حرفامو دیکن حالل منو دمی نیب ینم  گهید  کنمیم احساس من ها بچه_

 

 : ایمیک

 سم ینمیوا  نجای ا منم ی بر شما خانم_

 

 :ترانه

 بده  عمارت  به ی خوش یک االن نیبود   عمارت ی سوگول شما آخه_



 

 : گفتم کردنیم هیگر همه حرفاشون با

 د ینگ ..ینجوریا...نجی ا.... شیه ...ه_

 

 من  یسوگول

 هشت _و _ستیب_پارت #

 

 

 : گفتم و  دمی بوس  شونویشون یپ

 نگهدارتون  و اری  خدا_

 

   بود  اشک پر چشماش  افتاد ریام به چشمم  کردم ی خداحافظ همه  با با یتقر

 

  ریام#

 

 : گفت و  گردنم انداخت  دست  بابا 

   باش مواظبش_

 

 : مامان

   مادر بسالمت_

 

 : دیام

   رهیم مایهواپ االن رهید ..د یگردیبرم  گهید  ماه شش  فوقش نیر ینم یابد سفر ،بخدا_

 م یبر  باشه_

 



 : گفت بلند سوگول بودند اطی ح ته از همه عمارت  در  دم  میدیرس

  خداحافظ   گردمیبرنم  دارم  عمر  تا  گهید  دونمی م  شد  تموم  عمارت  نیا  تو  منم  دفتر  دونمیم_

 یهمگ

 

 ....  میشد  نی ماش سوار و  میشد  خارج عمارت از

 

   یراو#

 

 ...  راهه در که یبزرگ  بتیمص هستن خبر یب  ندهیآ ناگوار و  تلخ اتفاق از همه

 

  که   یمیتصم  به  بود  مجبور  و  دونستیم  سوگول   و  سایل  یها  یسخت  نیا  مقصر  خودشو  ریام

 کنه عمل گرفته

 

 بود   شده تموم واسش  ای دن  تمام  و نداشت  ی دیام گهید  یزندگ از سوگول

 

 ترانه #

 

  دلم  بود   پشتم شه یهم که پناه ه ی دادم دست از بزرگ  خواهر هی  کردم احساس  رفتنش  از بعد

  بود   شده  تنگ  هاش  آهنگ  واسه  دلم  چقد  بود  زیم  یرو  تارشیگ  اتاقش  تو  رفتم  بود  گرفته

  خودمو   و دمیکش مشام  به  رو عطرشون بود   اونجا لباساش از تا چهار سه کردم  باز کمدشو

 شدم   کار و  کس ی ب شدم  تنها  گه ید  کردم پرت  تخت رو

 

 : ندا

 د یبشور  رو ظرفا نی ا ایب  پاشو ییکجا دختر ترانه_

 

  ساکت   چقد   ن ییپا  رفتم  ها  پله  از  رفتم   رونیب  اتاق   از  شد   بلند   دوباره   جغد   نی ا  نحس  یصدا

 آشپزخونه  داخل رفتم  جا همه  بود



 

 : ندا

 ی بود کجا_

 بگم   دیبا  شمام  به_

 

 نگاهشه  تو  غم   بود  معلوم اما  کردیم خورد ی سبز داشت   بود نشسته   انداختم  ای میک به  ی نگاه

 

 : ندا

 ره یم نجایا از  دختر ن یا یروز م یدونستی م هممون  چتونه بابا_

 

 : گفتم ناخودآگاه  و سادمیوا  ییظرفشو کنار

 می نی بینم  گهید  نازشو صورت اون  مشینیب ینم  گهید_

 

 : ندا

 گرده یبرم بابا اووووف _

 

 : زد داد ای میک ناگهان

 دستم  آخخخخ_

 

 : گفتم کنارش نشستم رفتم عیسر بود   دهیبر  دستشو اوووه انداختم دستش  به  ینگاه

 کو  زخم چسب_

 

 : گفت اورد  یکی  نتی کاب تو از ندا

 ن یچلفت  پا و  دست  که بس از ا یب_

 



 : گفت  ایم یک زخمش رو زدم و گرفتم ازش

 م ی رفتیم باهاش  کاش_

 

 : گفت  ایم یک رونیب  رفت ندا

 ترانه  می کن چکار_

 برس  بکارت االنم..می مونینم نجایا پس باش مطمئن نویا  میندار  یکس گهید  تو منو نیبب _

 ی خوب  ی لیخ خانم سوگول مثل هم  تو_

 

 .... شدم ها ظرف  شستن  مشغول رفتم و زدم سرش به  یا بوسه

 

 

   سوگول#

 

  ه یتک  پنجره  به  رو  سرم  میبود   راه  تو  و  کرد  پرواز  یک  مایهواپ   دمینفهم  که  بود  بد  حالم  اونقد

 : گفت ریام کردمیم تماشا رو ابرا و  بودم داده

 سوگول_

 بله _

   بدون  نوی ا یگردیبرم دختر باش   مطمئن یگردیبرنم گهید  یکن یم فک چرا_

 تموم  گه ید برگشتم  شد تموم نه_

 ی بر یندار  حق ادی ب  ایبدن  هم بچه  اون سوگول خدا ی بخداوند_

 

   دادم هیتک  پنجره  به سرمو دوباره  و کردم  یا خنده

 

 

  ریام#



 

  سه  نیا یعکسا کردم یگوش مشغول خودمو منم خوابه دادیم نشون آرومش ینفسا یصدا

   نشستیم  لبم یرو خنده هاشون  یبعض با و  دمی دیم رو ماه

 .... شدیم  صورتم مهمون  اخم هاشون  یبعض با

 

   شدند ادهی پ ی کی یکی مسافرا و اومد فرود ما یهواپ  که بخوابم نتونستم اصال

 

 : دیام

 م یبر_

 کنم  دارشیب  بذار  خوابه سوگول_

 

 م ید یرس پاشو   زمیعز جان  سوگول_

 

  ل یتحو  از  بعد  و  می شد  ادهیپ   هم  دیام  و  سوگول  منو  شد  بلند  و  مالوند  کمی  و  کرد  باز  چشماشو

 .... می گرفت یتاکس هی  چمدون گرفتن

 

 :سوگول

 چنده ساعت _

 زم یعز شب هشت ساعت _

 باش _

 

   نبود   خونه  چکس یه   داخل  م یرفت  شد   باز   ها  نگهبان  توسط  در  و   م یشد  ادهیپ  آنا  الیو  به   م یدیرس

 

 : دیام

 ی چ شما گرسنمه من_



   ام  گرسنه منم_

 

 :سوگول

   کنم استراحت خوامیم ندارم  اشتها من_

 

 : دیام

   بدم نشونت  رو اتاقت برم  ایب  باشه  هوووم_

 

 :سوگول

 شم یم ممنون_

 

 : دیام باال طبقه میرفت  و می برداشت  رو ها چمدون

 سوگول ای  هیکی  سایل  با اتاقت  داش  یراست_

 اون  نه  نیا  نه جدا_

 باش  خو ها_

 

 

 

   سوگول#

 

  لباسام ...  دم یچ   لمویوسا  و  کردم  انتخاب  رو  بود  ایدر   روش  روبه  که  اتاق  هی  دیام  کمک  با

 .... برد خوابم  یک  دونمینم  دمیکش دراز روتخت و  کردم عوض رو

 

 



  ی نگاه   پنجره  از  بود  پسر  و  دختر  غیج  و  غ یج  یصدا  کردم   باز  رو  چشمام  غیج   یصدا  با

  د ی ام هوی  کردنیم یباز گه یهمد ی رو آب ختنیر با داشتن   دیام و  ریام و  دختر  دوتا  انداختم 

 : گفت

 دارم  واست  آنا یییی ها_

 

  که   دمید   رو  سایل  هوی  شناختمینم  رو  یکی   اون  اما  آنااست  تنشه  قرمز  پالتو  که  اون  دمیفهم

  و   پوست   بود   شده  الغر  ی لیخ  سایل   اما  کرد  استقبالش  خوب   چه  ریام  و  سمتشون  رفت   اونم

 بود   شده استخوان

 

 اومد  ریام که دی نکش یطول که  تخت ی رو نشستم منم الیو سمت  اومدند همه دمید

 صبحانه  می بر ا یب_

 

  شناختمش ینم  که  اون  انداختن  ینگاه  بهم  دختره  دوتا  میرفت  نییپا  ریام  همراه  و  شدم  بلند

 : گفت

 ی ستین  سوگول شما سال_

 

 : دیام

 زنداداشمونه  شون یا خانم  مونا چرا_

 

 : گفت  کرد بغلم اومد

 هستم  ریام خواهر مونا منم خوشبختم_

 ن ی همچن_

 

 : گفت سمتم اومد آنا

 هستم  ریام خواهر آنا منم_

 تون ییآشنا از خشبختم یلیخ_



 

 : گفتم سای ل دن ید  با زد لبخند  هی هم آنا زد برام ی چشمک مونا

 ی خوب  سالم_

 ی اومد خوش   ممنون سالم_

 یمرس_

 

 من  یسوگول

 نه _و _ستیب_پارت #

 

 : گفت آنا زیم رو می نشست هم ما

 ن ی بخور انگشتاتونم کنم درست  خوامیم مزه خوش ناهار هی_

 

 : گفت سایل می دی خند همه

 بشکنه   هات ناخون  اون اگه بابا  میش یم شرمندت_

 

 : آنا  می دیخند  دوباره

 شه ینم زشون یچیه  نه_

 

 : مونا

 کو  نیآرت و  نیآرم یراست_

 

 : دیام

 م یبدون  کجا عه ما خو  خرسه خاله  خونه_

 

 : آنا



   قاشونیرف خونه یپارت _

 

 :  مونا

 دم یفهم_

 

 :ریام

 نکردن   یخاستگار شما از نایا بالخره_

 

 : مونا

   راحت راحت  التیخ  داداش_

 

 : آنا

 د ینباش  نگران اصال_

 

 : دیام

 کو؟؟  ایسون _

 

 : آنا

 دوستاش   خونه رفت سر هی_

 

 : دیام

 آهان _

 

 : مونا

 شم یم عمه دارم  دمی شن جون سوگل خوب_



  اره_

 

 : آنا

 وقتشه؟  چند  بره  قربونش عمه زم یعز یوا_

 ماه  چهار کی نزد البته ..ماه سه_

 

 : مونا

 من  بشم فداش_

 

 : آنا

 ن ی کرد انتخاب اسمشو_

 

 : گفتم که خنده ریز میزد همه

 داداشتونه   با  انتخاب پسر اگه آناوا باشه دختر اگه_

 

 : مونا

 قشنگه  آناوا_

 

 : آنا

 ی لیخ اره_

 

 : دیام

 ه؟؟یچ اسمش  شد پسر  اونوقت...شه دختر کاش  پ_

 

 :ریام



 آرسام _

 

 : دیام

 باشه  دوقلو انشاهللا مبارکه اووووه_

 

 : گفت شد بلند  بود کرده بغض سا یل اما می دیخند  دوباره

 کنم  استراحت برم  من جون آنا دردنکنه دستت_

 

 : آنا

 برو  جان نوش_

 

 

  مونا  که بودم نوشتن مشغول و تخت رو  نشستم اتاقم تو رفتم و کردم تشکر و شدم بلند منم

 شد  وارد

 زوددددد  ساحل میبر  پاشو یچ  که ینشست تها  دختر_

 ندارم  حوصله من_

   نمیب  شو بلند عهههه_

 

 : گفت صورتم  تو  کرد پرت  رو دستکشم   و پالتو   و کمد در رفت

 بدو  ده_

 

  م یبود هیبق  منتظر نییپا می رفت مونا با دمیپوش  دستکشم و کاله و شال و دمی پوش رو پالتو منم

 گفتن  هم  با دو هر اومدن پسر دوتا  که

 سالمممممم _

 



 : مونا

 ن یکن سالم آدم مثل سالم_

 

 وانه ید  بود گرفته ام خنده  مونا  به

 

 : گفت شونیکی

 خانمم   یخنگ چقد  شما آخخخخخ_

 

 : مونا

 نننننن یآرت  کن ولم عهههه_

 

 است  ن یآرت اسمش شون یک ی دمیفهم

 

 : گفت ی کی اون

 ؟ ی کنینم یمعرف_

 

 : مونا

 ره یام زنداداش سوگل شونیا البته_

 

 : گفت

 خوشبختم _

 

 : مونا

 خواهرمه آنا  عشق نیآرم شون یا و  ان بنده   عشق نی آرت شونمیا سوگول_

 



 : گفتم

 خوشبختم _

 

 ن ییپا اومد ی عصبان آنا ناگهان

 د ید  مویگوش  یک ها بچه یا_

 

 : مونا

 دونم یچم من خرسه_

 

 :نیآرم

 زم یعز سالم_

 

 : آنا

   سالم عه_

 

 : دی کش داد  آنا هوی

 کردم  داشی پ_

 

 ن ییپا  اومدن  هم   پشت  هم  سایل  و  ریام  که  ها   پله  رو  خورد  نگام  بود  گرفته  خندمون  چهارتا  ما

 

 : گفت نشنون که ی جور مونا

 جلو  افتاد  ن یا باز عهههه_

 

 سالم_

 



 شد  وارد یفرفر مو  قشنگ دختر هی

 

 : دیام

 نفس   سالم اومد جونمم ا یسون عه_

 

 :  گفت ریام که می کرد یاحوالپرس و  سالم باهاش همه

 م یبر_

 

 : گفت برخورد بهمون  بایز خانم هی که رونیب  میاومد الیو از

 ها   بچه کجا_

 

 : آنا

 ساحل  می ریم میدار  خانم دهیفر_

 

 : گفت است ده یفر اسمش دمیفهم

 د ی کنی نم یمعرف نیبر  باش آها_

 

 : مونا

 هستش  زنداداشم  سوگول شونیا خانم دهیفر_

 

 : خانم دهیفر

 ماشاهلل  نازه چقدم یآخ_

 

 : آنا

 م یا یم هم ما داخل نی بر شما_



 

 : خانم دهیفر

 شم یم مزاحم_

 

 : مونا

 ن ی ایب  ما با  اصال هیحرف چه ن یا نه_

 

 : دیام

 ن یا یب  گهیم راست راستش_

 

 : خانم دهیفر

 ن ی دار دوست هرجور  باشه_

 

 ..... ساحل کنار م یرفت و  می شد نا یماش سوار همه

 

 : سایل

 م یبزن  قدم یایم ریام_

 

 : گفت و  انداخت بهم  ینگاه ریام

 م ی بر باش_

 

 : گفت خانم دهی فر مینشست ها  شن یرو خانم  دهیفر منو و رفتن  شون همه

 ه یچ اسمت_

 سوگل_

 بود  سوگل منم  دختر اسم ی قشنگ اسم چه ها_



 بود  چرا_

 شد  فوت دخترم  آخه_

 

 : گفتم و  دمی کش ییوا یا

 چرا یآخ_

 تصادف  هی  تو_

 بده   صبر خدا یآخ_

 سال  اون از گذشته وقته  یلیخ_

 رم یبم_

 ی ناراحت نقدیا چرا تو نمیب  بگو  حاال  زمیعز خدانکنه _

 ی زندگ نیا از_

 ی کرد ازدواج ریام با  چرا راستش چرا خب_

 کردم ی نم ازدواج کاش  اما خانم  دهیفر مفصله اش هیقض_

 

 : گفت کنارم نشست اومد

 نه   ای  شده یچ  یگیم_

  قبول   زندان  فتهین  برادرم   نکهیا   یبجا  منم  کشهیم  رو  ریام  برادر  تصادف   هی  تو  برادرم_

 از  خوش  روز  هی  شدم  عمارت  اون  وارد  یوقت  از  برم  و  ارمی ب  وارث  هی  واسشون  کردم

  و  انداخت  جونم  به  رو  ریام  بودم  باردار  یوقت   و گذاشت  تله  واسم   بار هی  نداشتم  سا یل  دست

 کشت  رو ام بچه

 ی ا تله چه یآخ_

 

 من  یسوگول

 ی س_پارت #

 



  ر یام  بگو   گفت   داد  بهم  کارت  ه ی  بودم  اطیح  تو   من   عمارت  اومد  ریام  عمو   پسر  روز  هی_

  و   کرد  استفاده  ماجرا  از  سایل  نکهیا  تا  نگفتم  بهش  و  کردم  فراموش  منم  رهیبگ   تماس  باهام

  بالها   یلیخ د یفهم رو زیچ همه ریام بعدا اما  کردیم یباز غامیپ ریام عمو  پسر با  من  یبجا

  سا یل  اما  عمارت   گرده یبرم  داره  بارداره  سا یل  گفتن   دم ی فهم  روز  ه ی  نکهیا  تا   اوردن   سرم   به

  جز  به  بودن  شاد  همه روز اون  گرفتن  واسش  بزرگ جشن  ه ی ن یهم بخاطر شد ینم  دار بچه

  ه ی تا  نداشت   باهام  یکار گه ید سا یل خانم   ده یفر مرد  برادرم دادم   دست از رو برادرم  که من

  انداخت   ها  پله  از  خودشو  و  انداخت  راه  داد یب  و  داد  پله  راه  تو  داره  کارم  نکهیا  بهانه  به  روز

  رو  بچه  سایل که گفتن  و  خوردم کتک  بازم افتاده  سایل و  هام پله  باال   من که  دی د  ریام قیدق  و

 اصال  سا یل  که  بود   دهی فهم  یچجور  دونمینم   ر یام  مادر  خانم   نی سل  روز  ه ی  تا   اما   داده  دست  از

  ی عصبان  همه  و   ریام  بگن   دروغ   که  بود  کرده   هماهنگ   دکترا  با   و   نبوده   باردار  و   گفته  دروغ

  معاون   شبید  گفتن  دمی پرس  لشویدل  شدن  جدا   سایل  و  ریام  گفتن  که  پاشدم  صبح  نکهیا  تا  بودن

  داده  طالقش و گرفته چشماشو جلو خون رهمیام ریام برا  فرستاده سا یل با  عکساشو شرکت

  بچه   اومدن   ای بدن  از  بعد  و  برگردونه  رو  سا یل  خوادیم  که  گفت   شی پ  روز  سه   دو  نیهم  اما

 ن یهم می بمون هیترک  اومدنش ای بدن تا گفت و برم  بفرسه منو

 

 ی چ مادرت و  پدر  پس  برم قربونت  یدیکش  یسخت چقد_

 کردن  فوت تصادف  هی  تو  شیپ  سالها اونا_

   بابا یا_

 

 :  گفتم داشتم دوسش  منم راستش کرد یم نوازش  موهامو و پاهاش رو گذاشت سرمو

 کنم  چکار خانم دهیفر_

 ی خوش و ی خوب به شهی م درست زیچ  همه نخور  قصه برم قربونت _

 

 : گفتم و کردم  یا خنده

 ی ندار  بچه گهید  شما_

   است  یکت اسمش تو  سال و سن  هم اتفاقا چرا_

 باشه  زنده انشاهللا_

 شم  فدات یمرس_

 



 : زد داد  مونا هوی

 یی نجای ا چرا تو سوگل_

 باشم   کجا پ_

 پاشو  سوگل زودددد  خانم  دهیفر نمیب  نی پاش_

 

 م یشد بلند  و م یدی خند

 

  ریام#

 

 : گفتم زدیم دلم  تو  چاقو  کردیم ام وانه ید  حرفاش تک  تک با  سایل

 کن  بس_

 شدم یم وانه ید  دمیدی م دختره  اون با رو تو کنم تحمل  تونستمی نم شاهده  سر به  رو خدا ریام_

 هان یکرد برقرار رابطه شرکتم  معاون هانیآ با  ی رفت عیسر هم  تو آها_

  شنهاد یپ   بهم  و اومد  هانیآ  که  رفتم  منم  بودن  دعوت  همه  بود  یپارت   هی اونشب  نه  ریام  نه_

 ...  میکن یم م یدار چکار میدونست ینم  میبود خورده مشروب هردوتامون  کن  باور داد رقص

 

 : گفتم و صورتش  رو  زدم یلیس

 سا یل یندار رو بودن  من زن اقتی ل تو_

 سوزوندم   باهات خودمو عمر  هی که کردم اشتباه_

 

 : گفت که برگردم  خواستم

 یفهمیم شدم  خون  سرطان  به مبتال شب همون  من_

 

 : گفت سمتش  برگشتم



  کردن  قیتزر آمپول بهم سرنگ هی با که دمید یم تار فقط کجام دونستمی نم بود شده بد حالم_

  بهم   دکترا  نداشتم  سرطان  هنوز  که  یموقع  یحت  شدم  آلوده  سرطان  به  دمیفهم  بعد  هفته  هی

  گفتن  دکترا شدم مبتال یماریب نیا به نکهیا از بعد اما هست شدنم باردار واسه یدیام گفتن

 کنم یم خواهش ببخش رو  من من ریام تونمینم گه ید تمومه

 

 : دمیکش داد  همونجا سرطان  نه اعصاب ی ضیمر گفتن که نایا  بود یچ  گهید سرطان

 آنااااااااا _

 داداش  بله_

 داره  سرطان سایل نینگفت  چرا_

 بهش  یگفت  سایل آخه_

 بده  منو جواب تو_

 بگم  که بود زنت مگه  ها بود  مهم واست مگه  هان  گفتمیم یچ_

 

  و   خانم  دهیفر  و  نیآرت  و  سوگل  و  مونا  شدم   دور  ازشون  و  دمی کش  موهام  تو  دستمو  کالفه

  زنگ   میگوش  کنم  چکار  من  ایخدا  گهیهمد  سرم  رو  زدنیم  ها  شن  با  داشتن   ا یسون  و  دیام

 خورد 

   بله_

 هستم  ی عابد دکتر ریام آقا_

 ن ییبفرما بله_

   اومده خانمتون شا یآزما جواب_

 خب _

 .... یروح یمار یب ه ی به مبتال زدم حدس که همونطور  شونیا_

 دکتر   نگو_

  ناقص   ا ی  ن یجن   سقط   باعث   تونه ی م  گفتم   که  همونطور   شن  مداوا  د ی با  اما  سخته   درسته   نی نیبب _

 بودنش 

 

 فهمم ینم  واقعا من گفتی م بود  یچ نی ا رفتیم راه مخم رو  داشت حرفاش



 

 ن یشنو یم رو صدام ریام آقا_

 م یکن سقط رو نی جن  دیبا  می کن چکار دیبا  حاال  بله_

 باشن  درمان  تحت  دیبا   کنهینم  دوا ی درد ن یا نه_

 خدانگهدار  حتما_

 خدانگهدار _

 

 کنم  چکار ایخدا  دیپاش   هم از ام خانواده  اومد م یزندگ سر به یچ  ایخدا

 

 : گفتم که بودن  نشسته  هم کنار همه

 کا یآمر گردمیبرم فردا من_

 

 : گفت  و زد  لبخند سوگل

   خوب  چه_

 تنها  خودم نهیا منظورم  نه_

 

  گه ید   نباشم   منم   اگه   دونستمیم  شد   جمع  سوگل  ی چشما  تو   اشک  انداختم  ی نگاه  بهم   همه

 برم  که بودم  مجبور اما مونهینم  واسش یهمدم

 

 : مونا

 شده  یزیچ  داداش_

 نشده  ی زیچ نه_

 

 : آنا

 ی اومد تازه  که تو_



 ست ین  شرکت سر باال  یکس برگردم  خوامیم_

 

  راه  و شدن  سوار هم خانم دهی فر و سایل و  سوگل اومدن بدنبالم  اوناهم که نی ماش سمت رفتم

 .....  کردم یپل  ین یغمگ  آهنگ هی و  کردم روشن رو ضبط م یافتاد

 

 بود  ظهر یکای نزد الیو  به  میدیرس

 

  سوگل#

 : گفتم  ریام اتاق تو رفتم

 ام یب  منم شهینم_

 نه   که گفتم_

 ر یام مونمیم تنها نجایا من_

 ی ستین  تنها  تو  هستن آنا و  مونا هست ایسون  هست  دی ام نجای ا یستین  تنها  تو_

 ریام ستم ین  راحت اونا  با  من_

 

 من  یسوگول

 ک ی _و_ یس_پارت #

 

 

 : گفت و  کرد قاب دستاش با  صورتمو

 باشه  دارم دوست   که نکن فراموش چوقتی ه باشه ادتی  نمی ا فقط خانمم برم  مجبورم_

 شه یم  تنگ  واست  دلم من_

   زم یعز شهیم  تنگ  تو  واسه دلم  منم_

 ر یام امی ب منم  بذار_

 ام یم بخدا برم  قربونت زمیعز  مدت هی واسه فقط_



 

 

   شدمیم خفه  داشتم واقعا بود گرفته ام هیگر

 

 ی گردیبرم یک_

 زود  ی لیخ زوددد_

 

 کرد باز رو در مونا  که خودم رو دمیکش رو پتو   و تخت  رو  نشستم

 ناهار  نیا یب_

 

 :ریام

 م یا یم االن_

 

   می نشست زیم یرو و نییپا  م یرفت رون یب  میرفت  اتاق از و گرفت دستمو  اومد

 

 : مونا

 ی خوری نم چرا زمیعز سوگل_

 ندارم  لیم_

 

 : آنا

 اد ینم  خوشت من پخت دست از ای_

 ندارم لیم است خوشمزه بخدا هم  یل یخ نه_

 

 : دیام

 ام ی م باهات  منم ریام یراست_



 

 :ریام

 ی داشت  واجب  کار که تو_

 ده یم انجامش  ای سون اما اره_

 م یر یم زود صبح  خوب باش  هان_

 

 : مونا

 د ی خر میبر  یایم سوگل_

 

 : ا یسون

 دارم  دوست   منم آره عه_

 

 

 : آنا

 ام ی نم من یول نی بر شما_

 

 : سایل

 نطور ی هم منم_

 

 : مونا

 سوگل یایم_

 اره_

 

 م یکرد جمع  رو زیم مونا و  آنا کمک و  شدم بلند

 



 م ی بود ها ظرف  شستن مشغول  آشپزخونه  تو  مونا منو سلایر نگاه بودن  رفته هیبق

 

 : مونا

 کرد  ف یتعر واسم  زویچ  همه خانم دهیفر سوگل_

 خب _

 شدم  ناراحت ی لیخ بخدا یزمیعز_

  ی زن  دنبال   برگرده  ها  رتیغ   ی ب  نیا  مثل  چرا  آخه   دلخورم   داداشت   ریام  دست   از  من   مونا _

 ....  که

 یندار خبر مگه_

 ی چ از_

 سا یل یماریب_

 یماریب چه_

 ی نگ  یکس به  بده قول_

 وانه ی د قول_

 داره  خون  سرطان سایل_

 

 : گفتم گرفتم دهنم در  دستمو

 شش یپ  برگشته  نیا بخاطر ریام_

 باشه   نیا بخاطر  نکنم فک_

 یاله یآخ_

 مثل  ها  ینکن  فرض  بهیغر  منو  جون  سوگل ...داره  خودشو  یای بدبخت  یکس  هر  ینی بیم_

 باشه  خواهرت

 باشه  ی خوب یلیخ_

 کا یآمر می گرد یبرم شهیهم  واسه ادیب  ایبدن   بچه ی وقت  هم ما_

 ن یاومد چرا اونوقت _



 بود  ا یدر و  هیترک  عاشق یروان  آنا چون_

 

  لم یف  غرق  همه   شی نما سالن  تو  می رفت  ها  ظرف   شستن   از  بعد و خنده  ریز  م یزد   هردوتامون

   بود ختمش مراسم و بود   مرده عشقش که بود یدختر بودن 

 

 نداشت   زدن کیج جرأت یکس

 

 سلایر#

 

  ن یبزار  تروخدا  د یکن   ولم   نمرده  آراز  ن یکن  خاک   منم   تروخدا   نمرده  من   عشق  نمرده  اون  نه_

 شش یپ برم

 

 ..  بردنم  و  دنیکش یم زور به  دستما همه

 

 بعد   سال چند

 

 یی کجا  جون مامان_

   حموم  تو نجامی ا دخترکم_

 

 بگو  کتهید  برام ای ب مامان  عه_

 جان  مامان  امیم االن_

 زودددد  عههههه_

 

 ....   بود آراز خود هیشب  یلجباز از افتادم راه دنبالش و  شدم الیخی ب لباسا  شستن از

 



 ان یپا

 

 سوگل#

 

 بود  یچ  اش هیقض اوهوم _

 

 : آنا

 شد  تموم ن یغمگ ی ول بود العاده  فوق دختر_

 

 :ریام

 ام  خسته  بخوابم  برم من_

 

 : مونا

 یسرظهر_

 اد ی م خوابم من د یخر نی بر شما_

 باشه  هوم _

 

 زدم  یلبخند که زد  بهم یچشمک

 

 : ا یسون

 ان  یاومدن ایک  میبر  نیپاش  یاعل ی_

 

 م یکرد باال دست مونا منو

 

 : ا یسون



 ن یپاش خب_

 

  کرد یم  چکار  نجای ا  نیا  زد  خشکم  دمید  که  یا  صحنه  از  اتاقامون  تو  می رفت  بدو  بدو  مونا  منو

  ش یآرا  و  دم ی پوش  مخصوص  لباس   هی  کردم  ولش   کنم   دارش یب   ومد ین  دستم  خوابه  بود  معلوم

  سمت  شدم بلند  و زدم ریام سر یموها ی رو  یا بوسه و  اومدم تخت سمت و کردم یمیمال

  با   که  بودن   منتظرم  ایسون  و  مونا  شدم  خارج  اتاق  از  و  فرستادم  براش  یا  بوسه  رفتم  در

 : گفت  مونا دنمید

 اومد  خداروشکر_

 

  هر   بود  جالب  میافتاد  راه  رفت  قرمزش  ن یماش   سمت  که  مونا  دنبال  و میزد   قهقه  ایسون   منو

 م ی نشست عقب دو

 

 : ا یسون

 جون  مونا ادی م آقاتونم مگه_

 

 : مونا

 تنبلن  آقاهاتون شما البته_

 

 : گفتم و  دمی خند

   خودتن یداداشا  نکهیا مثل_

 

 م یشد  خارج  الیو  از  و  شد   باز  موتیر  با  نگیپارک  در  و  زد  استارت  مونا   و  مید یخند  ییتا  سه

 

 : گفت کردیم یرانندگ کهیدرحال مونا

 ن یاحمق شما_

 



 : گفتم شد هم در ا یسون منو یاخما

 د؟ یببخش _

 

 : گفت و دی خند

 داره  لیدل باشه  باالسرم  همش آقامون ستم ین  نی ا مرده کشته منم  ها یروان آخه_

 

 : گفت  ای سون که کرد عوض رو  دنده

 لش؟ یدل_

 

 : مونا

 شه ینم یخال  خودت ب یج آخه گم یم بگم؟باش_

 

 : گفت شد هم مونا  خود خنده باعث که خنده  ریز م یزد یپق  ایسون  منو

 کنن  خرج واست  اونا بزار گمیم یجد_

 

 : گفتم

 کنه یم درست رو کار رمز دنیپرس ه ی باهامه کارتش نباش  من نگران_

 

 : گفت مونا  که م یدی خند بازم

 یکن  خرج خودت خساب عه  یخوایم ا یسون یچ  تو_

 

 : گفت که بود  گرفته خندم

   م یکن خرج اون کارت از کرد سفارش یول  ومدهین  آقامون نوچ_

 

 : ا یسون موند منتظر و ترمز رو زد  که مید یخند مونا منو



 ی سادیوا_

 

 :  مونا

 ی انگار تو ای سون یروان نامزدمم  منتظر نای بخشیم_

 

 : گفت و  کرد باز  رو در می شد ساکت  نی آرت دنی د  با  که خنده  ریز میزد  دوباره

 سالم_

 

 : گفت مونا که میگفت  بهش یسالم همه

 چطوره  ما عشق_

 

 : نیآرت

 توعه   کنار در  یوقت  تا  هیعال_

 

 ومد یم عشوه  نی آرت واسه ی ه فرمون پشت  مونا که مید یخندیم  بهشون  زیر ایسون  منو

 

 : نیآرت

 مون یند   کشتن به  مونیم فقط یییهو_

 

 : گفت مونا میشد  کشته کردمیم فک آن  هر که داد فشار گاز پدال رو پاشو   چنان مونا

 منم؟  مونیم_

 

 : نیآرت

 نم یبی نم نجایا رو  یکس تو جز گهید اره_

 



 م ی دیخند  ایسون  منو  بازم

 

 : ا یسون

 من  حساب به م یبخور  یبستن  میبر_

 

 من  یسوگول

 دو _و_ یس_پارت #

 

 

 : مونا

 م ی بخور  میبر  توعه  حساب اگه_

 

 : گفت نیآرت که م یدی خند

 ا ی نش مون یپش  کردنت مهمون از زنداداش_

 

 :   گفت و  داد سر یا قهقهه ا یسون

 راحت  التونیخ_

 

 : مونا

 م یبر یاک_

 

  م ی شد  وارد  و میرفت  یفروش  یبستن   سمت میشد   ادهی پ  و  کرد  پارک  ابونیخ  گوشه  رو  نیماش

 م ی بود سفارشاتمون   منتظر و  مینشست  زیم ه ی رو داشت  یخوب  دمان یچ

 



  سفارش   یبستن   جی هو  ایسون   بود   ختهیر  روش   انار  دانه  دانه  که  دادم  سفارش  یبستن   هی  من

 ....  فالوده یبستن  هم مونا  و  نیآرت  و داد

 

  خوردن  مشغول کردم  هوس   واقعا گذاشتن زیم رو و اوردن  سفارشاتمونو  قهیدق  چند از بعد

 : گفت  مونا که شدم

 بخور  دوتا  تو_

 

 : شد گرد چشام  تعجب از

 چرا_

 فسقل  اون انه ی  خوادیم  هم اش  عمه زیعز  اون زمیعز خب_

 

 : گفتم می دیخند  ایسون  منو

 خوره یم مامانش  با ش یجون عمه_

 

 : مونا

   نخوره اون که شهینم ی بخور د یبا گلم شرمنده_

 

  از   بعد  داد  سفارش  رو  گفت  گارسون  گوش  در  خودش  که  یبستن   و  زد  صدا  رو  گارسون

  ولع   با   نخوردم  که  چطور  شدم  مرگ  ذوق  اوردن   واسم  که  ی قیق  یبستن   از  لحظه  چند

 زدم  رو اتصال دکمه دراومد  صدا به  میگوش  که خوردمیم

 بله _

 ی کجاب_

 ی خوب ریام عه_

 یی کجا یمرس_

 د یخر رفتم  نگفتم مگه_

 گذرهیم خوش کردم فراموش  هان_



 م یخوری م یبستن م یدار ی خال جات اره_

 د یباش   خوش خوب_

 یمرس_

  ی خواست  یچ   هر  تولدمه  خیتار  کارتم  رمز  ارین   در  یباز  ونهید  یراست  زمیعز  نشم  مزاحمت_

 باشه  بخر

 حتما _

 

 : گفت و  دیخند  گلو تو از بود  معلوم

 باش   خودت مراقب_

 خدانگهدار چشم_

 خداحافظ _

 

 : ا یسون

 بازار  میبر  نیش  آماده شمام کنم حساب  برم من_

 

 : گفتم

 ا ی سون کنم حساب  من بزار_

 بعد  دفعه  شما کردم مهمون من ی شد وانهی د_

 

  ی بستن از ا یسون همراه و  می شد بلند خودمون کردن  مرتب  از بعد هم ما  صندوق سمت رفت

 .... داشتن  هم   ییلباسا  چه  بود   هم  یشلوغ  بازار  عجب  م یشد  بازار  وارد  و  م یشد  خارج  یفروش

 

 : مونا

 بشم  مرگ ذوق که االنه سوگللل یوا_

 چته  چرا_



 خوشگله چه نی بب لباسو اون_

 

 : گفت و  سمتمون اومد نیآرت

 فعال کن دیخر ریبگ  مونا کارتمو ایب  برم  دیبا  ه یفور کارم من_

 

 م یشد  زدن دید  مشغول نی آرت با  یخداحافظ از بعد

 

 کن  امتحانش داخل برو  ایب  خو_

 

 : ا یسون

 واست  باشه تنگ مونا  کنم  فک کمی_

 

 : مونا

 ام  گنده من چقد  مگه ییوا_

 

  اول   دارید   همون   از  و  بود  یا  العاده  فوق  دختر  مونا  شیی خدا  خنده  ریز  می زد  ا یسون  منو

  واسه   دلم  وسط  ن یا  بود   شده  د یام  دلبر  و  بود  یآرام  و  خوب   دختر  هم   ا یسون  اومد  ازش  خوشم

 چاره یب  سوختیم سایل

 

 : مونا

 م یکن پارو  خودمون با  بخدا رو بازار  که االنه دخترا_

 

 : گفت ایسون  و  می دیخند  سه هر

 م ی کرد دی خر حد از شی پ_

 



 : مونا

 هست  یزیچ هی فعال یول اره_

 

 : گفتم

 م یبر شه یم کی تار داره  ندارم پا  گه ید خدا ترو  نه یوا_

 

 : مونا

 گه ید  روز هی واسه  بمونه  پس  باشه_

 

 : ا یسون

  اره یوا_

 

 .... م یکرد حرکت الیو  روبه و می سوارشد عیسر

 

  بودن   گرفته  مون  از  رو  حرکت  ی نا  گهید   که  بودن   ادیز  اونقد  د یخر  یها  سهیک  م یدی رس  یوقت

 : گفت بود   نشسته تخت  و  ریام شدم اتاق وارد  و برداشتم   رو ها سهیک

 ی دینخر  تاریگ_

 مهیچ  واس_

   یبزن  آهنگ_

 شام  ایب  پاشو...رمیگیم  هیبق از بزنم  خواستم _

 

 : گفتم  ی خور غذا  سالن تو  و  رفتم ن ییپا ها  پله از شام خوردن برا و  کردم عوض لباسامو

 س ین حاضر غذا_

 د ییبفرما خانم  چرا_

 



  ریام#

 

 خانم  مونا یکرد چه به  به_

 

 : مونا

 گلم  داداش  جان نوش_

 

 : آنا

 مرغ  نی ا شده خوشمزه چقد  بله_

   ها یگرفت کم دست  خواهرتو_

 

 

 : دیام

 م یریم چند  ساعت  داداش_

 صبح  هشت ساعت _

 

  ش یپ  ینجوری ا  اگه  که  هم  سایل  بود   انینما   صورتش  تو  غم  که  انداختم  سوگول  به  نگاه   هی

   گرفتیم یافسردگ رفتیم

 

 :سوگول

 ریبخ  یهمگ  شب بخوابم  رمیم من_

 

 : مونا

 ی نخورد یزیچ سوگل_

 ندارم   لیم ممنون_



 

 اصال  سا یل  اتاق  تو  رفتن   افتاد  راه  دنبالش  هم  ای سون  رفت  اونم   خورد  غذاشو   آخر   تا که  دیام

 رفتم  خودم اتاق سمت و  شدم بلند منم بود نزده غذاش به  دست  نبود نجا یا انگار که

 

  ال یو  پشت   برم   گرفتم   می تصم  و   برد ینم  خوابم   دم یکش  دراز  روتخت  فقط  بود   آماده  المیوسا

  کنار   رفتم  عمارت یپشت  در  از  نیچ  پاور  نی چ  پاور  دموی پوش  رو  کتم  بزنم قدم  ساحل  کنار

 .... کردیم  یمخف از شویرحم یب   شهیهم واسه ا یدن کاش بود گرفته دلم یلیخ ساحل

 

 

   یراو#

 

 ....  رهیگیم نظاره رو ساحل کنار ریام یزدنا قدم پنجره پشت از فقط سوگل

 

 کرده  خراب ینجوریا شوی زندگ چرا که زهیریم اشک پنجره پشت  از هم سایل

 

 کنه  دایپ  نجات   زودتر داره  دوست  و خرابه  حالش هم ریام

 

 بود   بد  حالشون همه اونشب

 

 سوگل#

 

  ی چجور دونم ینم  و دم ی کش دراز تخت  رو  رفتم سادم یوا  پنجره  پشت بس از شدم  خسته گهید

 ..... برد  خوابم

 

 ها  رهیم  ریام االن بابا  یا....صبحانه  ایب  پاشو دختر عه_

 



  و   کردم   عوض رو  لباسام  من  و رفت  مونا  کمد   در  رفتم  و  شدم   بلند هوی ریام  اسم  دنیشن   با

   بودن زیم  سر همه نییپا  رفتم بدو   بدو

 نشستم  و کردم یسالم

 

 : مونا

 آوردم  ترو اسم یآخر احمق سوگل نی ا شدیم بلند   مگه داداش_

 

  رفت ضعف  واسش دلم  که دیخند  گلو ته ریام

 

 : آنا

 ن ی گردیبرم ی ک نیبر  داداشا_

 

 : دیام

 دونم ی نم رو  ریام آقا حاال  امیم  زود که من_

 

 من  یسوگول

 سه _و_ یس_پارت #

 

 :ریام

 دردنکنه   دستتون  شم حاضر برم من  میا یم باهم_

 

 : آنا

 جان  نوش_

 

 : گفتم منم اتاقش تو رفت  و رفت باال  ها پله از ریام



 دردنکنه  دستتون خورمینم  گهید_

 

  دورتا   که  اطیح  شکل  یآب  حوض  یرو  نشسشتم  یپشت   اطیح  رفتم  و  الیو  در  سمت  رفتم

   اومد ریام که د ی نکش  یطول بود رنگارنگ  ی ها گل از پر دورش

 یی نجایا چرا_

 کنم  چکار یرفت  که کنمیم فکر نیا  به دارم_

 

 : گفت خورد گره هم تو  اخماش

 ام یم گم ینم مگه_

 ی رفت  یبر ریام خورمینم رو حرفا  نیا گول من_

 کنم یم  خواهش سوگل_

 تروخدا ام یب  منم بذار ای ب کوتاه  کنم یم  خواهش تو از من_

 ا یب  کوتاه تو تروخدا  یبمون نجایا د یبا سوگل نه_

 

 دوباره  حوض لبه نشستم

 

 : گفت  ریام که رفتم الیو  سمت و  شدم بلند

 ی خونیم آهنگ هی_

 بار؟   نیآخر واسه_

 

 : گفتم کرد اخم

 آهنگ  بدون_

 ارهی ب تارشو یگ گفتم  مونا  به  نه_

 

 داد  دستم رو تاریگ و  اومد سمتمون  که دمید  رو مونا هوی



 

 :ریام

 بخون _

 

 : خوندم  رو اومد ذهنم تو که االنم حس با  آهنگ ه ی کردم شروع

 

 ازم یریم در  تو که ست ین  خودم دست هیبارون  چشام

 عاشقم   بد  چقدر آخ غم  رهیگی م مو شونه

 

 رشی زنج مثله رتگت خوش ی  مو عطر  به خوردم گره

 عشق  رهیگیم جونمو پام   رو سمیوا امیم تا

 

 ز یر هی  دستمه تو  یگوش

 ض یمر منه خوابم یم  عکست  ش  یپ

 

 زیچ  هی فقط گفتم حرفامو همه

 باش   یخوایم هرجور ایب

 

 پرت  حواسه فرمون پشته

 کرد  وونهید  تو  داشتن دوست منو

 

 سرد  یهوا تو  برم ی ک دله تو

 کاش  یا یبرگرد هوی

 

 



 

 بخوابم  امشبو  دیشا  که بزن  بهم یحرف هی الاقل

 آبم  یرو ُمرده قالب یآرزو تو ام یماه  هی من

 

 ز یر هی  دستمه تو  یگوش

 ض یمر منه خوابم یم  عکست  ش  یپ

 

 زیچ  هی فقط گفتم حرفامو همه

 باش   یخوایم هرجور ایب

 

 پرت  حواسه فرمون پشته

 کرد  وونهید  تو  داشتن دوست منو

 

 سرد  یهوا تو  برم ی ک دله تو

 کاش  یا یبرگرد هوی

 

 

 

  با   هوی  که  خوندمیم  و  بودم  ریام  رهیخ  فقط   من  نمیبب   چشاش  تو  رو  غم  تونستمیم  یبراحت

  فقط   هیبق  بود  یاشک  سایل  یچشما   و  بودن  اونجا  همه  اومدم  خودم  به محکم  دست  هی  یصدا

  در   وار  زمزمه  و  کرد  بغل  محکم  منو  اونم   کردم   بغلش  و   سای ل  سمت  رفتم  بودن  ناراحت

 : گفت گوشم

 سوگل ببخش  منو_

 

 : دیام

 رفتنه  وقت_



 

 هیگر  شدن  خارج  الیو  از  و  دادن  تکون  ی خداحافظ  نشانه  به  دستشونو  تا  دو  هر  ریام  و  دیام

 ...  ادینم  یزود ن یا به  گهید  دونستمی م بشدت بود  گرفته ام

 

 : گفت ن یآرم هوی که عمارت  داخل میرفت

 رون یب  می بر رو ناهار_

 

 : گفت و کرد گرد  چشماشو آنا

 چرا_

 

 :نیآرم

 م ینباش هوا و حال نیا تو  یچ  که خونه میبمون   شه باز مون  هیروح  کمی  زمیعز_

 

 : گفت هم  مونا هوی

 ن یپاش   ها بچه میبر اره_

 

 : گفتم

 ندارم  حوصله من نی بر شما_

 

 : آنا

 م یدار  مهمون هم  شب پاشو ییجا یپارک یجنگل حیتفر  هی  میبر سوگل پاشو عه_

 

 : گفتم

 ی ک_

 



 : مونا

 خانوادش  و  خانم دهیفر_

 

 : گفت  نی آرت زد برق چشمام

   م یبر اخدای_

 

  ه ی  و  اهیس  یشلوار  ساق  و  یطوس  سارافون  لباس  هی  میش  حاضر  که  اتاق  سمت  میرفت  همه

  کرده   اماده  رو  لیوسا   تمام  آنا  شدم  خارج  اتاق  از  یتند  و  گذاشتم  سرم  یفرفر  یمشک  کاله

  پله  از ها چل و خل مثل هم نیآرت و  مونا بود نشسته کناپه رو ونی تلوز روبه نیآرو و  بود

 : گفت نی آرت و اومدن  ن ییپا  ها

 رون یب ن یبر همه  برپا_

 

  تو   گذاشتم  بردم   رو   الیوسا   مونا   و  آنا   کمک   منم   کرد   خاموشش  و   ون یتلوز  سمت  رفت

 : گفتم  هوی عقب صندوق

 کو  سا یل پ_

 

 : آنا

 ندارم  شو  حوصله بهتر  ادی نم گهیم_

 

 زدم  اتاقشو در باال  رفتم شدم الیو  وارد و  نکردم گوش حرفشو من یول

 بله _

 

 تو   رفتم کردم باز رو در

 ی اینم_

 ن یبر  شما نه_

 پاشو   نزن مفت حرف _



 ندارم  حوصله_

   خوبه کردن پرت  حواس برا یول برم ستم ین  یراض منم ارین  در یباز وانهی د سا یل عه_

 : گفتم  کردم  بازش و کمدش  سمت رفتم

 ی بپوش یخوایم یچ_

  هم   شلوار  هی  و   برداشت  ریحر  قرمز  لباس  ه ی  و  کمد  کنار  اومد   شد  بلند  خودش  و   دی خند

 : گفت و اش شونه طرف  ه ی انداخت موهاشو و  دیپوش  رشیز

 م یبر_

 

 م ی رفت نییپا  ها  پله از تند و  می شد خارج اتاق از هم  سایل منو

 

 : مونا

 .... کجا تو پ_

 

 : آنا

 ی ای م سایل_

 

 : سایل

 بله سوگل اصرار به_

 

 : گفت سمتمون اومد  نوشابه  جا هی  با  نیآرت  دنی خند آنا و  مونا

 ن یاورد  رو یآب  تفنگ یراست_

 

 : زد غی ج مونا

 ارش یب  برو عشقم نه  یوا یا_

 



 : اومدگفت طناب هی با  انبار تو  از نیآرم داخل رفت و  داد  تکون یسر نیآرت

 م یبند یم واستون  هم تاب _

 

 : گفت و  دیکش ی ا خفه غی ج مونا

 امروز م یکن یحال چه_

 

 : ا یسون

 ی بندیم  همه واسه ها شمینم  یراض تاب هی  به من_

 

 : گفت آنا که م یدی خند

 ن یش سوار  االی_

 

  زودتر   اونا  شدن  نیآرم  نیماش  سوار  سایل   و  ایسون  و  آنا  و  میشد   نیآرت  نی ماش  سوار  مونا  منو

 .... ما  بعد  شدن خارج الیو از

 

 : مونا

 ن یآرت ریبگ سبقت من جون  رو  تو_

 

 : نیآرت

 م ین یب یم االن_

 

  کنار   سبقت  نیح  در  میبخون   دیبا  رو  اشهد  گفتم  که  داد  فشار  گاز  پدال  یرو  رو  پاش  چنان

 م ی دیخند یم بهش  ما  و ووردیم در  زبون مونا نای ا نیآرم نیماش

 

 : مونا



 د یبخر  هم یخوراک  واسمون ن یآرت یراست_

 

 : گفت دیخند   هم ن یآرت که خنده ریز زدم یپق

 گه ید یامر نانازم  دختر  چشم_

 

 : مونا

 قهلم  باهاتون اصال_

 

 من  یسوگول

 چهار _و_ یس_پارت #

 

 : ن یآرت خنده ریز م یزد ی پق  نیآرت منو

 خرم ی م االن نکن اخم باشه_

 

  سخت   اما  بود  نشده  ساعت  هی  هنوز   نکهی ا  با  بودم  افتاده  ریام  ادی  نی آرت  و  مونا  دنی د  با

  ن یآرت  که  میبود   مارکت  سوپر  هی  در  کرد  بلند  سرمو  ترمز  رو  زد  نیآرت.....  بودم دلتنگش

   شد مارکت سوپر وارد و  شد اده یپ

 

 شد  مارکت سوپر وارد  اونم شد ادهیپ  هم نی آرو ستادندیا هم اونا نیآرم نیماش

 

 : گفت ن یآرت تو اومد یخوراک ی ها سه یک با  نیآرت که د ینکش طول قهیدق  چند

 ی کرد یخال رو بمیج گه ید خانمم _

 

   خنده ریز میزد

 



 : مونا

 ه یچ واسه  شوهر  پس  باشه  ینجوریا  دمی با_

 

  شه یش  به  سرمو  می افتاد  راه  و  زد  استارت  نیآرت   و  کرد  روشن  رو  ضبط  مونا  میدی خند  دوباره

  خوابم   چجور  دونمی نم  و بودن  شده  نیسنگ  هام   پلک  کیموز  نیغمگ یصدا  با و  دادم  هیتک

 ..... برد

 

 ...  سوگل_

 

  گره   ایسون   نگاه  با  نگاهم  خوردیم  گوشم  به  آب  مینس   و  گنجشک  یصدا  کردم  باز  چشمامو

 خورد 

 شو  ادهی پ پاشو _

 

 : گفتم  و  شدم بلند

 کو   ه یبق_

 کنن  دایپ  خوب یجا ه ی رفتن_

 

 شش یپ  می بر که زد  سوت هی نیآرم که شدم  اده یپ

  و   بود  جنگل  داخل  بود  یقشنگ  یجا  واقعا  می افتاد  راه  هم   ا یسون  منو   و   می بست  رو  ن یماش  در

  تنم   از  یخستگ  کردم  احساس  واقعا  داشت  انیجر  اونجا   بود   محشر  صداش   که  هم   رود   هی

 رفت در

 

 : مونا

   قشنگه_

 

 : گفتم



 ی لیخ اره_

 

 :نیآرم

 شه یم هم تر قشنگ  االن_

 

 : گفت میکرد  نگاهش گرد ی چشما با همه

 ن یخوای نم تاب بابا  هیچ_

 

 : مونا

 زود  بدو عه_

 

 : آنا

 باش  خودمو عشق جان  آخ ی جانم یا_

 

 : نیآرت

 ن ی دینم  کمک ها بچه  االی_

 

 : مونا بود اورده لهیوس بس از بود نمونده واسش  یجون  چارهیب  میکرد نگاهش 

 ی خوای م یچ کمک کن امر شما_

 

 : نیآرت

 ن یبنداز رو انداز ریز_

 



  ن یآرم  ییچا  کردن   درست  دنبال  رفتن  ایسون  و  سا یل  می شد  انداز  ریز  انداختن  مشغول  مونا  منو

  وانه ی د  بود  محال  نا یا  کنار  در  واقعا  وردیم   لهیوس  رفتیم  هم  ن یآرت  بود  تاب  بستن   مشغول  هم

   شم

 

 : نیآرم

 ه یکاف بستم   تاب سه حاال  تا بابا_

 

 : آنا

 تروخدا   عشقم نه_

 

 م یشد  تاب   سوار و  می کرد استفاده  فرصت از آنا و  مونا منو  شد  مشغول دوباره  و گفت  یاوف

 

 :نیآرم

 بده  حول  یک نین یبش  تاب تو  نیخوا یم همه شما  اونوقت ببندم اگه بخدا_

 

 : گفت مونا  و  می دیخند   گهید  بهم تامون   سه کمی

 نبند  پس  توعه   با حق_

 

 زد  غیج  مونا هوی  نشست  و گفت یجون آخ

 

 : آنا

 ه یچ_

 

  مونا   پشت   من  باری   افتاد  جونمون  به  یآب   تفنگ  با   ن یآرت  که  می کرد  نگاه  رو  عقب   میبرگشت

 : گفتم  من  پشت  مونا باری  شدمیم میقا

 نموند  واسمون جون نی آرت داش_



 

 : نیآرت

 حقتونه  که ن یریبگ پس نی شد خسته  عه_

 

 : گفت دی کشیم قهقه آنا  که کردم بلند سرمو زدن بهم توپ  هی هوی  که دنبالمون  افتاد دوباره

 بزنمت  خواستمینم  بخدا_

 

 نکن   که زدیم غی ج آنا و آنا  دنبال افتاد  نیآرت

 

 : گفت تاب تو  انداخت  خودشو  و رفت ع یسر مونا

 دم یم حول بده  حول سوگل_

 

  ی کی  سوار  اومدن  هم  سایل  و  ای سون  زدیم  غیج  یخوشحال  از  که  دادم  حولش  و  کردم  دییتا   منم

 : گفتم دادی م حول رو ای سون هم سایل و  شدن گهید

 ن ی پاش  ما نوبت  آقا گهید  بسه_

 

 : گفت مونا نشستم من  نییپا  کرد پرت  خودشو خنده با مونا

 ی وفتین  دمی م حول تند_

   نباش  نگران_

 ی ترسینم_

 نوچ _

 باشه _

 

  شاخ   به  بخورم  االنه  گفتم  که  داد  حول  تند   اونقد  جلو  به  رو  داد  حولم  و  عقب  دمیکش  هوی

  ا یسون   و   نیآرم  و   آنا  کردمیم  نگاه  رو  عتیطب  لذت  با   من   و داشت  جان ی ه  یل یخ  یول درختا



  و  ن یآرت و  مونا  منو  ششون یپ  م یرفت  ماهم  که م یبود   مونده نفر  سه  ما  و  وسط  گل رفتن سایل و

 گروه  هی  سایل و  نیآرم و  آنا م یشد گروه هی ا یسون

 

 :نیآرم

 ه ینخود  تونیک ی عه_

 

 : مونا

 چرا_

 ن یاد ی ز یکی_

 

 : آنا

 ی نخود سوگل_

 

 :  اومد در  دادم

 ستم ین  ینخود من  رینخ_

 

 : ا یسون

 ی نخود من باش_

 

 باشه وسط ما  میت  اول شد قرار و م یکرد موافقت همه

 

 زدن یم رو هیبق  اول و  دونستنینم اونا و  نداشت حرف   میباز چون بزنن منو بود محال

 

  منو   رونیب   رفت  هم  ایسون  گهید   پرتاب  دو   رونیب  رفت  و  سوخت  مونا  پرتاب  نیسوم  سر

 : نیآرت م یموند نیآرت



 ی کنیم چه  نمی ب سوگل اخدای_

 

  موندم   من  و رونیب   رفت  هم  نی آرت  گهید پرتاب  چهار میشد   یباز  مشغول  دوباره  و دمی خند

 : گفتم وسط

 چنده  تا_

 

 : آنا

 سه_

 

 :نیآرم

 دو _

 

 : گفتم

 ن یراحت هرجور  باشه_

 

  وسط   اومدن  همه  دوباره  دهی فایب  بازم  زد  رو  یآخر  آنا  دهیفا یب   اما  زد  رو  پرتاب  ن یاول  سایل

 : گفت سایل

 ه ینخود  اون ه یقو سوگل سی ن قبول نیا_

 

 ی نخود  شدم و کردم قبول

 

   برد  نایا  مونا میت آخر و م یشد خسته  که میکرد ی باز دست چند خالصه

 

  واسش   رو  ها   کباب  خ یس  من   و   کرد   آماده  رو  زغال   ن یآرم  می نشست  انداز  ر یز  رو   و  میرفت

 زد  صدام  مونا بردم

 مونا  هیچ_



 م ی بزن قدم  می بر ا یب_

 

  دوست   رو  مونا  یلیخ   میبزن  قدم  میرفت  باهم  مونا  منو  سمتش  رفتم  شتابان  و  نکردم  مخالفت

   داشتم دوستش خواهر  یجا و  بود یا العاده  فوق دختر  واقعا داشتم

 

 : مونا

 جانممممممم یا_

 چته؟ _

 ن یبب رو گل نیا_

 وانه ی د_

 

 گل واسه  ذوقش  از دمیترکی م داشتم و  ومدیم  خندم

 

 : گفت هوی سرم رو  گذاشت رو گل و  سادی وا روم روبه هوی

 سوگل برسرمون خاک ییییه_

 چته  هیچ_

 ی کرد یباز و  یبود باردار  تو_

 

 من  یسوگول

 پنج _و_ یس_پارت #

 

 

 

 : گفتم و زدم قهقهه

 شده  یچ  که حاال_



 ی کنیم یباز  نه ی شیم سوار تاب نه  بعد  به االن از کردم فراموش اصال دختر وا_

 نکنم   استفاده ازش چرا روزه دو  ایدن   وانهید  عه_

 

 : گفت و دی خند

 اده ی ز ایدن  هنوز جونا  ما واسه اووووه_

 

 : گفتم  و  زدم یلبخند

 کنه ینم خبر مرگ_

 

 : گفت و  کرد زونیآو گردنم دور  دستشو

 ه یچ یسلف  هی با نظرت_

 العاده  فوق_

 

 دراز  ها  چمن  یرو  بود  بایز  واقعا  که  گرفت  عکس  هی  مونا  و  می گرفت  ژست  هردومون

 م ی زدیم حرف  و م یدیکش

 

  خنده  از اشت که شدم بلند  جا  هی  کردم پرت دستشو  که دردماغم گذاشت  یزیچ ه ی مونا هوی

 : گفت کردیم سکته

 بود  گل هی..بابا ..ه یچ...چ_

 

 خنده  از کرد غش  دوباره

 

 نکنم  که زدیم  غیج ی ه دنبالش افتادم برگ  هی با  منم

 

 : گفتم شدم خسته گهید  خودمم



 ها   بچه شی پ  میبرگرد_

 م یبر_

 

  م یشد   خوردن  مشغول  و  مینشست  سفره  کنار  هم  مونا  منو  بود  حاضر  گهید  غذا  ششونیپ  میرفت

   گذشت خوش بهم ی کاف حد به امروز واقعا

 

   فونیآ رو زد خورد زنگ   م یبود سفره سر که یحال در  ایسون  یگوش

 الو_

 جونم  ایسون  سالم الو_

 

 بود   ششیپ  ریام االن ا یخدا دیچ یپ ی گوش تو دیام یصدا

 

 ن ید یرس ی خوب زمیعز سالم_

  اره خوبم برم قربونت _

 خوبن؟  نای ا عمو زن  خوب_

   خدمتت دارن  سالم خوبن همه_

 دم یام ی ایم یک_

 فردا  پس نه فردا_

 ی چ ریام عه_

 شرکت رفت  امروزم تازه  ادی نم فعال شلوغه سرش  ریام نوچ_

   باشه سالمت خو  عه_

 یی کجا  زمیعز یمرس_

 ی خال جات  ریام خوب یجا  هی_

 ن یی کجا_

 جنگل  ح یتفر_



 

 : گفت خنده  ریز  زدن همه که ومد ین  صداش لحظه هی

 ن یرفت ن یدی د دور منو چشم_

 

 : گفت و  انداخت باال ابرو ا یسون

 ی کردیم هم االن فکر یگشت یبرم ی وقت_

 

  زد ینم  زنگ   بهم  یحت  بودم  کرده  بغض  گردهیبرنم  د یام  با  ریام  نکهیا  از  ی ول  بود  گرفته  خندم 

 نامرد   بپرسه حالمو

 

 

 

  عقب  صندوق میگذاشت و میکرد جمع رو سفره و ظرفا سایل و  آنا منو ناهار خوردن از بعد

 م ی نشست  میرفت یخوراک خوردن واسه بدو  بدو  همه اومد یخوراک یها  سهیک با مونا که

 

  م یخوردیم  فقط  زد ینم  حرف   کس  چی ه  م یشد  خوردن  مشغول  و   م یبرداشت   پفک   ه ی  کدوممون   هر

  ن یآرت  و   مونا   بود  ی گوش  مشغول  و بود  ده ی خواب  دستش رو  هم   آنا   و   بود   ده یکش  دراز  نیآرم

  سرش   ریز  دستشو   هم  سایل  بودن  هاشون  یگوش  مشغول  گه ید  هم  شونه  یرو  هم   کنار   هم

  م ی بود  ای سون  یگوش  تو دنی د  مشغول  هم  ا یسون  منو  بود  تخمه خوردن  مشغول  و  بود  گذاشته

 م یخورد یم پفک  و

 

 ..... بود  برده خوابم ی ک دونمینم

 

  سرشو   مونا  دن یخواب  طرف   ه ی  از  کدوم  هر  دمی د  کردم  باز  چشم  ها   گنجشک  یصدا  از

  بود   خواب  و  بود  سرش  ریز  دستش  هم  ایسون  بود  دهیخواب  و  نیآرت  نهی س  رو  بود  گذاشته

  بود   یخال  جاش  افتادم  سایل  ادی  هوی  بودن  دهی خواب  دستش  رو  آنا  و  بود  دهیکش  دراز  هم  نیآرم

  رفتم   کردمیم  داشیپ  نمی ب  رفتم   و  دمیپوش  رو   مییدمپا   شدم  بلند  بود  کجا  دختر  نیا  پس   نبود 

  کردم   نگاه  رو  جا  همه  و  برداشتم  قدم  بود  رفته  کجا  پس  نبود  کردم  نگاه  رو  نیماش  داخل



  بود  گذاشته  گردنش  ریز  دستشو   ه ی   اونجا  نفر هی دمید چشمه  کنار   رفتم   نبود  سا یل  از  یآثار

 : گفتم و  دمیکش یق یعم نفس   بود  سای ل کینزد  رفتم کم کم بود   آب تو گشید دست  و

 سا یل_

 

 : گفت سمتم برگشت  تند هوی

 دم یترس یآ_

 

 : کنارش  رفتم  بود کرده هیگر بس  از بود  اشک پر چشماش

 ترسوندمت   دیببخش _

 سرت  فدا_

 

 : گفتم و  کنارش نشستم

 یی نجایا چرا_

 شم  بهتر کمی آب کنار اومدم بود گرفته دلم_

 گرفته  دلت چرا_

 نم ی زم یرو فرد ن یبدبختر سوگل... من_

 گفته  نوی ا یک هیچ  حرفا نیا_

  وضع   نیا  نتونست  مادرمم  شد  کشته  و  شد   کی شل  بهش  پدرم  بودم  بچه  یوقت  بدبختم  چرا_

  نکرد   قبول  یکس  منو  مرد  میبد  رو  دکترش  دوا  خرج  مینتونست   و  شد  ضیمر  کنه  تحمل  رو

  مثل  دردنکنه دستشون  کردن  قبول یفرزند به  منو االنم مادر و پدر  ن یهم پرورشگاه  افتادم 

  م یشد  هم  عاشق ریام منو  قیطر ن یا از و   بودن  دوست خان  عقوبی با  کردن  بزرگم  پرنسسا

  و   نکرد  مخالفت  چکسیه اش  خانواده  با  میخاستگار  اومد  ریام  میداشت   دوست  همو  عاشقانه

  از   رو  ام   بچه  یلعنت   تصادف   ه ی  تو   بودم   باردار  ازدواجمون   بعد   دوسال ...   م یکرد  ازدواج

  بدشون  ازم ریام خانواده اونجا از...بشم  دار بچه  تونمینم  چوقتیه  گفتن دکترا  و دادم دست

  گفت یم  و   سادیمیوا  خانوادش  یرو  تو   من  بخاطر  ریام  کردن یم   وارث  وارث  اش  همه  و  اومد

  تا   داشتن  نفرت   ازم   و  نکردن   قبول  خانوادش  اما   ارنی ب  وارث   اونا   هست   احمد   هست   دیام

  منم   ی شد  ر یام  زن  ر یام  پدر  اجبار  به   و  شد  باز  عمارت   به   تو   ی پا  و   شد   کشته   احمد   نکهیا

  کار   بخاطر  برگردوند  رو  ازم   ریام  کردم  تت ی اذ  ی لیخ  کردمو   شروع  کارامو  ها  وانهید  مثل



  دعوت   ی مهمون  ه ی  به   منو   اونا   بودم  گناه  ی ب  من   خدا  ی بخداوند  سوگل  نی بب  هانیآ  با   احمقم

  شدم   بلند  صبح  شد  یچ  دونمی نم  گهید  بخورم  مشروب  کردن  مجبورم  اونجا  رفتم  منم  کردن

  اما   عمارت   برگشتم  و   دم یپوش   لباس  عی سر  بود  زده  خشکم   وحشت  از  بودم   هان یآ  بغل

  سرطان   دم یفهم  بعد   هفته   ک ی  شد   تباه  می زندگ  شهیهم  واسه  سوگول  شدم  چارهی ب  دونستم ینم

 ریام  لطف   به  کایآمر  از  که  بود  اون  از  بعد  نیا  البته   گشتیبرم  اونشب  به  تمامش  و  دارم

 شدم  فرستاده هیترک به

 

 ...   یبرگشت دوباره  یاومد نکه یا از بعد  تو  یعنی_

 

 من  یسوگول

 شش _و_ یس_پارت #

 

  به   نجای ا  اومدم  یوقت  کردم  رو  غلط  نیا  رون یب  بندازم  ریام  نکهیا  از  قبل  روز  چهار  سه  نه_

 شدم  چارهیب  دمیفهم فرداش

 بده  حق  هم ریام به  نیبب  ییی آخ_

  کنه یم  ازدواج  باهات بچه هی واسه  فقط  گفت   بهم  همسرم یوقت  باشه  بده   حق   من  به   هم   تو _

 ها  یچ اون

 

 : گفتم  و  دادم  هیتک  اش شونه  به  سرمو داشت  حق گفتیم راست

  همه   بپرس   ترانه  از   برو  نداشتم  یگناه   من   کن   باور  اما   ی گیم  راست   سایل  ی گیم  راست_

 شم  خفه  خواستمیم شدیم خراب شما ی زندگ نکهی ا از برم که بودم  یراه در اش

 

 : گفتم داد  هیتک  سرم به  سرشو اونم

  خدااونم   اما  کسم  تنها  موندم  برادرم  با  دادم  دست  از  تصادف   تو  مادرمو  و  پدر  منم  یخوب  تو_

 تو  نه  دمید ر یخ خودم نه  که داد  بهم  شوم یزندگ هی گرفت ازم

 

 از  بعد  آشغال  مادر  و  پدر  اون  برم  ندارم  ییجا  نجامیا   االنم  اگه  ببخش  سوگل  ببخش  منو_

 ننداختن   روم هم  توف   گفت بهشون وی چ همه ریام نکهیا



 

 : گفتم و گرفتم دستشو

  باهم   بهته  می موند  تو  منو  هاش  ی خوشگذرون  دنبال  رفت   ریام  می موند  تو  منو   نی بب  االن_

 م یباش خوب

 

 م ی دی شن رو  آنا یصدا که میکرد بغل همو

 شاهللا ی ا بده  مرگتون خدا_

 

 : گفتم  شد  گرد چشمام

 ه یچ_

 گور  کدوم نیا یم نی گفتیم الاقل_

 

 : گفت سایل

 مگه  هیچ_

 

 : آنا

 م ی بد خبر ریام به  بود مونده  کم  مینگرد  دنبالتون   نمونده ییجا_

 

 : گفتم  و  دادم سر یا قهقهه

 کردم  داشیپ نجا ی ا اومدم نبود سا یل پاشدم  منم دیبود   خواب همه_

 

 : آنا

 م یبرگرد د یبا شهیم کی تار داره  هوا چل و  خل یها ی روان نمیب  نی پاش_

 

 م یافتاد راه  دنبالش  میشد بلند و  میکرد پاک  دستامونو   سایل منو



 

 : گفت  و  زد یخوشحال سر از سوت هی نیآرت

 ن یداشت  ف یتشر کجا  حاال تا_

 

 : گفتم

 کردم  داش یپ چشمه کنار گشتم دنبالش  ستین  سایل دمی د  شدم بلند  دیببخش _

 

 : گفت و  کرد باز  رو تاب نیآخر نیآرم

 ن یماش تو  ن ینی بش  دیبر_

 

  مشغول ش یگوش تو  ن یماش  یجلو مونا  نی آرت  نیماش  تو  نشستم رفتم  نی ماش سمت میافتاد راه

 : گفتم بود

 یی مونا یکن یم چکار_

 

 : گفت کرد غنچه لباشو و برگشت

 ی سوگول یچ تو ها ییمونا _

 

 : گفتم و دمیخند گلو ته

 باشم  ی سوگول بخواد دلم  هم یلیخ_

 

 زد  غیج  آنا هوی

 خانمممممممممم  دهی فر نییبدو یوا_

 

  سوار   باشه  جانمونده  یزیچ  که  ییهوی  دنید  با  هم  نیآرم  فرمون  پشت  نشست  اومد  نیآرت  هوی

 ....  شد  نیماش



 

 : گفت مونا  که م یبود راه تو

 ی دار تل سوگل_

 

 شد  گرد چشمام

 خودت  واس  یگ یم یچ_

 

 : مونا

 یدار  تلگرام گمیم باش مارو زنداداش_

 کنم وصل زارهینم  داداشت  همون نوچ_

 نم یب  بده  توی گوش کرد جایب_

 مونا  تروخدا  نرو نکن درست واسم شر_

 

 : گفت و دی خند

 ن ی بب  رو لمییزل زن شوهر باش   من مثل بابا_

 

 : گفتم  و  بهش  دمی خند

 کنه یم فرق شما  داداش_

 

 : گفت و د یخند نیآرت

 مونا  موافقم باهاش  نویا_

 

 : گفت و دی کش یا قهقهه مونا

 ها  ونهی د  ترسمی م شما ترس از من ترسنیم ریام از همه_

 



  بردم   باال  رو  لیوسا  ها  بچه  کمک  می شد  اده یپ  و  میشد   وارد   الیو  می دیرس...  م یدی خند  نی آرت  منو

   آشپزخونه تو رفتم و

 

 : آنا

 حموم  برم  دیبا  من اووووف _

 

 : نیآرت

 هستن   محتاج حموم  به  همه تو فقط نه_

 

 : گفت و  زد یلبخند آنا

 م یکن  چه رو امشب شام_

 

 : گفت و تو اومد هوی سایل

 حموم  برو من  با  شام_

 

 : گفت زد برق چشماش  آنا

 ی کنیم  یشوخ_

 

 : سایل

   دلم  زیعز نه_

 

 : گفتم  منم زد  اش گونه رو بوسه هی  و سایل کنار دی پر آنا

 سا یل منو با  شام_

 

 : گفت  آنا که زد یلبخند سایل



 رفتم  من آقا دی کن چه  مینی ب_

 

 : نیآرم شد  خارج آشپزخونه  از عیسر و

 اجازه  با خواب واسه دمیپوک  منم_

 

 : سایل

 بستن   رو فلنگ همه_

 

 کنن یم  یتالف گهید آره_

 

 : نیآرت

  ن ی نشست شما می گشت دنبالتون پس  عه  میکشت خودمونو ما ن یشد گور و گم یجنابعال یچ پ_

 تونه  فهیوظ  االن دل  و درد

 

  ا یسون  و  سایل  منو  سرش  تو  زد  قیدق  که  دادم  پرت  رو  دستم  یتو  تیکبر  زد  هم  یلبخند  هی

 : گفت که خنده ریز م یزد مونا  و

 خانم  سوگل کنمیم یتالف_

 

 : گفت ا یسون دادم تکون د ییتا   نشانه  به سرمو  دمی خندیم که همونطور من

 بشم شارژ شب  واسه کنم استراحت برم منم ریبخ عصر_

 

 : مونا

 رم یبگ  دوش برم  منم_

 

 : نیآرت



 م یموند ما_

 

 : سایل

 د یخر  یریم شمام_

 

 : گفت شد  گرد چشماش

 سا یل  شو الیخ یب من  جان عمرا_

 

 : گفت کمر به دست  سایل

 خواد یم رو مونا  ی ها کتک دلت_

 

 : گفت شد بلند   جاش سر از هوی

 د یخر ستیل می تسل تروخدا نه_

 

 : گفت که خنده  ریز  میزد سایل منو

 باش  زود خو داره  خنده_

 

  و   شستم رو  قابلمه منم  شد دی خر ست یل نوشتن مشغول و  اورد  در  یدفتر  نت یکاب  در  از سایل

   گاز اجاق رو گذاشتم  و  داخلش  ختمیر آب

 

 : گفت  سایل  و رونیب  رفت عیسر نیآرت

 امشب  می کن چه_

 

 : گفتم روبهش

 یدار  یمخمل دل ه ی باطن در ی ول یخشن  ظاهر در_



 

 : گفت و  کرد یا خنده

 عاقلم  االن  کردم یباز وانهی د  موقع اون_

 

 گلم  سی_

 

 نوشتم؟  واسش  سس نمی ب_

 

 دونم ی چم من ا یخدا_

 کو؟  می گوش عه_

 

 گرفت  تماس یگوش  با  و فش یک تو  رفت عیسر

  هم   تو  نکن  ناز  حاال...وانهید  پسره  یدار   مریآلزا  خوت....نره  ادتی   سس  نیآرت  الو_

 ... یبا  ن یآفر...اریب

 

 : گفت سایل که شدم  کندن  پوست مشغول و  برداشتم رو ازی پ تا  چند و  شدم بلند

 ی س ینوینم خاطره  گهید_

 : گفتم و  دمی خند

 اتفاقا  چرا_

 کردم  د یتقل  ازت نجای ا اومدم که یروز از یاک_

 

 من  یسوگول

 هفت _و_ یس_پارت #

 

 



 گر  دیتقل یآها_

 

 : گفت کردی م آبکش رو یماکران کهیدرحال

 ی سینو یم خاطره تو  فقط هوووم_

 ی گرفت که وی شوخ_

 ه یشوخ دونمیم_

 

 : نیآرت

  مردمممممم یوا_

 

 : گفتم  و  زدم یدست قیتشو نشانه به

 زرنگ  پسر نیآفر_

 

 : نیآرت

 باال   ببرم بده  رو ها پفک اون_

 

 : گفتم میانداخت  ی نگاه  بهم  سایل منو

 ی ا بچه مگه  پفک_

 

 : گفت  و د یخند گلو ته

 گرفتم  یخانوم مونا واسه_

 

 : گفت بود پله ن یآخر یرو کهیدرحال  ن یآرم که خنده از م یکرد غش تامون سه هر

 شده  یزیچ_

 



 : گفتم و  دمی خند

 ده ی خر پفک  خانومش مونا  برا آقا_

 

 د ی خندی م غش  غش  اونم  شد  اضافه جمعمون به  هم نیآرم

 

 ن یآرت سر رو  کردم پرت  و اوردم در  رو ها پفک و  کردم باز  رو دی خر یها سهیک

 

 د یخند یم غش  غش نیآرم

 

 : نیآرت

 کنم  زشیسورپرا برم_

 

 باال رفت و  رفت ها پله  یسو به و  میزد  یلبخند بهش

 

 :نیآرم

 بخورم   من دی بد  خی  آب هی_

 

  و   دیفهم  سایل  که  ختمیر  وانیل  تو  میمال  آب   وانیل  هی  کردنش  تیاذ  بخاطر  و  زدم  یچشمک

 : گفت هوی  دینوش  که رو اول جرعه خدا بنده   زیم رو گذاشتم رو وان یل دی خند زیر

 آب  ای  بود ریش ن یا عه_

 

 خنده  ریز م یزد سا یل با

 

 : گفتم و  دمی کش دستش از وانویل

 م یکن  تیاذ  کمی می خواست_



 

 ز یم رو گذاشتم  و  کردم یخال واسش خ ی آب  وانیل ه ی و  داد تکون  یسر نیآرم

 

 س ی ن گرم یمطمعن_

 

 : گفتم و  دمی خند زیر

 نوچچچچچ _

 

 : گفت  و باال   دیکش سر ه ی رو وانیل

 اد یم ییبوها چه  میدار ی چ شام دردنکنه  دستتون_

 جان  نوش_

 

 : سایل

 ی خورد  رو آنا  دستپخت  مال فقط حاال  تا مطمئنم  خوب یغذا هی_

 

 : گفتم که کرد نگام یسوال نیآرم

 خب  بده  صیتشخ_

 

 : گفت و  زیم رو زد دستشو

   برسه حسابتون به  آنا نگفتم اگه_

 

 : گفت کرد فرار کهیحال در  و شد بلند

 کنه یم پوستتونو_

 



  یی ظرفشو  تو  و  برداشتم  رو  ها  ی نیزم  بی س  و  دیخر   یها  سهیک  سمت   رفتم  و   دادم  تکون   یسر

 : گفتم و  کردم تکه تکه اندازه رو  تمامشون شدم گرفتن پوست مشغول و  شستمشون

 کجاست  تابهیما  یدونیم_

 باال  طبقه نتی کامب نی سوم زمیعز اره_

 ی اوک_

 

   گاز اجاق رو گذاشتم اوردم رو تابهیما

 کو  روغن_

 دستت   ریز نتی کاب_

 

  رو   ها  ینیزم  بی س  منم  کردیم  رنده  ازی پ  داشت  سایل  ختمیر  تابهی ما  تو  و  اوردم  رو  روغن

   شدم  کردنشون سرخ مشغول و  تابهیما تو ختم ی ر و اوردم

 

 : گفت ی کی هوی که

   به  به_

 

   بود آنا  برگشتم

 

 : گفت

 ن یکرد چه_

 ی آشپز خودت  فقط یکرد فک بعله_

 

 : گفت کردیم خشک خودشو سرتاپاش حوله با کهیحال در و  کرد یا خنده

 ها  برسن  که االنه_

 



 : سایل

 شم  حاضر برم  من پ  عه_

 

 : آنا

 من  با  اش هیبق  ی شد خسته برو  ایب  هم  تو_

 

  ه ی  شد   چندان  دو   تعجبم  دمی د که  یزیچ  با که  کرم  باز رو  در  اتاقم   سمت   رفتم  خوشحال  منم

   بود   تخت  یرو بود  شده چی پ کادو  بزرگ جعبه

 

  که   قرمز  لباس  هی  و   بود  داخلش   قشنگ  تاریگ  هی که  کردم  باز رو  جعبه  و   تخت  سمت  رفتم

 که  کمر  یرو  تا  بود  دهیچشب  و  تنگ  پشتش  و  بود  شده  پر  برجسته  یمشک  یها  گل  با  جلوش

  داشتم   برش  نیزم  رو  افتاد  کاغذ  هی  کردم  باز  رو  لباس  یوقت   کردم  ذوق یلیخ  شدیم  یدامن

 کردم  بازش عیسر و

 

 کاغذ #

 

 ی هست خالق نام به

 

  عاشقانه   من  خانمم  کن  باور  یول  یندار  دوستم   یندار  اعتماد  بهم  گهید   دونمیم  زمیعز  سوگلم

 امروز  عشقم  کن  رونیب  سرت  از  رو  گردهیبرنم  گهید   یبگ  که  هم  یفکر  نیا  دارم دوست

  شه یهم  باشه  ادتی   تخت  رو  گذاشتم  رو  جعبه   نی ا  و  برگشتم  حیتفر   دی رفت  شما  نکهیا  از  بعد

  ط یشرا  کن   تحمل   فقط  یخانم  گردمیبرم  کن  باور   یقی موس  عشق  خانم  ی بزن  شاد  یآهنگا

 نکن  ترش  سخت وجود  نیا  با اما  هست سخت

 

 سوگل#

 



  وانه ی د  ی رفت  چرا  ریام  شده  ذره  ه ی  واسش  دلم  ای خدا  بکنه   یکار  نی همچ  ریام  شد ینم  باورم 

  تنگ   یعوض  ندا  اون  یحت  جون  نیشه  ا یمیک  ترانه  خان  عقوبی  خانم   نیسل  واسه  دلم  ایخدا

 جون  خدا شده

 

 ی دلتنگ چرا هستم من ی وقت_

 

  پاهاش   رو  گذاشتم   سرمو   نشست  تخت  رو  کنارم  اومد  دمید  رو  مونا  که  برگردوندم   سرمو  هوی

 د ی کشیم موهام تو  دستاشو  که

 مونا  مذاحمم همه واسه  کنمیم احساس_

  ز یعز  کن  باور  یهست  یا  العاده  فوق  دختر  تو   سوگل  نی بب  یکنیم  رو  ها  فکر  نی ا  خودیب_

  تونن یم  آدما  که  یدیفهم  امروز  اما  پسته و  شرور  زن  هی  سای ل  یکرد  فک  همه  نیا  نیبب   دلم

 باشن   مهربون چقد

 

 داشت  حق بخدا گفتیم راست

 

 : گفتم

 شد یم یچ  نداشتم ترو اگه_

 

 :   گفت و  زد سرم ی رو یا بوسه

 قربونت  ی چیه_

 

 : گفت  که شدم بلند

 ها   انیم  االن نیی پا ای ب شو  حاضر  االنم شه یم درست  یچ همه نخور غصه_

 باش _

 

 مونا #



 

 خورد  زنگ م یگوش پله  نیاول یرو  که رفتم ها پله سمت و رونیب اومدم  اتاقش از

 الو_

 ی آبج الو_

 

 د ی چیپ  گوشم تو ریام یصدا

 ی خوب  داداش  سالم_

 ن یخوب   شما خوبم من_

 خوبن  همه خداروشکر_

 چطوره سوگل_

 کرد  درست واسمون خوب شام  هی  و د یکش زحمت ی حساب امشب خوبه هم سوگل_

 کنه ینم که یقرار یب  خوشبحالتون عه_

 خت یر  بهم خورده  هی د ید  رو جعبه که االن فقط بود  یعال امروز نه_

 باش  مواظبش مونا_

 هستم   که گفتم_

 ی اونجور نه_

 

 : گفتم صداش داشت خش بود   گرفته یلیخ  صداش ریام شدم جون نصف 

 ی کرد  هیگر داداش_

 نه _

 بگو  بهم  شده یچ خواهرتم  من  نگو  دروغ_

 مونا  ینداشت ریام اسم به  یبرادر چوقت یه  کاش_

 

 من  یسوگول

 هشت _و_ یس_پارت #



 

 شده  چت ریام یگ یم پرت  و چرت یدار چرا_

   دمی رس آخر به بخدا تونمی نم گهید  من_

 داداش نکن هم هیگر لطفا شده یچ بگو  بهم  واضح_

 مونا  ارمیب  دوام سوگل بدون تونم ینم_

 ش یاورد  چرا پس   خب_

 مونا  مجبورم ...مجبو چون_

 چرا_

 نپرس   یلعنت نپرس _

 نه  ای  شده چت یگی م کنمیم خواهش باش آروم داداش_

  در   رو  سوگل  جرمش  به   من  کرد  انت یخ  من  به  سایل  مونا  بشم  سابق  ریام  تونمی نم  گهی د  من_

 کردم  در به

 سوگل  بدم رو یگوش  یخوایم_

 اد یب  ادمی خوام ینم  نه... نه_

 چته  بگو الاقل  پس_

 ی نگ  یکس  به بده قول یول  گمیم_

 ی داداش راحت  التیخ_

 

 ...... 

 سوگل#

 

  ساق   هی  و  روش  انداختم  نویا  و   دمیپوش  رشیز  د یسف   سارفون  ریز  هی  که  یشم ی  لباس  هی

  فوق   گهید که  کردم  شیآرا  کمم ی  بود  کی ش  العاده  فوق  که  رش یز  دمیپوش  هم  دیسف  یشلوار

  بگم   ومد ینم  در  صدام   ی حت  بکشم   نفس  تونستمینم  شد  حبس  نفسم  لحظه   هی  ناگهان   شد  العاده

 ..... دمی نفهم یزیچ گه ید  و رفت یاه یس  چشمام جلو کمک

 



  اومد   مونا  هوی  بودم  یهمونطور  بودم  افتاده  زیم  رو   از  که  حالت  همون  به  کردم  باز   چشمامو

 : گفت سمتم  اومد دنمید  با تو

 شد  چت سوگل خدا ای_

 نشده .. یزیچ..یچ... چیه ...ه_

 

 : گفت تخت  رو  نشستم کرد کمک کمکم اومد

 ی خوب _

 اره_

 ی زدیم صدام_

 شم یم ینجوریا وقته  چند مونا چمه دونم ینم_

 

 قرمز و  بود اشک از پر چشماش داد  تکون یسر و  نییپا  انداخت سرشو مونا

 

 : گفتم

 شده  یزیچ_

 بشه  خواد یم ی چ نه_

 ه یجوری  صدات... چشمات_

 ن ییپا می بر پاشو زمیعز نه_

 باشه _

 

  به   دنمون یرس  محض  به   که   می رفت  ن ییپا   رو   ها   پله   رون یب   م یرفت  اتاق   از  و   افتادم   راه  دنبالش

 : آنا زدن  رو زنگ  نیی پا

 کن  باز رو در  بپر نیآرم_

 

 :نیآرم



 رهیم ن یآرت االن_

 

 : آنا

 ن یباش زود زشته عه_

 

 : موناگفت دن ید  با آنا رونیب  رفت  و کرد باز رو در  و فونیآ سمت رفت نیآرم

 شده  یچ خدا ای_

 

 : نیآرت

 ه یچ_

 

 : آنا

 ی کرد هیگر دختر_

 

 : مونا

 خوردم  سرما یانگار کم ی امروز نینگ  چرت_

 

 : آنا

 ی بود خوب شی پ  کمی_

 

  انداختم   باال  یا  شونه   که   کرد  نگام  یسوال  آنا  ها  کاناپه  سمت   رفت  و   داد  تکون  ی سر  مونا

   یاحوالپرس و سالم  برا سمتشون می رفت همه شدن وارد  مهمونا دمید که

 سالم_

 

 : خانم دهیفر



 ی خوب  قشنگم ماهت ی رو به سالم_

 خانم  دهی فر ممنون_

 

 : خانم دهیفر

 جونه  سوگل نمی ا یکت  است یکت  دخترم نیا سوگل_

 

 : یکت

 خوشبختم _

 ن ی همچن_

 

 م یرفت یی رایپذ  سمت  یهمگ و  کردم یاحوالپرس هی شوهرشونم  با

 

 :   پرهام آقا

 ن ی آرت و  نیآرم چطوره کارا خوب_

 

  تو   ونهید  نی ا  بود  شده   چش   دونم ینم  مونا  ش یپ   نشستم  و  شدم   الشونیخیب   بود   گرفته  ام   خنده

 بود  هم

 

 ی خوب   مونا_

 

 : گفتم نشد  ام متوجه اصال

 یییییی ها_

   هیچ_

 ی خوب گمیم_

 اره_



 مونا  چته من  جان_

 ه یبق  کمک م یبر پاشو   زمیعز ی چیه_

 

 : گفت خانم دهیفر آشپزخونه تو  میرفت  افتادم راه دنبالش  منم کرد فرار بهانه  نیا به

 دخترم  یچطور_

 جون  دهیفر خوبم_

 

 : گفت و  دیکش  رو ام گونه

 برم   دخترم  قربون_

 

 : یکت

 آشناعه  واسم سوگل_

 

 کردم  گرد چشمامو

 : گفت

 گرفتم  اشتباه دی شا دونم ینم_

 دمت یند ییجا زمیعز دونم ینم_

 

 : یکت

 یچ  تو با نمیب  رهینظ یب  هیبق  با ام رابطه من سوگل_

 

 

 : گفتم و  اش نهی س رو زدم

 محاله  میباش  بد  و  یباش  جون دهی فر دختر_

 



 ..... واقعا  بود یمهربون  دختر  خنده ریز میزد  دوتامون

 

 : گفت پرهام آقا که کردم  کمکشون زیم  دنی چ تو

 ن ید یکش زحمت_

 

 : گفتم

 ن یفرمود رنجه  قدم یزحمت چه_

 

 م یشد  خوردن  مشغول و  یکت و  مونا کنار نشستم   منم زد واسم  یچشمک خانم دهیفر

 

 : آنا

 ی خورینم چرا  مونا_

 

   یاشک چشماش و  بود فکر تو  خورد چرخ مونا رو همه نگاه

 

 : خانم دهیفر

 یی کجا مونا وا_

 

 : گفت و سرخورد اش گونه یرو  یاشک چشمش دادن  تکون با

 خوام یم معذرت_

 

  اخماش   انداختم  نیآرت  به  ینگاه   چشه  دونستمینم  ییدستشو  سمت  رفت  و  شد  بلند  زیم  رو  از

   ریدرگ فکرش و  بود هم  تو

 

 : آنا



 ی گفت بهش یزیچ  تو  نیآرت_

  

 : نیآرت

 مادرم  جان نه_

 

 : یکت

   ها بود یشوخ  دختر نیا_

 

 : گفت زدم در ییدستشو سمت  رفتم و  شدم بلند

 بله ..ب.. ب_

 ی خوب   مونا_

 اره..ا_

 

 : گفتم کرد باز رو در

 شده  یچ_

 م یبر  افتادم گذشته از خاطره هی اد ی_

 

 خورد یم غذا ولع  با و  بود شده بهتر حالش مونا زیم رو م یبرگشت  دوباره

 

 :نیآرم

 ی همگ  دردنکنه دستتون  بود   یعال  بخدا_

 

 : آنا

 جان  نوش_

 



 : گفتم

 نوش _

 

 : سایل

 دردنکنه  سرت_

 

  دستمو   ایسون   که  می بود  زیم  کردن  جمع  مشغول  مونا  و  آنا  منو  و  خوردن  رو  شام  یهمگ

 گرفت

 کنم  کمکم من بذار  یکرد درست  شام تو_

 ه یحرف چه وا_

 

 : مونا

 ی شیم خسته سوگل باال برو_

 خوبم  من وا_

 

 : مونا

 م یکن یم جمع خودمون  برو_

 

 : گفت نشت جفتم اومد یکت یی رایپذ تو رفتم و  گفتم یا باشه

 من؟  می خوب دختر_

 

 : گفتم  و  زدم یلبخند

 اره_

 نمت ی بب گهید  یچطور من_

 بزن  زنگ خوب_



 شماره_

 

 سرم  واقعا  کردم  رهیذخ   شمارشو  دادم  بهش  رو  ام  شماره  و رونیب  دمیکش  بمیج  از  مویگوش

 داد  دستم  آب وانی ل هی مونا که اوردم ی م کم دنیکش نفس از داشتم د یکشیم  ریت داشت

 

  و   نداشتم   حوصله  من  ی ول  لم یف  ی پا  نشستن  هیبق   کردم   تشکر  ازش  و   خوردم   همشو  سر  هی

 شدم  بلند

 

 بخوابم   برم من اجاز با_

 

 : خانم دهیفر

 زدلم یعز برو_

 

 من  یسوگول

 نه _و_ یس_پارت #

 

  وان   حموم  رفتم  و  برداشتم  رو   ام  حوله  و  رفتم   کمد  سراغ  اتاق  تو  رفتم   و  رفتم  باال  ها  پله  از

 ....  داخلش  نشستم و  کردم پر رو

 

  دم یچی پ رو حوله عیسر شستم خودمو و دوش  ریز رفتم و  شدم خسته نشستم وان یتو اونقد

  هاش   خنده  واسه  صداش  واسه  بود  شده  تنگ   ریام  واسه  دلم  تخت  رو  نشستم...  خودم  دور

 اخمهاش واسه

 

  نبود   خودم   دست   افتاد   ر یام  شماره  به   چشمم  ن ی مخاطب  تو   رفتم  برداشتم  مو یگوش   و   شدم   بلند 

   زدم رو اتصال دکمه

 ..... بوق... بوق.... بوق_

 د ی چیپ  گوشم تو  زن هی یصدا



 ....   باشدیم مشغول نظر مورد مشترک_

 

 ... سم یبنو واسش  غامیپ  هی گرفتم میتصم ریام کنه  لعنتت خدا

 

 غام یپ#

 

  بودنم   یول  کرد  داغونم   اونقد  رفتنت   نیبب   لباس   و  تاریگ  بابت   ممنون   ی لیخ   سالم  جان   ریام

 قرار  راهت  سر  چوقت یه   گهید   سایل  نه  من   نه  نترس   داد  اد ی  بهم  یی زایچ  ه ی  ناهمیا  کنار

  باشه   نداشتم  اونم   اقتیل  که  بود   شده  تنگ  صدات  واسه  دلم   فقط   االنم  باش  مطمئن   م یریگینم

 هوسهههه ه ی فقط تو عشق ی دید .. ی دید ریام آقا

 د ی باش موفق خدانگهدار  کن فراموش رو سوگل یتاجر ریام آخ

 

  سوگل#

 

  اومد   اس   ام   اس  قه یدق   چند   از   بعد  شد  ارسال  و   فشردم   رو   دکمه  نوشتم  یچ   دونمی نم  خودمم 

   کردم  بازش

  انگار   یگ یم  چنان  سوگل  نکن  وانهید  ها   کار  نیا  با  منو  تروخدا  یلعنت  یروان  وانهی د_

 احمق  کردم چکارت

 

 : نوشتم  و  دمی خند

 ر یبخ  شب شم یم مزاحمتون نه  کنمیم تون وانهید  نه چوقتیه  گهید  دیببخش _

 

  بود   شده  ریسراز  هام   اشک   و  بودم   نشسته تراس  تو   و   بردی نم  خوابم  منم  دم یند  یجواب  گهید

 ... کنه آرومم خواستیم رکیج ریج  یصدا و  بود آروم کردمیم نگاه  ا یدر به

 

  و  شدم  بلند بودم نجایا چقد  خدا  ی وا بود شب  نصفه  سه ساعت  کردم روشن  مو یگوش صفحه

 .... برد خوابم  تخت  یرو داخل اومدم



 

  بود   صبح  هفت  ساعت  کردم  روشن  رو  اش   صفحه  بود  دستم  ریز   یگوش  کردم  باز  چشمامو

  و   آشپزخونه   تو  رفتم   بودن   خواب   یانگار  همه  ن ییپا   رفتم  و  کردم  عوض   لباسامو   عیسر

  همه   بایتقر شدم  صبحانه  کردن  آماده  مشغول  و  گاز  اجاق  رو  گذاشتم  یچا  واسه  رو  یکتر

 د یرس سر آنا که بود آماده زیچ

   دردنکنه   دستت به  ریبخ  صبح_ 

 دردنکنه   سرت ریبخ  صبح_

 

 : آنا

 کنم  دارشون یب  برم_

 

 : گفت و  اومد نیی پا  ها پله از تند سا یل حرفش ن یا با

 ی همگ ریبخ  صبح_

 

 : گفت ا یسون دنیرس کم کم هم ه یبق  شدم خوردن مشغول و  کردم اکتفا سر با

 رون یب  میبر امروز سوگل_

 ی چ واسه_

 م ی باش خوش کمی خوبه هوا_

 

 : گفتم  زد یلبخند مونا

 ام ی م باشه_

 

 : گفت زد برق  ایسون  یچشما

 جان  آخ_

 



  رفت  بود   خسته هم آنا اتاقش تو  رفت  هم  مونا شرکتشون  رفتن  معمول طبق نیآرت  و نیآرم

 باز  رو  دفترم  هامون  اتاق  تو  میرفت   و  می کرد   جمع  رو  زیم  سایل   منو  رفت   هم  ایسون   د یخواب

 کردم  بازش  سم یبنو رو خاطراتم  نذاشت  میگوش  اس ام  اس یصدا که کردم

 خانم  سالم_

 : نوشتم  بود یکت  کردم نگاه اسمش به

 سالم_

 

 : نوشت

 ی خوب _

 : نوشتم 

 ی خوب شما بله_

 : نوشت

 نما یس م یبر  یایم سوگل..خوبم اره_

 : نوشتم 

 تونم ینم امروزو_

 : نوشت

 باش   هان_

 

  کردم   نگاه  رو  اش   صفحه  خورد  زنگ  م یگوش   کردمیم  نظاره  رو  عت یطب  و   تراس   تو  رفتم

 زدم  رو اتصال دکمه کردم  تجب  بود ریام

 بله _

 خانم  سالم_

 

 بود   یک یصدا ام  گونه ی رو خورد سر یاشک

 د ییبفرما_

 ن یگرفت تماس  باهاشون   شما بار نیآخر  راستش رمیگیم تماس باهاتون  مارستانیب از من_



 ن ییبفرما بله_

 خانم  کردن  تصادف   شونیا_

 

   شدیم اه یس کم  کم داشت  چشمام جلو

  شن یم   منتق  االنم   بود  زیآم  ت یموفق   عملشون  دن یند   ب یآس  خداروشکر   خوبه   حالشون   البته_

 د ی نباش نگران اصال ویس یآ

 

 ..... نیزم به  خورد سرم محکم و افتاد دستم از یگوش

 

 مونا #

 

 : گفت  بود  سالن   تو   ا یسون  که  رون یب   رفم  و   انداختم   باال  یی ابرو   زیچ  ه ی  محکم   خوردن  یصدا

 بود   یچ یصدا_

 

  باز   در  به  چشمم   هو ی....  بخورم   ییهوا  تراس   تو   رفتم   داخل   اومدم   و   انداختم   باال   ی ا  شونه

  ی صدا  صدا  اون  نکهی ا  ترس  از  بود   کرده  سست   رو  پاهام   استرس   افتاد  سوگل  اتاق  تراس

  رفتم   بود  کجا  پ  نبود  شدم  سوگل  اتاق  وارد  شابان  و   رون یب  رفتم  زود   باشه   سوگل  افتادن

 ... دم یکش اد یفر بلند زد خشکم  مقابلم صحنه دنی د از که تراس سمت

 کممممممککککککک_

   رسوندن بهم  سرعت با  خودشونو سایل  و ای سون و آنا

 

 : آنا

 .... ش  یچ_

 

 کرد  نگاه مات  فقط دی د رو سوگل یوقت اونم

 



 : ا یسون

 ... چتو شیا_

 : گفت  سایل اومد بند  هم ا یسون زبون

 زد  غیج  دید  که یزیچ  با  که سمتمون اومد شده زشیچ سوگل_

 

 : زدم داد

 اورژانس  تروخدا اورژانس نیبزن  زنگ_

 

 : گفتم گرفت  رو  اورژانس شماره دیلرزیم بدنش  کهیحال  در آنا

 زوود بده خبر  نیآرم و ن یآرت به  بزن زنگ  ایسون _

 باشه _

 

  چشمامو   نم ی بب  خون   در   غرق  رو  سوگول  شد ینم  باورم  م یبود   نشسته   سرش   باال   سایل  منو

 بود  خاموش  داشتم  برش  سمتش رفتم شدم  رهیخ  بود افتاده که شی گوش به  که چرخندم

 

  با   هم   سا یل  منو  بردن  برانکارد  با   رو  سوگل  و   سمتمون  اومد  برانکارد  با  اورژانس  هوی

  خارج   آمبوالنس  از  برانکارد   با   رو  سوگل  مارستان یب  در  دم...  میرفت   آمبوالنس  دنبال  نیماش

 : گفت و  اومد  سمتمون دکتر م یشد مارستانیب  وارد و کردن

 عمل  اتاق بره د یبا دهی د ب یآس سرش_

 

 بودم  سوگل از خبر منتظر ها  یصندل سر

 

 من  یسوگول

 چهل_پارت #

 

 ریام از پاسخ ی ب تماس  دو  کردم  روشن رو سوگل یگوش کالفه



 

 گرفتم  تماس  ریام با عیسر

 بوق..بوق.... بوق_

 الو_

 کنم یم صحبت ریام با  سالم الو_

 هستن عمل اتاق االن شونیا االن یمنته درست بله_

 

 : گفتم دی چرخینم  گهید  زبونم

 چرا ..چر..چ_

  فقط   ریام  آقا  د ینباش   نگران  اصال  اما  نجان یا  خانوادش   االن  اما   کردن  تصادف   شون یا_

  با   من  ظاهرا  میکن   گچ  دیبا   پاشو  فقط  االنم  اری هوش  االن  وگرنه  پاش  هی  با  شکشته  دستشون

  خودشون   از  یخبر  اما  کردن  تصادف   شون یا  که  گفتم  بهشون  و  گرفتم  تماس  شماره  نیهم

 ... نشد

 

 خورده  ها  کیمزا به  سرش نیا بخاطر سوگل دمیفهم گهید

 

 ممنون  ی لیخ بله_

 رن یبگ تماس   حتما باهتون  حتما  گمیم بعدا_

 ممنون _

 

   سمتم اومد آنا  قطع رو یگوش

 ی گفت  ریام به مونا  شد یچ_

 

 بودن   جواب منتظر و کردن نگاهم هم هیبق

 

 یزینم حرف  چرا_



 

 : گفت ای سون دادم هیتک  سرم به  دستمو و  هیگر افتادم

   بزن حرف _

 

 : گفتم

 ن یزم خورده سرش نی زم افتاده رسوندن سوگل به هم خبر ن یا کرده تصادف  ریام_

 

 : آنا

 خوبه  حالش ریام ریام یگ یم یچ_

 

 : گفتم

   بود اریهوش  االنم شکسته پاش هی  و دست  هی اره_

 

 گفتند  یخداروشکر همه

 

 اومد خورده  گره هم  در اخماش اما رونیب  اومد دکتر

 

 چطوره  حالش  دکتر_

 

 :دکتر

 م یکنیم ادیبرب دستمون  از یکار هر...  مادر اما خوبه بچه حال_

 

 

 رفت یم داشت  دکترکه  سمت رفتم سرم تو زد ن یغمگ ساز هی ا یدن

 



 افتاده  یاتفاق چه دکتر_

  ک ی نزد  ظاهرا  خوبه  نیجن  حال  اما  شده  وارد   سرشون  به  یمحکم  ضربه  شونیا  دی نیبب _

 م ید یدی م دست  از هم بچه  باشن خطر در مادر یسالمت اگر اما ماهشونه  پنج

 

 بود  ریام کردم نگاه شو صفحه خورد  زنگ میگوش  که خوردیم جیگ سرم

 

 الو ..الو...ا_

 ی خوب یآج الو_

 اره..ا_

   کجاست سوگل_

 

 کردم یم کنترل خودمو یسخت  به و  گرفتیم رو گلوم  بغض سوگل اسم دن یشن  با

 

 داش ..دا..ستین... خونه...خ_

 خاموشه  چرا شی گوش کجاست پ_

 کجاست  دونمی نم شده تموم  شارژش حتما...ح_

 خوبه  سوگل...افتاده یاتفاق مونا هیجور ه ی صدات_

 

 ه یگر ریز زدم و  وردمین  تاب گهید

 

 بزن  حرف  مونا چته_

 سوگل داداش_

 

 : گفت و  شد ساکت هیثان  چند

 ی چ...سوگل..س_



 ره یم...م  داره سوگل داش.. د_

 

 کنم  تجسم  ذهنم تو  رو ریام ریتصو  االن تونستمیم

 

 الو_

 

 شد  شتریب  هقم هق مامان یصدا دن یشن  با

 

 شده  یچ سوگل دخترم _

 بده  حالش سوگل مامان_

 شده  چش  بزن حرف  دخترم _

  نه یبی م  بی آس...سرش ...نی زم...  خورهی م  شدت  با   کرده   تصادف   ریام  شنوهیم  ی وقت_

 س ین  خوب...حالش  گنیم...دکترا.... مامان

 کن  باور  هییقو دختر سوگل شهینم  شیزیچ  زدلمیعز  باش آروم_

 کن  دعا  مامان_

 خدانگهدار  باش مراقبش برو  زمیعز کنم ی م دعا که معلومه_

 خداحافظ _

 

 : گفت سمتم اومد  آنا کردم  قطع رو یگوش

 مونا  می کن چکار حاال_

 آنا  رهیبم  دی نبا اون_

 

 رون یب  اومد پرستار  ناگهان می نشست  یصندل یرو و  میکرد بغل همو

 یی کجا دکتتتتر دکتر_

 



 :دکتر

 شده  یچ_

 ست ین  خوب حالش_

 

 م یکرد نگاه بهم  رهیخ لحظه هی  آنا منو

  بود  شده صورتم روانه ها اشک میکردی م نگاه اتاق داخل به و پنجره پشت میرفت برق مثل

 دکترا  بود  جان  یب   و   ده یخواب  تخت  یرو مظلوم   چه  داشتم  دوستش  ی لیخ  که  ی دختر  سوگل

 ....   کردنیم  چک ناشوی ا و نبض داشتن

 

 

 

  باشه   مرده  سوگل  نداشت  امکان  شد  تر  بلند  دستگاه  یصدا  و  برداشت  تالش  از  دست   دکتر

 شدم  اتاق وارد و  در دم رفتم عیسر و  دمی ند چشمامو  جلو گهید

 

 : پرستار

 ...... بر لطفا خانم_

 

 :دکتر

 ن ییبفرما ست ین  یمشکل نه_

 

  نشستم   رفتم  بود  گچ  مثل  صورتش  رنگ  و   بود  دهیخواب   تخت  یرو  جان  یب  سوگل  داخل  رفتم

 : گفتم گرفتم دستشو  تخت کنار

 خوبه؟  حالش  دکتر_

 

 :  زدم داد نداد   جوابمو دکتر

 خوبه؟؟  گمیم_



 

 :دکتر

 .... ممک لحظه هر  نهییپا  یلیخ  خانم یهوش  بیضر_

 ره؟ یمیم  یعنی_

 اجازه  با فعال...ادهی ز امکانش_

 

  رو   سوگل  دست   رون یب رفتن  هم  سایل  و ایسون   و نیآرت   و  نیآرم  و آنا  رونیب  رفتن  اتاق  از

 : گفتم نمیبب رو خوشگلش صورت  ذاشتی نم اشک گرفتم  دستام  تو محکم

  شانس   و  اقبال  تو   اصال  ه یچ   یدون یم  سوگل  نکن   تی اذ  داداشمو ...  شو   بلند   یخانم  سوگل_

 .....  رفته هم بچه  اون یعن ی یبر  تو دختر  شو بلند تروخدا سوگل شه پدر ستین من برادر

 

 سوگل#

 

 

  کرده   کنجکاو  منو   ها   گنجشک  و  آبشار  یصدا   کردم   باز  کم  کم  چشمامو   کرد یم  درد   جام   همه

  نفر   هی  جلو  رفتم  کمی  بود  کجا  نجای ا  دیسف  یها  لباس   با  بودم  بزرگ  جنگل  هی  تو   شدم   بلند   بود

 : زدم داد شد ینم  باورم کرد  نگاهم  برگشت سمتش رفتم بود   ستادهیا آبشار کنار

   شتیپ  اومدم..جونم ییییییمامان_

 ی مامان یبرگرد دی با  تو من سوگل قشنگم دختر_

 بمونم   بابا و  ایپو  و  شما ش یپ  خوامی م من نه_

   نه  االن اما یایب  هم تو  دمی م قول زوده هنوز دخترم _

 دارم  دوست   یلیخ رو  نجای ا من نه چرا_

 

 : گفتم  و  پاهاش  یرو گذاشتم سرمو ها چمن تو می نشست می رفت و دم یکش  دستشو

 ی مامان  اد یم خوابم _

 سوگل  یبخواب   دینبا _



 قبل مثل بگو  قصه واسم  مامان شهینم_

 

 :گفت  و سرم  یرو گذاشت دستشو که بستم چشمامو

 باشه   یبر دی با  اما گمیم_

 باشه _

 

 .... برد خوابم مامان توسط  موهام کردن نوازش  با یچجور دونمینم

 

 

 مونا #

 

 کردن یم داشتن  رو تالششون  و  یسع تمام اتاق تو  ختن یر دکترا  دوباره

 

 من  یسوگول

 ک ی_ و_چهل_پارت #

 

 رون یب  اومد عیسر پرستار که کردن یم هیگر و  بودن کرده بغل  همو ای سون و آنا

 اومدن  بهوش گم یم کی تبر_

 

  خوشگلش   ی چشما  اون  داخل  رفتم  عیسر  شدینم   باورم  م یموند  پرستار  به  رهیخ  همه  لحظه  هی

 : گفتم سمتش رفتم  کردنیم اش نهی معا داشتن دکترا و  بود باز

 شم  فدات یخوب _

 م .. خوب...خو ...خ_

 خدا  شکر برم قربونت _

 ر یام..یام...ام...ا_



 نباش  نگران خوبه خوب حالش ریام_

 ی گ..یم ...م  دروغ..درو... یدار..دار... د_

 ن ی بب  االن زمیعز  یدروغ چه_

 

 : گفت بغضش از پر  ی صدا دنی شن با  گرفتم رو ریام شماره می گوش با

   بله_

 اومده  بهوش  خوبه حالش سوگل داداش_

 ی چ_

 بخدا _

 خوبه   االن شکرت ا یخدا_

 س ی ن خوب  حالش نی گیم دروغ  گفت یم دی پرسیم  رو تو حال اره_

   من خوبم بگو_

 ی ندار  یکار یداداش  باشه_

 یسالمت_

 

 ...  کردم  قطع رو یگوش

 

  سوگل#

 

 : مونا

 بود  خوب حالش یدی د_

 کر..ش خب ...خ_

 

 : آنا تو  اومدن هم هیبق

 ی خانم یخوب _



 بم .. خو.. بله..بل.. ب_

 شکر  خب_

 

 :دکتر

 د ینکن خستشون  ادیز_

 

 :نیآرم

 دکتر  چشم_

 

 : گفت  و سرم  رو دیکش  دستشو تخت کنار اومد سایل رونیب  رفتن دکترا

 ی خوب که خداروشکر_

 ی مرس..مر..م_

 

 : نیآرت

 خونه  م یبر ی ک حاال_

 

 : گفت مونا که می دی خند همه

 شه  خوب خوب سوگل که یزمان  تا_

 

 : گفتم افتادم  بچه ادی  هوی زدم یلبخند مونا  مهربون  صورت به

 ... بچه_

 

 : مونا

 ه یعال اونم  است  یقو مامانش  مثل_

 



 

 : گفت اومدن دوباره دکترا

 ؟ یچطور ی خانم خوب_

 ی رس...م خوبم_

 شه یم مرخص صبح فردا_

 

 : آنا

 دکتر ممنون یلیخ_

 

 : گفت کردیم پر رو  ستیل که ی حال در دکتر

 نده  بد خدا بازم  کنم یم  خواهش_

 

 

 : گفت مونا  رفت دکتر

 ن یبر شما  مونمیم نجایا امشب من_

 

 : سایل

 مونم یم منم_

 

 : مونا

 خونه   نیبر  شما زمیعز  ستین  ازین  نه_

 

 : آنا

 ها  بچه  میبر_

 



 م ی موند مونا منو و رفتن همه

 

 : مونا

 ی شد ینجوریا چرا_

 دم یشن رو ریام تصادف _

 برگردم و  بخرم  یزیچ هی  برم من  یاله برم قربونت _

 س ی ن  ازین_

   مینخورد   یزیچ شهیم مگه_

 گه ید  شبه کی نزد_

 نداره  ب یع_

 

  و   زیم  رو  گذاشت  رو  یخوراک  یها  سهی ک   برگشت  که  گذشت  قهیدق  ده   دیشا   و رونیب  رفت

 : گفت سمتم اومد کامپوت  هی با

 بخور   ریبگ_

 تونم ینم_

 نم ی ب  بخور واست  خوبه عه_

 

 .......... شدم خوردن مشغول

 

 

 ________ 

 

  ی لیخ  ریام  از  شدم یم  تر  ف یضع  روز  به   روز  من  و   بود   گذشته  اتفاق  اون  از  روز  پنج 

 کرد باز  رو  در یک ی که بودم  پنجره  پشت بودم  ناراحت

 



 : دیام

 ی اینم  زنداداش_

   نه_

 پس   باشه_

 

  به   الیو   تو  افتاد  دلم به ترس...الیو  تو   موندم  تنها  من  و  نایا  خانم   دهیفر  خونه   رفتن   همشون

  رو   دیکل  کردم   قفلش  و  داخلش   چرخوندم   رو   دی کل  و  رفتم   در  سمت  بودم  شده  تنها  یبزرگ  نیا

  دونم ینم  که دمیکش دراز تخت   یرو و  کردم عوض  لباسامو کمد داخل از و  کشو در  گذاشتم

 .....  برد  خوابم یک

 

 الست یو  نی ا تو  که گفت..  کو بابا_

 

 دم یشن  دوباره دیلرزیم دستام  کردم باز چشمامو بیغر  و ب یعج  یصدا با

 

 س ین الیو  تو یکس  بگو  بزن زنگ بهش_

 زنم یم االن_

 

  دلمو   اتاقم  سمت  به  برداشتنشون  گام  یصدا  دمی ترسیم  زدنیم  حرف   یچ   مورد  در  دونمینم

  تونستم یم  اونجا   تخت  ریز  رفتم   که   بودم  خودم  کردن   پنهان   فکر  به   و   شدم   بلند   ع یسر  لرزوندیم

 نم یبب رو زیچ همه در ریز از

 

 زدم  امکیپ  هی  مونا واسه برداشتم مویگوش

 ن یبرگرد  زود خدا ترو مونا  سالم_

 

 کردم  افتی در غامیپ  هی که دی نکش یطول

 شده  یزیچ چرا_



 

 : نوشتم 

 ن یا یب  فقط گمیم  نیا یب_

 

 زم یعز چشم نوشت

 

 : دمی شن صداشونو  دوباره

 فعال .. پس باشه... دونمینم  گهید  قفله یاتاق  هی  در....سین  الیو  تو دختره گمیم بابا_

 

  کردن   تماشا  مشغول  خوب  دوباره  کردم  حس   رو  اتاقم  در  به  هاشون  قدم  شدن  کینزد  یصدا

   زدن در  بار چند   دست  با بود   در پشت نفر  دو  شدم در ریز

 

 نجاست؟ یا یکس_

 

 : گفت دمی د هوی

 ها  میشکن یم رو  در االن_

 

 نگفتم   یزیچ بازم  یول

 

 : نوشتم  مونا واسه دوباره  دهنم  تو  ومدی م داشت قلبم  شد وارد در به  ضربه نیاول

 ن ییکجا پس خطره در م یزندگ_

 

 : نوشت

 م یوفتیم راه میدار_

 



   نوشتم 

 زوود _

 

 : گفتن  که خوندم خودمو اشهد شد باز در هوی که مردمیم  داشتم  گهید  ضربه نی سوم با

 س ین  یکس نگفتم  بفرما_

 الست یو  نیا تو  نگفت  مگه_

 م یبر ا یب  گهید  رفته ییجا  هی  حتما_

  بود  رفته  ییجا  اگه  خوب  بازه  پنجره  نامرتبه  تخت  نیبب   بوده  نجایا  یکی  معلومه  سایوا  نه_

 بست ی م رو نایا

 بدوووو   میبر  دیبا  عی سر پسر یوا_

 چرا؟؟_

 زود  رسنیم االن_

 

  رو  پنجره  پشت رونیب اومدم  تخت  ریز از  دمی نشن ییصدا شدن خارج اتاق از حرکت ه ی با

 ... رفتن و  شدن نی ماش سوار دوتاشون هر  که کردم نگاه

 

  اومد   الیو   سمت  ع یسر  مونا  شد  پارک  اطیح   تو  نیآرت  و  نیآرم  ینهای ماش  که  دی نکش  یطول

 : گفت باال  اومد که گذشت قهیدق  دو که

 ... سو_

 

 : گفت شد گرد چشماش افتاد شکسته در  به چشمش

 خبره  چه نجا یا_

 : داد ادامه

 ها؟  شکسته اتاقت در چرا_



  بودن  خونه  داخل  مرد  تا  دو  دمید   شدم  داریب صدا  هی دنی شن  با   که  بودم   خواب  من  دونم ینم_

  گردن یم   بر  االن  کفت  شون یک ی  یول   شکستن  رو   در  که  شدم   میقا   تخت  ریرز  و دمی ترس  منم

 رفتن  عیسر می بر د یبا

 ومد ی ن سرت  ییبال_

 بخدا  نه_

 کنن  درست  رو در  انی ب گم یم االن باشه_

 

 من  یسوگول

 دو _ و_چهل_پارت #

 

 

 ممنونم  یلیخ_

 ر یبگ  دوش هی  برو پاشو   خواهش_

 باش _

 

  ی راه  کاش  یا  زیچ  همه  از  بود  گرفته  دلم   بازکردم  رو  دوش حموم  داخل  رفتم  و  شدم  بلند

  ندا  یحت  جون نیشه ترانه ایمیک عقوبی آقا  خانم نیسل واسه دلم چقد کایآمر گشتمیم بر بود

 اصال  نکبت  یزندگ  نیا  شه ینم  تموم  چرا  ا یخدا  ریام  همه  از  شتریب  بود   شده  تنگ  یعوض

  له  نقدی ا دی شا داشتم  بهتر یزندگ هی  شدمینم   زنش اگه دی شا  بشم ریام زن  کردم قبول چرا من

  بست   رو   دنمید   راه  جور  بد  اشک ...  شده  تنگ  ام  خانواده  خاک  سر  واسه  دلم   چقد   شدم ینم

 .......   موندم سرد آب دوش ریز همونجا ه یگر ریز زدم ووردم ی ن طاقت

 

 

 ....  سوگل دختر.... تق  تق تق_

 

 :گفتم  هوی بودم  حموم داخل  کردم باز  چشمامو کم کم

 کنم یم چکار نجا یا_



 

   کردم باز رو  در  شدم بلند  برد  خوابم نجای هم که اومد ادمی بعد

 

 : مونا

 ؟ یخوب سوگل....دو  نیا شد  یچ  دختر_

 آره_

 یگرفت  دوش ینجوریا یوورد ین  در  لباساتو اصال_

 ام ی م رمیگی م دوش االن_

 باش   زود اوووووف _

 

 ........  بستم رو در

 

 

 بود  یکت  کردم نگاه رو اش صفحه دمی پر خواب از یگوش زنگ  یصدا با  صبح

 الو_

 ی خوب  زمیعز سالم الو_

 ی چطور  تو یمرس_

 دنبالت  امیب امروز خوبم  منم_

   ای ب ی کت یوا_

 الم یو در  گهید  ساعت هی  یبخشی م خخخخ_

 فعال باش_

 ی با_

 

   تخت  رو انداختم کردم  قطع رو یگوش

 



 دم ی پوش  هم  دهیچسب یمشک شلوار هی اوردم  در بلند ن یچ ن یچ ی اسی  لباس هی کمد  تو رفتم

 

  شدم   خارج  اتاق  از  و  برداشتم  فمویک  کردم   ظیغل  ش یآرا  هی  و   شمیآرا  زیم  پشت   نشستم

  رو   افتادم  و  خورد   یک ی  به   ناگهان  بود  یگوش   تو  سرمم  ومدمیم  ن ییپا   ها   پله  از  که  همونطور

 : گفتم شدم بلند بود   دیام کردم بلند  سرمو ها پله

 نبود  حواسم دیببخش   دیام داداش یوا_

 ی ریم یدار  کجا نداره ب یع_

 رون یب م یبر سر ه ی گفتم یکت  با_

 بسالمت   نیبر_

 فعال_

 

 گرفتم  رو یکت  شماره شدم خارج الیو  از و شدم رد کنارش از

 الو_

 یی کجا  یکت الو_

 زم یعز کمینزد_

 بدو  باش_

 اومدم _

 

  ها   عکس  داخل  رفتم  ناخودآگاه  نشستم   اطی ح  داخل  مکتین  ی رو  و  کردم   قطع  رو  یگوش

  حالمو   زنه ینم  هم   زنگ  یحت   نامرد   بود  شده  تنگ  براش  دلم   چقد  افتاد   ر یام  عکس  به   چشمم ...

 بپرسه

 

   بود   یکت اومد  واسم  غامیپ

 رون یب ا یب_

 

 : گفتم جلو نشستم  و رفتم  داشت  یقشنگ یمشک نی ماش در  سمت برداشتم قدم



 ی خوب  سالم_

 ی چطور تو  برم قربونت _

 ی مرس خوبم_

 پارک   میبر_

 م یبر_

 

 : گفت یکت مینشست ی صندل هی سر م ی شد اده یپ  دوتامون هر کرد پارک که دی نکش یطول

 ی شد  آشنا ریام با  یچطور تو سوگل_

 س ی ن مهم_

  دختر ی کرد اشتباه_

 دارم  دوستش  که من_

 رون یب  کننیم  پرتت  ادی ب ای دن به  بچه نی ا یا ساده چقد تو  دختر_

 بود   نیهم قرارمون هم اول از_

  فک   عمرش  آخر  تا   ات  بچه   یدیم  اجازه  تو  کنه  یمادر  ات  بچه  واسه  سایل  یدی م  اجازه  تو_

 بوده  سایل مادرش کنه

 

 : داد ادامه زد یم یدرست یحرفا یکت

  سوگل ..کشهیم  یچ بچه  اون  گهید  سال۲۰  بگم واست  یخوایم  سوگل  شه  ینجوریا  نزار_

  روح   یب   و   سرد   بچه  ه ی  شه یم  اون  شم   فدات  فهمهینم رو  داشتن  مادر  احساس  چوقت یه   اون

 خواد ینم  نهیبب  شویواقع  مادر باری  نکهی ا جز یزیچ  خدا از که بچه هی

 کنم  چکار یگیم_

  سرش   به   یچ   بعدا  بچه   اون  دونمیم   بودم  تو   بچه   مثل  خودم  چون  یول  سوگل  دونمینم  نو یا_

 اد یم

 ... تو  یعنی_

  پدر   من ره یبم خودشون  بچه  نکهیا از قبل ها  سال... ستم ین  خانواده  اون یواقع بچه  من  نه_

  هام   لیفام  از  کدوم  چی ه  موندم  تنها  شهی هم  واسه  من  کردن  سقوط  مایهواپ  هی  تو  مادرم  و

  اونجا   بود  مم ین  و  سال۳  اش  همه   اونجا  پرورشگاه  فرستادنم  کنن  مراقبت  من   از  نبودن  یراز



  ه ی  داشت  دوست  منو  اونم  داشتم  دوستش  یل یخ  کردیم  کار  خانم  مهال  اسم  به  مهربون  زن  هی

  موقع   اون  رنیبگ   عهده به  رو   تیسرپرست  خوان یم  خانواده  هی  گفت   و اومد  خانم  مهال  روز

  ه ی  بهم  خانم  ده یفر  دمید   رو  پرهام   آقا  و  بچه   هی  و  خانم   دهی فر  اونجا  رفتم  منم   بود   سالم  پنج

  م ی سرپرست و  کردم قبول و نداشتم یا چاره منم زد سرم به  یا بوسه و  سمتم اومد زد لبخند

  کرد یم  تظاهر  مادرش  و  پدر  شیپ  فقط  ومدینم  ازم  خوشش  اصال  دخترش  گرفتن  عهده  به  رو

 نداره   یمشکل من با که

 

  رون یب  رفتن اش خاله دختر  با روز هی سال ۱۵ اون و بود سالم ۱۲  نکهیا  تا گذشت  ها سال

  هه   خاله  دختر  یول  مردن   دختره  و  خاله  و   کردن   تصادف   راه  ن یب  بود  هم   اش   خاله  البته

 زد ینم حرف  کس  چیه  با راستش نبود سابق دی فر اون گهی د خانم  دهیفر موند زنده

 

 من  یسوگول

 سه _و_چهل_پارت #

 

 

  دختر   یجا   منو  گرفت  میتصم  و  اومد  کنار  موضوع  نی ا  با  خانم  دهی فر  و  گذشت  یسال  پنج

 ....   بدونه شیواقع

 

 ی نباش اونا یواقع بچه  تو کردمینم فک  من یوا_

 ی کن  چکار یخوایم سوگل خوب خخخخ_

 کنم؟  اعتماد بهت  تونمی م یکت_

 زم یعز البته_

  کمکم   خوامیم   هیجور  هی  بمونم  الیو  اون تو ندارم  دوست  اصال  من  ها  باشه  خودمون  نیب_

 کا یآمر برگردم یکن

 ی چ_

   برگردم  دیبا  بمونم  نجایا تونمی نم من_

 داره  یربط چه نیا اما_



 داره  ربط حتما_

 کنم یم کمکمت قبوله باشه_

 ی ا دونهی_

 گه ید  میبر_

 م یبر_

 

 ....  کردم روشن رو ضبط می شد سوار و می رفت نشیماش سمت

 

 داخل  یاینم  یکت_

 بسالمت  برو یمرس نه_

 خدانگهدار باش_

 

 : گفت  شد رو  به رو  باهام مونا  رفتم  باال  ها پله از شدم  الیو  وارد و  بستم رو  نیماش در

 شه یم  باورت سوگل ییییوا_

 ی چ_

 ریام شی پ  کایآمر گردهیبرم  هم  فردا نیهم بارداره سایل_

 

  نشون  خوشحال خودمو کردم یسع باشه  باردار سایل نداشت امکان ی ول شکست بدجور دلم

 : گفتم بدم

 خوب  چه_

 ؟ ینشد خوشحال_

 شدم  خوشحال که معلومه چرا_

 جشنه  عمارت االن  شهیم باورت _

 کنم  استراحت برم من_

   برو_



 

  کرد  سیخ  صورتمو هام اشک نیزم رو  نشستم   در پشت  همونجا   بستم رو در  اتاق تو  رفتم

  ه ی  واسه  ریام  یصدا  دنیشن   بار  هی  واسه بود  زده  پر دلم  کنمیم  چکار  دارم دمیفهمی نم  گهید

 کف   نی زم  رو  شد  پخش  داخلش  لیوسا  تمام  که  کردم  پرت  دستمو  ف یک  ترانه  دنی د  بار

 : گفتم یم و ن یزم رو زدمیم محکم دستامو

  ی گفت  اومدم  ا یدن  به   که  ی روز  خدا  ندارم  یسهم  ی زندگ  نی ا  از  من  چرا  آخه  چرا  ا یخدا_

   دارم یسهم  چه یزندگ نیا از من  آخه دیکن  اهیس  شویزندگ

 

  رو   دفتر  و   تخت  سمت   رفتم  افتاد  بود  تخت   ریز  که  کا یآمر  خاطرات  دفتر   به   چشمم   هوی

  رفتم   که  یروز  تا  بودم  نوشته  شدم  الیو   وارد  که  یروز  همون  از  کردم  بازش  برداشتم

   رونیب

 

 : گفت شد اتاق وارد  بود  دهی رس خودش به  یحساب  که سا یل و  شد باز در هوی

 نداره تو به  یازین  گهید  ریام که نمی بیم_

 ... سایل_

 خانم  سایل_

 

  انگشتمو  سمتش  رفتم  شدم  بلند شد  محو  مهربون  ی سایل دوباره  زود چقد انداختم  باال  یی ابرو

 : گفتم و اش نهیس  قفسه رو گذاشتم اوردم باال

 ی خوشحال ادیم من سمت  نداره  ترو هروقت  ریام نکهیا از...نه ی خوشحال_

 

 : گفت و  داد  سر یمضحک خنده

  ی رسم  عروس   ی تونستی نم  تو   میداشت  قرار  اول  روز  همون   از  نو ی ا  سوگل  نی بب  راستش  اره_

 ی دیفهم یبش  ها یتاجر  خانواده

  افتخار  یجا من اما اره ییها  یتاجر عروس که یکنیم افتخار یتاجر عروس کن گوش_

 ریام  بخاطر  من  سوگلم  من  ییسایل  تو  اگه  نیبب ...  سایل  بانو  دونمیم  ارزش  یب  و  پست  خودمو

   جنگمیم رفتم دست از یزندگ  بخاطر  جنگمینم باهات

 



  سا یل  اون  سایل  باشه  وسط  که  انتقام  یپا  اما  می شد  یمیصم  یلیخ  آخرا  نیا  دونمیم  سوگل_

 خوش  روز...تو مثل باشه هدفم  که ستین  سایل اون یکس یبرا فقط البته ستین

 

  ام   بچه به  گه ید  ریام  که  من   زد  سرم  به فکر  هی دمیکش  دراز تخت  رو  رونیب  رفت  اتاق  از

 رم یم و  کنمی م خالص بچه ن یا شر از خودمو پس نداشت ازین

 

 ا یب  پاشو ساحل کنار میهست  بود   نوشته  بود آنا شدم بلند تخت رو از میگوش  بوق  یصدا با

 

 : گفت سایل اومدم نییپا  ها پله رو از ام  شونه رو انداختم رو پالتوم  و شدم بلند گفت ینم  بدم

   میبر  باهم ای ب  یاومد خوش سوگلم اوههههه_

 

 دم یرس الیو  پشت به نکهیا تا شدم رد کنارش از و  نکردم  توجه بهش اصال

 

   من_یسوگول#

 چهار _و_چهل_پارت #

 

 

  من   انداختم  بهش  یا  مسخره   نگاه  بزن   لبخند  گفت   و   سمتم   اومد   مونا   بودن  اونجا  ها   بچه   همه

 : گفتم  بودم   ناراحت من  بودن خوشحال که اونا همه خالف  بر

 ندارم   حوصله مونا یوا_

 

 

 : گفت مونا مینشست  اونجا میرفت  سکو سمت  به و  دی کش دستمو مونا

 چته؟  سوگل_

 سوخته واسم دلش خدا  کنمیم احساس چرا دونم ینم_

 ی گ یم یدار یچ  دختر_



   برم منم  وقتشه کنمیم فک_

 میری م هم با همه اومد ایدن  به  بچه  هروقت زمیعز نه_

 

 : گفتم و  دادم  سر یا خنده

   مامانم شیپ  برم  خوامی م نهیا منظورم  نه_

 ی گیم یدار  یچ  یشد وانه ید  دختر_

   نه  مگه میا افسرده آدم  من مونا_

 گفته  یک نه_

 ی باش راست رو باهام  شهیم  مونا_

 راستم  رو که معلومه_

 ؟   یشناسیم رو ترانه  داشتم گهید  حس  هی  اونجا بودم  عمارت من  یوقت مونا یستین_

 ه یخوب  ی لیخ دختر اره_

 ی باش  اون  یجا نجای ا برام هم  تو داشتم دوست_

 ست ین خوب  واست نکن  فکر همه  نیا سوگل یاله من شم  فدات_

  دونم یم  خودم   نه   رهیام  بخاطر  فقط  من   کردن  تحمل  دونمیم  مونا   گذشته   حرفا  ن یا  از  کار_

  ن یا  نه   خودم  نه   ندارم  ریام  یزندگ  تو   ینقش   یحت  گهید   دونمی م  نداره  ی خوش  دل  ازم  یکس

 بچه

  ر یام  یزندگ  در  من  یبگ  یتونینم  پس  شناسنامته  تو  ریام  اسم  رهیام  بچه  اون  پدر  سوگل_

   یریام بچه مادر تو  باشه  که یچ  هر ندارم  ینقش

  شو   بچه  مادر  حال  زنهینم   زنگ  یحت  که   یپدر  یزنیم  حرف   پدر  کدوم  از  مونا  یواااا_

 نداره اقتیل خوبه ام بچه بگه زنهینم  زنگ ی حت که ی پدر بپرسه

 .... یعز سوگل_

  نداشت   خوردنو  قصه  همه  نی ا  اقتیل  یزندگ  نیا  نداشت   منو   اقتیل  ریام  نگو  مونا  نگو_

 مونا ...

 جانم _



  خنده   تونمی نم  کنم  بزرگش  تونمی نم  خودم  دونمیم  باش  ام  بچه  مراقب  نبودم  من  یروز  هی  اگه_

  اول  از نمی بب  دنشویکش قد  تونمی نم دونمیم  بشنوم  هاشو گفتن مامان تونمینم  دونمی م نمی بب هاشو

   بود  نیهم قرارمون هم

 

  با   و   نکردم  توجه   اصال  من   اما  کردن   نگاه  بهمون   سادن یوا همه  شد   یجار  مونا  ی ها  اشک

 : گفتم بلند یصدا

  بدون  ی زندگ مزه فهمهی نم چوقت یه  ام بچه  دونمی م کنم یمادر ام بچه  واسه  تونمینم دونم یم_

   یچ ی عنی مادر

 

 : آنا

 ی مرد  جون  از  دور  مگه  یکنیم  یمادر  واسش   و  یمونیم  یمادرش  تو  هیچ  حرفا  نیا  سوگل_

  دلم  من...من ؟ کنهیم فرق براش مرده که یمادر با  ستین  که یمادر آنا کنهیم یفرق چه_

  واسم   هیبق   دادم   اجاره  نکه یا  از  خودم  از  شکسته  هم  ایلیخ  از  شکسته  وقته  یلیخ  شکسته

  دونستم یم  کاش   ی ا  اما  کردم  له  برادرم  بخاطر پام  ریز   غرورمو  شکسته   دلم   رن یبگ میتصم

   کردم ینم  نابود  خودمو  یزندگ چوقتیه کنه یم حساب باهاش خودش خدا

 

 : گفتم بود  گرفته گلومو ته  بغض هی  بودن افتاده هیگر به همه

  الیو  رمیم  بده  حالم من_

 

  اتاقمو   در  باال  رفتم  دوتا  دوتا  رو  ها  پله  شدم  الیو  وارد  سرعت  با  و  گرفتم  فاصله  ازشون

 بود  یکت  خورد  زنگ می گوش داخل رفتم  کردم باز

 

 الو_

 خوب   خبر هی سوگل الو_

 بگو _

 کردم  آماده ۱۰ ساعت واسه  رو طیبل_

 من  جان_



 برو  بعد  نمتی بب  ایب  هشت ساعت صبح یول فدات اره_

 فعال یمرس باش_

 همرات  به خدا_

 

 زدم  زنگ  یکت  به زد سرم به فکر هی  دمیگنج ینم  خودم پوست تو  که بودم  خوشحال اونقد

 جانم _

  برم   خوامیم  بگو  بذار۱۰  ساعت  همون  واسه  قرار  هی  بزن   زنگ  بهم  شام  زیم  سر  یکت_

 ارم یب  هامو لیوسا  من تا استخر

   بزنم زنگ بهت بگو  ی بود  زشامیم  سر هروقت باش_

 ی با یاوک_

 ی با_

 

  ر یز  از  رو  چمدون   تخت  رو   انداختم  لباسامو  کمد  سراغ  رفتم   تخت   رو   انداختم  رو   گوش

  ل یوسا  رو گذاشتم رو خاطراتتم   دفتر داخلش ختمیر هامو  لیوسا  تمام  و  دمیکش رون یب  تخت

  در   ای سون  که  زدمیم  شونه  موهامو   داشتم   شدم   بلند  تخت   ر یز  گذاشتم  رو  چمدون   دوباره  هامو

 : گفت  کرد باز رو

 شام  ا یب سوگل_

 ام یم االن_

 

  و   دمیپوش  کوتاه  رنگ  کم  یآب  نازک  لباس  هی  و  بستم  یاسب  دم  عجله  با  کش  هی  با  موهامو

  بودن   جمع  زیم  سر  همه  ن ییپا   اومدم   تند   تند   رو  ها   پله  شدم  خارج  اتاق  از  و  برداشتم  مویگوش

   نوشتم یکت  واسه اس هی  ن یح ن یهم در  نشستم منم بودن من منتظر انگار و

 

  و   برداشم  ویگوش   شدن  ساکت  همه  شد  روشن   می گوش  صفحه  که  بودم  غذا  دنیکش  مشغول

 : گفتم زدم رو اتصال دکمه

 ی کت جانم_

 سوگل یچطور_



 خوبن  خانواده  نیخوب شما فدات خوبم_

 داشتم   ازت یخواهش هی سوگل م یخوب همه گلم یمرس_

 جانم _

 استخر میبر  یایم فردا_

 .... یول دارم  دوست اوهووم_

 ها  گفتم بار ه ی گهید  عه_

 نشو  ناراحت  امی م حاال بابا باش_

 فعال  پس  برم قربونت _

 نمت ی بیم  یبا_

 

 : گفت مونا که غذام ظرف  کنار گذاشتم ویگوش

 که  یرینم_

 تروخدا  گردمیبرم زود داره  گناه شه ینم یوا_

 باش   خودت مراقب یول برو  باشه اوووف _

 باشه _

 

  داخل   رفتم   و   کردم  جمع  رو   ظرفا  شدم   بلند  و کردم  پاک  دستمامو  دستمال  با   خوردم   غذامو

 : گفت ایسون  که شدم  شستن  مشغول اشپزخونه

 ی ای م فردا سایل_

 

 

 : سایل

 برم  کرد سفارش ریام گهید اره_

 اوهوووم _

 



 : آنا

 ن ی آرت و نیآرم با می مونیم سوگل و مونا منو فقط فردا از پس_

 

 : گفتم  یچ  دیام و  ای سون پس  کردم تعجب کمی

 ی چ  دیام و  ایسون  پس_

 

 : ا یسون

 م یگرد یبرم ریام با میر یم میدار  هم د یام منو_

 

 برگرده  خوادیم ر یام شدینم باورم  فتم ی ن که نک ی س به  زدم  دستمو   شد تند   تپشش  قلبم لحظه هی

 

   من_یسوگول#

 پنج _ و_چهل_پارت #

 

 

 : سایل

 م ی گردینم  بر که یزود نیا  به البته_

 

 

 رفت هم  تو هام اخم دوباره

 

 : گفت  مونا که شدم ها ظرف  شستن مشغول دوباره

 بخوابم   رمیم ام خسته من_

 

 : آنا



 ر یبخ  شبتون حموم  برم خوامیم منم_

 

 :  گفت  هم ایسون  باال  رفتن  اونا

 م یش داری ب زود  دی با  فردا بخوابم برم  منم_

 

  ها   ظرف   شستن  از  بعد  منم  دنیدیم  سلایر  داشتن  دی ام  و  سایل   و  نیآرم  و  نی آرت  رفت  اونم

 : گفتم بود روشن  بودن نشسته که قسمت اون  فقط بود  خاموش ها المپ  تمام

 ر یبخ  شب_

 

 .....  حموم داخل  رفتم و  برداشتم رو ام حوله اتاقم تو  باال رفتم و

 

 

  م یگوش   صفحه  به  شدم  بلند  بود  اعصابم   رو  هم  میگوش   یصدا  کردیم  تمیاذ   داشت  جور  بد  نور

  م ی گوش  که   شدم  خودم   کردن   حاضر  مشغول  و  شدم  بلند   بود  صبح   هفت  ساعت   کردم  نگاه

   بود   یکت  خورد زنگ

 ریبخ  صبح  سالم بله_

 افتاد  ۹  ساعت پرواز سوگل ریبخ  صبحت_

 نا ی ا سایل پرواز  ساعت شهیم نکهی ا یچ_

 کایآمر رهینم  گهید  روز سه تا گهید  ییمایهواپ متاسفانه_

   ست ین  یمشکل باشه بابا یا_

 

 

  ی کت  به دوباره  هیچ  چمدون   ن یا  گنیم  االن  گفتمیم  طرف   هی  از  بودم  شده  آماده  گهید بایتقر

   زدم زنگ

 جان _



  ازت   فرودگاه  تو   ۹  ساعت  بعدا   خودم  بعد   یببر  بدم  رو   چمدونم  یایب   االن   یتونی م  یکت_

 رم یگیم

 رم یگی م ازت امی م الیو ی پشت  در از باشه_

 ..... یاوک_

 

 کن  کمکم خدا یوا  اونجا برگردم   دوباره بود قرار یعنی  بودم خوشحال یلیخ

 

  رفتم   بدو بدو  منم  کردنیم  یخداحافظ  و یروبوس  داشتن نییپا  از  همه  رونیب  رفتم  اتاق  از

 : گفت  کرد بغلم اومد  سمتم به ا یسون نیی پا

 باش   خودت مراقب_

 ی مرس دلم زیعز  چشم_

 

 گفتم  منم شدن خارج  الیو از و  گرفتن رو دی ام دست  و دی بوس مو گونه

 برم  منم کم کم_

 زم یعز برو_

 

  ی پشت  در  از  نیی پا  اومدم  آهسته  آهسته  ها   پله  از  و  برداشتم  رو  چمدون  و  باال  رفتم  عیسر

  تو   رفتم   باال  رفتم   عیسر  شدیم  رید   داشت  داخل  اومدم  سرعت   با   و  یکت  دادم  رو  چمدون  الیو

 : گفت  مونا کردم بغلش  محکم مونا اتاق

 وونه ی د دختر وا_

 خو  دارم دوست_

 باش  خودت مواظب  برم قربونت _

 ی با  باش_

 ی با_

 

 : گفتم کردم بغل محکم  اونم شدم وارد و  زدم در آنا اتاق در رفتم



 ی با_

 بسالمت  برو_

 

 : گفتم  برخوردم   نیآرم با  که رونیب  اومدم اتاق از

 خدانگهدار _

 

  بود   شده  پارک  الیو   جلو  یکت  نیماش  نیی پا   رفتم  عیسر  بود  رید  چون  نموندم  جواب  منتظر

 : گفت یکت  شدم سوار و رفتم

 ی مطمئن  تو  دختر_

 برم   دیبا  یکت اره_

 خو  باش_

 

 ساد یوا  نیماش  هی  که بودم ی تاکس منتظر و شدم  اده یپ  ابونیخ سر

 فرودگاه؟ _

 ن ییبفرما بله_

 

  گوش   آهنگ   داشتم  حد   از  ش ی پ  بودم   خوشحال  ی لیخ  افتاد   راه  نی ماش  شدم   سوار  زده   ذوق

 : گفتم کردم بلند سرمو هو ی کردمیم

 ...... ش  یچ فرودگاه  نیا اووووف _

 

 : گفتم  م یبود شده خارج شهر از زد  خشکم افتاد رونیب  به که چشمم

 برگردون   منو آقا  رهید فرودگاه گفتم من دی اومد اشتباه  آقا_

 ی مخ رو ی لیخ  تو گفت یم راست خانم  سایل دختره نزن زر_

 ی شناسیم اونو تو...سا؟؟؟؟تو یل_

 یشد خارج شهر از خانم دستور با هم تو  شناسمیم که بله_



 ام  حامله من کن  رحم بهم ایب  تروخدا ییییییچ_

 خواد یم  رو بچه  همون خانم  سایل اتفاقا  نترس _

 است  حامله خودش  اون تو یگ یم یچ_

   م یفهمیم و یچ همه  نزن زر تو  حاال_

 : گفت سادیوا  رونیب ومدیم داشت قلبم یخاک جاده هی  چوندیپ

 شو  ادهیپ_

 

  باال   بردم  ها پله  از  الیو هی  داخل برد  دی کش  خودش دنبال  به دستمو  شدم   اده یپ   ترس   از  منم

  ی ول رمیز  رفت   بدجور  دستم  که  اتاق  داخل  کرد  پرتم   و   کرد  باز  رو  ها  اتاق   از  یکی در  و

 .....  کرد قفل و بست  رو در ن یح ن یهم در  که در سمت رفتم  شدم بلند

 

 

 

 

 ریام#

 

 : گفت آراد کردم باز چشمامو  آراد یصدا با

  ؟واقعا ی خوابیم   یبرس  کارا  به   نکه یا  یجا  به  ها  یشرکت  مثال  تو   ی خوابیم  چقد  ریام  یوا_

 که

 

 : گفت  آراد خوردمی م چرخ یه  یصندل با  و گذاشتم  زیم ی رو دستمو

 ی نزد زنگ  سوگل به  بازم_

 

 : گفتم ام  چونه ریز زدم دستمو  و زدم  کامل دور هی

 مجبورم  ی ول کشهیم  پر صداش بار هی  دنی شن  واسه دلم_



  بارداره   االن   اون  نیبب   شه یم  دور  ازت  شه  کی نزد  بهت  شتریب  نکه یا  ی جا  به  کار  نیا  ریام_

 پسر  یذاشتیم تنهاش  خودش حال تو  دینبا   هست که هم  ماریب

 دارم  دلشوره آراد آخ_

 سوگل واسه_

 افتاده  ی اتفاق ه ی کنمیم احساس اره_

 گرده؟ یبرم  سایل امروز بهش  بزن زنگ  هی_

 آره_

 

   من_یسوگول#

 شش _و_چهل_پارت #

 

 شه یم یچ بچه  اون سرنوشت ریام_

 مشخصه_

 کنه  یمادر واسش  سایل نه یا منظورم_

 چطور_

   هات بچه  نیب ذارهیم فرق حتما شهیم مادر داره خودش اون  ریام نیبب _

 

 

  بم یج  تو دستامو  پنجره  پشت رفتم و  شدم  بلند ی صندل سر  از موهام داخل بردم   دستمو کالفه

 : گفت آرد که بودم برده

 یبگذر سا یل انتیخ از ی تونست چطور_

 

 : گفتم پنجره کنار واری د  به زدم دستمو

 مجبورم  ی ول کنم فراموشش تونم ینم  من یدونی م خودت آراد اما شدم مجبور_

 بچه؟  بخاطر_



   نه_

 ی دار دوست   هنوز  رو سایل_

   نه که معلومه نه_

 

 : گفت  دی کش یپوف و شد  بلند یصندل رو از آراد

 گن یم یچ  ات خانواده_

  ترانه   نگو  اصال  که  رو  بابا   شد  داغون  یل یخ  مامانم  دن یپاش   هم   از  همه  سوگل  رفتن   از  بعد_

 آراد  شد عوض زیچ همه  ستین  ترانه اون  گهید که

 شه یم درست برگشتنش   با  که انشاهللا_

 اد ی نم نجایا سوگل گهید  کنمیم احساس خودش مثل چرا دونم ینم_

 ابد  برا شیبزار  اونجا یخوایم  یعنی_

 

 : گفتم زیم  رو گذاشتم دستامو تا  دو  آراد کی نزد  رفتم برگشتم

   کن کمکم آراد_

 خدمتم  در داداش  باشه  یکمک هر_

 

   خورد  زنگ میگوش

 بله _

 داش ..دا... د_

 افتاده  یاتفاق  یخوب   شدهیچ  مونا_

 سوگل ..سوگ..س_

 بزن  حرف  یچ سوگول_

  زدم   زنگ  بهش  ی چ  هر  راه  وسط  گهیم اما  استخر  ببره  رو  سوگل  بود   قرار  امروز  یکت_

 نداده  جواب

 



   زیم رو دمیکوب دستمو محکم شدم کالفه

 

 شد  پخش   یگوش تو یکت  یصدا هوی

 د یکن کمکم  تروخدا ریام آقا_

 بگووووو   یلعنت شدهیچ  بگو_

  ساعت   همون  انیم  دارن  نای ا  سایل  که  مایهواپ  همون  با  هیترک  برگرده  خواستیم  سوگل_

 نشد  یخبر  گهید  بعدش اما رفت

 ؟؟؟  برگرده  خواستیم سوگل_

 بلههه_

 

 : گفت آراد واری د سمت  کردم پرت  تیعصبان  با ویگوش

 شده  یچ_

 سوگل آراد سوگل_

 ی چ سوگل_

 نبوده  ازش یخبر  گهید برگرده  خواسته_

 

 گرفتم  رو سوگل شماره و  برداشتم  مویگوش  کنمیم چکار دم یفهمینم  گهید

 ... بوق... بوق.... بوق_

 بله _

 

 : گفتم  یگوش  تو دیچی پ  مرد هی  یصدا ووردمیم در  شاخ داشتم  تعجب از

 گرفتم  اشتباه دیببخش _

  خوب   یبشنو  صداشو  یخوای م  من  شی پ  نجاست ی هم  سوگلت  یگرفت   درست  خان  ریام  ر ینخ_

 کن  گوش

 



 دی رس گوشم به سوگل یصدا زور به بعد  لحظه چند

   یلعنت کن باز  رو در ن یا یعوض  یخوایم یچ من از_

 کن زر زر کم_

  ن یا  باهام  که  کردم  چکار  تو  با  من  یعوض  کهیزن  آخه  برس  دادم  به  ایخدا  کن  ولم  تروخدا_

 .... ام مثل یکی  به پشتت   یوقت گهید  اره یکنیم رو کار

 

 : گفت دی چیپ  گوشم تو مرده یصدا

 ی گرفت درست  یدی د_

 

  من   به   پشتش   زن  کدوم   یول ارهیب زبون به منو  اسم  خواست یم  انگار  اون  بود  ب یعج   یلیخ

 ...آخه گرمه

 خان  ریام ام  تو  با یهاااا_

 

 : گفتم و اومدم خودم به

 ی خوایم یچ ازش_

 خداحافظ ... بانو  نه من_

 ... نکنننن  قطع_

 بوق ..بوق... بوق_

 

 : گفتم

 کنم یم خواهش کن کمکم آراد_

 ر یام کجاست سوگل می بفهم م یتونینم  یجور چ یه_

 ه یترک رمی م امشب ن یهم من آراد م یبفهم  دیبا  می بفهم د یبا نه_

 

 : گفتم و برداشتم رو  چمیسو  و کت



 خداحافظ _

 

  خواستم   خودمو  و   کردم   خارج   شرکت  از  نو یماش   سرعت   با   رون یب   زدم   شرکت   از  ع یسر  و

 ...  خونه برسونم عیسر

 

  عمارت   داخل  بود  ختهیر  آشنا  و  بهیغر  و  لیفام  و  فک  تمام  شدم  وارد  که  عمارت  در  از

  دونستم یم  سوگل  اتاق  تو  رفتم ..  رفتم  باال   ها  پله  از  عی سر  بودن  رقص  و  یخوش   مشغول  همه

  اتاق   همون  تو  برگشتم  هیترک  از  نکهیا  از  بعد   یاله  رمیبم  شده  ذره  هی  اتاق  نیا  واسه  دلش

 خارج  اتاق  از  عی سر  و  برداشتم  رو  الزم مدارک  تمام  کمد  کشو  در  رفتم  موندمیم  خودمون

  ی چشما  که  کردم  بلند  سرمو  مامان  ییطال  یعصا   یصدا  دن یشن   و  جمع  سکوت  که  شدم

 : گفت که بود تفکراتم  غرق  قیدق مامان

 شاهزاده  عجله  نیا با  کجا_

 ... ندارم حوصله مامان_

 : گفت پچ پچ گوشم در سمتم اومد و  شد بلند و  نیزم دی کوب محکم رو عصا  اون دوباره

 کجا  گفتم_

 ه یترک  رمیم دارم من ...من_

 

 : گفت  شد گرد مامان یچشما

 گرده یبرم داره زنت که تو  خبره چه  اونجا_

 

 رون یب  رفت و  هیگر ریز زد ترانه  نیح  نیهم در

 

 : گفتم بشنون همه که یطور بلند  یصدا با

 خداحافظ  ست ین  من زن اون جز  کس چ یه سوگله اسمش اونم دارم زن  هی فقط من_

 

  عمارت   سرعت با  و  شدم نی ماش سوار اط یح  داخل رفتم و  بشنوم  یچز نموندم  منتظر گهید

 .. کردم ترک رو



 

 فرودگاه  به دمیرس یک  دمی نفهم که رفتم چنان

 

 سالم_

 د ییبفرما سالم_

 لطفا  خوامی م هیترک یبرا  امشب واسه یضرور طیبل  هی من_

 ... اما_

 کنم یم  خواهش_

 مدارکتون _

 د ییبفرما_

 انشاهللا  ۱۱ ساعت امشب_

 ممنونم  یلیخ_

 

   من_یسوگول#

   هفت_و_چهل_پارت #

 

  برگشت   راه  و   شدم  نیماش  سوار  و  شدم  نیماش  سوار  و  رونیب   اومدم  فرودگاه  از  عیسر

 ... گرفتم شی پ  در رو عمارت

 .  بودن گذاشته روسرشون رو  عمارت دم یرس  عمارت به  یوقت

 بغلم تو کرد پرت  خودشو یک ی هوی که شدم سالن وارد

 ی بود کجا  نامرد  زمیعز سالم_

 

  و   گرفت  دستمو  کنم  نگاه  نکردم  باز  چشم  یحت  خورد  بهم  حالم  دوباره  نی ا  انتیخ  یبو  از

 : گفت شکمش رو گذاشت

 ی کن  سالم ات بچه به ی خواینم  یحت_



 

 : گفتم و اوردم در ع یسر دستمو

 ی عوض  یست ین  من زن  گهید  تو_

 

 .... رفتم باال ها پله از و  شدم رد عیسر و

 

 پسرا  نیا  بغل  تو  همه  دخترا  بودن  دنیرقص  مشغول  همه  اومدم  نییپا  ها  پله  از  یکالفگ  با

  روبه   شراب  شهیش   به  چشمم  که  نشستم   ها  مبل  از  ی کی   رو   رفتم  هیبق   به   توجه   ی ب  شدن یم  ولو

 : گفت سا یل می نشست دو هر  و  گرفت دستمو  سایل که شم  بلند خواستم افتاد  روم

   م یبخور یدنینوش  ه ی یدی نم افتخار_

  دستمو  که  برم  که شدم  بلند و  انداختم  هرزش افه یق  به  نگاه  هی  گرفت سمتم  رو  شراب  وانیل 

  کردم  چکار گهید  دم ینفهم منم  لبم  رو  گذاشت رو شراب  وانیل هم  بغل  تو م یافتاد و  د یکش تند 

 ... دمی کش سر رو وانیل که

 

 : گفت سایل

 م یبرقص  یایم عشقم _

 بلهههه_

 

  دست   میشد   تانگو  رقص  مشغول  ما   و  شد  ی پل  یق یموس  که  صحن   رو  م یرفت  و   دی کش  دستمو

 : گفتم که نبود  خودم

 بود   شده تنگ برات  دلم_

 بود  شده تنگ واست  منم دل_

   بانو  یدی م گهید  رابطه هی افتخار_

   شم تشنه  اوهوووم_

 

  کم   کم  دستام  بعد  قهیدق  چند  شدم  لباش  خودن  مشغول  محکم  و  دادم  قرار  لباش  مماس  لبامو

 : گفت که کمرش سمت رفتیم داشت



 نه  نجا یا_

 چرا_

   جمع وسط_

 اتاق  میبر_

 باش _

 

  ی رو  که   بابا  و  مامان  زدن  واسمون  محکم  کف   ه ی  همه  و   شد   تموم   ی قیموس  نی ح  ن یهم  در

  نقش   مامان  یلبا  یرو  لبخند  انداختم  بهشون  نگاهمو  بودن  نشسته  سالن  یباال  یصندل  دوتا

  دم ی کش  اتاقمون  طرف   به  رو  سایل   دست  و   نکردم   توجه  منم   بود   ناراحت   بابا   اما   بود  بسته

 ....  تخت رو انداختمش  اتاق داخل بردمش

 

  با   شدم  سایل  یلباسا  آوردن  در  مشغول  و  گوشه  هی  انداختم  کردم  باز  رهنمویپ  یها  دکمه

 ......... شلوارم سمت رفت دستش  و  میاورد در لباساشو خودش  کمک

 

  * * * * * 

  نجا یا   بودم  کجا  من   اوردم  در  شاخ   تعجب  از  کردم   باز  چشمامو  کردیم  تم ی اذ  داشت   ی لیخ  نور

  ع ی سر کردم چکار  من کردم وحشت  دم ید  لخت  و هم  بغل  تو  رو سایل خودمو کردم یم چکار

   نه  ییییوااااا افتادم  شب۱۱ ساعت طیبل اد ی  افتادم سوگل ادی هو ی دمیپوش لباسامو و  شدم بلند

 

 : گفت و  کرد باز  چشماشو سایل

 عشقم  ریبخ  صبح_

   کوفت_

 ــرمیام_

 هاااا یکرد چکار  شو خفه_

 ..... ی دار اونوقت ی بود ام تشنه  بپرس  خودت  از نویا_

   یدیفهم هرزه ادینم ادم ی  یچ یه من_

 شدن  خوشحال هم  یکل دنی د هم با رو ما شب ید  همه ریام آقا گذشته کار از کار_



 ..... بخاط منم اره ی داد شراب من  خورد به  تو...  تو_

 .... به  نگذشت  خوش که نگو_

 

  و  شدم  بلنپ  عیسر نیزم  رو  فتهیب   شد  باعث  که  کردم  نثارش  محکم  یلیس  هی حرفش  نیا  با

 : گفت  شد سبز راهم سر مامان رونیب  زدم اتاق از

 من  شاهزاده گذشت  خوش شبید_

 

 : گفتم

  ه یترک  بره  دی نبا  سوگل  یگفتیم  که   ینبود  همون   تو   ی کنیم  عوض  رنگ  زود  چه  مامان_

 هان 

  م یکن  چه  اما  دارم  دوست  شتریب  هرزه  دختره  نیا  از  رو  سوگل  من  پسرم  گمیم  هنوزم  چرا_

 هستش  سایل خانواده عروس اون  نبود در

 

 سوگل  به  چطور   من  شدمیم  وانه ید   داشتم  سوگل  و   خودم   اتاق  تو  رفتم  و  شدم  الیخ یب  گهید

 آخه  چطور کردم انت یخ

 ...   سایل از شبمید کار از خورد  بهم  خودم از حالم بست  نقش  چشام جلو مظلومش افهیق

 

***** 

 

 سوگل#

 

   داره دوست   یلیخ زنشو  اون یندار ینقش  ریام یزندگ تو  گهید  تو  نیبب  کن  نگاه  خوب_

 

 : گفتم نمی بب ییجا تونستم ینم  گهید

 ست ین  ریام...ا ن یا.... نیا_

  چارهیب  بزن گول خودتو اره_



 تروخدا  برم  من دیبزار_

 داره  شرط هی فقط_

 یییی چ_

 ی ریم  و  ی دیم  لشیتحو  اومد  ای دن  به  یوقت  ای  ی کنیم  سقط  رو  بچه  اون   ای  یول  یبر  زارمیم_

 

 : گفتم بدم انجام کدومو  چی ه تونستم ینم

 چکدوم یه_

 بکش  زجر و  بمون  پس_

 

 ....  کرد حبس اتاق هی تو  منو و  رفت دوباره

 

 مونا #

 

 کنه یم چارمونیب ریام نشه  دایپ سوگل

 

 :نیآرم

 م ی کنیم داش یپ  می اورد ریگ که نو یماش  اون پالک_

 

 : آنا

 خداکنه _

 

 خورد  زنگ نیآرت یگوش

 ممنون  یلیخ  باشه  باشه.... کجاااا....الو_

 

   سمتش میرفت  ن یماش سمت  رفت عجله با  و  کرد قطع رو یگوش



 : آنا

 شده  یچ_

   کردن  یاب یرد  رو نی ماش کردن دای پ سوگل_

 

 

 : گفتم

 ام ی م منم ایخدا شکرت یوا_

 

 .... می رفت و  نیماش  تو  مینشست  هممون

 

 

  ن ی ماش  هی  و  بود  الیو   هی  تهش  که  یخاک  جاده  هی  تو  چوند یپ  نیآرت  و   میشد  خارج  شهر  از

 ....  دندی رس ها س یپل  و می شد ادهیپ  همه بود   شده پارک

 

 : سیپل

 ن یماش تو  د یبمون شما_

 ... و_

 د یبمون _

 

  که  فرارکنه خواستیم شد  خارج الیو از عجله  با مرد  هی  که م یموند منتظر صدا و صر  یب

  آمبوالنس   ی صدا  هو ی  که  نشد   یخبر  لحظه  چند   الیو  تو   ختنیر  سا یپل  همه  گرفتنش   ها   سرباز

 ....  ما سمت  ومدی م داشت  کردم نگاه نی ماش نهیی آ تو  دمیشن

 

 .... اومدن دنبالم به  همه و  شدم ادهیپ  که نبود  خودم دست دمید  برانکارد سر رو سوگل

 

 ی خوب سوگل...سوگل_



 

   من_یسوگول#

 هشت _و_چهل_پارت #

 

 

 ... می رفت دنبالشون به  هم ما  آمبوالنس داخل بردنش  بود بسته چشماشو حالیب سوگل

 

 

 :دکتر

 خوبه  حالش_

 مش ین یبب می تونیم..خداروشکر خب_

 د ییبفرما بله_

 

 : گفتم کنارش نشستم  رفتم بست  چشماشو دنم ی د  با چرخوند  سرشو اتاق تو رفتم

 ی خوب  سوگل_

 بله _

  چرا_

  پدر   نه  من   بزار  من  یجا  خودتو  لحظه  هی   مونا   بشم  خالص  میزندگ   نی ا  دست  از  خواستمیم_

  بخواد   دلش  لحظه  هر  شوهرم  کردم  ازدواج  نکهیا  یهوا  به  حاال  خواهر  نه  مادر  نه  برادر  نه

 منه  با

 

 : گفتم داشت حق شد یجار چشمام از اشک

 کنم یم درک_

  که   مرد  هی  یعال  یزندگ  هی  برادر  دوتا  خواهر   ه ی  یدار  بابا  ه ی  تو  یکن ینم  مونا  یکن ینم_

 ی چ گهید  داره دوست جونش  اندازه

 



  ه یتک  در  یال  به  سرمو  رونیب  اومدم  اتاق  از  بگم  یچ  تونستمینم  گهید  نیی پا   انداختم  سرمو

 :گفت  ام  شونه رو گذاشت دستشو اومد سمتم  آنا دادم

 شده یچ  مونا_

 ی چیه_

 مش ینی بب  میبر  هم  ما کنار ا یب  پس_

 

 

  سوگل#

 

  رم یم   تنیاهم  یب   واسم  همه  شده  تیاهم  یب   واسم  گهید  ریام  نداشت  ارزش  واسم  گهی د  یزندگ

 رم یم شهیهم واسه  بچه اومدن  ای دن به از بعد

 

 : گفت و سرم یرو  زد یا بوسه آنا اتاق تو اومدن لبخند با هم هیبق

 وونه ید  دختر_

 

   لبم یرو نشست لبخند ناخودآگاه

 

 : گفتم  بود  مونده   آنا  فقط  رونیب  رفتن  یک  ه یبق  دمینفهم  اصال  که   شد  رد  سرم   از  هوی  یفکر  هی

 سوال  هی_

 بگو _

 ها  ارهیب  وارث دی نبا دیام چرا_

 

 : گفت انداخت نیی پا سرشو آنا

 بدم   جواب سوالت به تونم ینم_

 



 .... رونی ب  رفت اتاق از و  شد بلند   آنا شم ساکت  دیبا  دمیفهم

 

 

 

 بعد  ماه ۳

 

  ریام#

 

  مامان   داشت   رو   قبل  روال  می زندگ  بودم    خوشحال  ی لیخ  و   بود   باردار  شد یم  ی ماه  هشت  سایل

 .....  کردیم تر  خوشحال منو  نی ا و داشتن  دوست یلیخ  رو سایل و بودن  خوشحال بابا و

 

 

 : بابا 

 خانم  سوگل از خبر  چه پسرم_

 

 : گفتم شد تند قلبم تپش سوگل اسم دن یشن  با

 چ یه_

 

 : مامان

 دختر   ا ی پسره  ات بچه  یدونینم  یحت باش منو پسر هه_

 

 : سایل

 دختره که معلومه خو  باشه ی چ یخوایم جون مامان_

 

 شد  ساکت سایل که کرد سایل به یا غره  چشم بابا 



 

 : مامان

   یارین  دختر خودت  دوارمیام_

 

 : گفت من به رو

 م ی ریبگ  اون از هم  خبر هی  نای ا مونا بزن زنگ  هی_

 

   گفتم ی م دیبا  گه ید بود   وقتش

 ارهیب  ای دن  به رو  بچه اون  سوگل خوامینم من... من_

 

 : گفت د یام بهم  موند رهیخ و  متعجب نگاها  همه

 چرا_

 

 : ا یسون

 کرده  یقاط شوهرمون  برادر_

 

 : گفتم  دادم   تکون یسر

 دو   هر ای سوگل ای  رهیمیم خودش ا ی بچه اون_

 

 : مامان

 ی گی م یچ یفهمی م..یم ریام...ا_

  از   جونشو  مادر  خود  درصد ۹۰  احتمال  گفتن   هم  دکترا  اره ینم  طاقت  ضهیمر  سوگل  مامان _

 بده  دست

 ی ا وونهید ریام_

 گه ید  شده حاال_



 

 :  گفتم شدم بلند زیم رو از

 م یمونیم جا پرواز از االن  نی پاش_

 

 : بابا 

 ی گردیبرم خواهرات  و  مادرش و بچه  با هم انشاهللا و یریم_

 

 .... رفتم  باال ها پله از و دادم   تکون یسر

 

   شد یخداحافظ  وقت و  دنی رس هم هیبق که بودم الیو  اطیح داخل

 

 :  گفت آغوشش  تو  گرفتم  محکم مامان

   یبرنگرد عروسم بدون_

 

 

 : گفت کرد  بغلم  بابا بود  بسته  دنشونوی د راه چشام تو از اشک

   سالمت به  برو من  یقو پسر  تک_

 

 : گفت کرد نگاه  چشام تو ترانه

 برنگرد  خانم بدون  فتمیم پات   به دم یم قسمتون  آقا_

 

  اومدن   هم   هیبق   ن یماش  داخل  نشستم   کردم  ترک   رو   اونجا  زود   ی لیخ  و  نکردم   تحمل  گهید

 .... شدن سوار

 

** 



  در   رو  الیو  راه  و  گرفت  نیماش  هی  دیام  ها  چمدون  گرفتن  لیتحو   از  بعد  و  نشست  مایهواپ

 .....   گرفت شیپ

 

  سادن یوا  با نجاست ی ا ی چ واسه  نی ا شد  تا  چهار چشمام  ال یو در  بود  شده  پارک آمبوالنس  هی

  به   هیگر  با  هم  هیبق  و  رونیب   اوردنش  الیو  از  که  دمید   برانکارد  یرو  رو  سوگل  نیماش

 : گفتم سوگل سمت رفتم شدم ادهیپ  عیسر اومدن  دنبالش

 کن  باز رو چشمات ریام جان زمیعز کن  باز چشماتو  خانمم  سوگل_

 

 : گفت دستم رو  گذاشت دستاشو 

 ببخش  و ..من..منو...ریام...ام_

 

 ... آمبوالنس تو گذاشتنش و  بست چشماشو دوباره

 

 : گفت رونیب  اومد دکتر بالخره کردنیم  هیگر داشتن  همه می بود منتظر عمل اتاق در دم

 ... اومد ای دن  به سالم  بچه  خان ریام_

 ی چ  زنم_

 م یبمون  منتظر دی با_

 

 لحظه  چند   از  بعد   کردم یم  فک  سوگل  به  فقط  بود  اومده  ایدن   به   ام  بچه  که  انگار  نه  انگار

 : گفت بود  د یام که برگشتم گرفت قرار ام شونه  رو  یدست

 ی ناز پسر چه ماشاهلل گم یم کی تبر_

 

 : گفتم کردم تعجب حرفش دن یشن  با

 بود؟  پسر_

 ش ی نی بب  یخواینم ..یپسر  چه اونم اره_

 : گفت  و اوردش  سمتم  به  که بود مونا بغل



 داداش  گم یم کی تبر_

 

  رو   ایدن  حس  نیبهتر  یعنی  شدم  بابا  من  بود  ناز  چقد  کردم  نگاه  بهش  و  گرفتمش  مونا  بفل  از

  ی ها دست سمت بردم دستامو شدیم بلند سرم از دود فتادمیم سوگل ادی یطرف از اما داشتم

 ....گرفت محکم رو انگشتم انگشتاش که کوچولوش

 

   من_یسوگول#

 نه _ و_چهل_پارت #

 

 کاش  بود خوب حالش االن هم  سوگل کاش یا

 

 : مونا

 گرده یبرم  نباش  نگران داداش

 

  بود   شده  وصل  دستش  به  سرم  سوگل  اتاق  پنجره  پشت  رفتم  شدم  بلند  و  مونا  دادم  رو  بچه

  انگار   بودم  شده  یجوری  دلم  ته  بود  شده  ف یضع  چقد  داشت  یحالی ب  و  جان  یب  صورت

 چرا دونمینم  بود راه تو  طوفان ه ی انگار شه  خراب خواستیم میزندگ

 

 ........ 

 بعد  ماه ۱

 

 گرده یبرم من زن شهیم خوب  حالش  اون یفهمیم دکتر  یآقا نه  گمیم_

  ده ی فا  ی ب  موندنش   کنهینم   رییتغ   نهی هم  تشیوضع  ماهه  ک ی  شما   خانم  ریام  آقا  کن  گوش_

 است

 ..... خ  حالش من  زن ین یبی م حاال_

 



 : گفت دهی بر دهی بر پرستار و  شد باز در هوی

 سوگل..سو_

 

  مونا   و  آنا  سوگل  اتاق  سمت  م یرفت  و   رونیب  م یزد  دکتر  اتاق  از  عیسر  سوگل  اسم  دن یشن   با

 ...  بود   آنا بغل بچه  کردنیم هیگر

 

  کم   داشتم   بود   ناله  اش   همه  بود   درد   اش  همه  میزندگ   کنه   کمکم  خواستم یم  خدا  از  اش  همه

 ... دمی د  سرم باال رو دکتر که یواقع یمعنا  به ووردم یم

 

   اومدن هوش به گم یم کی تبر_

 

 :  دمیپرس  دوباره کردم هنگ  لحظه هی

 ی چ_

 اومدن  هوش به  گفتم_

 

  اتاق   از  پرستار  کنهینم   ول  منو  سوگل  داشتم  باور  دونستمیم  شد  رد  چشام  تو  یخوشحال  برق

 : گفت شد خارج

   د ینکن تشیاذ  ادی ز یول  نشی نیبب  ن یتونیم_

 

  با   شدم  اتاق  وارد  یآن   میتصم  هی  با  دنی کش  قیعم   نفس  هی  همه  کردم  بغل  رو  دیام  محکم

  نشستم   تختش   کنار  رفتم  کردیم   نگاه  چشمام  تو   من  سمت   برگردوند   سرشو  در   ی صدا  دنیشن

 : گفتم

 ی خوب زمیعز سالم_

 

 : گفت و  دی کش قیعم نفس هی

 خوبم _



 ..... ح  باهات نزنم  زنگ  بهت بودم  مجبور مدت همه  نیا کن  باور سوگل_

 نگو  ی چیه_

 

  سوت   هی  یخوشحال  سر  از  مونا   داخل  اومدن  همه  و   شد  باز  در  که  شدم  الل  یواقع  ی معنا  به

 : گفت  آنا زد

 شکرت  ای خدا یوا_

 

 : گفت ا یسون

 دختر  دو  مون یکشت_

 

  نقش   اتاق  تو  سایل  قامت  هیثان   چند  از  پس  و  کرد  ساکت  رو  همه  در  شدن  باز  یصدا  هوی

  نکنه   بود  ماهه  هشت  اومدم  من  ی وقت  اونم  بود   باردار  سا یل  چون    کردن  تعجب   همه  اما  بست

 : گفت  هوی  اومده ای دن  به بچه

 نه  ن ینداشت رو  انتظارش نیشد ناراحت  همه هیچ_

 

 : گفت که رفتم بهش یا غره چشم

 دختر ا ی پسره ام  بچه  نمیب  نی بگ  خوب خوب_

 

 داد   ادامه یمرموز با  کردنیم  نگاه بهش  متعجب همه

 باشم  من مادرش اومد ایدن  به  بچه  یوقت  گهید  بود نیا قرارمون_

 

  رو   اشکاش  که  خورد  سر  سوگل  صورت  رو   نگاهم  بود   شده  مشت   حرفاش  از  دستام 

  ده یفر  و  شدن  ساکت  همه  دوباره  خورد  در   به  که  یا  تقه  با  شدنیم  ریسراز  داشتن  صورتش

  سوگل  سمت اومدن ذوق  با  بودن ی کت و  پرهام آقا و  خانم

 

 : پرهام



   روشن  چشممون_

 یمرس_

 

 : یکت

 گذشت  خوش   نجای ا ماه کی  نیا چل و  خل دختره_

 

 : گفت سوگل که بگه  یزیچ خواست  خانم دهیفر

 د ی کن گوش حرفام....  به  لحظه  چند..چ  شه...یم_

 

 : گفت  شدن رهیخ سوگل به همه

 د ی کن گوش  خوب کنمیم خواهش ندارم  یادیز وقت  من..من_

 

 بودن  سوگل یحرفا غرق ها وونهید مثل همه

 

 :گفت سوگل

 خالف   بر  زدمیم  حرف   باهاش  و   نشستمیم   کردیم  پاک   یسبز  مامانم  بودم  بچه  یوقت  شهیهم_

  ذهنم   تو   شدم ینم   ناراحت  من   ی کن  ازدواج  گنیم  پدراشون   مادر  که  پسرا  یحت   و   دختر  همه

  نکه یا  تا  کنمیم  یزندگ  و  کنمیم  ازدواج  دخترا  هیبق   تمام  مثل  منم  کردمیم  فک   داشتم  ها  آرزو

  به   پشتم  اما  خوردم  ی دیشد   ضربه   شدم  تنها  دادم   دست  از  مادرمو  پدر  یلعنت   تصادف   تو

  مجبور  من و افتاد اتفاق نیا نکهی ا تا بود داداشم میهست تمام  بود که چه هر بود گرم داداشم

  مو یبچگ  یاهای رو  آرزوهامو  تمام  نشه  نابود  برادرم  یزندگ   تا  کنم  فدا   خودمو   ی زندگ  شدم

 .....  خواست یم منو  بچه ه ی برا فقط که شدم یکس  زن و کردم  خاک رو همه

 

 داد  ادامه ی رمق یب  با سوگل افتادن هق هق به  و شد شکسته همه یگلو تو بغض

 

  نکه ی ا  تا  باشه   خوشحال   داداشم   فقط  کردم  ازدواج  دخترا  ه یبق  مثل  کنم یم   فک  نداره  ب یع  گفتم

  روز   به  روز  منو  فتادیم  عمارت  اون  تو   که  یاتفاقات   قبرستان  نهیس  رفت  خودش  داداشم



  آروم   ا یمیک  ی حت  و   جون  نی شه  و  ترانه  لطف   به  که  بحث   کتک  دعوا  روز  هر  کرد  تر  داغون 

  شدم   یرفتن  گهید   دونستمی م  گردمیبرنم  گهی د   دونستمی م  نجایا  امیب   دیبا   گفتن  بهم  نکهیا  تا  شدمیم

  واسم    نکهی ا  درد  نمی بب  شوهرمو  بار  هی  فقط  نکهیا  درد  نجای ا  اومدم  داد  گهید  مزه  هی  یزندگ

  ده یدزد   سا یل  توسط   بودم   هیترک  به  برگشتن  فکر   تو   اش   همه   زد یم  خنجر  بهم   نکرد   یهمسر

  و   خانم   دهیفر  با   شدنم   یمیصم  لطف   به  کردم   نرم  پنجه   و  دست   گهید  یبدبخت  هزار  با  شدم

  گذشت یم   که  روز  به   روز   هر  نشدم   وونهید   آنا   و   مونا   لطف   به   ارم یب  دوام  دونستم ی م  یکت

 د ی کن گوش حرفام  به خوب کنمیم خواهش...شمیم کی نزد دارم  اتفاق ه ی به  کردمیم فک

 

  بچه   واسه   اما  ی بپرس  حالمو   ی نزد  زنگ  ی حت  درسته   ی نکرد  ی همسر  واسم  درسته  ریام_

  نبود   یجا  ام  بچه  ینذار  بده  قول  کردم  تت یاذ  امروز  تا  اگه  ریام  ببخش  منو  کن  یپدر  ات

 ..  کنه حس  مادرشو

 

   دیلرزیم دلم  زدیم که ییحرفا از واقعا

 

 ن یباش یخوب  دار  امانت دستتون   سپارمیم اونو نیباش   آرتا مراقب بده قول مونا_

 

   بود دهی چیپ  اتاق تو  همه هیگر یصدا

 

 : گفت گرفت تر  محکم رو  بود دستش تو  که آنا  دست سوگل

 کنه  محبت کمبود  گهید  ییها  بچه شی پ  نینذار  نیباش  مراقبش_

 

   من_یسوگول#

   پنجاه_پارت #

 

 

   دیکن  پر منو یخال  یجا بکشه  خجالت نینذار

 



  تش یوضع  از  نشو  خبر  ی ب  من  یآرتا  حال  از  حد  از  شیپ   دارم  دوست  یلیخ   خانم  دهیفر_

  بلرزه  خاک ریز تنم   دینکن   یکار نشو غافل

 

  خودش   مادر  ی جا  بده   قول  دمتیبخش   اما  ی کرد  تمی اذ  ی کرد  یبد  بهم  یلیخ   دونمی م  سایل_

  فک   ینذار  بده  قول  یبد  نشونش   ش یزندگ  تو  رو   عفت   و   ا یح   بده  قول  یکن   یمادر  واسش

 ی کن یمادر خوب..خو..واسش ..بده..بد .. قول داره فرق ها  بچه هیبق به کنه

 

 :گفت  نفس نی آخر با  شدیم داشت  دهی بر دی بر صداش

  بهشون   رو ..سالمم..س   کا یآمر..آم..یرفت ..اگه..ا......ریییییام...  آرتا ..بذار  اسمشو..ا_

 ر یییییییییییییام خداحافظ...  بخواه تیحالل...من ازطرف ..  برسون..

 

 خبره  چه اونجا  دونستمی نم خودمم زد یم خی  داشت  شد جون یب  دستم  تو از دستاش

  اتاق   تو  ختنیر  دکترا  رفتیم  جلو  یکند  به   داشت  عمرم  یها   هیثان  کردنیم  هیگر  داشتن  همه

  سکوت   ی رو  داشت  واسم  همه   یصدا  رفتیم   بهم  داشت   عصابمو   دستگاه  مطلق  بوق  یصدا

 .....  دکتر یصدا یگاه گاه و شدیم اکو سرم  تو  که بود دستگاه یصدا فقط رفتیم

 

 نزن  ست ین  یاجی احت...پرستار خانم ..ن_

 

 : گفتم شدن ساکت همه حرفشون نیا دن یشن  با

 س ی ن ازی ن..نه مگه خوابه ..  گهید آره...آ_

 

  کرد   خاموش   رو  دستگاه   و   اورد   در جون  ی ب  سوگل  دست  از  رو   سرم  که  دم ید   رو   پرستار

 : گفت آنا هوی

 خبرهههههه چه نجایا دکتر_

 

 : گفت و داد تکون یسر دکتر

 باشه   آخرتون غم_



 

  ی صدا  سادیوا  همه  و  همه  من  قلب  ایدن  ها   سال  ها  ماه  ها  روز  ها  ساعت  ها  قهی دق  ها  هیثان

  و   گچ  رنگ   مثل  کردم  نگاه  رو  سوگل  صورت  دمیشنیم  رو  زدیم  ف یضع  وضوح  به  که  قلبم

  به   گرفت  قرار  ام  شونه   رو   که  یدست   با  لحظه  چند   بعد   باشه   مرده  شد ینم  باورم  بود  سرد

  گرفتم  رو دکتر دست شدن ریسراز هام  اشک سرم بر شد یخاک چه اومد ادمی  اومدم خودم

 : گفتم

 نمرده  اون دهی خواب اون دکتر بود خوب  حالش ...ح سوگل..سو_

 

 : گفت دکتر بود شده یقاط صدام  با هیگر

 بده  صبرتون  خدا رفتند خدا رحمت به متاسفانه  رخانیام بود ینطوری ا کاش یا_

 

 مالفه  محکم   صورتش  رو   بندازه  رو   مالفه  خواست یم   پرستار  که  سوگل  تخت  سمت   برگشتم

 : گفتم زدم چنگ رو

 د یکن  ولممممم نمرده من  زن نیندار حق ن یندار حق_

 

 کنن  آرومم کردنیم یسع داشتن  ن یآرم و نیآرت

 

 

 یراو#

 

 : دی نالی م و بود  گرفته رو سوگل کمر محکم  مونا

 سوگلللللل نه  یرینم تو سوگلللل سوگل پاشو  سوگل_

 

  آروم   رو   مونا  کردیم  یسع  داشت   هم   نی آرت  ن یآرم  یدستا  رو   بود  افتاده   حال  یب   گهید   آنا

 ... کرد یم هیگر بدجور هم ای سون کنه

 



  تخت   از رو ر یام کردیم ی سع د یام بود شده  ریسراز اشکاش  و  بود  گرفته دلش  ب یعج  سایل

 حالش  که  یکت  بود  کرده  بغل  محکم  رو  دهیفر  هم  پرهام  بود  دهیفا  یب  اما  کنه  جدا  سوگل

 .... زدن بخش آرامش واسش بردن ها پرستار  شد نی زم بر نقش هوی بود بد یلیخ

 

*** 

 ....  کا یآمر برگشتن سوگل جسد  با

 

 آنا #

 

 : مامان

 ؟؟؟....کو  بچه  نیا مادر شدیچ سوگل شدهیچ  گمیم_

 

 :زد  داد  ریام ناگهان  که کردنی م نگاه  یکنجکاو با همه

  مرد   زنم  مامان  اومد  سرم  دمیترسیم  که  ی بدبخت   از  دمممیترسیم  که  یزیچ  از  مامان  رفت_

 قبرستان  نهی س رفت زنم

   داد  ادامه ریام زدنیم زار ریام یحرفا  با دوباره همه

  سخت   که  رو   یکس  یفهمیم  مامان  خودم  یدستا  با  کنم  خاکش  ببرم  خوامیم  االن   نیهم_

  نه یبی نم  رو   عمارت   ن یا  گه ید  دونستیم  که  ی کس  خاک  دست  بدم   برم یم  رو   بودم   عاشقش 

  امشب   ام   بچه  مادر  تنم  ی  پاره  زنم   بابا  نی بیب   مامان  رهیم  داره  خاک  ها  الوار  ریز  رهیم  داره

 بابا  خانوادشه مهمون

 

  بدش   گفتیم  سوگل  که  کهیزن   اون  یحت  کردنیم  هیگر  داشتن  جون  نیشه  و  ترانه  و  ایمیک

 ریام  بابا  همه  واسه  بود  سخت  مرده  سوگل  نکهیا  قبول  کردیم  هیگر  داشت  هم  اومده  ازش

  خت یریم  اشک  بابا  بغل  در  داشد  گل  در  غرق  و  یمشک  لباس  با  که  یریام  کرد  بغل  رو

  هم   تکون   بود   شده  نقطه  هی  محو  بود   شیی طال  ی عصا  رو  دستش   که  ی همونجور  مامان

 ....   خوردینم

 

   من_یسوگول#



 ک ی_و _پنجاه_پارت #

 

   یراو#

 

  به   داره  نکه یا  به  فکر  لحظه  هر  با  کردی م   آماده  رو  زش یعز  قبر  داشت   دستش  لیب   با  ریام

  ی خال  رو  خاک  بار  هر  ساد یمیوا  تپش   از  قلبش   قبرستان  نه یس   به  سوگل  سپردن   ی  لحظه

   خورد یم سر چشماش گوشه از اشک کردیم

 

 : گفت گرفت رو ریام دست  دیام

   می بر هیکاف_

 

  کردن   جدا  ازش  هیبق   رو  کنن  بلندش  دادنینم  اجازه  که  مونا  و  آنا  و  سوگل  جنازه  سمت  رفتند

    نداختی م خراش جور بد  رو  مونا دل  هللا اال الهللا  یصدا باال  گرفتن  جنازشو یوقت

 

   زدیم چنگ نیزم به  و کرد یم هیگر مادرش یپا یرو آنا

 

  و  خاک نیاول و  برداشت  رو لیب ریام لرزون یدستا  سوگل رو گذاشتن داخل قبر و جنازه

 ...  زدیم کندتر و کند  داشت لحظه هر ریام قلب  عشقش  یرو ختیر

 

  ر یز  رو  سوگل  جنازه  داشت  تار  یچشمان  با  و  بود  داده  هیتک  ایمیک  شانه  به  سرشو   ترانه

 : گفت بهش که افتاد  یروز اد ی  دید یم خاک

   بده لیتشک  تویزندگ برو یخدمتکار یک تا  ت یزندگ یپ  برو  نمون  نجا یا_

 

  که   بود   افتاده  کرد  بهش  که  یبد   اون   ادی  ا یمیک  بود   بسته  نقش  چشماش   ی جلو  سوگل  افهیق

 شه؟  هیتنب گناه یب سوگل بذاره  اومد دلش  یچجور شد مجازات ایمیک بخاطر

 



  کن   یمادر  واسش  گفت  که  حذفش  نیآخر  و  مظلومش  افهیق  و  هاش  یکار  کثافت  ادی  سایل

   بود کرده سی خ صورتشو اشکاش و بود  افتاده بده  ادش ی  رو عفت  و  ایح

 

   یباز وسط گل اون حی تفر بودن  رفته باهم  که بود افتاده یروز ادی آنا

  ه ی  فتهیم   یاتفاق  هی  کنهیم  حس  گفتیم  عمارت   پشت  سوگل  که  بود  افتاده  یروز  ادی  مونا

  صورتش   ی رو  خورد   سر   مونا  چشم   گوشه  از  اشک   و  شه یم  جدا   اش   بچه   از  شه یم  یزیچ

 بود  گفته که جمله هی اد ی ریام بودن  افتاده هاشون خاطره  ادی همه

 ی خوایم یچ  من یزندگ جون از یریمینم چرا تو

 

  خت یریم  اشک  داشت  روز  اون  هم  آسمان  یحت  زدیم   ینیغمگ   ساز  داشت  لحظه  اون  ایدن

  باد   بود شده  قرمز  آسمان  بود  بیعج   شستیم  را   ابانیخ   و  کوچه   که  د یباری م  داشت یباران

  کرده  احاطه رو  همه  خاک نهی روبب سوگل صورت  تونست ینم  گهید  ریام اما  دیوز یم ی دیشد

 :  دی نال زد زار سوگل قبر یرو کرد  پرت خودشو بود

  دارم   درد  یلیخ  پاشو  سوگل  چراااا  سوگل  چرااااا  یکرد  ولمممممم  چرا  یلعنت   یییییکجاااااا_

 سوگللللللل 

 

 شد یم تازه  دلشون  داغ ریام حرف  هر با همه

 

 :ریام

   ییییی لعنت  یرفت کجا  یکرد ول رو  آرتا منو یرفت کجا_

 

 کنن  بلندش  کردنی م یسع و  رفتن نی آرت و دیام

 

   دی کن ولم  نیکن  ولم_

 

 : گفت  ریام شونه رو  گذاشت دستشو قبر کنار نشست و  رفت عقوبی

   شد بلند  جان ریام_



  بابا   کنه   آرومم  و   بخونه  واسم  بده   حالم  ی وقت   س ین   سوگل  سی ن  گهید   سوگلم  بابا  رفت   بابا_

 رفت  ام بچه مادر بابا  رفت زدلمیعز  بابا شدم تنها بابا  رفت سوگل

* 

 

  سر   باال  یهمونجور  ریام  یول  بودند  رفته  کم  کم  همه   زدیم  یدیشد   یها  برق  و  رعد  آسمون

 : گفتیم ختیریم اشک و  قبر خاک یرو  بود گذاشته  رو سرش بود نشسته زشیعز قبر

   یچ آرتا و من یچ  من  پس  خانوادت  شیپ  یرفت ی خوشحال سوگل_

 

 ریام#

 

  افتادم   نیا  ادی   یخواستیم  بچه  واسه  منو  تو   ی گفتیم  شهیهم  نکه یا  ادی  افتادم   یچ  اد ی  یدونیم_

  وونه ید   بگو   پاشو   بخون  واسم   پاشو   سوگل  یریم  ی شیم  خالص  دستم  از  ی گفتیم  شهیهم  که

   پاشو ی شینم خالص من دست از یراحت  نیا به

 

 : گفتم انداختم قبرش به  ینگاه شدم  بلند   بود  شده ک یتار  کم کم هوا

 خداحافظ تنها سوگل موندم تنها_

 

 ........  شدم دور سوگل قبر از و برداشتم قدم  آروم آروم

 

 

* 

 : بابا 

 اد ی ب کنار باهاش  دیبا  گهی د بوده  قسمت گهید  پسرم_

 

 : مامان

 ..... سیل هم  تو هم داره اجیاحت  مادر و  پدر پسرم  داره ازین  مراقبت بچه  نی ا پسرم رمیام_



 

 : زدم داد

  مامان   بگه   گه ید  یکی   به  ذارمی نم  سوگوله  اونم  داره  مادر   ه ی  فقط   آرتا  مامان  نههههههههه_

 یدیفهم

 

 : گفت و داد  باال ییابرو سایل

 رفته  ادتی کن یمادر واسش  گفت خودش  سوگل داره  یمعن چه_

 

 : گفتم  شد  مشت دستام  تی عصبان از

  ی جا  ذارمینم   سایل  ذارمی نم  ی ول  ی نبود  منتظرش   یروز  ن یهمچ  مگه   نه  مگه  ی خوشحال_

 ن   ای  یدیفهم یریبگ  آرتا واسه رو سوگل

 

 : گفت ی کی هوی

 بگم   یزیچ ه ی خواستمیم شدم  مزاحمتون  دیببخش _

 

   کرد یم  یباز  دستاش  با  داشت  و  بود  نییپا  سرش  ترانه  به  دیرس  که  میکرد  دنبال  رو  صدا  همه

 

 :  مامان

 ..... وقت  االن ترانه_

 

 :ترانه

 د یکن گوش لطفا   جون خانم نه_

 

 : بابا 

 دخترم   بگو_



 

 :ترانه

  خواست   ای میک  و من  از  بره نجایا  از  خواستیم  که  ی روز  نی آخر  خانم  سوگل   که  یروز_

  با  م یخوایم االن می موند می نی بب  رو خانوم  گه ید  بار  هی  نکهی ا دی ام به  ایم یک منو اما م ینمون   نجایا

 م یبر شما اجازه

 

 : گفت  مامان  کرد  ترک  رو  سالن  عیسر  و  هیگر  ریز  زد  هوی  مونا  که  بودند  کرده  سکوت  همه

   نیبر  نیتون ی م سی ن یمشکل_

 : بابا 

 کنن  هیتصو  فردا گمیم_

 

 :ترانه

 ممنونم  یلیخ_

 

 : گفتم کردم نگاه  بابا  یچشا تو  و چرخوندم  سرمو

 یه چیزی بهتون بگم   خوامی م من بابا_

 پسرم   بگو_

 رو  آرتا  من  گمیم  همتون  چشم  یجلو  االنم  مامان  بگه  سایل  به  آرتا  ذارمینم  وجه  چیه  به  من_

 رم یم شهیهم واسه  و دارمیبرم

 

 : گفت و  نیزم دی کوب عصاشو  یعصب هوی  مامان که شدم  بلند  عیسر

   کهیکوچ بچه  هی اون االن مخصوصا  خوادیم مادر بچه اون_

 سوگله مادرش نه یا مهم مامان  سی ن مهم_

 

 : بابا 

 هان  کنه یمادر  واسش خواسته سایل از مرگش موقع ی گینم مگه_



 نه ی بب سوگل یجا رو یکس  خوامینم  خوامینم من اما خواست اره اره_

 

  سا یل  که  یا  بچه  ادی   هوی  ها  پله  سمت  رفتم   یآن  میتصم  هی  با  و  نشدم  جواب  منتظر  گهید

  واسه   که  ی اتاق  باال   رفتم   پرسمیم  ازش  بعدا  حاال   گفتم   که  برگردم   خواستم   افتادم  بود   باردار

  بود   دهیخواب   تخت  یرو  عروسک  هی  مثل  آرتا  و  بود  شده  بای ز  یلیخ  بودن  کرده  آماده  آرتا

 : گفتم تخت  کنار نشستم  تختش سمت رفتم

 نره  مامانت تا یومدینم  کاش یی بابا_

 

   شد اکو سرم  تو  ییصدا هی هوی

 کنه ینم یفرق پس  خونته  از بچته نمیا بود  اتیدن   همه اون اگه بود  زنت اون اگه_

 

  که   ی کس  هی  مادر  هی  به  داشت  ازی ن  آرتا  گفتیم  راست  مامان  اره  گرفتم  کشویکوچ  ی دستا

 ...  بچه  پرستار عنوان به  مادرش عنوان به  نه اما کنه مراقبت ازش

 

  اومد در از شربت وان یل هی  با  ترانه و  شد باز در هوی

 شربتتون  آقا دییبفرما_

 ندارم  لیم_

 آرتا  بخاطر ن یبش  یقو ن یبخور  که شهینم_

 ممنون  یلیخ_

 

   زدم صداش  که ببنده  رو در  خواست  برداشت رو  ینیس

 بله _

 داخل  یایم_

 : گفتم گفتینم یچ ی ه و  بود انداخته نیی پا سرشو ده یترس بود  معلوم

 ؟ یداشت  دوست   چقدر رو سوگل_

 شتر یب  جونم از ادی ز یلیخ_



  بخاطر   خوام یم   یزیچ  هی  ازت  االن  داشت  کامل  اعتماد  بهت   ترانه  داشت  دوست  رو  تو   اونم _

 کن  کمکم یداشت  دوست اگه اما ه ییجا یب  انتظار دونمیم سوگل

 د یی بفرما  چشم  یرو به_

  آرتا   تونمی نم  نیهم  بخاطر  نداشتن  باهم  ی خوب  رابطه  سایل  و  سوگل  یدونیم  خودت  ترانه_

 مراقبت  ازش  آرتا  پرستار  عنوان  به  و  ی بمون  نجایهم  خوامیم  ازت  بسپارم  سایل  دست  رو

 یکن

 

 : گفت کرد گم پاشو   و دست و  زد برق چشماش

 آقا  چشم ..چشم...چ_

 خودم  شی پ ی ایم م یمستق کردیم دی تهد رو  آرتا یخطر هر گمیم یچ  نیبب  کن  گوش فقط_

 چشم _

 باش   مراقبش کردم اعتماد بهت  چشمام مثل بعد  به  لحظه نیا از بال یب  چشمت_

 راحت  التونیخ_

 

 

 : گفتم و  زدم کش یکوچ  یدستا یرو یا بوسه  بود  خواب هنوز انداختم ینگاه آرتا به

 یی بابا  خداحافظ پسرم  ینکن  ت یاذ رو خانم ترانه_

 

 ...... شدم خارج اتاق از و  شدم بلند

 

 سا یل#

 

  کم   منو  انتقام  حس  هم  سوگل   مرگ  بودم  رفته  فرو  خودم  یفکرا  تو  و  زدمیم  قدم  اطیح  تو

 داره  که  اومده  ییآرتا  نه  یول  بود  نمونده  زنده  خانواده  اون  از  یکس  گهید   نکهیا  با  نکرد

  ی بخواب  راحت  قبر  تو  ذارمینم  سوگل  ذارمینم  یول  ندارم  خبر  خودم  زنهیم  جونم  به  شیآت

   نی ب حاال بلرزه گور تو تنت که ارم یب  جونت آرتا سر به ییبال

 



  رفتم   کردمیم  شروع  نقشمو  االن  نیهم  از   دیبا   شد   خارج  یورود  در  از  که  دمید  رو  ریام

 : گفتم و جلو

 ؟ یریم ییجا  سرورم_

 سوگل  خاک سر رمیم_

 ام یب  منم سایوا  زمیعز باش   آهان_

 باشم   تنها  خوامیم نکرده  الزم نه_

  ه ی  آرتا   شده  که   هیکار  یول  یبود  عاشقش   ی داشت  دوستش  باشه   یچ  هر  سخته   دونم یم  رمیام_

  کمبود   احساس  گهید   یی ها  بچه  شی پ  داره  حق   باشه  داشته  مادر  داره  حق  اونم   معصومه  طفل

 ....  باشه  نداشته  رو  مادر محبت

 نزن  حرف  هیکاف_

 

 : گفت کرد نگاهم یسوال که شه نی ماش سوار خواست

 ؟  شد یچ  خودت بچه_

   میداد  دست  از رو بچه  راستش_

 خداحافظ باشه  آهان_

 

  ذارم یم رو  آرتا داغ  یول  بود دختر   من باشه ی چ هر  گهی د اره بود  نامرد   نقد ی ا شدینم باورم 

 رخان یام نی بب حاال دلت به

 

  رفت یم باال ها پله از داشت ریش شهیش با  ترانه شدم خونه وارد عشوه با و زدم پوزخند هی

 : گفتم

 ترانه _

 خانم  جانم_

 ی بری م آرتا واسه_

 بله _

 ببرم  من  بده_



 .... یام اقا خانم اما_

   نزن حرف  من حرف  رو_

 

 ....  شدم  آرتا  اتاق یراه خودم  و گرفتم دستش از رو ریش شه یش و  رفتم باال ها پله از

 

  زد   لبخند   هی  دنم ی د  با   کش ینزد   رفتم  کردیم  یباز  و  زدیم  پا  و  دست  داشت  تخت   یرو

 : گفتم و  زدم ی پوزخند

  رون یب  کنمیم پرتت  گفتم ات هرزه مامان به نمیا یکن  داغون مویزندگ یتونینم حرومزاده_

  لبخند   اره  یمن   مشت  تو  تو  دهیخواب   خاک  ها  خلوار  ریز  االن  مامانت  کثافت  یدید   میزندگ  از

  عاشق   روز  ه ی  کنه  فراموش  رتیام  بابا   کنمیم  یکار  مامانت   جفت  کنمیم  پرت   هم  تو  بزن

  از   انتقاممو  که   ید ید  رونیب  بندازت   نجایا  از  آشغال  ه ی  مثل   کنمیم  ی کار  بود  فتی کث  مادر

  ثروت  و مال  ن یا  ی بش  ها  یتاجر  ثروت و   مال  صاحب   ی تونی نم  تو   گرفتم   فت یکث   مادر  اون

 ی عوض یندار  یحق چ یه  تو  ام بچه  منو ی دیشن بچمه منو مال فقط

 

 : گفتم کردیم التماس و هیگر داشت و  بود ریش شهی ش یرو چشمامش

   کنمیم چارتیب حرومزاده کن التماس اره اره_

   خورد در  به ی ا تقه هوی

 بله _

 :ترانه

 کنه یم هیگر چرا آرتا خانم_

 نباش  نگران  بخوابه  خوادی م دادم  رشویش_

 ممنون _

 

 : گفتم  و  رونیب  ختمیر پنجره از رو ریش شهیش

 از  هم  حرومزاده  اون  نبود   یکس  کردم  باز   رو  در  رفتم  اتاق  در  سمت  وکش  ب  یگرسنگ_

  رفتم   بستم  محکم  رو  در  و  رونیب  رفتم  در  از  دی خواب  شد  خسته  کم  کم  خودش  کرد  هیگر  بس



  د یجو یم  ناخناشو   اش  همه    سالن   طرف   اون  سر   هی  سالن  طرف   ن یا  ومد یم   سر  هی  ترانه  نیی پا

 : گفتم

 د ی خواب االنم خورد رو همه بود  گشنه اونقد پسرمون رشیش  شهیش  نمیا_

 خانم  یمرس_

 

 ......   شدم رد کنارش از عشوه  و  ناز  هی با

 

 ترانه #

 

  رسوندم  آرتا اتاق به خودمو سرعت  با بودم  نگران چرا دونمی نم نداشتم  یخوب حس سایل از

 : گفتم  تختش   کنار نشستم  رفتم بود  دهیخواب

  که   ییها  روز  تک   تک   خودش  کرد یم  مراقبت   ازت  خودش   بود   زنده  مامانت  شد یم   یچ_

  مامانت   واسه  یل یخ  دلم  شدینم  ینجوریا  االن  دی دیم  رو  گفتنت  بابا  گفتنت  مامان  یشدیم  بزرگ

  آرومم   گرفتیم  دلم  که  یی ها  روز  واسه  بود   نجای ا  مامانت  که  ییروزها   واسه  آرتا  شده  تنگ

  تو   که  یی ها   روز  واسه   خوند یم  آهنگ  مامانت  ومد یم  باران   که   ییها   روز  واسه  کردیم

 ....  آخه کرد یم حل رو اونا یصبور با  مامانت  یول ختیریم هم به ی چ همه عمارت

 

  تند   تند  شدم   رو  روبه   خانم   مونا  با   برگشتم  امیب   خودم  به  شد   باعث   که   هیگر  ریز  زد   یک ی  هوی

  خودمم   دادم  دست   از  اشکامو   کنترل  کردیم   هیگر  و  کرد  بغلم  اومد  هو ی  کردم   پاک   اشکامو

 : گفتم کردم شیهمراه

   دی نکن هیگر خانم  نیباش آروم_

 زدمیم  حرف   سوگل  با  که  ییروزها  یآور  ادی  با  کنم  تحمل  گهید تونمینم  گرفته  دلم  ترانه_

  ی مادر  ام  بچه  واسه  تونم ینم  دونمی م  من  گفتیم  شه یهم  رفت  چرا  چرا  آخه  بترکه  خوادیم  دلم

 رم یمیم  دارم من ترانه یوا بره قراره میدونست ینم  شمیم  دور ازش دونم یم کنم

 

 :   گفت یک ی که می کردیم هیگر م یداشت هردوتامون

 ه یکاف_

 



 آخه  بودن  شده جمع  اونجا همه یچطور میشد  ساکت لحظه هی همه  دنی د با  و  میبرگشت

 

  ه یگر با رونیب میزد اتاق از عیسر شده ی چ می دونستی نم کرد ساکت رو همه آنا غیج یصدا

 : گفت دیام بغل  انداخت خودشو

 داش ..دا.. د_

 

 : دیام

 شده  یچ بگو زدلمیعز زمیعز  باش آروم_

 ر یام.. ام_

 بزن  حرف  یچ ریام_

 کرده  تصادف .. ت_

 

  هوش   از  و  شد  نیزم  پخش  کنه  کنترل  خودشو   نتونست  خانم  نیسل  تصادف   کلمه  دنیشن   با

  شدت   به که  هم   مونا   مارستانیب   رفتن   سای ل  و   خانم   آنا   و   د یام  همراه  ع یسر  خان   عقوبی  رفت

  اتاقش   تو  بردن  رو  خانم  نیسل  اومدن  سارا  و  ایمیک  سوگل  شی پ  رمیم  گفت  بود  شده  افسرده

 ....  شرکت بودن  رفته هم نیآرت و ن یآرم نایا  باباش  خونه بود رفته هم خانم ا یسون

 

 چهره  به   ینگاه   گشتیبرنم  یعاد  روال  به   یچ یه  گهی د  بود   ختهیر  هم   به   یحساب   اوضاع

  د یچک  چشمام گوشه از ی اشک بست  نقش   چشام جلو  خانم سوگل افهیق  که انداختم  آرتا مظلوم

 .......  بود افتاده  دلم  تو ترس  هام گونه یرو

 

  تو   خانم  سوگل  بدون  نداشتم  دوست  گهید   شدم  یجور  هی  دارم  یب یعج  حس  چرا  دونستمینم

   سپرد من دست رو آرتا خان ریام یچجور اما  بمونم عمارت  و خونه  نیا

 

  خان  ریام حال به  دلم  جا  همه از و  کس همه  از باشم تنها   داشتم  دوست بود  گرفته ی لیخ دلم

 .... بودم   ده یبر  کس  همه   از  و   جا   همه  از  سوخت یم  خودم   یچارگیب  واسه  دلم   سوختیم  آرتا   و

 



  نخورده   رشو یش  مگه   بود  چش   دونستم ینم  بغل  گرفتمش   کردم  بلند  سرمو  آرتا   هیگر  ی صدا  با

  کنم   آماده  رشویش  شه یش  آشپزخونه  تو  نییپا  اومدم  رونیب   رفتم  اتاق  از  و  کردم   یاووووف  بود

 : گفت ندا که

  جا   رخانیام  دل  تو  خودتو  یتونیم  یعوض  اون  مردن  از  بعد  یکرد  فک   نکنه  هان  هیچ_

 ها  یکن

 هیچ  ها  پرت و  چرت نی ا یعوض یگی م یچ یدار_

 ی ش عمارت نی ا عروس ذارمینم  قسم خدا به ی ول هیچ  قصدت دونم یم که من_

 معنا  تمام   به وونهید  هی  یشد وونهید  تو_

 

 شد  حبس هامون نهیس  تو  نفس دوتامون هر هوی

 ه یکاف_

 

  باال   بردم  رو  آرتا  ریش   شهیش  و   اومدم  خودم   به  خانم   نیسل  یی طال  یعصا  شدن  دهیکوب   با

 ...... 

 

 

 سا یل#

 

 : آنا

 نشه  ش یزیچ  داداشم  کن کمک خودت ا یخدا_

 نکن  ناراحت  خودتو  زمیعز  شهینم_

 دوارم یام_

 

 رون یب  اومد عمل اتاق از دکتر

 

 : دیام



 چطوره  حالش دکتر شد یچ_

 خوبه  حالشون سین  یمهم هیقض خوشبختانه _

 

 : آنا

 مش ینیبب  م یتونیم_

 د ییبفرما  البته_

 

 ...  ومدیم رونیب عمل  اتاق از که میرفت  ریام سمت یخوشحال با

 

 خوبه  حالت ریام_

 خوبم ..خوب...خ_

 

 

  خنک   دلم   شهیم   یچ  انتقام  نیا   ته  نکهیا  رفتم  فرو  فکر  به   و  نشستم  یصندل  رو  حرص  با

 رسهیم خوادیم  یچ هر به  هم یعوض اون فقط شهیم

 

*** 

 بعد  روز۲۰

 

 ن یسل#

 

 ....  کنه  مراقبت ام نوه از خودم جز یکس  ذاشتمی م دی نبا

 

  تختش   کنار  ترانه  کردم  باز   رو   در  هو ی  رفتم  آرتا  اتاق   سمت   و  شدم   خارج  اتاق  از  و  شدم   بلند

 : گفتم جلو رفتم بود برده  خوابش



 .. ترانه...  ترانه_

 خوام یم معذرت  دیببخش   خانم عه بله.. ب_

   بخواب  کمی  برو  پاشو  گمیم  یچ واسه_

 خوبم  نه_

 نکن  ی چیسرپ حرفم از_

 خانم ..خ... چشم..چ..چ_

 

 .. رونیب  رفت اتاق از و رفت  اتاق در سمت  و شد بلند

 

  ن یب   بزرگ  دفتر  دوتا  اما  بود  قصه  کتاب  از  پر  که   افتاد  اتاق  گوشه   کتابخانه  به  چشمم   هوی

  برداشتم   رو  دفتر  دوتا  رفتم  کتابخانه  سمت  و  شدم  بلند  کرد  جلب  رو  نظرم  ها  قصه  کتاب  اون

 .... کردم  بازش بعد  بود آشنا یلیخ  واسم شونیکی

 ... خدا..یییییییوا_

 

 ...  زد  حلقه چشمام تو  اشک بود سوگل خاطرات دفتر

 

  ی ول  جلو   زدم   صفحه   چند   است  ه یترک  مال  ن یا  دم ی فهم  کردم  باز  رو  بود   دتر یجد   که   دفتر  اون

 ........ شدم خواندن مشغول و  برگشتم  عیسر کرد جلب نظرمو  یزیچ هی

 

 

 

 ریام#

 

 کو  من بچه سایل_

 م ی داد  دستش از نگفتم  مگه یبپرس  یخوایم چقدر تو عشقم یوا_

 ی گیم دروغ  یدار_



 ی د یفهم دارم نگهش  تونمی نم بشم هم اگر ای  بشم دار بچه تونمی نم من هیچ دروغم_

 داغونم  یلیخ  سایل_

   کن  استراحت کمی بشم فدات دونمیم_

 جونم  به  افتاده یترس ه ی اش همه_

 ی چ واسه_

 ... شدیم شیز یچ اگه آرتا بخاطر_

 ریام_

 بله _

 ن ی زدیم حرف  سوگل و  تو ازدواج مورد  در  اتاق تو  سوگل و  بابات  و  تو که ی روز ادتهی_

 آره خب_

 بشم  ازدواجت به یراض که یداد  من به  یقول چه ادتهی_

 اره_

   شدیم محروم  مادر داشتن  نعمت  از دیبا  آرتا چرا  هان چرا...ینکرد  وفا قولت  به_

 ... اون مادر_

  من  کنم  ثابت  بهت دمیم قول ریام کنم یمادر  واسش  من بذار بوده  قسمت یول دونمیم اره_

 ... یل اون

 فرصت  هی فقط سا یل فرصت هی  فقط باشه_

 ییییی جد_

 کنم یم  اهیس  روزگارتو  دمیم  باد  به  رو  دودمانت  یکرد  خطا  پا  از  دست  بفهمم  اگه  یول  اره_

 باشه   باشه_

 

 ..... شدم خارج اتاق از

 

 

   سایل#



   کنه یم اهی س وی ک روزگار یک نیبب  ریام آقا هه

 

  تو   نفس  لحظه  هی  رفتم  آرتا  اتاق  سمت  و  شدم  خارج  اتاق  از  یخوشحال  با  و  زدم  یا  قهقهه

 شد  حبس ام نهیس

 زده  خشکت عروس هیچ_

 ن ی سل مامان د یکنیم چکار نجا یا_

 داره  یاشکال نمیبب رو ام نوه  اومدم_

 نه _

   خوبه خو_

 باشم  آرتا مادر یجا کرد قبول ریام نی سل مامان_

 

 : گفت  و بست  چشماشو  لحظه کی

   ذارمی نم گهید  من_

 ی چ...چ_

 مامان  بگه  بهت آرتا ذارمینم_

 چرا.. چ..آخه...آ_

 زن  جلد در طانیش هی  یطانیش هی  تو_

 ... خا_

 نشنوم  حرف  سکوت_

 ن یبد بهم فرصت هی  خدا رو تو  خانم_

 شو  گم  گفتم_

 

 خبره  چه نجا یا_

 

 : گفتم بود یعصب ریام



 .... ماما_

 

 : نیسل

 واسش  کنه یمادر طانیش نیا  ذارمینم_

 

 :ریام

 مامانش  مثل سایل  بعد به  نیا از مامان نه_

  حرفم   به  بلرزه  سوگل  تن  نذار چاه  ته  نفرس رو  ات  بچه خودت  دست با پسرم  جان  ریام_

 ... گوش

 مامان  گفتم که نیهم_

 

 : گفت  شدیم رد  که ریام کنار و نی زم دیکوب  عصاشو یعصب  نیسل

 ی نش مون یپش دوارمیام_

 

 شد  خارج اتاق از

 

 

  

 رفت  هم ریام

 

 بشه  وابسته  بهم  آشغال نیا  کردمیم  یکار هی د یبا

 

 هان یعل#

 

 شه بسته  امروز نیهم از بهتره قرارداد ن یا جان دیام_



 باشه   قاچاق نایا ترسمیم من هان یعل_

 م ی هست ما برهیم سود  که ی کس سوده به   یلیخ  گمیم دارم  یندار باور منو  تو یعن ی سی ن_

 

 : گفت و  دیکش موهاش  تو  یدست کالفه دیام

 کنم  امضا بده قبوله_

 

  سمتش   رو  شهیم  نابود  شرکت  شهیهم  واسه  ها  یتاجر  از  یکی  کردن  امضا  با  که  ییها  برگه

 شد  خارج اتاق از  عیسر و  کرد امضا خودندنش یحت بدون  گرفتم

 

 گرفتم  تماس  باهاش عیسر

 بله _

 چطوره حالتون یفدو خانم سالم_

 شما  یخوب به  ممنون_

 شد  تموم حله یفدو  خانم_

 کرد؟ امضا_

 اوهوووم _

 ر؟یام_

 د یام ن_

 شاپ یکاف همون  ارش یب  واسم عصر  خوبه_

 ی فدو خانم  فعال باش_

 

 شدم  خارج اتاق از زنان سوت و کردم  قطع رو یگوش

 

 

   یراو#



 

  که   سا یل....  شدی م  نابودتر  و  تر  داغون  روز  به  روز  ها   یتاجر  یزندگ  و  گذشت یم  روزها

 د ی رسیم هدفش به روز به روز داشت اورده هیبق  ی زندگ سر ییبال چه دونست ینم  چکسیه

 

   من_یسوگول#

 پنج _و _پنجاه_پارت #

 

 

   ترانه#

 

 د یرس در از سای ل که کردمیم پر رو  رشیش شه یش آرتا واسه داشتم

 

 ی کن آماده ریش من بچه  واسه تو  خوادینم_

 

 زد  خشکم حرفش از

 

 : گفت کردی م نوازش  موهاشو رو موهاش تو  برد دستشو   عشوه  با  و کرد نگاهم   تر یجد

 یی ناشنوا تو ای  گفتم یا گهید  زبون به  من نکنه اووووم_

 ... ول.. و...خانم...دیببخش  نه ..ن.. ن_

 کنار برو پس  کنم ی مادر آرتا واسه  خواست  رخانتیام خود_

 

  لباسمو   قهی   سمتم  اومد  کرد  نگاهم  برگشت  که  کنار  سادم یوا  و  بزنم  یحرف  نتونستم  گهید

 :گفت گرفت

 کنم  ات خفه دستام نی ا  با  خودم ای  ینباش  من ور و  دور ی ش گم یریم_

 باش .. ب_



 شو  گم برو_

 

  اتاق   در  به  تقه  چند  و  رفتم  ها  پله  سمت عیسر  کردم  ترک  رو  اونجا  عیسر  زد  که  یداد  از

 زدم ریام آقا

 تو  ا یب_

 

 : گفتم زد زل بهم  یسوال و  بود کارش زیم  یرو سرش داخل رفتم

 ر یام... آقا..آ_

 کردم  آرتا  خود بخاطر ه یعیطب خو دادم  سا یل به  گهید  فرصت هی چرا یبگ  یاومد دونمیم_

 ....  تونه ی نم خانم  سایل...ریام.. ام آقا..آ_

 

  دستمو   نی زم  رو  شدم  پرت  هو ی  که  نبودم  خودم  حال  تو   کرد  نگاه  چشمام  تو  و  سمتم  اومد  هوی

 : گفتم ام گونه یرو گذاشتم

   ها  یهست  یک  یکرد فک شما_

 خدمتکار  ببند  دهنتو_

 

 : گفتم سادمیوا  روش به رو و  شدم بلند  گرفت چشمامو یجلو  خون زد که یحرف از

  عمارت   نیا  تو   ن یاورد  ثروتمند  خانواده  اون   از  زور  به   که  یا  ترانه   می نیب یم  هان؟   خدمتکار_

 باز  چشماتو  کنهی م  داره  چکار  تیعوض زن   اون  نی بب برو  برو کنمیم  ثابت  همتون  به  هیک

 خبر یب  یچ همه از رهیبم تونهینم  بال یب  بود جوون تو زن کن فکر احمق کن

 

 شدم  خارج اتاق از و  شدم رد کنارش از عیسر حرفم ن یا با

 

 ..... 

 

  ریام#



 

 

  ی زیچ   هی  کردم یم   فک  چرا  دونمینم  ترانه  یحرفا  از  داد   دست   بهم   ی بد  حس  چرا  دونمینم

 ... بود  اومده سوگل سر ییبال  هی یجد  یجد نکنه هست واقعا

 

 بعد _ سال_پنج #

 

 شعله#

 

 بذار همونجا  رو ها  پرونده اون_

 خانم  چشم_

 اومده  دیام یراست_

 دارن ف یتشر  اتاقش تو خانم بله_

 ی مرس یاوک_

 

 رفتم  اتاقم در سمت  شدم بلند

 ارن یب  بگو  کیک و  قهوه هی_

 چشم _

 

 : گفتم  بود   نشسته  لبم ی رو لبخند رفتم  استیر بزرگ زیم سمت و شدم اتاق وارد

 شود ینم  که ها چه روزگار یه_

 

 گرفتم  تماس  ایدر  با و  برداشتم مویگوش و  دمی کش یبلند قهقهه

 

 د یچ یپ  گوشم تو  نش یدلنش  یصدا بوق چند  از بعد



 الو_

 ی چطور یخانم  سالم الو_

 خبر  چه یچطور تو  خوبم جان شعله شم  فدات_

 تو  شی پ خبرا  یسالمت فدات خوبم  منم_

 شدم  خسته واقعا_

 بزنم  رو آخر ت یکبر نمونده  یزیچ نزن  جا  ایدر_

 .... ه تو کار نیا شعله_

 نزن   رو یشگیهم حرف _

 

 دادم  ادامه و  چرخوندمیم رو یصندل

   شده خواستم یچ هر که فعال_

 ی ا وونهید  تو  دختر_

 ی بکن  یتونینم  فکرشم که وونشمید  اونقد اره_

 ی باش  موفق باش_

 چطوره  حالش نمیبب بگو حاال یسیم_

   خوبه وونههههی د_

 س ین  گرفته قبل مثل حالش_

 ه یآدم یچجور  جانور اون بفهمه خوادیم یک  نیا شعله نه_

 باش  مراقبش توانت  حد تا  تو  فقط بزنم  شش یآت ایدر  نمونده یزیچ_

 باش _

 دارم  یخط پشت فعال_

 بوس  بوس_

 

   کردم  وصل رو تماس ناشناس  شماره دن ید  با

 الو_



 ی خوب  سالم الو_

 تووو  باز_

 شعله  نکن  قطع خدا رو  تو_

 ی بگ  یخوایم یچ_

 نمت ی بب دی با_

 ...  من اونجا تو یکن یم ی شوخ یدار_

 نمت یبب  ام یب  یک بگو  اونجا  هستم _

 چهار  ساعت امروز اووووف _

 ی با  باش_

 ... نحس افهی ق خوامینم من کن  گوش_

 کنم یم  خواهش_

 نمت یب یم یاوک_

 ی با_

 

  وارد   کیک   و  قهوه  با  در  از  لیاسماع  آقا  و   خورد  در  به  تقه  چند   که  کردم   قطع  رو  یگوش

 شد

 ل یاسماع آقا دردنکنه دستت_

 ن؟ یندار یش یفرما من با خانم جان نوش_

 د یی بفرما نه_

 

  بلند   تلفن  یصدا  که  خوردمیم  داشتم  جرعه  جرعه  و   برداشتم  رو   قهوه  من  و   بست  رو  در

 شد

 بله _

 اتاقشون  نیبر  گفتن دیام آقا خانم  شعله_

 باش   اووهووم_



 

 ...  رفتم دیام اتاق سمت به  و شدم  خارج اتاق از و شدم  بلند  عیسر

 

 بفرما _

 

 : گفتم عشوه با و  تو رفتم

 ی نباش خسته دیام آقا سالم_

 ن یبش شعله یمرس_

 

 : گفتم و روش روبه نشستم

 د یام شده  یزیچ_

 شم یم نابود  دارم شعله_

  چرا_

 س ین  یخوب تی وضع تو آنا_

 گن یم ی چ دکترا رم یبم یآخ_

 س ین  یدیام_

 

   شد  جمع چشمام  تو اشک ناخودآگاه

 

 ...اگه شعله_

 م یذارینم  نه د یام شهینم_

 

 زد  خشکم صداش با  که رفتم در سمت  شدم بلند

 گردهی برنم ی عاد  روال به  گهید  مونا شعله شده نابود  م یزندگ_

 



 د یکش ریت  قلبم دوباره

 س ین  غرور با  و  بی نج و  باوقار نی سل اون مامانم _

 

 شد  ریسراز اشکام

 

 روز  هر رشهیام منتظر در  پشت  بابام_

 

 ه یگر ریز زدم و  ووردمین  تاب گهید

 

  رهیم دست از داره  روز به روز آرتا بدتر همه از_

 

  شد یم  ک یتار  شد یم  تار  داشت   زیچ   همه  رفت یم  ج یگ  سرم   بودم   افتاده   ه یگر  به بلند  ی صدا  با

 بودم  دیام بغل  تو  دمید  که یزیچ  نیآخر که نی زم خوردمیم داشتم

 

 

 مطلق یکیتار

 

* 

  دنم ی د با دیام کردم نگاه اطرافم به دقت با  بودم  مارستانیب اتاق تو کردم باز کم کم چشمامو

 گفت

 ؟ یخوب خداروشکر_

 ستم ین  بد یمرس_

 

 گفتم  داد دست  بهم یبد حس بودم  دیام بغل نکهی ا یادآوری  با

 د یام_



 بله _

 ... بغ یچطور من_

 ن یزم یخوردیم یداشت دی ببخش  کن باور شعله دمی نفهم خودمم _

 د ی ببخش نداره ب یع_

 

   من_یسوگول#

 شش _و _پنجاه_پارت #

 

 بدم  انجام رو صیترخ  یکارا رمیم من_

 یمرس_

 

 شد یم اکو ذهنم تو  اش  همه که افتادم دیام یحرفا  ادی  رونیب رفت اتاق از و رفت در سمت

 روز هر  رشششهیییییام منتظرررر در پشششت  باباممممم_

 ده یم دست از داره  روزززز به روز آرتااااا بدتر همهههههه از_

 

  داغون   رو همه کردم خودم که یکار ذارمی نم ذارمی نم نگذره ازم خدا کنه لعنتم خدااااا یوا

   آرتا مخصوصا کنه

 

 ن یبب  حاال کنمیم چارتیب  بزنم  رو خالص ریت د یبا

 

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

 

 

 یراو#

 



  و   تر  ف یضع  روز  به   روز  مونا   رفتینم  ش یپ  یعاد  روال  به   زیچ  چ یه   سال  پنج   نیا  یط

 ... باشد  نبرده  نیآرت  که بود  نمونده یدکتر شدیم تر افسرده

 ....  داشت  یقلب یماریب  و  بود کرده دایپ  یتنفس  مشکل آنا

 بود  راهش به  چشم شهیهم بود  ریام منتظر که عقوبی

  دوبار   یحت  و  بود  کرده  داغونش  یزندگ  نبود   گذشته  غرور  با  و  باوقار  نیسل  اون  گهید  نیسل

 بود  کرده سکته

  که   ی ا  شعله  فروختن  شعله  به  آخر  در  و  شد  ورشکسته  روز  به  روز  ریام  رفتن  با  شرکت

   د یرسیم هدفش به  داشت قیدق  یزیر برنامه با  سالها نی ا تمام

  بود  خوشحال دنی کش شیآت به رو اش گذشته که یا خانواده کردن نابود از یحساب که سایل

  ه ی  داشت   خورد یم  خودش   یاصل  ضربه  آخر   در و  اومده   سرش  ییبال چه  نکه یا  از  افسوس

   کردیم یزندگ گوشه

 کردی نم باور کس  چ یه  و بود   شده مشهور اری بس بود  شده لباس یطراح کار وارد  که ترانه

 بود   ها ی تاجر عمارت  خدمتکار ترانه همون  نیا

  رفته   ش یپ   ت یموفق   سمت  و  بودن  داده  هم  دست   به  دست  ی حساب  و   بود   ترانه  شی پ  هم   ایمیک

 بودن 

 از  ی حساب  که  خانواده  کردیم   یسع  داشت  کرده  نابود  شونو یزندگ  نفر   ه ی  دونستی م  که  دیام

 کنه  جمع دوباره هم  دور رو بود  دهیپاش  هم

  افسوس   اما  مرده  آرتا  کرد  فک  شهیهم  یبرا   و  شد  دور  اش  بچه  از  سایل  دام  بخاطر   که  ریام

  ی دلخوش  تنها  و  شهیم  تر  باهوش  و  بزرگتر  روز  به  روز  داره  شیپدر  عمارت  در  آرتا  که

   بود شده ن یسل و  عقوبی

 

  دن ی کش  واسه  روز  به  روز  و  بود  نمونده  دور  شعله  نظر  ریز  سالها  اتفاقات  نیا  همه  اما

 کرد یم یشمار روز آخر تیکبر

 

 ترانه #

 

 نزدم  سر آرتا به امروز شم یم کالفه دارم یوا_

 



 : ایمیک

 گفتن  ی چ دکترا چطوره حالش  یراست_

 کنه یم شرفتیپ  گنیم_

 شد ینم ینجوریا بود  زنده اگه مادرش امرزی خداب_

 

 : گفتم ام گونه یرو  خورد سر یاشک شی پ سال چند به رفتن با  دوباره

  به   نیسل و عقوبی نه رفتیم ریام نه شدی م ماریب  آنا نه شدیم افسرده مونا نه  بود زنده اگه_

 شد ینم  االن مثل زیچ  چیه اصال فتادن یم روز نیا

   کنهینم درست   رو یکار خوردن  افسوس  گهید  یول  کاش_

 خونه   رم یم هم طرف  اون از آرتا شیپ  سر هی  برم من_

 برو  باش_

 

 ........ 

 

 دخانم ییبفرما_

   ممنونم یلیخ_

 

 خانم   برم کجا_

 عمارت  برو_

 چشم _

 

  دم ی نفهم و  دادم دست   از اشکامو کنترل گه ید  دادم  ه یتک  نی ماش سرد شهیش به  سرمو راه ن یب

 ....  کرد سی خ هامو گونه یک

 

 م ی دیرس_



 

  راننده    بود   دهیند   آرامش  رنگ   شد یم  یسال  چند  دادم   سوق  روح  یب  و  سرد   عمارت  به  نگاهمو

  داد   راننده  رو  بودم  کرده  کادو   آرتا  واسه که  رو  ینی ماش  شدم  ادهیپ و  کرد  باز  واسم  رو  در

  ی ها خاطره  و گذشته  به  دوباره  شدم که  عمارت وارد  شدم ی راه عمارت  در سمت  و دستم 

  هرچقدر   هم  کنار  نجایا  همه  که  ییها  روز  شده  تنگ  ها  روز  اون  واسه  دلم  چقدر  برگشتم

  شد   باز  خونه  یورود   در  نبود  سرد  نقدری ا  عمارت  نیا  بودنو  هم  کنار  یول  کردنیم  دعوا  هم

 : گفتم بغلم تو  د یپر آرتا معمول طبق و

 پ یخوشت پسر سالم_

 پرستار خانم شالم_

 

 : گفتم  کردم بغلش محکم  و زدم  مهربونه صورت به  یا خنده

 ی بزن حرف  ها  بچه مثل گه ید د ینبا که تو  یآ یآ_

 

 : گفت چشمام به  دوخت رو دردش از پر یچشما  بود چشماش تو یبزرگ غم

 پرستار   خانم دارم فرق همه با  من_

 

 : گفتم کردم بغلش  تر محکم زدن ش یآت قلبمو انگار حرفش نیا از

 ...  آخه ه یچ فکرا..فک..نیا...ا_

 

 ی ندار  یفرق..فرق..چیه

  ا ی  گرده یبرم  ی ک  ی ول  آسمون   رفته   مامانم  اره  ندارم  مادر  پدر  من  چرا   دارم  فرق  چرا_

   ششیپ  ببرن منو ای برگرده

 

 : گفتم

   نگو ینجوریا سسسسسسیه_

 کو  بابام پرستار خانم_

 



 گفتم  رونیب  زدیم دهنم  از داشت قلبم  گفتن باباش به یبزرگ  دروغ  چه نکهی ا یادآوری  با

 آوردم واست  یچ نی بب نباش  نای ا فکر االن گردهیبرم_

 یییی چ_

 

  گفت  لذت  با هوی که دی کشیم غ یج ذوق از کرد باز  کادوشو عی سر که دستش دادم   رو نیماش

: 

 د یییییییییییییییییییییییییام عمو_

 

  کرده   بغل  رو  آرتا   محکم   که  د یام  دن ی د  با   طرف   نی ا  برگشتم   و   شدم   بلند  د یام  اسم  دنیشن  با

  ی سع  د یبا  بلرزه  قبر   تو   خانم   سوگل  تن  بذارم  دی نبا  ذاشتم ی نم  من   اما   دمیکش  ی آه  ناخودآگاه   بود 

 ....  کردیم خودمو

 سالم_

 

 : گفتم د یام یصدا دن یشن  با

 سالم_

 تو  ا یب_

 گه ید  برم  من نه_

 

 :آرتا

 ی ایب  دی با  رییییییینخ_

 

 : دیام

 گه ید تو  ا یب_

 

  هروقت   و  داشتم  خاطره  خونه  ن یا  ی جاها  تک  تک   ال یو  تو   رفتم  دنبالشون  و   دادم   تکون  یسر

 بندن یم  نقش  چشام یجلو ها  خاطره اون امی م نجایا



 

 : گفتم ناخودآگاه

 ؟  کجاست خانم نیسل_

 

 : دیام

 ی پشت  اطیح_

 بزنم  حرف  باهاش  رمیم_

 برو _

 

  اشک   و  بود  نشسته  ها  یصندل  یرو  ف ی ضع  یلیخ  رسوندم  یپشت  اطیح   به  خودمو  عیسر

 نشد  حضورم متوجه یحت سمتش رفتم ختیریم

 

   من_یسوگول#

 هفت _و _پنجاه_پارت #

 

 

 زدم  صداش

 خانم  نیسل سالم_

 

  در   کردم   بغلش  محکم  گرفت  اوج   اش  هیگر  شدت   دنمید  با  و  چرخوند  سرشو  صدام   دنیشن   با

 : گفت وار زمزمه گوشم

 ی اومد خوش_

 بزنم  حرف  باهاتون  اومدم راستش  ممنون یلیخ_

 ی چ راجب_

 کو  صدا و سر پر  خانواده اون  بنداز نگاه  ه ی خودتون رفته دست از یزندگ نیا راجب_



 روزا اون شد  تموم_

  د یبا  هم  دست  به دست همه  نیا  خانواده   ه ی شما  یول دهیپاش   هم   از  اره  درسته  نه خانمم  نه_

 د ی کن جمع  هم دور رو خانواده دوباره

 مونده  واسم دیام هی فقط نی بب ین یبی نم مویزندگ مگه آخه یچطور_

 دی باش  آرتا فکر یول  دونمیم بخدا جون  خانم  دونمیم_

  خودتونو   دینبا  نیبد  هیروح   بهش  دی با  شما  کنه  درک  تونهی نم  فهمهینم  یزیچ   است  بچه  اون

  عمارت   باوقار   خانم   همون  داشت   است یس  که   ی باش  یخانم  همون   دی با  شما  خانم   ن یسل  ن یاز یبب

  حداقل  داره گناه کنه جمع  هم دور رو خانواده کنهی م شویسع تمام داره دی ام نیاری ب کم  دی نبا

 م یکن کمکش هم ما

 

 : گفت هوی  که بود شده من یحرفا در  غرق خانم نیسل

 بدم   ازدست آرتامو دینبا دادم دست از رمویام تنها  من یگیم راست اره_

  خانم  نی سل و خان عقوبی همون  دیبا فقط دارم مانیا من گردهیبرم هم ریام آقا خانم نیسل_

 بمونه  یباق  عمارت

  جمع   هم  دور  دوباره  هامو  بچه  دی با  مادرم  من  یکرد  باز   چشمامو   که   یمرس  دخترم   اره_

 کنم 

 

  د ی با حاال  داد   جواب   کارم   که   نشست  لبم   ی رو  لبخند   رفت   عمارت سمت  و شد  بلند  جاش   از

  و   شدم  بلند   منم  بپاشه  هم   از  دی نبا  خانواده   نی ا  کردم یم  رو   روبه   ت یواقع  با   رو   خان   عقوب ی

  خانم   نی سل  گردوندیبرم  عمارت   به  داشت  دوباره  رو   هیروح  آرتا  و  دیام  یصدا  داخل  رفتم

 : گفتم کردیم  نگاه  بهشون  ذوق با  داشت

 آرتا  بخاطر_

 

 : گفتم آرتا ش یپ رفتم  منم  رفت باال ها  پله از و  کرد نگاهم هیثان  چند

   کنه درست ی نیریش واسش  خوادیم پرستار خانم ما گل یآرتا  آقا خب_

 

 : گفت دی ام زد برق چشماش



 شه  جمع هم دور خانواده  شدیم کاش یا_

 

 : گفتم  و  زدم یلبخند

  م یبرگردون  رو   خانم  سوگل  م یتونینم   درسته  شهیم   جمع  هم   دور  دی کن  باور   کنمیم  کمکتون _

 م ی کنیم جمع هم دور  رو هیبق اما

 دوارم یام_

 

 کنم  درست  ینیریش  برم  من کن یباز آرتا با  شما دیام آقا خب  خب_

 

 :آرتا

 آرهههههه _

 

  پنجره  پشت  رفتم  اتاقش  سمت  به  عیسر  افتادم  خان  عقوبی  ادی   که  آشپزخونه  تو  رفتم  شدم  بلند

 : گفتم بود نشسته معمول طبق

 سالم_

 

 : گفت سمتم چرخوند صورتشو

 دخترم  سالم_

 خوبه  حالتون_

 خوبم  الحمدهللا_

 

 : گفتم کش ینزد  نشستم رفتم

  داره   لجن   تو   ی ک  هر   شدن  ریدرگ همه  دهیپاش   هم  از  یبدجور  خانواده   دونم یم   خان  عقوب ی_

 هر  بنداز  نگاه  هی  یا  خانواده  نیا  سر  تاج   یا  خانواده  بزرگ  شما  عقوبی  آقا  شهیم  غرق

  دست  از خودتونو هیروح  دینبا  یبزرگشون شما کشنیم درد جوری دارن هات بچه از کدوم

  م یداد   دست   از  رو   زایچ  ی لیخ  درسته   اره  ن یبد  نجاتشون   و  دی ریبگ  رو  همه  دست   دی با  ن یبد

  ی رو  لبخند  دی کن  یکار  دوباره  دیتون یم  د ی کن  جمع  هم  دور  رو  ها  بچه  نیتون یم  حداقل  یول



  که   پدرشون   به  پشتشون  هنوز   که   باشن  خوشحال  توننیم   شده  گم   سالهاست  که  ادیب  لبشون

  ی زندگ  تو   که  ن یبد  نشونشون  دی با  نیریبگ  دستشونو  دی با  باشه  گرم  پشتشون  ساده یوا  کوه  مثل

  زبون   یرو   که  یا  خانواده  بخاطر  همتون  بخاطر  آرتا   بخاطر  حداقل  باشن   داشته  ه یروح  د یبا

  اول   از  د یبا   هستن   ها  یتاجر  که  کنه   ثابت  همه   به  پاشه  دی با  پاشه  دی با  خانواده  اون  بودن  همه

 .... نیبرگردون اعتبارتونو و احترام د یبا خان عقوبی د یکن شروع

 

 یدار  حق دخترم آره_

 باشن  داشته  مقاومت ن یبد ادی  هاتون بچه  به  نیش  بلند  نهیهم_

 

 : گفت  کردیم  نگاه بهم در شوکه که دیام دنید  با  برگشتم  شدم بلند  یوقت

 تو  ینجات  فرشته الحق_

 

  ی نیریش  کردن  درست  سرگرم  آشپزخونه  تو رفتم  میشد  خارج  اتاق  از  هم  با  و  گرفت  خندم

 ..... شدم

 

**** 

 

 ...... کا ترانه  گمیم_

 

 ..... ح چرا شد یچ_

 

  د ی ام  هم  من  هم  رونیب  زد  چشام  از  برق  کردم   احساس  روم  به  رو   صحنه  با  برگشتم  یوقت

 زد  خشکمون  م یدی د  که یا صحنه از آرتا هم

 

  لباس   با  شییطال  ی عصا  با   زن   همون  قیدق   شی پ  سال  چند  نی سل  همون  نیا   کردمینم   باور

  ی عصا  همون  با  شهیهم  مثل  نبود  یخبر  شیپ   هفته  چند  نیسل  از  نی سل  همون  قایدق  کیش  یها

 : گفت نیزم رو دی کوب ییطال



 ن ید ید  جن شده  یزیچ_

 

 : گفتم  هوی

   خانم نیسل  عاشقتونم مننننننننننننننننن یخدا یوا_

 

 

 :آرتا

 ن یشد  بایز چه مادرجون _

 

 : گفت  و زد  یمهربون لبخند خانم نیسل

 برم   خودم یآرتا  قربون_

 

 : گفت  دیام بغلش  تو رفت عیسر آرتا

 مامان _

 مادر  دل  جان_

 ... تو_

 بپاشه هم  از هام بچه  نذارم د یبا مادرم من پسرم اره_

 

 : گفت هوی ی کی و

 بپاشه  خانواده  بذارم  دینبا   پدرم هم من و_

 

  چ یه  که  خان  عقوبی  همون  گردمیم  بر  گذشته  به  دارم  شدینم  باورم  صدا  سمت  برگشتن  همه

 : گفت دیام هوی  بود سادهی وا  همه جلو بزنه  حرف  حرفش رو تونست ینم کس

 یییییی مرسسسسسسس ترانههههههههههههه_

 



   شدم رو روبه  نی آرت متعجب افهیق  با  اومدم خودم به  یوقت  بودم شک  تو هنوز خودمم

 

 سالم_

 سالم_

 ن یخوب _

 خبره  چه  نجای ا ممنون_

 

 : دیام

 خبره  چه  نیبب  ا یب_

 

   من_یسوگول#

 هشت _و _پنجاه_پارت #

 

 

 : نیآرت

 شه ینم باورم_

 

 : دیام

  دور   خانواده  دوباره  میکرد  ظلم  بهش  گذشته  سالها  که  یا  ترانه  همون  لطف   به  سالها  بعد_

 شن یم جمع هم

 

 : نیآرت

 خداروشکر  خوبه ییییییییلیخ_

 

 : گفتم  و  زدم یلبخند



 باشه   پشتش  که  داره  اجیاحت  خانواده  هی  به  فقط  مطمئنم  شهیم  خوب  مونا  نباش  نگران  نیآرت_

 

 مونا  اتاق سمت باال رفت و  دیکش یآه

 

 

 :آرتا

 گه ید  ییییین یریش_

 

 :  گفتم گرفتم لپاشو دستام  با و  زدم مهربونش صورت به  یا خنده

 چشمممممممم _

 

 : گفت نی سل بودن  نشسته  شهیهم مثل که عقوب ی  آقا و نیسل

 و  احمد  مرگ  از  بعد  میکرد  دورت  مادرت  و  پدر  از  میزد  شی آت  رو  تو  یزندگ   ما  دخترم_

  لعنتمون   خدا  نشه  نابود   ما   یزندگ  یکرد  یکار  تو  اما  م یشد  بد  باهات  ما  ایدر  اون  بخاطر

 کنه

 

 : گفتم نشست  ابروهام نی ب ی اخم گذشتم یادآوری  با

   خانم نی سل گذشته گذشته_

 

 : گفت  و  کرد قاب صورتمو دستاش  با  و دی بوس مویشون یپ  و  سمتم اومد

  احمد   که  یبود  یکس  یاحمد  ادگاری  تو  یندار  عروسمه  که  ایسون  با  یفرق  من  واسه  تو_

 خدمتکار  نه یا  خانواده نی ا عروس همچنان تو پس بود عاشقش 

 

 : گفت خان عقوبی که نشست لبام کنج یلبخند

 خانوادت شی پ م یگردیبرم امروز هم  نی هم بخاطر_

 



 ؟؟  خانواده زد  خشکم لحظه هی

 

 : گفتم

 ... خانو_

 

 : خانم نیسل

  هنوز   تو  باشه  ادتی  اما  دخترم  برو   میکرد  محرومش  ازت  سالها  که  یا  خانواده  زمیعز  اره_

 م ی منتظرت یی هوا  یتاجر  خانواده عروس

 

  رفتم  دنبالش  و  برداشتم  فمویک  عیسر منم  رونیب  رفت ی شگیهم غرور  همون  با  خان عقوبی

 .... 

 

  زنده   و  مردم  بار  صد  اونجا   تا  که  بودم  گرفته  استرس  م ینشست  و  کرد  باز  و  ن یماش   در  راننده

 شدم 

 

 آقا  می دیرس_

 

  در  راننده شد یجار چشمام از اشک میپدر الیو و عمارت همون دنید  با کردم بلند سرمو

  دن ی د  با  و  اومد عمارت  ی میقد نگهبان  همون رون یب  رفتم  خان عقوب ی همراه و  کرد  باز رو

   اومد بند   زبونش لحظه هی ما

 

 : خان عقوبی

   خوبه حالت_

 د ییبفرما آقا بله... ب.. ب_

 

 و رفتم نجایا از احمد عشق با یروز که  عمارت همون تو گذاشتم پامو خان عقوبی همراه

  ی ول  وار  وونهی د  داشت  دوستم  عاشقانه  احمد   کردن  له  رو  شهیهم  ترانه  اون  ومدمین   گهید



  عقوب ی  و  نی سل  ایدر  و  مرد  احمد  نکهیا  تا  دیجد   نقشه  هی  روز  هر  و  شد  مونیزندگ   یبال  ایدر

 ....  انداخت جونم به رو

 

 

 قبل _سال_هشت#

 

 : عقوبی

 ندارم ترانه  اسم بهی عروس  گهید  من...  یعوض  تو_

 ...... کن گوش بابا_

 ی د یفهم ستمین باباتو   من ریبم_

 

   دیپر  چشمام از برق صورتم تو زد که ی لیس با

 

 :  گفتم دهی بر دهیبر

 بابام  خونه گردمیبرم..من_

 

 ی دیفهم یا خونه نیا زیکن امروز از یبود   خونه نیا عروس  تو  شو  خفه  شو خفه_

 هان  ام یکار و  کس ی ب دختر من مگه_

 گرفتن ی م سراغتو خانوادت  یا خونه  نی ا عروس کهساله   سه وگرنه یهست که بلهههههه_

 

 

   بودم  کار و کس یب  من گفتیم راست

 

 شم ینم  شما خدمتکار من اما_

 



  دست  از  رو  ام   بچه  و بودم باردار دمیفهم  بعدا   که  زد  بهم لگد  چند   و  شد   ور   حمله  سمتم   به

   دادم

 کرد  ولم شدم  رها  ریام پسرش دست  به که

 

  دا یپ  سوگل  برادر  ی عنی  احمد  قاتل  که  شدیم   بعد  دوسال  نکهی ا  تا  می بدبخت  سرآغاز  شد   نیا

 ...... شد

 

 حال#

 

 : گفت که یکی  یصدا با

 د ییبفرما_

 

 : گفت یشگ یهم تی مهربون همون  با ژهی من خاله م یشد خونه وارد االن  شدم پرت گذشته از

 ی بود کجا  ام ترانه  برم قربونت _

 

 ...  دمیدردکش  یلیخ بفهمه شد باعث اشکام که کرد بغلم اومد

 

 نکن   هیگر زکمیعز دخترم   نکن هیگر_

 

 :  گفت کرد پاک  اشکامو دستاش  با

 ی بخور ارمیب  برات  یزیچ هی  برم من  تا  سالن تو  برو  برو_

 

  خانم  ژهیمن  بودن شده عوض که ییها مبل رو نشستم و  شدم سالن وارد  خان عقوبی همراه

 .... کرد  تعارف   خان  عقوبی  به  و  سالن  وسط  ی عسل  رو  گذاشتشون   و  اومد  شربت  وان یل  دو  با

 

 : خان عقوبی



 ستن ین  خانم ساجده و آگاه_

 

 : خانم ژهیمن

   بدم خبر بهشون برم آقا چرا_

 

 : گفتم

 ..... واکنششو  خوامیم اومده هم ترانه  نگو  یول خبربده _

 

 .......... سرم لباس ژهیمن_

 

  چشمام   تو   اشک   کشیش   افهیق   اون  دنید  با   می برگشت  سه   هر  مامانم  یآشنا  یصدا  دن یشن   با

 : گفت که دمیشن  بابامو  یصدا که شد جمع

 ...... بد ساجده شهیم رمون ید داره_

 

 موند  ها پله  رو و  شد ساکت  ما دن ید  با اونم

 

 : خان عقوبی

 خوبه  حالتون سالم_

 

 : گفت  و اومد  خودش به  بابام

 خبره  چه نجا یا سالم_

 

 : گفتم  بزنه حرف  خان  عقوب ی  بذارم  نکهیا بدون 

   آره خبره چه_

 



 : دادم  ادامه  باالتر  پله   چند   بابا   و   بود   سادهی وا  ها  پله  نییپا  مامان  که  سمتشون   رفتم  و   شدم   بلند

  ته   دختر  ترانه  روز  هی  نی کردینم  فک  نی نیبب   دخترتونو  دوباره  نینداشت  انتظارشو  هیچ_

 هان  برگرده دوباره خونه  یتغار

 

 ..... آخه هیچ  دادی ب و  داد_

 

 : دادم ادامه  و  زدم ی پوزخند بزرگم داداش اوزان دن ید  با

  ترالن  فقط نه مگه بود خدمتکار دخترتون نداشت بیع  که بودم تی اهم یب واستون  اونقد_

 از  منو  هااااا  یتاجر  عقوبی  دختر  بودم  یک  دختر  من  یچ  من  ها  بود  عمارت  نیا  دختر  دیبا

   ن ی بگ  که   نی تونیم  ی چ  آخه   نینزن   حرف   دمیبا    چراااااا  هانننن  چراااااا  ن یکرد  حذف   تونیزندگ

 

 : گفتم و زدم  زل چشماش تو  بابام  رو روبه رفتم و  داشتم  برش  و فمیک سمت رفتم

 ففففف یح  یدی کش دکی  رو پدر اسم که سال همه اون ف یح_

 

   من_یسوگول#

 نه _و _پنجاه_پارت #

 

 

 : گفت و گرفت راهمو  جلو  خانم ژهیمن که اومدم  نیی پا ها پله از عیسر و

  اوزان   که  اندازه  همون  به  داره  حق  ترالن  که  اندازه  همون  به  ترانه   یا  خونه   نیا  دختر   تو _

 ..... دار حق

 

 : مامان

 که  خورهینم خدمتکار ه ی به  وضعت و  سر نمی بیم_

 

 : گفتم زدم ی پوزخند و  زد برام یچشمک



 خانم  مامان ی دینشن  دستمو  جلو یها کارگر و  کارمو محل اسم نکهیا مثل اره_

 

 : بابا 

 س ین  مگه ها یتاجر  پول اش همه هههههه اره؟؟ یکن یم افتخار_

 

 : خان عقوبی

  دختر   شتریب  نه  ساک  هی  با  رفت  یوقت   و  رفت   من  عمارت  از  ساله  پنج  دخترت  خان  آگاه  نه_

   یکرد ولش سالها و  یدار یدختر نیهمچ  نکهیا از یکن  افتخار بهش دی با  که دختر ه ی تو

 

 : گفتم مامان چشم  جلو  انداختم کارمو  محل کارت و  فمی ک تو  کردم دستمو و  زدم یلبخند

  ی ک ی تی تغار ته  دختر  یول دهی رس اونجا  به خودت  یپوال با تو ترالن  کن نگاه خوب نیبب _

   دهی رس نجای ا به  خودش کندن جون با االن یزدیم زر که خودت بقول دونه هی

 

 : گفتم و گرفتم  تاسف   افهیق و  مامان صورت تو انداختم رو کارت

 واستون  متاسفم _

 

 ......  رون یب  رفتم و  کردم یط  رو اطیح  سرعت با رونیب  زدم یلعنت  اون از و

 

**** 

 شعله#

 

  سمت   شدم   اده ی پ  ن یماش   از  و  برداشتم  رو   م یدست   ف یک  و  کردم  پارک  گوشه  ه ی  نمو یماش

 ....  رفتم داشتم  قرار یعوض  اون با  که ی شاپیکاف

 

 : گارسون

 خانم  ن یاومد خوش_



 ممنون  یلیخ_

 شماست  زیم اون دییبفرما_

 مچکر_

 

   افتاد  نحسش  افه یق به چشمم  که رفتم کرد اشاره گارسون که یزیم سمت

 

 : گفت و کرد بلند   سرشو دنمید  با

 ی فدو خانم یخوب _

 ندارم   وقت  بگو_

 یندار حوصله ا ی یندار  وقت_

 کنم  تحملت  ندارم حوصله_

 

   زد ی پوزخند

 :  گفتم

 خانم  سایل منم بزنه پوزخند  دی با  که یاون_

 ....  من نکن فک_

  فکر   بهتره  االنم  نیبنابرا  ندارم  ازت  یخوش  دل  ریام  بخاطر  که  یدونیم   سایل  کن  گوش_

  همون   فرداشب  و  یریگ یم  رو  کارت  نی ا  آدم  بچه  مثل  االنم  یند  باد  به   سرتو یباش خودت

 ی ایم پاکته رو که یآدرس

 تو  نه  بزنم حرف  بود قرار من_

 عشقم  ی با بعد  شب یبرا بمونه حرفات_

 

 ........  رفتم در سمت و  شدم بلند

 

 گرفتم  تماس   دیام با و  نیماش  تو  نشستم



 الو_

 ی خوب یچطور دیام الو_

 ی خوب   تو یمرس_

 یخبر یب ازش که  هست یی زایچ هی  نمتیبب   دیبا  د یام ستمین  بد شکر_

 ام ی  کجا باش_

 کنم یم امکی پ برات  رو آدرس_

 منتظرم _

 

  رفت   و  رونیب  زد  شاپیکاف  از  سایل  که  فرستادم  واسش  امکیپ  هی  و  کردم  قطع  رو  تماس

   خورد زنگ  می گوش که نشیماش سمت

 بله _

 کا یآمر برگشته ریام کن گوش شعله ایدر  منم الو_

 برسون   خودتو گه ید یشب  تا  هم  تو قربونت باش  زدمیم حدس  اووووووه_

 فعال باوش_

 

 .....  کنم بشیتعق  زد سرم به چرا دونم ینم  افتاد راه سایل و کردم  قطع رو یگوش

 

 

  با  قهیدق  چند از بعد که زد رو فونیآ و رفت در سمت شد ادهی پ و کرد توقف  الیو  هی در دم

  کردم   نگاه دقت با بود  چشام  جلو  رمیام  بود  رمیام  من  یخدا  شدم  شوکه  دم ید   که  یا  صحنه

 ...  دنبالشون افتادم  دوباره شد نیماش سوار سایل همراه که

 

 گرفتم  تماس یک ی با عیسر راه تو

 بله _

  که  رو ی آدرس اون و  پست اداره یبریم  رو پاکت هی االن  نیهم  گمیم ی چ نیبب   کن گوش_

 ی دی فهم ببرن  یدیم  فرستمیم برات



 خانم  شعله چشم_

 

  کالس   با  و  کی ش  خونه  هی  به  دمیرس  تا  دادم  ادامه  کردنشون  بی تعق  به  و  کرد  قطع  رو  تماس

 خونه  تو رفتن و  نیی پا گذاشتن نیماش  پشت از رو ها  چمدون و شدن  اده یپ که

 

 ...افتادم راه کردم  روشن رو نیماش  و  دمی کش یسوت

 

 

 آنا #

 شم ینم خوب  گهید  من..م.. من.. یگیم ...یدار یچ  مامان_

 ؟؟  یندار اعتماد  مادرت به  مگه یشیم  خوب تو  عروسکم نزن  رو حرفا نی ا دخترم آنا_

 دارم  که معلومه..مع_

 ی شیم موفق یباش داشته  هیروح هیکاف یباش  داشته  اراده هیکاف فقط_

 مامان _

 جانم _

 سوگل خاک  سر نی ببر منو  شهیم_

 

 : گفت ام گونه  رو دی چک اشکش  و شد  ساکت لحظه هی مامان

   م یریم باش_

 بزنم   مونا به  یسر..سر.. رم یم من..  من.. ی مامان یمرس_

 

 : گفت که برم  در سمت  شدم بلند

  سادن یوا   کوه  مثل  پشتش   همه  بگو   بهش  ی خواهرش  تو  آنا  ادیب  کنار  کن   صحبت  باهاش_

 ... بهش

 گم یم باش_



 

   رفتم مونا اتاق سمت و  رونیب رفتم اتاق از

 

 شدم  اتاق وارد

 : گفتم بود زده زل نقطه هی  به شهیهم مثل

 خرابم حال ن یا با  اومدم  من ن یبب ...یخواهر جان..ج  مونا_

 

 : گفتم تخت رو نشستم   کشینزد رفتم  شد جمع  چشماش تو  اشک دوخت من به چشماشو 

  س ی ن گه ید  اون یکن  قبول دی با  اما ی بزن حرف  سوگل... جز  یکس با   یخواینم  دونم یم مونا _

  که   شدم  بلند  ضمیمر  حال  نیا  با   نگاه  منو  کن   باور یدیم   عذاب اونو  روح  کارات  نیا  با ...

  دونم ی م  یخواهر  شو  بلند  هم  دور  بشه  جمع  دوباره  خانواده  دیبا   چون  شدم  بلند  نشه  تیاذ  اون

  که   مادر  هی  میدار  عقوبی  اسم  به  پدر  هی  هنوز  ما  نره  ادتی  نویا  اما  یشد  ماریب  یشد  ضیمر

  ت یاذ   رو  ن یآرم  و  نی آرت  که  ساله چند  نهی بب هم دور  هاشو  بچه  دوباره که  نهیا   آرزوش  تنها

 خواهر  پاشو   میکن  جبران وقتشه  میکرد

 

 .... شدم  خکوب ی م  همونجا  که   برم  در  سمت  شدم  بلند  بود   کرده  س یخ   هاشو  گونه  هاش  اشک

 تو  مونا...تو_

 شدم  الل ی کرد فک..ف  هیچ ..هیچ ..یچ_

 

 : گفتم ذوق با  سمتش  برگشتم

 یخواهر عاشقتممممممم_

 

 : گفت و  کرد بغلم محکم

 آرتا  بخاطر اره_

 

   من_یسوگول#



 شصت _پارت #

 

 : گفتم و  زدم سرش رو یا بوسه

  تر   وک یش   مونا  اون   بده   نشونم   شو   بلند   م یش   خوب  دی با  شده  که  هم   آرتا   بخاطر  نهیهم  اره_

 زیتم

 

  کرد   نگاهم  یسوال  راهرو  تو  مامان  رونیب  رفتم  اتاق  از  منم   حموم  سمت  رفت  و  شد  بلند

 : گفتم

 م ی دار کم رو ریام فقط_

 

 :  گفت زد برق چشماش

 مونا ..مو_

 

 : گفتم زدم یچشمک

 ییییی آر_

 

 ...  رفتم  ها پله سمت و

 

  داشت   خونه شد ینم  باورم زد یم حرف  عمارت ی ها نگهبان  با  دوباره  داشت که دم ی د رو  بابا 

  نگاهم   بابا..   بابا  کنار  نییپا  رفتم  زدن  دست  دنمید  با  خدمتکارا  و  بابا  شدیم  عمارت  همون

 : گفت و کرد

 چطوره  بابا قلب_

 پناهم  و  پشت سرم تاج  خوبم_

 

  خدمتکارا   و  من  دنی د  با  شدن  وارد  در  از  نی آرت  و  نیآرم  موقع  نیهم  در  که  دیبوس  مویشون یپ

 .... زد خشکشون



 

 : زد داد  نیآرم هوی

 آنا عاشقتمممممممممممممممممم_

 

 ..... نیزم از کرد بلندم و بغل  گرفتم و  سمتم اومد

 

 

* 

 مونا #

 

   برداشته  رو  عمارت سرتاسر هات غذا یبو  ی کرد چه جون نیشه اووووووووووف _

 

 : نهیام خاله

 گرفت کم  دست  دینبا   رو ما نیشه بلههههه_

 

 : گفت خانم ن یشه که می دی خند همه

 بود  هم سوگل کاش_

 

 : گفتم  گرفتم رو  جون  ن یشه یها  گونه و زد  حلقه چشمام تو اشک

   جونم نی شه بود قسمت_

 

  جمع   عمارت  تو  دوباره  لیفام  همه  شهینم  باورم  یوا  رونیب   رفتم  و  زد  دستام  ی رو  یا  بوسه

 خدااااا یوا  بود  هم سوگل اگه و  بود کم  دیام و  ریام فقط بودن شده

 

 زدن  دست  بلند  که دخترا سمت رفتم



 ی بود کجا دختر نجاستی ا یتاجر  مونا اوووووووووه_

 

 : گفتم و  زدم کنار صورتم از موهامو و  دمی خند

 گوشت  کنار_

 

 : گفت مارال که می دی خند همه

   نجاستیا یک  نیبب  اوووووووه_

 

  سمتش   رفتم  بود  زده  خشکش  که  شدم  چشم  تو  چشم  دیام  با  که  مارال  نگاه  سمت  میبرگشت  همه

 : گفتم

 چطوره  خودم یداداش_

 

 زد  ادی فر بلند  و زد  یلبخند

 توپپپپپپپپپپپپپپپپپپ  توپپپپپپ _

 

  مجلس   صدر  تو   که  بابا  و  مامان  شد   بلند  آهنگ   ی صدا  دوباره  و  زدن  یمحکم  کف   همه

 : گفت اومد نیآرت که بودن زده زل ای سون و دی ام و آنا  منو به بودن  نشسته

 ی د یم رقص افتخار بانو_

 

 : گفتم و کردم یاخم

 ... آ نه_

 

 هورا  و  کف   ی صدا  بغلش  تو  افتادم  که  یطور   و   دی کش  دستمو  که   بود  نشده  تموم   حرفم   هنوز

  به   هیثان  چند  عرض  در  که  بودن  کرده  ییا یرو  رو  لحظه  اون  همه  آهنگ  یصدا  و  ها  بچه

 ......... دنیرقص به  کردم شروع منم شلوغ  صحنه دن ید  با و  اومدم خودم

 



 

 ******* 

 شعله#

 

 ندارن حرف   کارشون که کردم  دایپ  دکتر دوتا  دیام_

 دکتر؟ _

 رنی م دست از نشن  درمان  اگه گهید  مونا و  آنا واسه_

 ی مرس آهان_

 سوال هی..دیا یب  رو یمهمون  اون دی با امشب دیام_

 بپرس  می ایم_

 ام؟  زنده من دونن یم خانواده_

   نه_

 گفتم  بهت  چه روزید  نره ادتی  نگو  خوبه_

   راحت التی خ نه_

 آلمان  برن د یبا ستنین کا یآمر متاسفانه فقط آدرسشون  نمی ا ایب  هیعال خو_

 

 : گفت و  زد برق چشماش

 کنم  جبران یچجور کارهاتو نیا  دونمینم شعله_

  پاشو ...  خواهرمنن  مثل  اونا  مونا  و  آنا  با  بودم  یمیصم  چقدر  من  که  یدونیم  سی ن یازین_

 م ی بر د یبا زود امروز که سرکارت برو

 

 ی اوک_

 

 ...  رونیب  رفت اتاق از یخوشحال با

 



  گرفتم ی م  یعوض  اون  از  رو  انتقامم   که  یا  لحظه  کردم یم   یشمار  لحظه  امشب  واسه   چقد

  ی کس بودم عاشقش که یکس که یا لحظه گرفتم یم رو چارهی ب اون خون انتقام که یا لحظه

 ..... خورده رو انشیاطراف گول سال  همه ن یا و  است زنده عشقش بفهمه بود  عاشقم که

 

 گوشم  تو  دیچ یپ  صداش که گرفتم رو نحسش شماره

 الو_

 ی عوض  یچطور_

 نامرد  خوبم_

 رتر ید  نه زودتر نه  یایم گفتم  که ی موقع همون_

 باش   که گفتم_

 خداحافظ   پس  خوبه_

 

 اد یم سا یل نداشت خبر هم عشقش   ادیم  هم عشقش   نداشت  خبر سایل بود شده یا نقشه چه

 

 .... خوردم رو ام قهوه جرعه جرعه  و زدم یا قهقهه

 

 

* 

 

 ا یسون #

 

 بپوشم  رو  لباس کدوم دخترا اوووووف _

 

 : مونا

 بنظرم   قشنگه نه یچ ن یچ ی اسی  همون_



 

 : آنا

 ی تور تور قرمز اون_

 

 :ترانه

 بهتره   یاسی  همون منم نظر  به زمیعز نه_

 

 : آنا

 قشنگه  یاسی  همون عشقمممممم آره خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ _

 

 : مونا

 تکه  خودم  قهیسل ن یدی د_

 

 :ترانه

 اوووووهووووم 

 

 

 : آنا

 بودن  نجایا هم سوگل و ریام و  احمد شدیم یچ_

 

 

 : مونا

 ی گفت آره یوا_

 

 : گفتم



 ها   نینزن  یحرف گذشته از شد قرار عهههه_

 

 :ترانه

 ن یش  آماده نیبر  نی پاش  نینگ آره_

 

 : مونا

 رفتم  من اووووهووووم _

 

 

 شدم  خودم کردن شیآرا مشغول و  نهییآ سمت برگشتم  و  دمی خند

 

 

 مونا #

 

 : آنا

 کن درست   موهامو واسم  ایب  یخواهر جونم ..جو  مونا_

 جونم  خواهر چشم_

 

 : آنا

 جونم  ترترانه_

 

 :ترانه

 بگو   درست منو  اسم عههه_

 

 : گفت آنا  که می دیخند  سه هر



 بکن  شوهرت خواهر از  کیش  شیآرا هی  ایب  جونم ترانه  زمیعز باشههههه_

 

 :ترانه

 شوهر  خواهر چشم_

 

  موهاشو   رفتم  منم  نشست  ششیآرا  زیم  پشت   ها   بچه   مثل  آنا   و   می رفت  آنا  اتاق  سمت  سه  هر

 ........  زدمیم شونه داشتم

 

 

 

***** 

 

 د یام#

 

 شدن  خوشگل چه همه_

 

 :نیآرم

 باشه  زشت و  بنده زن_

 

 : گفتم که دنی خند همه

 باشه  زشت و  بنده خواهر_

 

 : گفت و  کرد حلقه گردنم دور دستشو  ایسون که دنیخند  بلند   همه دوباره

 عشقم؟   میبر_

 



 : گفت  یزبون نی ریش با  سمتم  اومد  بدو بدو  با بود   شده ها  داماد مثل که آرتا هوی

 عمووووووو _

 

   من_یسوگول#

 ک ی _و_ شصت_پارت #

 

 شدم  خوشگل گهیم  جون مامان ن یبب منو 

 

 : گفتم که می دی خند همه

 نم ی ب بغلم  ایب  بدو  عمو پی خوشت اره_

 

 : گفت  روش به رو اومد  مونا که

 شده  خوشگل چه عمه  جون آرتا اوووووه_

 

  آرتا   که  سرش  رو  دیکش   یدست  هم  آنا  دی بوس   محکم  اشو  گونه  و  کرد  بغل  رو  مونا  محکم

 : گفت

 م یهم  با همه  خوبه چقد_

 

 : گفت  گرفت دستشو ا یسون

   زدلمیعز  میمون یم هم  با شهیهم_

 

 : گفت کرد لوس  ای سون واسه خودشو آرتا

 اد یب  هم تالنه ام یب  شما با  خوام یم من_

 

 



 : گفت ترانه که دنیخند همه گفتنش  تالنه از

 م یبر  پیخوشت   یآقا چشم_

 

 : گفت  آرتا  که  م یشد  ساکت  کردنیم  نگاه  همون   به  داشتن  لذت  با  که  مامان  و  بابا  دن ید   با  همه

 کرد  پمیخوشت جون مادر_

 

 : گفت  مامان که خنده ریز زدن همه دوباره

 م ی بر حاال جون مادر عشق  یپی خوشت خودت شما_

 

 :آرتا

 گه ید  میبل آله_

 

   می شد  ها  نی ماش سوار و  میشد  خارج عمارت از همه

 

 :  آرتا

 عمو  ژن  عمو ژن_

 

 : ا یسون

 عمو  زن  جان_

 جلو  نم یبش  عمو شی پ من_

 

 : گفت ای سون که مید یخند   بلند  ایسون  و  ترانه منو

 ن یبش  شم فدات اره_

 یییییی مرش_

 



***** 

 

 ترانه #

 

 کاش  دی دی م رو آرتا یها  یزبون  ن یریش  و بود خانم  سوگل االن کاش

 

 زدم  رو اتصال دکمه هیک کنم  نگاه نکهی ا بدون خورد  زنگ میگوش

 بله _

 ی خوب ترانه الو_

 

 : گفتم شدم وونهید  اوزان یصدا دن یشن  با

 هانننن  یگرفت تماس  من  با  یچ یبرا_

  ما   اما  میست ین  بخشش  قابل  دونمی م  میکرد  یبد   بهت   دونمی م  خدا  رو  تو   کن  گوش  ترانه_

 م یخانوادت

 آره  کردن  یخال  پشتمو  کردن  ول  منو  شی پ  سالها  که  خانواده  همون  اوزان  خانواده  کدوم_

 ؟؟

 خدا رو تو ترانه_

 ن یریبگ  تماس باهام  نه نی بش مزاحمم نه  بعد به  هیثان   نیا از اوزان نده قسم_

 

 : گفت ا یسون که کردم قطع رو تماس

 بود؟  یک_

 آشغال هی_

 نده  جواب خو_

 احمقه آخه_

 اوزان  یگفت دمی شن من یول_



 اونه  آشغال گهید  همون_

 

 : گفت  گرفت دستمو

  اونا   حاال  ید یبخش  رو  ما  تو  میکرد  ظلم  هم  ما  نره  ادتی  کردن  ظلم  بهت  اونا  که  همونقد_

  باز   چشماشون  برگردن  یزندگ  به  هیبق  ی شد  باعث  تو  یهست  یمهربون  دختر  تو  ببخش  هم

 ی ببخش  دیبا  خودته  نوبت  حاال بشه

 

 آخه   دمی بخش  رو   نایا  چرا  یول  نبود  بخشش  قابل  اونا  کار  واقعا  یول  گفتیم  راست  داشت   نویا

 

 ......  دادم  هیتک  نی ماش سرد  شهیش به  سرمو خودم یفکرا تو

 

  حال  و دنی رقصیم وسط اون داشتن عالمه هی  شدم سالن  وارد بود یقشنگ  و ک یش یجا چه

 ....  می نشست   و ها زیم از یکی  سمت می رفت هم ما کردنیم

 

   من_یسوگول#

 دو _و_ شصت_پارت #

 

 آنا #

 

 :  گفت  دیکش دستمو  یکی که رقص صحنه به بودم  شده رهیخ

 ی تاجر خانم  رقص افتخار_

 

 : گفتم شد بد  حالم دوباره  دنشید  با

 ی کنیم چکار نجایا..یا_

 داده دست  از یمهم شب نباشه نجایا یک هر امشب_

 چه؟   یعنی_



 م یبرقص یای م حاال میفهمیم_

 کن  ول دستمو نه_

 ن یبب   حاال ی ش نیآرم اون زن زارمینم یمن  مال نره ادتی  یول خانم  آنا کنم یم ول  باشه_

 

  تو   اشک   چشمام  جلو   خاطرات  اون   شدن  زنده   با   دوباره  شد   دور   ازم  و   کرد   ول  دستمو 

 .... شد جمع چشمام

 

 :آرتا

 ی کن یم هیگر چال عمه_

 

  ش یشونیپ   رو   یا  بوسه   و   کردم   قاب   دستام   با   صورتشو   شدم   رهیخ  آرتا  به   و   کردم   بلند   سرمو

 : گفت زدم

 تو   نه کنم  هیگر دی با من عمه_

 

 : داد  ادامه کردم نگاهش یسوال برگشت ما سمت نگاهشون همه

   سی ن  همراهم مادرم و پدر که منم فقط مجلس نی ا تو_

 

 : گفتم کردم بغلش محکم دستش یرو  افتاد اشکم

 رهی گ یم شی آت گرمیج  رهیمیم عمه رو  حرفا نیا  نگو_

  ا یدن   به  دی نبا  من  عمه  مرد  مامانم  و  اومدم  ای دن  به  من  که  سوخت  گرمیج  یموقع  من  یول_

   ومدمیم

 

 دونست یم کجا از رو نای ا بچه  نیا شد چهارتا چشمام تعجب از

 

 : گفتم

 نبود  تو بخاطر بود بد  حالش  مامانت زمیعز هیچ  حرفا نیا_



 نمرده  من  مامان نیگفتیم که شما_

 

 : گفتم و  گرفتم دهنم جلو  دستمو

 ....  که معلومه_

 

 ...  د یچسب بهم  محکم  آرتا و  شد کیتار جا  همه نیح  نیهم در

 

 

 ...   شد روشن هوی  بعد قه یدق چند  از بعد

 

 من  یخدا..یخدا...خ_

 

 .....   بودم شده شوکه چشمام جلو صحنه  از بزنم حرف  تونستم ی نم گهید اصال شد ینم  باورم

 

 ..... که شعله  شد چهارتا  چشمام شعله بغل  تو  ریام دنید از

 

 اومدم  خودم به  شعله یصدا با

 

 بودن  سادهیوا  صحنه یرو شوکه سایل و ریام

 شد  دهیکش اون  سمت نگاها  شعله یصدا با

 

  م یخوایم  امشب  چون  هممون  واسه  باشه یموندن   ادی   به  شب  هی  قراره  امشب  دوستان  خب_

 ... سخته تصورش  که میبفهم  رو ییزایچ

 .... ن؟؟ی دیند   منو گه ید ن؟چرای دی د منو  شی پ سال چند شما

 ....... شهیم روشن ها سوال ی لیخ جواب امشب



 

  ی تاجر  یآقا  شرکت  تو   من   پدر  بودن   قیرف  یتاجر  عقوبی  یآقا  با  پدرم  قبل  سال۱۵

  شرکت   به  پام  که  کنم  بابام  کمک  کارا  تو من  شدم  مجبور  نیهم  بخاطر  کرد  یگذارهیسرما

  عاشق  شدم  عاشق  دونمیم  فقط  دونمینم  کجا   و  یک  که  گذشت  مدت  هی  شد  باز  یتاجر  یآقا

 ...  بود عاشقم  خودش گفته به اونم یتاجر ریام

 ...   جذابه  اش ادامه یول نی بلد  همه رو نجایا تا دونمیم

  کردم یم  فک  شده  عاشقش  سایل  نداشتم  خبر  یعن ی  عاشقشه  یتاجر  ریام  یآقا  یمنش   دونستمینم

 ...  است  ساده یمنش هی

  کار   که  یکن  باور  شد  باعث  قاچاق  قرارداد  اون  یپا  من  یامضا  دنید   با دونمیم  عقوبی  آقا

 ...فتهیب  من گردن شرکت یورشکست  تمام  و بوده  من

 .... دیکن  گوش خوب جالبه نجاش یا

 

 من  دست  که  داد  قرار  اون  که  کرد  اصرار  شمیپ  اومد  خانم  سایل  ماجرا  اون  قبل  روز  چند

 .... خواستیم ریام چون ببره رو  بود

 

 

  نگاه  بهش  تعجب   با   ریام  و   بود انداخته  ن یی پا  سرشو   که  سایل   افتاد  ریام  و  سا یل  به همه  چشم

 ... کردیم

 :داد ادامه شعله

 نه از گهی د دادم بهش رو قرارداد و کردم اعتماد بهش داشت اعتماد بهش ریام چون منم_

  من  و  بود  شده تموم یکار وقت که روز  هی نکهیا تا کو داد قرار اون دمی نپرس ریام نه سایل

  نکه یا  ترس  از  اتاق  تو  ختیر  قاچاق  باند  هی  هوی  که  بودم   اتاق  تو  داشتم  کار  کمی  موندم

  چ یه   خودم  نکنم   امضا  رو  برگه  اگه  گفتن  بهم  بود  دهیپر  سرم  از  فکر  ارن یب  سرم  به   ییبال

  نجات   واسه نگهبان   لحظه همون قبرستان نهی س فرستنیم هم ریام بلکه  شهیم تباه م یزندگ که

  اما   بده  نجاتم  و  برسه  ریام  داشتم  دوست  کنم  چکار  دونستمینم  شد  فوت  و  خورد  چاقو  من

  کردنش   امضا   جز   یا  چاره  کنن  تجاوز  بهم   خواستم یم  ها   خراب   کله  اون  و  نبود  یدیام

  ی منش  سایل  بود  سایبود؟؟ل  یک  کردم  حس  سرم  باال  رو  یکی  قامت  که  زدم  رو  امضا  و  نداشتم

 ....  گرفت ازم رو قرارداد یروزیپ  و  غرور با  عشقم

 



  روز   اون  بردنم  دستمو  زدن  دستبند  شرکت  دم یرس  ی وقت  که  بگم  ریام  به  خواستم   بعد  روز

  چشماش   تو  گهید  ریام  یک  نفر  هی  جز  نی انداخت  توف   صورتم  تو  تکتون  به  تک  رهینم  ادمی

  قبل   شعله   نشدم  گهید   ی ول  نشدم   بازداشت  ریام  لطف   به   ی ول..   نبود   من   کار  گفتم   زدم  زل

  مو یبدبخت  مویزندگ   انتقام  رمیبگ   انتقاممو  گرفتم  م یتصم  موقع   همون  بودم  شده  عوض   همه  واسه

  همونجا   یول  چرا  دونمی نم  خونه  هی  کشوندن   منو  و  افتادم  دام  تو  بدبخت  من  دوباره  نکهی ا  تا...

 ...  زدن شیآت  رو خونه

 

  ن ی کرد  خاک  یفدو  شعله  یجا  یالک  جسد  ه ی  گفتن  بهشون  ی چ  کردن   فکر  یچ   هیبق  ههههه

 ....   کنم سکوت  گرفتم  میتصم  بود  نفعم به  یلیخ  نیا  مرده هی شد شعله شهیهم یبرا و

 

 

 مرده و کرده تصادف  خانواده بزرگ دختر ای در دمیفهم بعد سال۲  قایدق  یعنی  بعد سال چند

  بود   شده  یکار  دست  ترمز  دمیفهم  کردم  که   یقاتیتحق  با  دونستینم  تصادفشو  علت  یکس  یول

   داده  دست  از خودشو جان و دره ته  شده پرت و  نداشته ترمز یرانندگ هنگام ا یدر و

 

  رفت   کرد  برخورد   ونیکام  با   نشیماش  ایدر  یول  شدن یم  تر   شوکه   همه   زدیم  که  ی حرف  هر  با

 ... که دره ته

 

 :شعله

  عروس   ای   احمد  زن  ترانه  ای  شعله  خخخ  کرد  شی کار  دست  یک  نیبدون   نیخوایم  همه  دونمیم_

 بود  طان یش ه ی که خانواده مهربون

 

   من_یسوگول#

 سه _و_ شصت_پارت #

 

 

 : بلند   یصدا با یول داد ادامه شعله



  ؟؟چون یچ  واسه  چرا  درهههههه  ته  فرستاد  سایل  عروسش  رو  یتاجر  عقوبی  دختر  ایدر_

  داد   نجات  منو زدن شیآت  رو خونه اون ی وقت ایدر  چون بودم گناه یب من بود دهیفهم ااایدر

  ن یبگ  بهش  گفتم  ها  دکتر  به   اونجا   مارستانیب   برد   منو ..  ام  زنده  نگفت  بهتون   یچجور  اما

 ...   دادن  ایدر  لیتحو حرفو  نیهم اونام  دمی م بهتون ن یبخوا پول هرچقدر مرده

 

 

  ن یزم  پخش  که  سایل  گوش  خیب  زد  یلیس  ر یام  که  سایل  و  ریام  سمت  برگشت  هانگاه   همه  هوی

 ...  شد

 

 بخاطر  فقط  سایل  بود  پست  نقدیا  سایل  نداشت  امکان  گرفتیم  چشمامو  یجلو   داشت  خون

 ...   بود شده بد  وقت  چند نیا سوگل

 

 :شعله

 سوگل  خانواده به دی رس نوبت  رفت فرستاد سایل هم  خانم  ایدر_

 

 اصال  سایل  بود  یچ   ها  پرت  و  چرت  نیا  گفتیم  یچ  داشت  اصال  شعله  نیا  شدن  ساکت  همه

 شد  ریام زن یوقت تا  شناختینم رو سوگل

 

 :ریام

 شعله  یگی م یچ یدار_

 

 :شعله

   د یکن گوش فقط حرفام  به  خوب_

  سا یل  پدر  بوده  طان یش  اصل  در   اما  بودن   ی میصم  قیرف  سوگل  پدر  با   پدرش  یبچگ   از  سایل

  ی چ همه  نبود سوگل پدر یروز اگه که  بده   بهش  وکالت ه ی که کنه یم مجبورش  سایل پدر ...

  قتل   به    هم   اونا  باالخره  نکهی ا  تا  کننیم  رو  کار  نی هم  اوناهم  سایل  پدر  دست  بسپارن   رو

  اما ...موننیم زنده برادرش و  سوگل و رن یمیم مادرش  و  پدر  دره ته  فرستنیم و  رسوننیم

  س ی ن  پدرش  مال  ثروت  که  نداره  خبر  سایل  خود  یول  سایل  پدر  دست  دنی م  رو  ثروت  تمام



  ن یا   به  سا یل  بده   دست   از  قمار  ی پا  رو  ثروتش  تمام  سا یل  پدر  که  کنه یم  یکار  سوگل  برادر

  کنه یم  قیتشو   انتقام  به   اونم   نفرت  و  نهیک  و   شهیم   ناراحت  سوگل  برادر  دست   از  خاطر

 .... کنهی م چکار داره بدونه نکهیا از افسوس

  که   ی روز  سوگل  برادر   باالخره  نکه ی ا  تا  کنه  نابود   برادرشو   و   سوگل  ی زندگ  رهیگیم   میتصم

  سوگل   برادر  و   کننیم  یکار  دست  نوی ماش  ترمز  بده  بهش  ببره  خواد یم  دوستشو  نیماش

  ش ی پ  ره یم  هم   احمد   شهی م  یقربان   یتاجر  عقوبی  پسر   احمد   سا یل  بد   شانس  از   و  دونهینم

 .... خواهرش

 

 : زد ادیفر بابا که کردم ینم  باور  رو حرفا نی ا گهید

  چشم   از  رو  سایل  یخوایم  و  یا  خانواده  ن یا  دشمن  تو  شعلهههه  یگیم  پرت  و  چرت  یدار_

 ی بنداز ما

 

 : گفت و زد یا قهقهه شعله

 احمد مرگ از بعد...کنه  دفاع  خودش از تونهینم  سایل ی ول عقوبی آقا کنم ثابت  تونمیم من_

  اون   مقصر  رو  سایل  که  کردم  وانمود  منم  سراغم  سر  اومد  سایل  سوگل  با  ریام  ازدواج  و

  تو   که  ییها   نقشه  تمام  از  و  کردم   شیهمراه  ام  یتاجر  خانواده  دشمن  و  دونستم ینم  ماجرا

  د یکش  ی سخت  چقدر  نکهیا  از  ومد یم  سوگل  سر  که   ییبالها  تمام   از  شدم یم  باخبر  بود   سرش

  با   یوقت  رهیبم  سوگل  شدینم  باورم  دمیشن  رو  سوگل  مرگ  خبر  یوقت  بودم  خبر  با  همه  از

  دکتر   به  سایل  عمل  اتاق  برنیم  رو  سوگل  یوقت..   بود  شده  مرگش  باعث  سایل  که  شدم  خبر

  ن ی هم  نیبد   لیتحو   سالم  رو  بچه  فقط  دمیم  بهتون  نیبخوا  هرچقدر  دی کن  تموم  کارشو  گهیم  ها

 .... شنیم مرگش باعث و  کننیم هم کار

 

 : مونا

 دروغهههههه  دروغههههههههههه.. د_

 

   من_یسوگول#

 چهار _و_ شصت_پارت #

 

 :ریام



 ارههههه؟ کشته سایل منو زن یبگ  یخوایم  یعنی_

 

 :شعله

 شده  مرگش باعث  سایل بله_

 

 : گفتیم  و دادی م فشار رو سای ل  گردن محکم کنهیم چکار دیفهمی نم گهید که ریام

 ... یکشت منو زن یکرد غلط  یکرد غلط  هان یخواستیم می زندگ جون از یچ_

 : سایل

 ریام..ی ام.. کن ولم ..ولم..و...  توروخدا_

  ی چ  ی عنی  داشتن  بچه  دمی نفهم  ی بود  زنم  خودت  یوقت  تا  کنم  ولت  یکرد  تباه  مو یزندگ_

  دم ینفهم رو  زیچ  چی ه  چه  ی عنی  داشتن   یواقع زن  هی  دمینفهم یچ  یمعن   به  شدن  بابا دمینفهم

  بچه   ی شد  باعث  بار  هی  یگرفت  ازم  برادرمو  یکشت  خواهرمو  یگرفت  ازم  تو  رو  همه  یعوض

  شد یم  درمان  داشت  ی ول  یکرد  ضشیمر  یاورد  سرش   بود  که  ییبال  هر  بشه  سقط  سوگل

  آروم   قبرستان  نهی س  شیفرستاد  اره  یدی رس  هدفت  به  آخرش  کرده  شرفتیپ   گفتنیم  دکترا

 هانننن؟  یشد

 کن  ولم.. ول..بسه.. ب_

  جبران   دی با  رو  یخورد  که  یگوه  هر  ی کرد  که  یغلط  هر  تاوان   یبد  پس  تاوانشو  دی با_

 یکن

 

 :شعله

  بسپاره   رو آرتا  و  کنه اعتماد بهش  ریام تا  کنهیم یکار سایل  نیگرد یبرم ی وقت  ادامه و  بله_

  و  دهی م آرتا خورد  به  شربت هی از روز هر  سایل سپرده طانیش  دست  که افسوس اما  دستش

 کنه یم مارشیب

  که   شربت  وانیل  هی  روز  هر  و  کنهیم  ی باز  نقش  سایل  ستی ن  خوب  خودش  که  مونا  حال

  ه ی  که   آنا  شهیم   اعصابش  ی ماریب  باعث   و  ده یم   مونا  خورد  به   شده  حل  قرص  ه ی  داخلش

  ی لیخ  دروغ  هی  سایل  شهیم  اونم  یقلب  یماریب   باعث  و   دهیم  بهش   قرص  هی  سایل   بود  سالم  دختر

 ... ده یم ریام لیتحو بزرگ

 



 ی عوض کنه لعنتت  خدا میشد  ضیمر سایل دست به  آرتا و  مونا منو شد ینم  باورم

 

 :ریام

 ؟ یدروغ چه_

 

 :شعله

  اما   مرده  پسرت  آرتا  گفت  بهت  سایل...یبش  شوکه  قراره  که  خان  ریام  کن  آماده  خودتو_

 شهیم بزرگ داره  عمارت در  سالم و  حیصح  آرتا ماشاهللا

 

 : زد ادیفر بلند ریام میبود  کرده تعجب همه

 بزنننن؟ حرف  است زنده من پسر تهیواقع ساااااایل_

 : سایل

 است  زنده اره..ا_

 

 : داد ادامه شعله زد خشکش ریام

   فروخت من  به رو  شرکتتون سایل رفت ادمی  ضمن در مهربون یسایل  و شما ن یا و بله

 

 ... سهیوا قلبم  بود ممکن لحظه هر ووردم ی م در شاخ داشتم گهید

 

 یراو#

 ...  بود سایل سر ریز مشکالت و ها دردسر  تمام  نکهیا بود   سخت براشون  همه ن یا باور

 

  چکار  نیسل  قراره  بودن منتظر  همه   سادی وا  روش   روبه   و   رفت  سا یل  سمت   و شد  بلند  نیسل

 : گفت ن یسل و  گذاشت اش گونه یرو دستشو   سایل  صورتش تو زد  محکم ی لیس هی که کنه

  اعدامت   شهر  وسط  نهیا   اقتتیل  هرزه  تو   ف یح   یبود  ها  یتاجر  عروس  سال  همه  ن یا  ف یح_

 کنن



 

 :شعله

   سایل نوبت  االن نی شد شوکه شما االن  تا  نشده  تموم  هنوز_

 

 زد زل شعله به  تعجب با  سایل

 

 :شعله

  تو   افسوس  افسوس  یول  یگرفت  انتقامتو   یکرد  فک  یموفق  یکرد  فک  ها  سال  نی ا  تمام_

 ی کرد نابود  خودتو  برادر و  خواهر یزندگ

 

 : گفت سا یل که شدن ساکت همه

 ؟ یچ..یک...ک_

   یبود  سوگل بزرگتر خواهر تو  چارهیب  بدبخت_

 

   سمتش رفتن ترانه  و ای سون که  شد نیزم پخش آنا  ناگهان بودن  شده شوکه همه

 

 : سایل

 ها؟؟  هیچ  ها پرت ..و  چرت نی ا..نداره  امکان..ام_

 

 :شعله

  باعث   مادرت   و   پدر  مرگ  باعث  تو   نی بود   مادر  و   پدر  هی  یها  بچه  ا یپو  و  سوگل  و  تو_

 ی کرد  نابود  خانوادتو   یشد  برادرت  مرگ  باعث   و   مرگش  آخر  در  و  خواهرت  یزندگ  یتباه 

 

 : نی آرت رفت هوش از و  نیآرت بغل تو  افتاد هم مونا

 زووود  آمبوالنس دیبزن  زنگ_



 

 : ریام

  کنم یم  نابودت  شرف یب  ی عوض یلیخ  نشناختمت من  و سایل  ی بود  پست  نقدیا  شه ینم  باورم_

 ن یبب حاال  یعوض  ینی بب  تیزندگ  تو خوش روز هی زارمینم

 

 : گفت  عقوبی و  نیسل سمت رفت

   کجاست من پسر_

 

 : گفت آرتا به رو  نیسل که بود   شده اشک از پر  چشماشون همه

 سالم  و  حی صح پسرت_

 

 : گفت  و کرد بغلش محکم آرتا  سمت رفت بود  گرفته اش هیگر ریام

 ی شد بزرگ  ماشاهللا نقدی ا که بشه  فدات بابا  زدلمیعز_

 

 :آرتا

 ندارم  بابا  من آقا کرده ولم وقته  یلیخ  من یبابا_

 

 : گفت و کرد بغل  رو آرتا تر محکم  ریام بود  شده شتریب هاشون  هیگر شدت همه

  ولت  وگرنه یستین زنده تو گفتن یمرد جونت  از دور گفتن بهم  دونستمینم  بابا دونستمینم_

 کردم ینم

 ی ووردی ن مامانو _

 

 رفت  هوش  از و  نیزم خورد همونجا نیسل

 

   من_یسوگول#



 پنج _و_ شصت_پارت #

 

  شعله#

 

 : گفت زد زل چشمام تو  روم به  رو سایل

 .. یطان یش_

 تو  ا ی من_

 هان عاشقتم  بگه تو  به  برگشت ریام ها شدیچ االن_

 

 شد یم  خارج سالن  از داشت  و  بود  گرفته  رو  آرتا دست  که ریام سمت  کرد اشاره  انگشت با

 نشده  عوض یچ یه کن  نگاه_

 

 : زدم داد بلند   که رفتیم نشیماش سمت داشت  افتادم راه ریام دنبال و  کردم ترک  رو اونجا

 ر ییییییام_

 

 : گفتم کردم نگاه صورتش  تو ششیپ  رفتم کرد نگاه بهم و برگشت

 ام  شعله همون واست هنوزم _

 

 : گفت و  زد ی پوزخند

 یریگی نم  منو سوگل ی جا یباش  هم  زن ن یبهتر  بگو  تو_

 

 گفتم؛  کنم  نگاهش نکه ی ا بدون  زدن شمیآت انگار که بود یجور حرفش

 ریام یدار ازی ن کمک  به تو یول  رمیگینم اره_

 

 کرد نگاهم   یسوال ریام بود نشسته   نیماش داخل آرتا



 

  کردم  یسع که یی صدا با دیلرزیم صدام  زدم یم حرف  باهاش  یوقت  که بود یکس نیاول ریام

 : گفتم نلرزه

 ... آرتا..آرت_

 ؟ یچ آرتا_

 

 

  ریام#

 

 .... آرتا_

 

  بود   شعله  خون   فقط  کی تار  و   ساکت   جا  همه  م ید ینم  گه ید  یچ یه  شد   نی زم  پخش  شعله  هوی

 ....   دیلرزیم دستاش  داشت که دست به  تفنگ سایل کردم بلند سرمو د یدی م من چشم که

 

 : زدم داد کردم  بلند سرشو رفتم شعله سمت

 خدا  تورو شعله کن  باز چشماتو  شعله...شع... شعله_

 

 : گفت ومد یم چاه ته از که ییصدا با

 .... به  نکن..نک ..نکن  اعتماد _

 

 : گفتم کردم قاب دستام  با صورتشو  شد  رها کم کم دستش که زد یم چنگ محکم لباسمو  قهی

  شعله بدمممم دستت  از واقعا  خوامی نم توروخدا شعلهههههه نه_

 

 : دیچیپ   گوشم تو مونا  یصدا ام شونه یرو  نشست  یدست

 ه یقو دختر شعله داداش شهیم  خوب_



 ن یگفتیم نویهم هم  سوگل واسه ههه_

 

  مهم   اما  بود شده  یخون  لباسام  تمام  آمبوالنس  داخل  بردن  و  برانکارد  رو  گذاشتن  رو  شعله

 : گفتم مامان ش یپ  رفتم بود  شعله جون  فقط االن

 مارستان یب  برم من باشه شتونیپ  آرتا_

 پسرم  برو_

 

  بردنش یم  داشتن  ها  سی پل  زده  دستبند  که  سایل  به  چشمم  هوی  دمیکش  موهام  تو  یدست  کالفه

 : گفت روش روبه رفتم

 ... یی زایچ هی ریام_

 

 شووووو  خــــفهههههه_

 : دمیغر  نیزم یرو افتاد که زدم  بهش یمحکم یلیس

 شووو  گم چشمم جلو از_

 

 .... کردم ترک  رو اونجا و  رفتمو نی ماش سمت سرعت  با

 

 ...  دمی د  قبرستان سر خودمو چرا دونمینم

  ساله   پنج  یچ   تو  سوگل  نکردم  یزندگ  گهید  یرفت   یوقت  از  خوبم  منم  یخوب  سوگل  سالم_

  ازم   قول  نشد  زمیعز  نتونستم...  میشیم  ت یاذ   آرتا  منو  ادی م  خوشت  یچ  که  ید یخواب  نجایا

 ... شدم ب یغ  خودمم اما کنه  حس توی خال یجا نذارم یگرفت

 .... خوشبحالت یزندگ از یشد خالص  یرفت تو

 

 خورد  زنگ میگوش

 

 بله _



 ی فدو شعله خانم همراه_

 د ییبفرما_

 س ین  خوب اصال حالشون_

 

 نههههه یوا

 

 ام ی م االن باش_

 

  واسم   اندازه  همون   هم  شعله  اما  داشتم   دوست  رو  سوگل  درسته  دمید ینم  چشامو  جلو  گهید

 .... زهیعز

 

*** 

 

 چطوره  حالش دکتر یآقا_

 ر یام آقا بگم بهتون یزیچ  تونمینم فعال_

 ممنون _

 کنه  کمک خدا اجازه با_

 

 ...  گرفتم رو یکالنتر راه راست هی

 

 ن یاومد  خوش سرگرد جناب سالم_

 هستن؟  سرهنگ  جناب یمرس_

 د ییبفرما بله_

 

 : گفتم شد رهیخ بهم  نیاس ی که داخل رفتم



 نم ی بب  رو سایل خوامیم_

 بفرما  البته_

 

 .... دمی د رو  یعوض  اون من باالخره  نکهیا تا  شدم  یی راهنما سرباز هی همراه

 

   من_یسوگول#

 شش _و_ شصت_پارت #

 

 هان؟   شیزد چرا_

   ریام گفتیم دروغ  داشت  چون_

  ی دروغ  ها   ی زد  جا   مرده   ی جا  خودشو   که   نی ا  از  بزرگتر  ی دروغ  هان   دروغ  کدوم _

   مرده پسرم  یگفت  بهم که نیا از بزرگتر

 مرگ  باعث   من   دره   ته   فرستادم   خواهرتو  ا یدر  من   داشت   حق   گفت   درست   رو   نا یا  اره_

   هان کنه  گوش من ی حرفا به س ین  یکی چرا  یول شدم برادرت احمد

 خانم  سا یل خورهیم  خودت درد  به تو  یحرفا_

 

 : زد داد  که رفتم در سمت

 کردم  رو ها  کار نیا چرا یبفهم دی با  بزنم حرف  باهات  دی با  ریام سایوا_

 

 : گفتم کنم نگاهش  نکهیا بدون 

 س ی ن تو  به  یازین  گفت یکاف اندازه به شعله_

 

 : گفت که رفت در سمت دستم

 چرا  بود   یچ   دردم  نگفت  چرا  شدم   جدا  خانوادم   از  چرا  بدبخت   من  نگفت  اما  گفت  اره_

  کنه   امضا  رو  برگه  اون  بوده  خودم  پدر  که  سوگل  پدر  شد   باعث  یچ  واسه  من  پدر  نگفت

 ....  شد اونا  مرگ باعث  یچ واسه  پدرم  نگفت



 ؟ یکشت  یچجور و چرا رو سوگل بگو فقط سای ل بدونم  یزیچ خوام ینم_

  ی چجور باشه داشته  دوست  گه ید زن  هی  شوهرش نداره  دوست  یزن چی ه معلومه که چرا_

 بشه  مرگش باعث  و نه یبب بی آس شدن باعث گفتم  دکترا  به هم

 اره؟ ی نیبب  کندنشو جون که یاومد  یخداحافظ لحظه موقع اون_

   رو کردن  باهام که یکار کنم  فراموش تونمی نم ببخشمشون  تونمینم  چون اره_

   یبد پس تاوان دی با بشنوم   یزیچ خوامینم  گهید_

   باشه_

 

 : گفت هوی

 شه یم ی چ دخترم ف یتکل_

 

 : زدم لب و  کردم نگاهش  یسوال برگشتم زد خشکم  شدم شوکه لحظه هی

 دخترت؟ _

   دخترم اره_

 یدار  دختر  مگه تو_

 کن  گوش  حرفام به ن یبش  گمیم  نیهم بخاطر اره_

 

 : گفت روش روبه  نشستم و  رفتم ناخواسته

  بود   سالم ۱۶  د یشا   بودم  بچه   ی وقت  منن  خواهر  برادر   ا یپو  و   سوگل  دونستم ی نم  خودمم   من_

 ...  می بود ی میصم خوب یلی خ  میداشت  باهم  یخوب رابطه نایا سوگل منو خانواده

 قبل  سال۱۶

   سایل#

 

  زنگ   بابام  به  دمی ترس  بابام  نه  است  خونه  مامانم  نه  دمی د  برگشتم   مدرسه  از  یوقت   روز  هی

  تا   باش  خودت  مراقب  مارستان یب  م یاورد  شد  بد  کمی  بابات   حال  گفت  داد  جواب  مامانم  زدم

  گرم   رو  خچال ی  تو  یها   غذا  داشتم  و رفتم  آشپزخونه   سمت  بودم   بابا  حال  ناراحت   منم   می ایب



  شدم   بلند   دوباره  یول  دمی ترس  اولش  شد  بلند  فونیآ  یصدا  که  گذشت  ساعت   کی  دیشا   کردمیم

 جمع  رو  ظرفا  آشپزخونه  داخل  برگشتم  و  کردم  باز  رو  در  نانیا  مامان  نکهیا  الیخ  با  و

  که   برگشتم  دیچ یپ  گوشم   تو  یا  مردونه  یصدا   زد  خشکم  هوی  که  شدم  شستن  مشغول  و  کردم

 :    گفتم بود  روم به  رو یکل یه و  بلند  قد مرد ه ی شد حبس نفسم

 ی هست  ی ک تو_

 ی دی ترس نقدیا چرا ید ید  جن دختر آدم هی_

 ی خوایم یچ_

 ی چیه_

 ما  خونه از رونیب  برو_

 

 : گفت که بودم دهیچسب  نک یس  به بودم دهیترس

 بعد  میکن  یحال هی اول شهینم  نه_

 نجا یا از برو توروخدا_

   گذرهیخوشم دم یم قول_

 رون یب  برو  یعوض_

 

  شد  مانع که بزنم غی ج خواستم بود بسته خ ی رگهام تو خون شدیم کی نزد بهم  داشت قدم قدم

  کردم   التماس  هرچقدر  کرد  بلندم  حرکت  هی  با  شم  خفه  شد  باعث  و  گرفت  دهنم  در  دستشو  و

 ...  کنه کمکم نبود ی کس زدم پا و  دست

 ... شد تجاوز بهم روز اون  بود من  یخوش روز نیآخر روز اون

 ....  اومده یک طرف  از گفت بره  خواست که هم  آخر کرد تجاوز بهم  رحمانهیب  با

 

 حال#

 

 سا یل#

 



 االن  شدم پرت روزا اون از ریام یصدا با

 

 ها  ی گیم هیچ  ها داستان  نیا_

  ی ایدن   یبچگ  شد  باعث  بشم   حامله  شد  باعث  شد   تجاوز  بهم  ریام  تهیواقع  ستین   داستان  بخدا_

  شد  باعث  یچ  یعن ی نی ا یفهمیم شدم  مادر ی سالگ شانزده همون از بدم دست  از دخترونمو 

 بدم   دست از آبرومو

 

 بود  یک طرف  از_

 

 سوگل پدر ی عنی بود  پدرم  شدم مطمئن ایتازگ که یکس طرف  از هههه_

 

 ؟ یچجور ی شد ؟؟مطمئنیگیم دروغ  یدار_

 

 کن  گوش شو ه یبق_

 

  دوستام   از ی کی شد یم بد حالم  اش  همه  بود یروز چند  که روز  اون  از بود  گذشته  ی ماه دو

  با   دادن  دستم  رو  شی آزما  جواب  ی وقت  ش یآزما  واسه  فرستادم  دکتر..   دکتر  هی  ش یپ  بردم

  ه ی  به  شدم  لیتبد  نبود  یخبر  سایل  اون  از  گهید   دادم  دست  از  آبرومو  اعتبارمو  نکهیا  دنیفهم

  گفت   بهم   بود   ساناز  اسمش   دوستم...   رهیبگ   رو   اومده  سرش  به   که  یی بال  انتقام  خواد ی م  که  آدم

  گفت   و  شد  داشیپ   یعوض یوحش  آدم  همون  اما  کنم  سقط  گرفتم  ممیتصم  کن  سقط  رو  بچه

  ی الک  گرفتم   می تصم  دوستم   اون   با  دم یترس  منم   گم ی م  همه  به   وگرنه   ی بکش  منو   بچه   ی ندار  حق

  ساناز   همون  کمک  با   کردن   موافقت   بخونم  درس  کشور  خارج  رمیم  دارم  بگم  خانوادم   به

  بچه   ه ی  با    بود  سالم ۱۷  کایآمر  برگشتم   اومد   ا یدن   به   بچه   که  سال  کی  بعد  رفتم  کایآمر  از

  که  کارتم  پول با   تونستمینم  اما پرورشگاه بذارمش   زدیم  سرم به  ی گاه کنم چکار دونستم ینم

  دستش   رو   بچه   اونجا   بردم  خدمتکار  هی   و   گرفتم   خونه   ه ی  شد یم  شارژ  ماه  هر   بابا   توسط

 .....  باشه  مراقبش تا سپردم

  نبود   خودم  دست  شدم   عاشقت   تو  شرکت  تو  بعد  سال  دو  که  رفت یم  شیپ   خوب  زیچ  همه

  ی ول  بود  یواقع  حرفاش  تمام  گفت  راست  شعله  اره  رمیبم  داشتم  دوست  دمتیم  شعله  با  یوقت

  ی لیخ  تو  دمید  رفت  یوقت  یول  شد  که  فته یب  چشمت  از  شعله  که  کنم  یکار  خواستمیم  من



  آدم   که   نبودم  ی آدم  من  ی ول  مرده   بگم  یالک   گرفتم  میتصم  یدنبالش  هنوزم  و   یدار  دوستش

 ....  بود تر زرنگ من از اون  که کنم دورش نجایا از خواستم بکشم

 

   من_یسوگول#

 هفت _و_ شصت_پارت #

 

  خبر   بچه  اون  از  هم  یکس  شده  تموم   یچ  همه  کردم  فک  کردم  ازدواج  باهات  که  بعدش  سال

 ...... خودمون  خونه رفتم که یروز تا نداره

  صندوقچه   به  چشمم  کردم   ه یگر  ها  ساعت   انبار   داخل  رفتم  بزنم   حرف   یکس  با   خواست ینم   دلم

  باز  رو دفتر  نیاول بود اونجا دفتر و کتاب عالمه هی کردم بازش ناخواسته  افتاد روم به رو

 ....  مامانمه خاطرات دفتر  دمیفهم کردم

 

 :ریام

 ؟ یدیفهم ازش ی چ خب_

 کن  گوش_

 

  من   از  خوشش  اومدم  ایدن  به   من  تازه  که  سوگل  پدر  نشدن   دار  بچه مادرم  و  پدر  که  خوندم

  نخواستن   منو  بودم  دختر  چون  و  بودم  شون   بچه  نیاول  من   فروخته  پدرم  به  منو  و  ومدهین

  هر   بوده  یعوض   هی  بوده  خودمم  پدر  که  سوگل  پدر  کردن  قبولم  یفرزند   به  هم  مادرم  و  پدر

  بابام   رهیبگ   سرطان   میواقع  مادر  شد   باعث  دادی نم  تی اهم  خانواده  به  خورده   مشروب  روز

  اومد   سرم   بال  اون  یموقع  من  یول  شده  آبرو   یب  قشیرف  دستور  به  دخترش  دی نفم  چوقت یه

  بود   کرده  کور   چشمامو   انتقام   حس   و   نفرت  و   نه یک  ستم ین  خانواده  نی ا  یواقع  دختر  دونستم ینم

 ... ا یدن اون رفتن کردم یکار

  شعله   هیقض   ایدر دمی فهم  که  کن  باور  نداشتم  ای پو و  سوگل  به   یکار  تو   با   ازدواجم   از  بعد  

  که  شدم  ی کس قاتل یچطور دونمی نم بود   افتاده  سرم  از فکر  کنم چکار دونستم ینم  دهیفهم رو

  ا یپو     شدن  یقربان   هم  ای پو  و  سوگل  بدم  شانس  از...    بودم  عاشقش  که  بود  یکس  خواهر

  مجبورش    بده  دست  از  قمار  یپا  ثروتشو  قشیرف  نذاره  نکهیا  بخاطر  من  پدر  دونستینم

  ثروتشونو   رو   خانوادش  ما  کرد  فک  نکهیا  بخاطر  ا یپو  بعدا  کنه  امضا  رو  برگه  اون  کرد

  نتونه   که   یی جا  هی بفرسم  رو   ای پو گرفتم  م ی تصم  ن یهم  بخاطر  جونمون   به   افتاد   م یگرفت  ازش



  ره یگ یم  روز  هر  دوستشو  ن یماش  ایپو  دونستمی م  دی نرس  ذهنم  به  زندان  جز  جا  چ یه  کنه  یکار

  همه   از  که  رو   سوگل  روزگار  و  شد  یقربان   احمد   که  زندان  فتهی ب  کنم   یکار  خواستم   ازش

  گه ید  بود  کم  سنم  چون  تجاوز  همون  بخاطر   من....کرد  یقربان   بود  خبر  یب  زایچ  نیا

 شعله  دوباره  انتقام  حس  کردن  عقد  واست  رو  سوگل  خانوادت  که  بشم  دار  بچه  تونستمینم

  قتلشو   دستور  داشت ینم   بر  سوگل  سر  از  دست  ا یپو...    سوختم یم  رو   سوگل  نباریا  شد   ور

  خواهرمن   و  برادر  دونستمیم  اگه  مرد  و   انداختنش   داربست   از  و  دادم  کارش  محل  داخل

  شدم یم  لیتبد ی عوض  هی به  و  کردم یم رییتغ روز به  روز... کردم ینم  رو کارا ن یا چوقت یه

  آشغال   مثل  خودت   و   خانوادت   ببندم   سوگل  به  تو  محبت   همه   ن یا  ی رو  چشممو   تونستم ینم

  ازت   نداره  درمان   گفتن   دکترا   دارم   سرطان  دمیفهم...    مونا   تا  بگو   آنا   از  ن یخت یریم   دورم

  هم   سوگل  که   شدم یم  ی چ  همه  الی خیب   داشتم  ه یترک  م یفرستاد   که   یکن   کمکم   کردم  خواهش

  ازت   که  یی ها  کتک  بخاطر  سوگل  دمیفهم  ی وقت  کرد  تم یاذ   تو  با   اون   دن ید   دوباره  اونجا  اومد

  دو   هر   ای   دو   هر   ای   مادر  ای   بره  دست   از  بچه   ا ی  ممکنه   گفتن ی م  دکترا  شده   ضیمر  خورهیم

  دکترها  به  کشتمش  من  کنهینم شک  یکس بهتر گفتم  و  زد  سرم به  یفکر ه ی منم  بمونن  سالم

  قتلشو   دستور   و  بودم  شده  وونه ید  من  اما  هستن   سالم   دو   هر  گفتن   داره  گناه  گفتن  بهم  گفتم

 ... رهیمیم گفتن دکترا بعدا    که دادم

 

  داره   نم یبب   خانواده  اون   از   دشمنمو  نیآخر  تا   رسوندم   خودمو   اومده  هوش  به   دم یفهم  ی وقت

 ... مارستانیب  اومدم رهیمیم

 

  از   چون  بود  سخت  برام   کم ی  بود  آرتا  بار  نی ا  اما  شدم   خالص  کردم   فک  سوگل  مرگ  بعد

  دادم یم  زجر  رو  آرتا  عاشقشم  که  یکس  بچه  طرف   هی  از  بود  من  یها  دشمن  بچه  طرف   هی

  اختالل   شدم  باعث  و  کردم یم  آلوده  رشویش   دادمی م  هم  اگر  ای  دادمی نم  رشویش   بهش  ی گاه  یحت

 .... کنه دای پ ی ذهن

 

 : زد داد بلند ریام

 ی عوض کردم  اعتماد بهت که کنه لعنتم  خدا ها  یبود یجانور چه  یعوض  تو_

 

 : گفت و  گرفت لباسمو قهی محکم

 هان   یداشت چکار پسرم  با یریبگ  انتقام یخواستیم نایا سوگل از_

 



 : داد ادامه دی پر چشمام از برق  کردم حس گوشم تو خوابوند  که ی لیس با

 حرف   شعله  ی فروخت  یچجور  شرکتو  بگو   ی کرد  چارهیب   خواهرامو  چرا  بگو  بگو   خب_

 بزن

   کن  گوش نیبش  نفروختم_

  باعث   رمیبگ  نایا  از  انتقامم  وقتشه  گفتم  بود   یاونجور  حالش  مونا  دمید  یوقت...   دادم  ادامه

  آنا   شد   باعث   که  قرص  چندتا   با ...   بشه  کامل  افسرده  ی تاجر  عقوب ی  ک یکوچ  دختر   شدم

 بهم شعله دهی پاش هم از یتاجر خانواده ی رفت  تو دمی د یوقت  دمید  یوقت کنه دای پ یقلب یماریب

  جز   رفت  فرستاد  رو  کردنیم  کار  اونجا  که  یکسان  تمام  یول  دستش   بسپارم  شرکتو  گفت

 .....    هانیعل

 

 ؟؟؟ ی چ دی ام پس_

  دست   دادم   شرکتو  کنم  چکار  دونستم ینم  منم  عملش   یبرا  ا یتالی ا  بود  برده  رو  ا یسون  دیام_

  اومدم   منم   دارهی برم  سرم   از  دست   دادم   بهش  شرکتو   نکه یا  بخاطر  گه ید  که  گفت   شعله..  شعله

 .... االن می دیرس  تا  شد تموم یخورد گول که یکن  اعتماد بهم  دوباره کردم ی کار تو  شیپ

 

 ی کرد چکار دخترتو سال همه نیا_

 کردم یم یباز  و زدمیم حرف  باهاش  و زدمیم سر بهش  یگاه_

 

  ریام#

 

 باشه  راست ی گفت که نا یا تمام  بدونم  کجا از_

  ن یبب  کن نگاه خوب یچ یه ریام ندارم دادن  دست از یبرا یزیچ  گهید من  هیواقع تمامش_

  منو   همه   تر  مهم  همه   از  افتادم   شوهرم  چشم  از  ندارم  خبر  چی ه  ام   بچه   از  زندان   گوشه  هستم 

 دونن یم طان یش هی

 

 : گفتم و  شدم بلند زیم یرو از

 



   من_یسوگول#

 هشت _و_ شصت_پارت #

 

 طان یش ه ی سایل  یطانیش هی_

 

 ........ رفتم  در سمت  و زیم رو  زدم دستمو  محکم

 

* 

 

 چطوره شعله حال مامان_

 ؟ یبود کجا تو  پسرم خوبه  الحمدهللا_

 

 ....  گفتم مامان به رو  گفت سایل که ییزایچ همه

 

 پسرم   داشته حق یی جورای_

 داشتههههه حق_

  مونا   آنا  و   تو  و  آرتا  و  سوگل  به  بوده  نجای ا  اشتباهش  شه  متنفر  خانوادش  از  داشته  حق  اره_

 نکرده  رحم

  شده   ایپو   مرگ  باعث  داشته  حق  کشته  رو  احمد  داشته  حق کشته  رو  ایدر  داشته  حق  پس_

 ها؟ 

 نه  که معلومه نه_

 

 شدم  رهیخ  بهش یسوال  سمتش رفتم  عیسر  اومد رونیب عمل اتاق از دکتر

 باشن  درمان  تحت  دیبا  روز چند  فقط خوبه   حالشون_

 ممنون  یلیخ_



 نده  بد خدا بازم_

 تشکر _

 

 : گفت کنارش نشستم   و رفتم  مامان سمت

 ... تونه ی م اون یداشت  دوستش ی لیخ یبود شعله عاشق یچجور تو  ادمونهی همه  ما پسرم_

 نده  ادامه مامان نه_

 

 ... ومدیم سمتمون داشت سالن  ته از که دمید  رو مونا داد  تکون یسر مامان

 

 : مامان

 چطوره  آنا حال_

 اومد  هوش به  خوبه_

 خداروشکر  خوب_

 چطوره؟ شعله_

   مراقبته تحت روز چند خوبه گفت دکترش_

 ... شه یم خوب زودتر شاهللایا_

 

  گچ   مثل  رنگش   و   بود   بسته  چشماش  سمتش  رفتم  آوردن  رونیب عمل  اتاق  از  رو   شعله  هوی

 ....  بود شده دیسف

 

 ....  گرفتم  دستام  دوتا نی ب  سرمو و نشستم  یصندل یرو

 

 مونا #

 

 ... باشه مغرور و  یا نهیک آدم  هی  و داشت  بچه  سایل شد ینم  باورم



 

 : گفتم بود شده تنگ واسش  یلیخ  دلم ریام کنار نشستم

 داداش _

 جانم _

 ؟ یکن چکار یخوایم_

 و؟ یچ_

 داره ازی ن مراقبت به  ضهیمر آرتا ی دونیم خودت_

 دونم یم اره_

   بمونه عمارت همون بزار_

 ببرمش؟  قراره مگه_

 ی رینم  خودتم  یعنی_

 کنم  درست  ویچ  همه بمونم د یبا نه_

 

 : گرفتم  دستشو و  دمی کش یا آسوده نفس

 شه ی م یچ سا ی؟؟لیچ شعله_

 س ین  یول  کنه آرومم تونست یم کاش  بود شم یپ سوگل کاش شدم خسته گهی د مونا  دونم ینم_

 شه یم تیاذ  هم سوگل خود نکن  فکرشو گهید  داداش بوده قسمت_

 اوردم  کم یچ  همه برابر در مونا  اوردم  کم_

 ی بد  خانواده کمک دی با تو بشه  ینجوریا  دینبا _

 بان یپشت کدوم د؟بای ام کدوم با_

 

 .....  شد جمع چشمام تو اشک

 

 آنا #

 



 : گفت من  دن ید  با  بود  نشسته  باالسرم  نیآرم کردم  باز چشمامو  ارم یم کم  نفس نکه یا  حس با

 دختر  کردمیم سکته داشتم اووووف _

 نیآرم_

 جانم _

 ته یواقع حرفاش  همه گهیم راست شعله_

 ی چ  یعنی_

  گناهه   یب   شعله  گفت   زد  حرف   من   با  قبلش  مسابقه  اون   بره  خواستی م  ای در  که  ی روز  اون_

  اتاق   در  دم  سایل  رونیب   بره  خواست  اتاق  از  یوقت  زنهیم  حرف   ریام  با   رهیم  مسابقه  بعد  گفت

 دره  ته  رفت ایدر  روز همون  شدمیم رد  داشتم   گفت یکردیم چکار نجایا گفت  بهش  بود

 

 : گفت نیآرم

 ی نگفت االن  تا چرا_

 

 : گفتم و دادم   قورت رو بغضم

  با   د یبا  چرا  سایل  کردمی نم  فک  باشه   دل  سنگ   تونهی نم  داداشم  زن  سا یل  کردمیم  فک  چون_

 باشه  داشته  یدشمن ایدر

 

 : گفت  و  داد تکون  یسر نیآرم

 هست  هم  گهید  جالب موضوع  هی_

 ؟ یچ_

   ساله۱۵  دختر  هی داره بچه سایل_

 

 ی چ  یعنی  شدم مات دم یشن یم داشتم  که ییزایچ از

 : گفتم

 ی گی م یدار یچ_

 .......  از شده  تجاوز بهش سایل_



 

 : گفتم شدمیم تر شوکه من  گذشتیم که لحظه هر

 ی دونیم کجا از رو  نایا_

 کرده اعتراف  ریام ش یپ  زندان داخل_

 

   من_یسوگول#

 نه _و_ شصت_پارت #

 

 ..   بودم شده شوکه یلیخ

 

 سا یل#

 

 ...  یعوض اون نمونه  زنده کردمیم دعا   لحظه هر که بود ادیز شعله به نفرتم   اونقد

  کرد   له  خودمو  اما  رهیگ یم  انتقام  عقوبی  خانواده  از  داره  شعله  کردم  فک  خودم  با  یچ  من

 ی عوض

 

 

 د یام#

 

 رسوندم  اتاق به عی سر خودمو آرتا غی ج با

 بود   خورده  پام  یجلو آرتا 

 : ا یسون

 .... شیچ

 

   خبره چه  نجای ا دونستمی نم دم یفهمینم یزیچ اصال



 : ا یسون

 خون  ن یا..یا...نیا_

  

  خارج   اتاق  از  سرعت  با  و  کردم  بغل  رو   خون  در  غرق  یآرتا  ایسون   جواب  نکهیا   بدون

   دی دو دنبالم  غیج  با  ترانه شدم

 

  زاده   برادر   جون   یب   ی آرتا  فقط   دمیشنینم  رو   کس  چی ه  ی صدا  بودم   شده   کر   انگار  من   اما 

  تو   گذاشتمش  بود  کرده   یخون   رو   مسافت  تمام  خونش   قطره  قطره  که  دمید یم  رو   حالم  یب

  شده   فکرم  تمام  کردمیم  یرانندگ  زور  به  شدم  خارج  عمارت  از  سرعت    نیآخر  با  نیماش

 ...  آرتا  بود

 

   کن باز  چشماتو عمو زیعز..  جون آرتا_

 

 : گفتم  و  فرمون به  زدم محکم ادیز تی عصبان از

 ییییی لعنت  عه_

 

  خودمم   داخل  بردن  رو  آرتا  عیسر  برانکارد  با  پرستارا  مارستانیب  دمیرس  یچجور  دونمینم

 ... عمل اتاق رفت کمش سن نیا با بچه  اون تو رفتم

 

  بلند   سر   ام   شونه  ی رو  نشست   ی دست   که  دکترا   جواب   منتظر   مارستان یب  کف   بودم   نشسته

 ... شدم مواجه بابا نگران  چهره با کردم

 

 کرد  نگاهم یسوال

 

 ن ییپا  انداختم سرمو

 

 : گفت یشگ یهم هیمهربون  همون  با کرد  بلند  سرمو دستش با و  جلوم  نشست اومد



 د ی ام یکنیم چکار نجایا..نجیا_

 

  واسش   گه ید  دردسر  هی  نداره  ی جالب  حال  ر یام  که  االن  خواستمینم  زانوم  یرو  گذاشتم   سرمو

 ...   کنم درست

 

 : مامان

 ی کن یم چکار نجای ا بده پدرتو جواب  دیام_

 

 : بابا 

  برم   خودم  ای   ی کنیم   چکار  ی گیم  م ید ید   نجایا  رو   تو   خونه   ببرم  رو   مونا  و   آنا   خواستم یم  من_

 بپرسم 

 

 .....  شد شتریب  ام هیگر شدت

 

 مونا #

 

 ..  میکرد یم نگاه بود یخون  دشیسف رهنیپ  تمام  که یدی ام به تعجب با همه

 

 : زدم داد

 ه؟؟؟ یچ  خون اون داداش ..دیام..ام_

 

   وارید  رو د یکوب دستشو محکم شد بلند و  انداخت ش یخون لباس  به  ینگاه  دیام

 

 ...  می بود شده رهیخ بهم آنا منو تعجب  با

  ن یزم  رو  دشی کوب  شدت  با  دیام  شد  بلند  یگوش  یصدا  که  شدمیم  جون  نصف   داشتم  گهید

 : گفت دیلرزیم که یی صدا با  مامان



 ....  تو اون یک بگو یدی م ام سکته  یدار پسر_

 آرتااااااااااااااا _

 

 ... شدیم اکو ذهنم تو  حرفش و  سادیوا قلبم کردم حس حرفش دن یشن  با

 

 آرتااااااااااا،آرتااااااااااااا،آرتااااااااااااااا 

 

 : گفتم

 ؟ ییییییچچچچ_

 

  اومدن   سرعت  با  که  پرستارا  و   مامان  دنی د  و  نیزم  با  برخوردم  جز  دمینشن  ییصدا  گهید

 .... سمتم

 

 ن یسل#

 

  چاقو   یآور  ادی  با  ادیب  هوش  به  شعله  بود  منتظر  پنجره  کنار  آشفته  که  انداختم  ی نگاه  ریام  به

 ...  شد یجار صورتم یرو اشک دن یکش شی آت به  رو گرمی ج تمام انگار آرتا خوردن

 

  سرم ...کنهیم   نرم  پنجه  و  دست  مرگ  با  داره  سالت  پنج  پسر  یدون ی نم  بدبختم  پسر  پسرم  یوا

 : زد  داد  بلند  و شد مانع یکی که  نی زم خورمیم  دارو کردم احساس خورد یم جیگ

   ماماننننننننن_

 

 : گفتم و شدم  رهیخ  ریام یچشما به  حال یب

 پسرم .. پس.. خوبم..خوب_

 هو ی  شد چت  مامان یستین_

 .. یچیه ...ی ه..ه_



 شد  اهیس  چشمام ی جلو که دمی نفهم یزیچ  گهید

 

 : دم ید  خودم سر یباال  رو یپرستار

 س ی ن  یزیچ ریام آقا افتاده فشارش_

 خوبه؟  حالش_

 بله _

 ممنونم  یلیخ_

 

 ریام#

 

 ... زدمیم حرف   خودم با  داشتم

  با   مامان  اوردم  در  پا  از  سوگل  مرگ  شدم  ف یضع  چقد  ن یبب  گهید تونمینم   گهید بسه  مامان

  از   مامان  کرد  داغونم   ی زندگ  بودم   شده  جون  یب   جسم  هی  هیشب  گهید   مرده  آرتا   نکهیا  فکر

  زنم  اجبار به  که یسوگل بعد  احمد بعد ایدر  مرگ بعدش کرد نابودم شعله مرگ اول همون

  واسه   یدی ام  گهید   من   مامان  زد   تیکبر  مویزندگ  تمام   که  ی زن  به   اعتماد   شتریب   همه   از  شد

 .... خالص  خودمو   سوگل  مثل  دیبا   برم   دی با   من   شما  دست   باشه   آرتا   مامان  ندارم  موندن  زنده

 

 سسسسسسس یه_

  ی چشما  مثل  درست  بود  شده  اشک  پر  چشماش  کردم  بلند  سرمو  مامان  یصدا  دنیشن   با

 : گفت یسخت با  خودم

  به .. به..سوگل  مرگ..م.. ندارم  طاقت...ط.. گهید ..مادر..  دمی د..د..رو ..  ا یلیخ.. خ...داغ   من_

 پسرم  کرد  داغون هم رو ما..اندازه..  اون

 

 : گفتم و گرفتم محکم دستم تو  مامانو  یدستا

   مامان نکنم فکر یچ یه به  لحظه هی واسه  خوامیم_

 

 .... بستم چشمامو  و دستش  یرو گذاشتم سرمو



 

 ن یسل#

 

  سوگلش   ادگاری  تنها   آرتاش  دونستی نم  ام  گوشه  جگر   زمیعز   پسر  گهید   نداشتم  اشکامو  کنترل

  هاش   یبچگ   اد ی  کردمی م  نوازشش  و  سرش  رو  گذاشتم  رو  ام  گهید   دست  هیت یوضع  چه  تو

  زم یعز  پسر  ی زندگ  نکهی ا  فکر  با  بزاره  دستم  یرو  سرشو   داشت  عادت   شهیهم   بودم  افتاده

 ....  موهاش داخل افتاد  چشمم  گوشه از یاشک شده  نابود

 

 

 ا یسون #

 

 : خان عقوبی

 ...  زود کنه بلند من نوه  یرو دست  کرده جرأت  یعوض  کدوم نیبگ  بهم زود_

 

 :یمصطف

 م یست ین  انی جر در ما  بخدا آقا_

 ن یکردیم نیداشت  یغلط  چه شما خورد  چاقو من  نوه  یوقت  دیبود  یگور کدوم شما پس_

 

 : نیشه خاله

   بود خودش کار سر کس  هر آقا واال_

 

  همه   شد   جا  ه ی  پخش  اش  کهیت  هر  که  سالن  وسط  کرد  پرت  محکم  رو  آب  وان یل  خان  عقوبی

   بود زده خشکمون خان  عقوب ی  یناگهان حرکت از

 .... 

 

 من _یسوگول#



 هفتاد _پارت #

 

 

 د یام#

 

  ی ک ی  محکم   که  رفتم    راه  کم ی  و  شدم   بلند  نبود   یخبر  اما  بودم   آرتا   منتظر  بود   وقت  یلیخ

 .... شد حبس نفسم  لحظه هی ریام دن ید  از کردم بلند  سرمو  خودم

 

 ی کنیم چکار نجا یا_

 ... یچیه ...یه..ه _

 .... لبا_

 

 : م یشد خفه هردوتامون دکتر  یصدا با

 .. یتاجر آرتا همراه_

 

 : کرد زمزمه شد گچ مثل رنگش عیسر و  شد شل ریام دست حرفش ن یا با

 ی تاجر  آرتا... گفت..گف ..گ_

 باش  آروم داداش_

 شده؟  چش آرتا دیام_

 خورده  چاقو...چ_

 

 ریام#

 

 ؟؟؟ یچ_

 .. بود چاقو زخم یرو  دستش رفتم ی وقت  دمی شن رو  غشیج  یصدا اتاق تو  دونم ینم_



 

 زد؟  چاقو من  یآرتا به  یک یک_

 داداش  دونم ینم_

 

 : کردم زمزمه ناخودآگاه دی ام یحرفا با

 .. سوگل..سو..س_

 

 خداااااا  خدا رفت هم  پسرم  شد تموم  گهید  فتمین  که زدم وارید  به  دستمو

 

 چطوره  حالش..د یام...ام_

 م یبگ  یزیچ  میتون ی نم فعال گفت دکتر_

 ی چ رفت اگه دیام_

 نکن  داغون  خودتو داداش  ریام رهینم_

   ینی بی نم مگه شدم داغون_

 بده   هیروح همه  به کنمیم خواهش  یول اره_

 بده  هیروح  خودم به  دی با  یکی_

 

 ا یسون #

 

  هو ی  ندا  که  گرفتم  نظر  ریز  رو  همه  دقت  با  بودن  کارشون  سرگرم  همه  شدم  آشپزخانه  وارد

 : گفت

 دم ی بر خودمو دست  ی لعنت یوا_

 

 : مایس

 ی چلفت  پا و دست  یگیم ما  به شه یهم خانم ندا کجاست حواست_



 

 : گفتم و  زدم ی پوزخند

 ه یکاف_

 

 : گفتم و  زدم گاز هی نشستم  ی صندل  یرو  و برداشتم ی بیس ... شدن  ساکت  هردو

 کرد یزخم رو معصوم  طفل هی یک  نیبگ آدم مثل_

 

 : مایس

 نبودم  خونه من دیخر واسه سامان با رونیب بودم  رفته من  خانم واال_

 اعتراف  خودش  شهیم تموم ضررتون به  میبفهم  خودمون اگه که نی دونیم...هیبق اوهوووم_

 نشه  بدتر که کنه

 

 : گفتم که نداشت گفتن قصد کس  چیه

 خانم  نیشه_

 خانم  جانم_

 بودن؟   کجا بده بهم رو همه امروز آمار_

 

 : گفت و  کرد فکر کمی

  ندا   کردم  پاک  یسبز  خودمم  کردن یم  نظافت  انایک  و   نای م  دی خر  واسه  فرستادم  رو  مایس_

 رون یب رهیم گفت  هم  خانم

 نا یم .....اما  اما یعال  اریبس_

 خانم  جان_

 ن؟ ی کرد نظافت رو کجا_

 جون  خانم  رو نیزم ریز_

 ندا  ی مرس خوبه_



 خانم  دییبفرما_

 ؟ یرفت کجا_

 رون یب  رفتم..ر_

 ؟ ی رفت چرا دونمیم_

 ادتش یع یسر  هی رفتم  بود مارستان یب  اقواممون از یک ی..ی_

 اقوام؟  کدوم _

   گهید  بود آشنا  هی_

 خوبه  باش_

 

  زد یم  موج  یزیچ  ه ی  بود   نگاهش  تو  یحس  هی  چرا  دونمی نم  شدم   ندا  رهیخ  لحظه  ه ی  و   شدم   بلند

 یچ اما

 

  ها   نگهبان   از  یکی  نباشه  ندا  کار  نکهیا  از  شدن   مطمئن   یبرا  و  انداختم  باال  یا  شونه   الی خیب

 : زدم صدا رو

 جانم _

 برد  ف یتشر  ییجا امروز خانم  ندا_

 مارستان یب  خانم بله_

 ی مرس هان_

 

 .... بد  بود دهی پاش  هم از یجور هی زیچ همه

 

 بعد  روز ده#

 

 شعله#

 



  من   مارستانیب   اتاق  هیشب  بود  بیعج   یجا  هی کردم  باز  چشمامو که  بود  گذشته  چقد  دونمینم

 ؟؟ ..نجایا من بود ویس  یآ هیشب  نجای ا کردم  نگاه اطرافم به  دقت  با  کردمیم چکار نجایا

 

 :  شدن اتاق وارد پرستار هی  و دکتر لحظه چند  از بعد

 خوبه  حالتون به  به_

 ی مرس خوبم_

   شکرخدا_

 

 :دکتر

 ه؟ یچ  اسمتون ن یدونیم_

 شعله..شعل... ش_

 ؟ یچ  تونی لیفام ن یآفر خوبه_

 ی فدو..فد..ف _

 سالته؟  چند یدون ی م احسنت_

 شه یم یسال کی و  یس_

 یی نجای ا چرا یدونیم  خوب_

   نه.. ن_

 اد؟ ینم  ادتی اصال_

 نه _

 ؟ یبود  کجا یدی د  ویک بار نیآخر ی دونینم_

 

  ومدی نم ادمی  یزیچ اما ارم یب  فشار ذهنم  به کردم یسع

 

 : گفتم

 نه _



 ؟ یبگ  رو ی شناسیم که نفر چند  اسم  یتونیم_

 ریام..ام مامان، ، بابا_

 

 ووردم ی ن  ادی  به اما شد رد ذهنم  تو خاطره هی ریام گفتن با

 

 خب؟ _

 ادن یز اوف ..... مونا ، دیام_

 ی ن یبب  رو  جا همه ی تونیم خوب نی بب خب  اریبس_

 بله _

 ؟ یکن  خم  یبچرخون یتون ی م سرتو_

 بله _

 باال  ببر  رو دستات_

 

 :  گفت  دادم انجام گفت که یکار

 بده  تکون پاهاتو _

 

   دادم  انجام اونم

 ن ی بش  خوب  اریبس_

 

 ن یزم بخورم دوباره  شد باعث که شد  خورد کمرم کردم احساس که نمیبش  خواستم

 ؟ ی تونینم_

 دکتر نه_

 گه ید بار هی_

 

 نشد  ی ول کردم یسع



 

  فعال خانم  خوب  اریبس_

 

 آنا #

 

 : رفتم سمتش به عی سر رونیب  اومد شعله اتاق از دکتر

 خوبه؟  حالش  دکتر_

  بوده   ییهوی  حادثه   چون  اونم  نجاستیا  چرا  دونهینم  فقط  شناسهیم  خودشو  خوشبختانه  بله_

 ... یول ادینم  ادشی ی هوشیب  بخاطر و

 ؟ ی چ یول_

 دن ی د بیآس کمر و  فقرات ستون ه یناح از انگار شونیا متاسفانه_

 ی چ  یعنی_

 پاشه  تونه ی نم نه یبش  تونهینم  یعنی_

 شه یهم واسه.. و..یچ..چ_

  متاسفانه   شهیم  مشخص  شی آزما  چند  یط اما  شه  خوب  مرور  به ممکنه  نه  که  معلومه  نه_

 بوده یعال واقعا یریگ هدف  و خورده ییبدجا گلوله

 فعال؟ یعن ی دکتر.. د_

 د یکن مراقبت  ازش مدت ه ی دی با  متاسفانه بله_

 

 : گفت که گرفتم سرم به  دستمو

 اجازه با خدابزرگه_

 

 ....  آخه یچ  واسه چرا شد اشک پر چشمام

 

 زد  یلبخند دنمی د با  و  چرخوند  سرشو که شدم وارد ضرب ه ی و  رفتم اتاق سمت



 زم یعز سالم_

 سالم_

 ی خوب _

 ی مرس ستمیبدن_

 

 : گفتم گرفتم دستشو  تخت  کنار نشستم رفتم

 شعله می کرد ظلم تو حق در_

  رو   شما   از  انتقام    قصد   من   کن  باور   نویا   اما  شم یم  ناراحت   جون  آنا   حرفو   ن یا  نگو .. ن_

   نداشتم 

 کنه  کمکش تونه ی م تو  وجود فقط االن ریام شعله یبش  خوب  دیبا  تو بشم فدات دونمیم_

 نداره   یازین  من به  گفت که اون چرا هههه_

 

   من_یسوگول#

 ک ی_ و_ هفتاد_پارت #

 

  ادمون ی  بود  مردم   حرف   دوتا   شما   عشق  بود   عاشقت  داشت  رودوست   تو  اون   دروغه   نه_

  ی مرد   دیفهم  نکه یا   تا  نکرد   فراموشت  ری ام  اتفاق  اون  نقشه  اون   وجود   با   هم   باز  نرفته  که

  عاشق   همه  و  اومد  سوگل  که  بعدشم  زد  گولش  یعوض   سایل  تا  شد  داغون  بشدت   اون  بعد

 شدن  سوگل

 شناختمش یم دونمیم_

 رو؟  سوگل_

  موقع  همون  از کشته  سایل رو سوگل دونستمی م من بود  یمظلوم و  پاک  و  خوب   دختر اره_

 بزنم   ششیآت  گرفتم میتصم

 ؟ یشناسیم کجا از رو سوگل تو_

  از   داشتم  خبر  اونم   از  بود   عمارت  نیا  یآدما   جز  چون   هم  سوگل  گهید  داشتم  همتونو  آمار_

   دیکش که یی ها یبدبخت تمام

 ومدینم  ما یزندگ تو  چوقتیه سایل کاش شدینم  کاش_



   گهید  شده حاال_

 داغونه  حالش ریام  می سیوا  خودمون یپا رو بزار شعله کن کمکمون_

 ههه  من بخاطر_

 آرتا  بخاطر نه_

 ی چ..چ..آرتا..آ_

 ... خو چاقو  آرتا_

 تووو؟  یگ یم یچ_

 خورهیم چاقو اتاق تو  خونه آرتا یخورد  گلوله تو که روز همون بخدا_

 ششون یپ  ببر منو  پاشو.. پاشو یلعنت عههههه_

 ... که تو  نمی ب نی بش_

 ؟ یچ من_

 ی چ یه..ه_

 ؟ یچ  من نه_

 ... یه  بابا_

 ؟ یچ  من آنا_

 ی پاش  فعال یتونینم  توکه_

 ا یخدا یوااا  آهان_

 زم یعز ی شیم خوب زود نداره ب یع_

 یمرس_

 چطوره  حالش نمی ب  برم من_

 شم  فدات  برو_

 قربونت _

 

***** 

 



  ه یتک  کی کوچ  شه یش  به  سرشو   همچنان  ریام  که  رفتم  آرتا  اتاق  سمت  و   شدم  خارج  اتاق  از

 : گفتم  بود زده زل آرتا  به و  بود داده

 داداش  یخوب _

 

 : گفت و  کرد پاک  هاشو اشک تند تند   صدام دن یشن  با

 خوبم _

 ... درس  زیچ همه ی باش  آروم کمی شهیم_

 

 دادم  قورت حرفمو پاشه تونهینم فعال شعله اومد ادمی به  یوقت

 شه یم درست  خدا د یام به_

  مرده   مثل  یآرتا  ای  هوش یب   شعله  ای دمیپاش هم  از  یزندگ  ای مونا  ای تو  ها   کنم  درست ویچ_

 ها

 اومد  بهوش خوبه حالش شعله  داداششششش_

 

 : گفت

 ییی چ..چ_

 اره_

 خوبه؟؟؟  حالش_

 زدم  حرف  باهاش  االن تا خوبه اره_

 شکرت  خدا یواااا_

 .. فقط..ف _

 ی چ قط..ف _

 پا  سر پاشه ای  نهی بش تونه ی نم فعال گفت دکتر_

 چرا_

  ی نجوری ا  یقطع  میبگ   م یتونینم  فعال  گفت  ی ول  شده  وارد  کمرش  و  فقرات  ستون  به  بیآس_

 شه  خوب ممکنه شده



 

 : گفت و دی کش موهاش تو یدست کالفه

 شش یپ  برم  سر هی من  باشه_

 هستم  نجا یا  من برو_

 باش _

 

 ریام#

 

  تخت   یصندل کنار نشستم کرد نگاه بهم ره یخ فقط دم ید  یوقت  شدم اتاق وارد تقه  چند از بعد

 : گفتم و

 ی خوب _

 خوبه؟  آرتا  یخوب تو اره_

 ومده ین  بهوش خوبه فعال_

 اد یم بهوش شاهللیا..ا_

 شاهللا یا_

 ریام..ا_

 جانم _

 نجام؟ یا..یا..چرا..چ..من_

 نکن  فک نایا به فعال_

 بهم   بگو ریام_

   کن استراحت  فقط االن گمیم بعدا_

 

 : گفت  که رفتم در سمت و  شدم بلند

  ها   مشکل  نیا  یتمام  وجود  با  یول  گفتم  هم  دیام  به  من  ریام  شن   درمان  دی با  مونا  و  آنا_

 شد  فراموش



 باش _

   باش نگو  ینجوریهم_

 

 : گفت که  نشست لبام یرو  شیمهربون  همه نی ا از یلبخند

 زد؟  منو سایل_

 نه .. ن_

 اد یم  ادمی یی زایچ هی ریام_

 ؟؟ یچ_

  زدم یم  حرف   باهات  من  و یبش   ن یماش  سوار  یخواست یم  تو  که  جرقه   هی ی ناراحت  ی مهمون_

 ادمهی  نای ا من سمت  تو دن یدو   و یوحشتناک یصدا یول

 زد سایل اره اره_

 ه؟ یگور کدوم االن_

 زندان  باشه کجا ی خواستیم_

 باش   هان_

 

 : گفت دوباره که دم یکش  نییپا  رو رهیدستگ

 نه  یندار دوستم  گهید ریام_

 

 : گفتم و دادم   هیتک  در به  دستمو  و کردم باز رو در

 نه _

 

 .....   شدم خارج اتاق از عیسر  و نموندم جواب منتظر

 

 ترانه #

 



 ی بش درمان   دی با  زودتر هرچه  تو  زمیعز جون مونا وا_

 شد  درست  خانواده نی ا اوضاع هروقت  یول  باشه_

 دختر  ی رفت دست از تو  موقع اون تا_

 

 : گفت  خانم نیسل

 گفته  شعله که یدکتر  همون آلمان نی بر نیآرم و  نی آرت با  دیبا  آنا  و  تو مادر اره_

 

 : مونا

 کنم  اعتماد شعله به کجا از من_

 

 : گفت  خانم ن یسل که می شد  ساکت لحظه هی سه هر

 نکرده یمعرف بهتون رو  دکتر همون هم دکتر مگه دخترکم وا_

 

 : گفت و  گرفت دستمو خانم ن یسل خنده ریز می زد مونا منو

 بود  زنده هم  تو شوهر االن نبود  سایل اگه_

 

  خدا   بکنم  شوهرمو  خانواده  یکلفت  عمر  کی   شد  باعث  و  کشت  سایل  منو  احمد  گفتیم  راست

 نگذره  ازش

 

 :  گفتم و زدم خانم ن یسل به  یلبخند

 الی خیب  جون خانم گذشته ها گذشته_

 مامان  بگو  بهم قبل مثل_

   چشم_

   نیپاش   حاال نیآفر_

 



 

 : گفت و  دی کش دستمو مونا

   گفته ی چ ترانه سال همه نیا مگه_

 

 : گفت  شد  بلند  و عصاش  یرو بود گذاشته  دستشو که یحال در  نیسل مامان

 بود   عمارت کلفت سال همه نیا_

 

 : گفت  و  شد گرد موناچشماش 

 ن ی کرد کلفت منو مهربون زنداداش_

 

  دوباره   کاش  یا  مرد  ینم  سوگل  کاش  ی ا  نییپا  میرفت  مونا  همراه  و  میزد  یا  قهقهه  همه

 .... کاش  بود  خانواده نی ا جمع انیم

 

*** 

 یراو#

 

  زندان   ته  سایل  بود  ثابت  همچنان   خانواده  نی ا  حال  و  رفتنیم  سرهم  پشت   همچنان  ها  روز

  بود   همه   ینابود  فکر  به   شد یم  ور  شعله  وجودش   در  انتقام  حس  بازم  وجود   نی ا  با  اما  بود 

 ... رهیگیم خودشو  دامن کنهی م  بخت  اهیس  خودشو فقط ها انتقام ن یا که غیدر اما

 

 ... کرد یم التماس رو  خدا و خت یریم اشک و  شدیم رهیخ آرتا به روز هر ریام

 

 ... بود   افتاده خوراک و خواب از بود   شده داغون  آرتا خوردن چاقو بخاطر که دیام

 

 ..  گشتیم زد  چاقو آرتا به  که یکس دنبال فقط ا یسون

 



   من_یسوگول#

 دو _ و_ هفتاد_پارت #

 

 ... کنن  چک رو بسته  مدار یها نیدورب   بود داده  دستور  که خان عقوبی

 

  نمونده   واسش  هاش  بچه  به  دادن  دیام  و   خانوادش  کردن  جمع  جز  یکار  که  خانم  نیسل

 .... بود

 

 ... نه ای  بشه  خوب تونهیم بگن بهش بود منتظر و  بود ها شیآزما دنبال اش همه که شعله

 

 .... نداشت شب و روز آرتا اومدن  بهوش   بود شده  ذکرش و  فکر تمام که ترانه

 

  ی ماریب  درمان  یبرا  آلمان   رفتن  نیآرم  و  نی آرت  با  باالخره  شعله  اصرار  به   آنا   و  مونا

 .... هاشون

 

 .... بود ختهیر بهم  یچ همه اوضاع

 

 ریام#

 

  بودم   شده  کالفه  بود   ومدهین  بهوش  هنوز   سوگل  امانت  من   یآرتا  و  بود   گذشته   ماه   کی   با یتقر

  ر یگ  سوگل  منو  انتخاب  ن یب   آرتا  نکنه گفتمیم  خودم  با رفتمیم  شی پ  ی وونگید   حد   تا   که  اونقد 

  زم یبر  رو  افکارم  کردم  یسع  و  دادم  تکون  سرمو...یچ  کنه  انتخاب  اونو  اگه  باشه  کرده

 . داد دست  بهم سوگل مرگ موقع  شیپ  سال پنج  حس دور

 

  رفتن   راه  با   کردم  ی سع  و   شدم  بلند   شدم  ینجوریا  چرا  د یلرزیم  بشدت  کردم  نگاه   دستمو

 . اد یم  بهوش  آرتا نه...  نکنه  دادیم  بد  یگوا دلم  اما کنم آروم  خودمو راهرو داخل

 



 : گفت د ید  که دستامو مامان سمتم ومدنی م داشتن ترانه همراه که دمید  مامانو

 شده یچ ریام لرزهیم چرا دستات_

 ترسم ی م مامان...م_

 پسرم   شهیم خوب آرتا_

 

 : گفت  ترانه که کرد بغلم  محکم و

 رخان یام_

 

 : گفت مامان که کردم  نگاهش یسوال

 م ی شد مشکوک یکی  به ما که بگه خوادیم یزیچ  هی ترانه ریام_

 ؟ یچ_

 

 : گفت و کرد باز  لب ترانه

 از  رو   آرتا   وجود   خورم یم  قسم :گفت   زدیم  حرف   خودش   با   که  دم ی شن  بار   ه ی  خانم  سا یل_

 ... کنم پاک  یهست صفحه

 

 : شدیم  اکو سرم تو جمله اون اش همه

 ...... کنممممم پاک  یهست  صفحه از رو آرتا  وجود خورمیم قسم_

 

 اومدم  خودم  به داد  تکون  چشمام ی جلو مامان که یدست با

   پسرم یی کجا_

 

 : گفتم که اومدن دنبالم ترانه  و مامان که رفتم راهرو در  سمت شدم بلند هوی

 آرتا  شیپ  برگرد ترانه_

 ... چشم_



 سا یوا پسر_

 ترانه  ش یپ  برگرد این  من دنبال  مامان_

 

 : گفت نفر هی  کردم احساس  که رونیب  زدم مارستانیب  یا شهیش  در از عیسر و

 آرتااااااااا _

 

  تو   صدا  همون   دوباره  که   رفتم  نی ماش  سمت  نبود   ی خبر  ی ول  زد   خشکم  جام   سر   لحظه  هی

 : شد اکو سرم

 آرتااااااا _

 

 رو  رفته  راه  سرعت  با  افتاد  دلم  به  ترس  بود  سوگل  یصدا  نی ا...نی ا...بود   آشنا  صدا  نیا

  ی پا  رو   بود  گذاشته   سرشو   ترانه  که  رسوندم  ترانه  و  مامان   به  خودمو  ع یسر  و  برگشتم

 : دم یشن  رو بود   سرم پشت از انگار  که سوگل ی صدا  بازم کردیم  هیگر و مامان

 جوونم  آرتا_

 

  ک یتار   و   تار  داشت  جار  همه  ی ا  گهید  زیچ   نه  دم ی شنیم  فقط   که  بود  سوگل  قهقهه  یصدا

 ... بود سوگل یها  خنده فقط شدیم

 

 ا یسون #

 

 چطوره  حالش  دکتر  یآقا خب_

 

  ی باز  مشغول  و  خودکارش   سمت  رفت  دستش  و  انداخت   ی نگاه  شی آزما  یها  برگه  به  دکتر

 : گفت دیکش  سرش به  یدست و باالتر  داد  رو نکشیع  کهیدرحال  و شد خودکار با کردن

 ... خانم متاسفم _

 دکتر؟ خانم ی چ واسه متاسف _



 هیقطع ی فدو خانم  تیوضع_

 

  شه یهم  واسه  شعله  نداشت   امکان  ی چ   یعنی  رون یب  زدیم   ام  نه ی س  از  داشت   قلبم   ساد یوا  جا   همه

 : گفت  دکتر که بشه  یاونجور

 م یکن شروع رو درمان  دوره  دیبا  امروز نیهم از_

 هست؟  یدیام_

   نه که چرا باشه داشته زهیانگ و  هیروح  خانم شعله خو اگه بله_

 ممنون  یلیخ_

 کنم یم  خواهش_

 ن ی کن شروع زودتر هرچه_

 س ی ن یمشکل_

 اجازه  با_

 بسالمت_

 

 ...  رفتم در سمت

 

 ... شکر تویبزرگ شدن  بدبخت جا هی کدوم هر خانواده  نیا  ینی بیم خدا یا

 

 : گفتم  شدم  سا یل اتاق وارد

 حاال  تا  ی دید  یمهربون نیا  به یجار_

 

 : گفت و زد  یلبخند

 گفت  یچ_

 

 : گفتم و بگم  بهش  نتونستم   اما گرفت گلومو بغض دکتر ی حرفا یادآوری  با



 چ یه فعال گفت_

 اوووف _

 

 عقوب ی#

 

 آشغال بزن حرف  ی نکرد من  نوه  با ی کار تو  بگو_

 خان  عقوب ی  کن ول رو ام  قهی_

 بزن حرف   وگرنه کشمتیم_

 باشم   کرده دیبا  چکار من رو آرتا  هان هیچ_

 هان   دهی خواب و یس ی آ ماهه کی  آرتا ی دونینم  تو  یعنی_

 ؟؟؟؟؟ یچ_

 بزن حرف  شونمتیم اهی س خاک به قسم  خدا به  سایل_

 دونم ینم  یزیچ من_

 ؟ یکن پاک  یهست صفحه از رو آرتا که ی خورد قسم چرا_

 

   من_یسوگول#

 سه _و_ هفتاد_پارت #

 

 گفتم؟  من..من ..م_

 قاتلت  شمیم  قسم خدا همون  به  وگرنه بزن حرف _

  بشم   لیتبد  آشغال  هی  به  من   یشد  باعث  تو  یی ای بدبخت  نیا   تمام  باعث  تو   یتاجر  عقوب ی  بشو_

 م یزندگ وسط یاورد  رو گناه یب  دختره اون  تو

 

 : گفتم و  چسبوندمش یصندل به  و گرفتم رو اش قهی

 شد ینم ینجور یا  مظلوم دختر  اون ی کشتینم  منو احمد اگه_



 ... ب  دهنتو_

 

  و   کردم   بم یج   داخل  دستمو   برگشتم   عقب   سمت  به  و  شد  خفه   زدم   صورتش   تو   که  ی لیس   با

 : گفتم

   بزن حرف  آدم مثل_

 

 

 سا یل#

 

 : گفتم و  گذاشتم صورتم ی رو دستمو

 س ین  گفتن واسه ی چیه_

 بزن  حرف  خودت بشه تر  نیسنگ  حکم  آرتا به زدن چاقو جرم به  نکن  یکار سایل_

 روش  هم  حبس خان  عقوب ی  دمیچش و یچ همه مزه من هان  یترسونیم یچ از منو __

 ی شینم  آزاد یزود نیا به  جون دختر_

 

 : گفتم و  زدم داد  که رفت در سمت

 شدم  پسرت  تک  زن...شدم  رتیام زن چرا_

 

 زد زل بهم  و  چرخوند سرشو خشم  با

   بزنم گول رو ریام کنم ی کار خواستم چرا_

 پول  بخاطر معلومه که نیا_

 بزنم   رو دتیام و  احمد مخ تونستم ی م پول بخاطر  من هههه پول_

 ی بگ یخوایم یچ  تو_

 توعه  پسر  تنها ریام دونمیم  بگم  خوامیم_

 



 

 : گفت د یلرزیم که ییصدا  با  و شد ساکت لحظه هی

 ...  هیچ ها  پرت  و چرت  نیا..ا_

 

**** 

 ریام#

 

  شد ی چ  آرتا...  آرتا  کردمیم  چکار  نجایا  من  زدم  زل  اطرافم  به  گنگ  کردم  باز  کم  کم  چشمامو

  روبه   مهرداد  در  شدن  باز  با  که  رفتم  در  سمت  و  کندم  رو  بود  دستم  تو  که  یسرم  و  شدم  بلند

  با   یپسر  بود  داداشم  مثل  ییجورای  بود  کنارم   شرکت  تو  شهیهم  مهرداد...گرفت  قرار  روم

  ی مشک  شلوار  هی  و  بود  تنش  یدی سف  رهنیپ  که  ی مشک  ییچشما   و  یمشک  ی موها  و  بلند  قد

 ... بود  شده عوض  چه سال چند ن یا من یخدا بود دهی پوش

 

 : گفتم بگم یچ  دونستمینم بود   اومده بند  زبونم

 مهرداد..مهرد..مه..م_

 ریام یخوب _

 ؟ یکن یم چکار نجای ا...یا..تو..تو_

 ی نشد خوشحال هیچ_

 ی خوب کردم  تعجب  فقط نه.ن.. ن_

 راه مهین  قیرف یچطور تو تشکر_

 مهرداد  داغونم_

 

 : گفت و  کرد بغلم محکم

 متاسفم  یلیخ سوگل مرگ بخاطر  داداش  اومده سرت ییبال چه  دونمیم_

 ممنون _

 شه یم خوب آرتا نباش  نگران_



 

 

 : گفت برد  اطی ح سمت و  گرفت دستمو

   ی پدر تو  نباش ناراحت  حاال_

 س ین  خوش حالم_

 ن ی بش  ایب  داش_

 

 : گفت کنارش نشستم

 داش  نامرده یلیخ  ایدن _

 ی کرد چه تو یراست ...کرد رمیپ  یزندگ اره_

 شدم  آواره ی چیه_

 چرا_

 کرد  داغون  مویزندگ خاطره_

 بود  عاشقت  که خاطره چرا_

  ه ی  بود  شده  نبود  ی خبر  بود  عاشقم   که  یا  خاطره  اون  از  بود  یروز  چند   داش  دونم ینم_

  ه ی  نکه یا  تا   یلیخ   خوردیم  کتک   ی لیخ  نی هم   بخاطر  بود  ابونا ی خ  تا   صبح   تا   شب  که  دختر

  که   بود   گذشته   ی دوساعت  د یشا  رفتم  منم  نگفت یزیچ دارم  روزه   چند   مسافرت   ه ی  گفتم   روز

  که   یزیچ   از  شده  داغون   م یزندگ  دمیفهم  خونه   برگشتم  منم   افتاده   ریتاخ   گفتن   زدن  زنگ

 ...  زدیم موج خاطره یچشما تو  انت ی خ حس بودم  شوک تو دمیدیم

 خاطره؟_

 مهران  خودم برادر با  اونم ریام کرد انتیخ اره_

 

 

   شدیم شتریب ها  زن به  نسبت تنفرم مهرداد ی حرفا نیا دن یشن  با

 



  کردم  ی سع رفتن  کایآمر از و  کرده ازدواج مهران با دمیفهم بعدش ماه  دو شدم  جدا  ازش_

  شده  ریپ  یل یخ دمید  دوباره اونو  و  بودم کرده  ازدواج که شد یم بعد سال ک ی نکنم  فک بهش

 بهش  و  اورد  سرش  به  مهران  رو  اورد  سرم  که  ییبال  ببخشمش  کردیم  التماس  فقط  بود

   کرد انت یخ

 ش یآخ_

 ببخشمش دوباره خواستیم ازم اون شد خنک دلم اره_

  ی بعد  ماه  نکهیا  تا  دمشیند  گهید...   داشتم  دوست  زنمو  فقط  من  نبود  کار  در  بخشش  اما_

 کرده  یخودکش دمیفهم

   خدا ای_

  شه یهم  یبرا  و  دادم  طالق  رو  ساره  میزندگ   به  زدم  گند  گرفتم  وجدان  عذاب  ینیبیم  اره_

 موندم  تنها

 ی داشت چکار ن یا با گهید  خدا یآ_

   گهید_

 اومده  من سر به یچ  یدونی م تو_

 بدونم  کجا از نه_

  شد   تموم  م یزندگ  و  مرد  سوگل  رفتم   یوقت   ه یترک  برم   خوام یم  گفتم   بهت   که   موقع  همون _

 نداشتم   خبر و  بود گوشم  ریز تهی عفر مار سال همه  نیا...

 ؟؟ یک_

 سا یل شدیم باورش یک_

 ی چ سایل یچ_

  دستش   رو   آرتا  و  کرد   جلب   اعتمادمو  کرد   ی کار  سوگل  مرگ  بعد   بود   ی عوض  هی  سایل_

  گذشت   ی ماه  هی  اومدم   بهوش  اما   شهیم  تموم   ی چ  همه   کردم  فک  کردم   تصادف   بعد   سپردم

  منم  انداخت سرم تو  سایل رو فکر نیا البته باشم دور  یچ همه از مدت هی گرفتم میتصم که

  واسه   گرفتم   می تصم  منم  مرده  آرتا   گفتن  بهم  بعدش  ماه   سه  رفتم  بگم  هیبق   به   نکه یا  بدون 

  خوشبخت   سایل  با  و  کنم   فراموش  رو  گذشته  کردم  ی سع  اومد  هم   سا یل  که  برنگردم  شهیهم

  اصال   مونا  و   آنا  شده  داغون  مون یزندگ   دمیفهم  کردیم   کار  الیو  تو  که  نفر  هی  لطف   به   اما   بشم

  م ی زندگ  اتفاق  نیبزرگتر  که  شدم   دعوت   یمهمون   هی  رسوندم  نجای ا  به  خودمو  ستن ین   خوب

 ... بود بغلم تو  مرده کردم یم فک سال همه که یا شعله

 شعله ..ش_



 

 : گفتم بود  شده تا چهار چشماش

 ...  اون اره_

 م ینداشت خبر و بود   تهیعرف  نقدی ا سایل_

 ... اره خخخ_

 

 آرتا  آقاااااا_

 

 م ی رسوند  بهش  خودمونو  عی سر  بود  ترانه  دمیچرخ  صدا  طرف   و   شدم  بلند   عیسر  آرتا   دنیشن  با

 ی چ آرتا_

 

 کنم  سکته  بود ممکن لحظه هر دی کوبیم ام نهیس  به محکم داشت قلبم

 .... بد  حالش_

 

 من _یسوگول#

 چهار _و_ هفتاد_پارت #

 

  دونم ی نم که شدم بدبخت بگن بودم منتظر  لحظه هر می شندیم رو قلبم  تپش یصدا وضوح به

  داخل   بود  رفته   دکتر  اونجا   بودن  شده  جمع  همه  رسوندم   یلعنت   اتاق  اون  به  چطور  خودمو

 ... 

  بست یم  نقش  چشمام  یجلو  سوگل  نیغمگ  چهره  دیکوب یم  نمیس  قفسه  به  قلبم  و  دیلرزیم  دستام

 ... 

 

 : رفتم دکتر  سمت و زدم پس فکرامو اتاق در شدن  باز با

 چطوره  حالش_

 ... اومد بهوش پسرتون  داره دوستتون  یل یخ خدا ریام آقا م یکن خداروشکر دی با_



 

  کرد   بغلم  محکم  مهرداد  که  لبام  یرو  نشست  ی لبخند  که  شدیم  اکو  سرم   تو  اش  همه  جمله

 ...  دمیکش ی آسودگ سر از ینفس

 

 :مهرداد

   خداروشکر داش_

 ز یعز قربانت _

 

 ...  انداخت بهم ینگاه بود  بغلش تو خوشحال ترانه که کردم نگاه  مامان به

  روم   روبه  در  اومد  ییطال  ی عصا  همون  با  استوار  شهیهم  مثل  مامان  شد   جدا  ازش  ترانه

 ... گرفت قرار

 : گفت کرد بغلم محکم و زد  یلبخند

 ی بمون حسرتش تو  شه یم مگه ینکرد  یپدر  پسرت یبرا_

 

 : زدم لب و  دیکش  پر سوگل شی پ ذهنم  حرف  ن یا با

 موند  حسرت تو سوگل اما

 

  ی رو   نشست  مهرداد  دست  شد  اشک  پر ترانه  و   مامان   ی چشما  که   باال  اوردم   انداختمو   سر

 : گفت و  ام شونه

 بچسب  رو ندهیآ گذشته ها گذشته_

 

 : گفت و گرفت دستمو مامان

 کوچولو  آقا دنی د  میبر  نیا ینم پسرم  کن فراموش_

 

 ...برداشتم قدم اتاق در  سمت و  زدم ی جون یب  لبخند

 



  زده   زل  سقف   به   و   بود   دهی کش  دراز  تخت  یرو   که  افتاد   آرتا   به   چشمم   و  کردم  باز  رو  در

 : کرد زمزمه و چرخوند سرشو  ما دنید  با  بود

 ابا ..ب_

 

 : گفت و  تخت یرو نشست خوشحال هیبق  دنی د  با که رفتم  سمتش به عیسر

   جونم یتر_

 

 : گفت مامان  به رو  لباش یرو گذاشت یبوس محکم ترانه

 جون  مامان  یخوب _

 

 : گفت و نشست  لباش  ی رو یلبخند مامان

 خوبه  من شازده_

 م یعال آله_

 

 : گفتم و کردم  بغلش محکم

 نذار   تنهام چوقتیه_

 ی نذار تنهام  که یشرط به_

 

  زدم  بود سوگل یموها هیشب  که ییموها یرو سرش یرو یا بوسه و گرفت گلومو بغض

 : گفتم و

 قبوله _

 

 : گفت و دی خند

 کو  مونا و آنا عمه و  ایسون  عمو  زن د یام عمو_

 



 : گفت مامان

 ی بش  خوب زودتر که یشرط به دنتی د  انیم  یزود به  و  خوبن اوناهم پیخوشت یآقا_

 چشم _

 

  گرفت   قرار  در  چارچوب  تو  مهیسراس  ا ی سون  و  شد  باز  ضرب  هی  با  در  که  یهمگ   میدی خند

 : زد لب می کرد ینگاه بهش  یسوال داد دست  بهم  یبد حس

 جون  آقا ...آقا...آ_

 

 : زد لب مامان بست خی  لحظه هی دستام 

 ی چ  آقاجون_

 

 : گفتم ا یسون روبه فاصله نیکتر ینزد  در و  رفتم در سمت

 بزن حرف _

 کرده  سکته... س_

 

 ی چ  یعنی  میبود   شوک در همه شد ن یزم پخش مامان که بود یکاف حرف  نیهم

 

 کجاست؟  االن_

 اورژانس  بردنش... ب_

 

 ... می شد خارج اتاق از مهران منو حرفش نیا  با عیسر

 

**** 

 

 ی تاجر ی آقا گمیم  تیتسل_



 

  شدم   پدر  ی ب  و   اومد   دم یترس یم  که  یروز  بالخره  شد  آوار  سرم   یرو   ایدن   حرف   نیا   دنیشن  با

 ... 

 

 : گفت دیام

 نه  نداره امکان ...ام_

 متاسفم  ی لیخ نداشت امکان کاش یا_

 

  از  و بردم هجوم سمتش بود افتاده صورتش یرو دیسف پارچه که بابا جنازه شدن خارج با

 : زدم اد یفر دل ته

  ی تونینم  بابااااا  یا  زنده  کن  ثابت   کن  باز  چشماتو   بابا   بابا   نداره  امکان  نههههه  ی چ  ی عنی_

 باباااااااا  نزار تنهام  بابا نکن ترم  بدبخت  بابا یبذار تنها پسرتو

 

 کف  ک یسرام یها  سنگ به زدم یم مشت مشت زدم  زانو نیزم یرو  و ووردم ی ن  تاب  گهید

 : سمتم اومد مهرداد مارستانیب

 باش  آروم توروخدا  داداش_

  از   زامویعز  از  یک ی  دوباره   دادم   دست  از  کن  ولم   مهرداد  کن   ولم   باشم   آروم  یچجور_

 مهرداد  شکستم  دوباره  شد برسرم  خاک دوباره  دادم دست

 

  فقط   کنمیم  چکار  دمیفهمی نم  گهید   بود  کرده  سیخ   لباساشو  هام  اشک  کرد  بغلم  محکم  مهرداد

 نداره  امکان  باشه رفته  االن  تونهینم بود سالم   بود  نجای ا  صبح  اون  بتپه  پدرم  قلب   خواستمیم

 ... نداره امکان نه  نزنه  گهید  پدرم قلب

 

**** 

 یراو#

 



  همه   زد یم  صورتش   و  سر   به  محکم  بود  نشسته   پدرش  قبر  کنار  ی ها  خاک  یرو  که  ریام

 ... کنن آرومش خواستنیم و  بودن زده  حلقه دورش

 ...   زدینم حرف  کس چ یه  با و  بود دهی خواب  پدرش  قبر سرد خاک یرو حال  یب دیام

 : نیسل

 ... د یییییکن ولم  برم منم  دی کن خاک  منم..م_

  پاشو   کردیم التماسش داشت  که ترانه  ایسون  بغل تو   افتاد شد هوشیب  و  رفت حال  از ناگهان

 ... بود  دهی فا یب  اما صورتش تو ختنیر آب قطره چند

 

 من _یسوگول#

 پنج _ و_ هفتاد_پارت #

 

 

 ترانه #

 

  ه ی  ی کنیم   ناراحت  رو   عده هی  یریم  یروز  ی ایم  یروز  نامرده   چقد   ی زندگ  نامرد  ای دن  یا

  خان   عقوب ی  ایدن   ی ه  ی ریم  و  ی کنیم  ول  رو  زیچ   همه  خانواده  ثروت  مال  خوشحال  رو  عده

 ...  خواب ها خلوار ریز امشب بود  ما شی پ حال سر و  سالم شبید  تا

 

  سمتمون   دن یدو   آشفته  وضع   سرو   با  پسر  دوتا   و  دختر  دوتا  که  یمشک   نیماش   سادنیوا   با

 ...   کردنیم چکار نجایا خانم مونا  و  خانم آنا  خدا یوا

 

  سرشون   تو زدنیم  جا   همون  از  که  انداخت  دختراش  دوتا به   نگاهشو  جون  یب   خانم  نیسل

  ی ب  مرده  هی  دیام  سرش  یرو  زدیم  و  خاک  به  زدیم  چنگ  خان  ریام  صداشون  دنی شن  با

 ...  بود افتاده  مانیا بغل جون

 

 ... ووردیم لرزه به  رو سنگ دل مونا  و  آنا یصدا

 



   دروغه  نمرده  اون نمرده  نههه بابام  خدااااا شدم کس یب بابااااا  شدم بدبخت_

 

 : دی کشیم  ادیفر مونا  رسوندن  قبر کنار به خودشونو   شد تازه  دلم  داغ مونا و  آنا دن ید  با

  بشم   پدر  یب  نزار  شو  بلند  مونا   جان   پاشو  بابا  پاشو  اومده  تی تغار  ته  دختر  بابا  پاشوووو _

 .... بابا 

 

 : آنا

  دخترات   یعروس  یآرزو  در  تو  نکن  ولم  پاشو  پاشوووووو  یشد  نامرد  نقدیا  حاال  تا  یک  از_

 پاشو  خدا بخاطر بابا  پاشوووو یبر یخوا یم  عروس  لباس در دخترات دنید یآرزو در

 

 ... شدی م یجار بدتر  اشکام گفتن یم که کلمه هر دن یشن  با

 

 : مونا

  خوشبخت   د یبا  ی نگفت  مگه  ی گذاشت  تنهام  چرا  بابا   بشم   خوب   رفتم  حرفات  بخاطر  تو   بخاطر_

  کنارت   خودمو  قبر   نزار  بابا  شو  بلند  بابا  ین یبب   رو   شدنم  عروس  قراره  ی نگفت  مگه   میش

 ... پاشو من جان  بابا  بزارن

 

 ...  خت یریم اشک  فقط جنازه ه ی مثل خانم نیسل

 

 :ریام

  امان   به  یکرد  ولم  یرفت  بابا   یباش   پشتم   کوه   مثل  بود  قرار  ی رفت  چرا  بابا  ی گذاشت  تنهام   بابا_

 ...  خدا

 

 : دیام

 ... گمیم  کیتبر  خوشبگذره  اومد  باباتون  امشب  احمد  ایدر  برو  بابا  یباش   داشته  یخوب  شب_

 



  اش   هیگر  داشت   هم   آسمان   کردن یم  هیگر  بودن  اونجا  که  ی کسان  همه  حرفاشون   دنیشن  با

 ... گرفتیم

 

 : آنا

  بابا   بزنه  چرا  خوادیم  گهید  ییبابا  بتپه  تو  واسه  قلبم  که  بشم  درمان  رفتم  من  بابا  کجا  یرفت_

  دخترم  پشتتم یا  زنده   تا   بگو  بهم پاشو  ندارم طاقت  زنه یم  ف یضع  داره  قلبم   ی دونیم  خودت 

 .... پاشو   بابا بشم می تی نزار  بابا... بگو بهم  پاشو

 

  داغ   هممون   که  سرد   خاک   ی رو  گذاشت  سرشو   نشست   قبر   خاک   سر   یباال  رفت   آرتا   هوی

 : نداختیم خراش رو همه دل آرتا ی حرفا و رفت ادمون ی  دلمون

  حس   یپدر  یب  پدرم   نزار  آقاجون  باباجون  بشنوم   رو  قلبت  تپش  یصدا  خوام یم  باباجون_

 کنه

 

  گرفتمونو   ش یآت  ی ها  دل  تونست ینم   یول  دی باری م  دی شد  باران  بود  شده   شتر یب   هم   ه یگر  شدت

   کنه  خاموش

 

  نرفته   آقاجونم  کنم  باور  بزار  بشنوم  صداتو  خاک  نیا  یرو  بزار  نزار  تنها  رو  آرتا  آقاجون_

 ... بابابزرگ

 

 : گفت کرد بغلش  محکم و  سمتش رفت مونا

   نیبب  رفت سرش تاج  عمه شد کس ی ب عمه  آرتا شد پدر ی ب عمه_

 

  تا   رفتن   سمتش   به  همه..  صورتش  تو   زد یم  و  زدیم  چنگ  قبر   یرو   سرد  خاک   به  مونا

   بود کرده بغلش  محکم نی آرت کنن آرومش

 

 : گفت و  یکنار قبر به  کرد رو دیام

 ....   مبارک احمد ی گیهمسا مبارک دتیجد خونه بابا_



 

 ...  سرش  تو  زدیم داشت  همچنان ریام سرد خاک یرو انداخت  خودشو  هق هق با

 

 ...  گرفت گلومو بغض  افتاد سوگل خورده خاک قبر به چشمم چرخوندم چشم

 

 :ریام

  برادرم  خواهرم  یخوایم یچ  جونم از خدا  کردم خاک دستم با  زامویعز هزارم  بار یبرا_

 ....  دلم  رو یزاریم زامویعز داغ یدار ه یچ باشم خودم  بعد نفر گهید  بسه  پدرم  االن زنم

 

  جا   همه  ی محمد  عطر  یبو  مرگ  ی بو  بود   دهی چیپ  جا  همه  د یشد   باران  برق  و   رعد   یصدا

 ... بود  بسته رو همه یبرا  دنی کش نفس راه اما بود دهی چیپ

 

   من_یسوگول#

 شش _و_ هفتاد_پارت #

 

 

  و   مونا   دیام  و   ریام  ی بدبخت  چه  با   م یسپرد  خاک   دست   به   رو   خان  عقوبی  روز  اون   بالخره

 از  بهتر  تونستیم   یک  کنم  دل  و  درد  کمی   داشتم  دوست  بود   گرفته  دلم  من   اما  بردن  رو  آنا

  ی دست  قبرش   ی رو  سرسبز  یخا  گل  به  رفتم   قبرش   سمت   لرزان  ی ها  قدم   با  باشه   سوگل

 : گفتم  و  دمیکش

 ؟  ناراحت ای  یخوشحال شما شیپ  اومد خان  عقوب ی  یبود هم تو یدی د سوگل سالم_

  همه   سرنوشت  به  کنمیم  فک  یچ  به  دارم  نه  مگه  نهیهم  هممون  راه  یه   ارویدن   رسم  ین یبیم

  غم   که  خوشبخت  خانواده  هی  شدم  خانواده  نیا  وارد  که  یروز  بود  تلخ  یلیخ  کنمیم  نگاه

  سا یل   کهیزن  اون  گرفتن  ازشون  اما  بودن  یخوش  و  جشن  و  ح یتفر  تو  همش  نداشتن  اصال

  سوگل   ی چ  اما  کشت   داداشت   که   بودم   یاحمد   زن  ی دونستیم  گرفت   هممون  از  رو   یزندگ

  بودن   مخالف   خانوادم   کنه  ازدواج  باهام خوادیم   گفت  احمد  که  یروز  داغونم  شکستم   یلیخ

 ...   شد تباه م یزندگ مرد که احمد نگرفتن  سراغمو گهید  شدم زنش و نکردم   گوش یول

 : گفتم قبرش سمت چرخوندم چشممو



  چه   شدم  و  بشم  کلفت  کردن  مجبورم  خانوادت  یرفت  یوقت  احمد  نه  مگه  شنوهیم  هم  خودش_

  کنم   برخورد  خوب  باهات  کردم  یسع  خونه   تو  یاومد  سوگل  یوقت  خوردم  که  ها  کتک

  ه ی  عمارت   اون  تو  اومد  یکس  هر  سرنوشت...  یبفهم  نذارم  گفت  امرزیخداب  خان  عقوبی

  هم   حاال  تو  احمد  ایدر  یابد  یزندگ  برا  رن یم  دارن  جوری  به  کدوم  هر  اما  خورد  قلم  طور

   خان عقوبی

 ....  یرفت  و ی گذاشت چرا یبود   خونه شبید  خان عقوبی یه

 

 اتصال  دکمه  دی باری م  داشت  هنوز  باران  و   بودم  سیخ   سیخ   اومدم  خودم  به  می گوش  یصدا  با

   زدم رو

 بله _

 یی کجا  دختر_

 زدم یم حرف  سوگل با داشتم _

 خونه  برگرد پاشو   شبه کی نزد_

 خوبه  خانم نی سل ایسون _

 س ی ن  هم مهمونا  به حواسش اصال زهیر یم اشک و  عکسش  یپا  خوبه؟نشسته بنظرت_

 ی چ  دیام و ریام_

   سه یوا  هیبق   شیپ   بره  کردن  مجبور  هم  ریام   زنهینم  حرف   یکس  با  و  نشسته  گوشه  هی  که  دیام_

   مونا  و  آنا_

   زنیریم اشک و  مبل رو نشستن  هم مونا  و  آنا_

 ام ی م االن باش_

 

 ... برداشتم قدم و  انداختم همه قبر به ییگذرا نگاه  شدم بلند و کردم  قطع رو یگوش

 

  هرچه   شدم  ادهی پ  نیماش  از  و  دمیکش  یآه  بود  شده  نصب  جا  همه  که  اهیس  یها   پارچه  دنی د  با

 ...  بود  یبد  یهوا و حال شدیم بدتر قرآن صوت یصدا شدمیم تر  کینزد

 



  و  مانیا جلوتر رفتم  کردم بغض بودن سادهیوا در  یجلو که ریام و نی آرت و ن یآرم دنید  با

 ...  داخل  رفتم بودن  نشسته ها عمه پسر  و ها عمو پسر  هیبق

 

  بودن  کرده بغل  رو مونا و آنا  خان عقوبی یها  خواهر کردن یم هیگر همه  شدم خونه وارد

 : دنینال یم و

 خدا  یوا  برادرم یها ادگاری  نیآخر_

 

 .. کردیم کباب آدمو دل  کردینم جدا خودش از رو  آنا که خان  عقوب ی خواهر هیعط یصدا

  رفتم   افتاد  بود  نشسته  گوشت  تکه  هی  مثل  یا  گوشه   که  دیام  به   نگاهم  که  چرخوندم  چشم

 : نشستم   کنارش فاصله با  و سمتش

   دی ام داداش_

 

 : گفتم اش گونه  یرو سرخورد چشماش از ی اشک صدام دن یشن  با

  نه یبش   نبود  تو  مثل  دادیم   دیام  همه  به  شناختمیم  من  که  یدی ام  شناختمیم  که  یستین  ید یام  تو_

 بشه  ای دن  یها  خواسته م یتسل و  گوشه هی

 

 : گفت  و  کرد باز رو  خشکش یلبها

 سخته  پدر مرگ..مر..م_

  خودت   که   همونطور  گردهیبرنم  خان   عقوبی  شما   خوردن   قصه  با   یول  سخته  دارم  قبول  اره_

  باش   یقو  پاشو  خواسته   ی نجوری ا  خدا  م یای ب  کنار  د یبا   نم ی ا  با  ادینم  سوگل  ی گفتی م  مونا  به

  بزار   سین   که  حاال  بود  پدرش  بودن  دشیام  تنها  دهیکش  ادیز  یسخت  ریام  یدون ی م  خودت

 ... باشه  برادرش به  دشیام

 اد ی م چشمام یجلو خاطراتش  کنمی م نگاه  رو  عمارت ن یا گوشه هر ترانه  بده  حالم_

 نه؟   مگه گردهیبرنم گهید  یدار قبول_

 اره_

   که ینکن یزندگ  یتون ی نم ابد تا پس خب_

 



 : گفتم داد  تکون یسر

 حداقل  یول   ی کن  ی خال  خودتو   د یبا   چون  نکن   هیگر  گم ینم  نباش  ناراحت   گم ینم   د یام  پاشو _

  ن ی شد  ریام  و   تو  فقط  عمارت   نیا  مرد  تنها  دی کن  خوب   رو   هیبق  حال  ریام  شونه   به   شونه

  ن یخواینم  مارستان یت  بره   مونا  که   نیخوای نم  سه یوا  قلبش   الل  زبونم   آنا   دفعه  نی ا  که  ن یخواینم

  ی امرزیخداب  اون  پسر  تو  بده   نشون  پاشو  دیام  بره  ای سون  که  یخواینم  شه  نابود  آرتا  که

  د ینبا   پسراش  سادی میوا  نفس  نیآخر  تا  روزگار  یها  یسخت   تمام  یجلو  اون  ادمهی  شهیهم

 نه؟   مگه ببازن خودشونه

 

 د یام#

 

  ا ی سون  که  شدمیم  آروم  انگار  حرفا  اون  دنیشن   با  شدم  تنها  دوباره  کردم  احساس   ترانه  رفتن  با

 : گفت

 ی خوب دمیام_

 

 : گفت دادم   تکون یسر

  درسته  دارن ازی ن کمکت به آرتا مادرت  خواهرات یبد  نجات  خانوادتو دی با تو دی ام پاشو_

 ... شهیم عادت شهینم فراموش شه  عادت دیبا   یول دارم قبول سخته یلیخ عمو مرگ

 

  حال   یب  و  بود  دهی پر  رنگشون  همه  برد  سالن   سمت  و  گرفت  دستمو  ای سون  که  سرپا  شدم  بلند

  لباسامو   رفتم  اتاق  سمت  و   دادم  قورت  بغضمو  افتاد  آقاجون  شهیهم  یخال  ی جا  به  چشمم  بودن 

  ام یم  کنار  گفتمیم   خودم  با  چه  هر  دمیپوش  یا  گهید  ی ها  یمشک  لباس  هی  و  کردم  عوض

  پنجره   پشت  رفتم  بستیم  نقش  چشمام   یجلو   آقاجون  خاطرات  قه یدق  هر  لحظه  هر  من   شدینم

 ...  زد یم قدم و کردیم  هیگر اطیح  تو  تنها  داشت  که افتاد ترانه  به چشمم

 

   من_یسوگول#

 هفت _و_ هفتاد_پارت #

 

 



 ...   دمی کش قیعم نفس   هی و  کردم باز رو تراس در

 

 ... بود   شده رهیخ  نقطه هی  به و  بود داده  هیتک واری د به  سرشو اطی ح گوشه هی ریام

 

 ... رونیب  زدم اتاق  از و  دمیپوش هامو یمشک لباس  و  بستم رو در

 

  از   پر  رو   خونه   مامان  و   ها   عمه   ی ها  ه یگر  و   قرآن  صوت   یصدا  اومدم   نیی پا   رو   ها   پله

 ... بود هدا عمه بغل جون  ی ب جنازه هی مثل مونا  و  آنا بود کرده غصه  و غم

 

 که  افتاد  ایسون   به  چشمم  هوی  که  کردنیم   ییرایپذ   مجلس  از  داشتن  خانم  ندا  و  خانم  نیشه

  کفش   و  چشماش  یرو  یدود  نکیع  و  بود  تنش  یناجور  یها  لباس  که  دختر  هی  شیپ  داشت

  من   زن  گرفتیم  چشممو یجلو  داشت  خون  زدیم  قهقهه  یتونیز  ییموها  و  بلند  پاشنه  یها

 ...  زنهیم قهقهه داره  پدرم  ختم مجلس تو

 

 ...  شد نیزم غرق  ای سون و شدن  ساکت  همه که شدیچ دم ینفهم  خودمم

 

 : گفت و گذاشت  یلیس  یجا دستشو  نشست  کرد کمکش  دونستمی نم اسمشو که دختر اون

 ی کنیم بلند دست من ی رو یحق چه به_

 نکن   شتریب  داغمو دارم  عذا یکاف اندازه به من  کنمیم خواهش ایسون _

 

 : کردم زمزمه گوشش در و  کشینزد رفتم

 خانمم  یبود  کنده خودتو  قبر که بود ریام اگه سین  زدن قهقهه یجا نجا یا_

 

  هر   یول  ریام  شیپ   بود  نشسته  آرتا  رونی ب   رفتم  خونه   از  عیسر  و  نموندم  جوابش  منتظر  و

 : گفتم  بودن  کرده سکوت دو

 داداش _



 

 نکرد  نگاهمم اصال

 پاشو  مسجد  میبر  دی با  داداش_

 د یام رفت...ر_

  ه یروح   هیبق  میبزار  دی نبا  میهست   تو  منو  االن  خانواده  نیا  مرد  تنها  اما  دونمی م  سخته...داداش_

 شد  نابود ما یزندگ رفتنش با  کنه فک بابا میبزار  دینبا   بدن دست از رو

 

  ی لبخند  شد   بلند   و  گرفت  دستمو   که  گذشت  ه یثان  چند   گرفتم  سمتش   دستمو  و   سرپا   شدم   بلند

 : گفتم و زدم

   نهیهم_

 

 ....  میرفت  در سمت هم  با و  ام شونه یرو زد  یدست

 

 ... بعد ماه  دو#

 

  و  ریام اصرار به  مونا و آنا  مراسم هفتم از بعد... گذشت ماه دو  خان عقوبی مرگ از بعد

 ... درمان  یبرا آلمان  رفتن دوباره دیام

** 

 

 ریام#

 

 ؟ ی بهتر شدیچ شعله خب_

 نگفتن  یزیچ فعال دکترا خوبم_

 مطمئنم  یشیم  خوب_

 ریام_

 جانم _



 نجا یا  ادیب  گفتم لیوک به امروز_

 چرا_

   برگردونم شرکتو خوامیم_

 

 

 : داد ادامه کردم نگاهش  یسوال  و کردم سکوت لحظه هی

  ی هست  خودت  که  االن   گرفتم  ازش  شرکتو  نده  باد  به  زحمتاتونو  تمام  سایل  نکهیا  بخاطر  من_

 باشه  دی با  خودت دست

 .... اما_

 گفتم  که نی هم نداره اما_

 

  داشتم   دوست  رو  دختر   ن یا   وار  وونه ی د  که  یی سالها  افتادم  ش یپ   سالها  ادی  دوباره  چرا  دونم ینم

  بودم   عاشقش   چقد   خدا   ی ا...متوسط  قد   و یرنگ   با یتقر  ی چشمان  و یمشک   یموها   با  یدختر

 : گفت شعله که اومد خودم به  در به  تقه  چند خوردن با....   گرفتش ازم تهی عفر اون اما

 تو  ا یب_

 

 : گفت و  شد اتاق وارد مرد  کی بعد  هیثان  چند

 سالم_

 

 : گفت شعله  به رو دادم   تکون یسر

 خانم  شعله خوبه حالتون_

 خوبم  شکر_

 امضا  چندتا مونده  فقط نجاستی ا دیبود  گفته که یالزم مدارک_

 

 : گفت و  انداخت بهم  ینگاه شعله

 خب   اریبس_



 

  رو   کجاها  گفت  و  شعله  دست  داد  خودکار  هی  و  اورد  در  پوشه  تو  از  برگه  تا  چند  لهیوک  اون

 ..کنه امضا

 

 : گفت  و گرفت سمتم  رو ها برگه شعله

 کن امضا_

 .. ش اما_

 کن امضا_

 

 گه ید  ریبگ افتاد  دستم  ریام_

 

  شرکتو   بخواد  سال  پنج   بعد  شعله  شدینم  باورم  خوندم  دور  ه ی  و  گرفتم  دستش  از  رو  ها  برگه

 ...  لیوک به  دادم  رو ها برگه  و زدم  رو امضا ، برگردونه

 شرکت  سند نمی ا ریام آقا دییبفرما_

 ممنون  یلیخ_

 

 : سندگفتم نیا بود   من اسم به  چرا کردم تعجب  اما کردم بازش  و گرفتم  رو سند

 من  نه  بود بابام  اسم به دی با نیا_

  ش ی پ  سال  کی  امرزتونیخداب  پدر  شده  شما  اسم  به  ساله  کی   شرکت  نیا  اما  ریام  آقا  درسته_

 بشه   زده شما نام به  شرکت داد دستور

 ! من_

 اره_

 

 : گفتم  و  کردم ی نگاه شعله به تعجب  با

 نبوده  تو  اسم به شرکت سال پنج   نیا تمام   یعنی_

 



 : گفت  و کرد  باز لب و داد  تکون نه  یمعن به یسر

  گول  رو سایل منم کنه اداره نتونست رفتنت از بعد شی پ سال پنج امرزیب  خدا خان عقوبی_

  چهار   عروسشه  سایل  دست  شرکت  کنه  فک  خان  عقوبی  کردم  یکار  یبدبخت  هزارتا  با  و  زدم

  ار یاخت   چون  سا یل  موقع   اون  منم  ریام  نام  به  بزنش  گفته   بهم   گفت   سایل  که  شد یم  بعد   سال

 ...  شد  تو  اسم به  شرکت و کرد امضا برگه چندتا  داشت

 

 :لیوک

 مردم  روز  هر  گفت  و  سپرد  خانم  نیسل  مادرتون  دست  نامه  تیوص   هی  شیپ   سالها  شما  پدر_

  نامه   تیوص  اون  نکهی ا  ترس  از  مادرتون  بخون  مونا  و  آنا  و  د یام  و  ریام  حضور  در  نویا

 ... داد من  دست  بشه ازی مرگشون از قبل

 نگفته  یزیچ  مامان االن  تا چرا_

 افتن ی کامل بهبود مونا  و  آنا موقع هر گفت گفتم قبل ماه کی  من مادرتون_

 ممنونم  یلیخ  هان_

 بشم  مرخص من سین یامر اگه کنم یم  خواهش_

 

 :شعله

 د ی ببخش دی دی کش زحمت دییبفرما_

 خانم  شعله دیینفرما_

 

 : گفتم

 بسالمت_

 

  نگاهم   و  بود  گرفته  پنجره  طرف   به  سرشو  که  انداختم  شعله  به  ینگاه  رونیب  رفت  لیوک

 : گفتم و  شدم بلند... داشت حق کردینم

 خداحافظ  فعال کنم صحبت دکترت  با رمیم_

 خداحافظ یبر  یتونیم  یکن صحبت تو سی ن ی ازین_

 چته  تو شعله_



 

 : گفت بودم سادهیوا  در کنار که من طرف  به  و برگردوند  سرشو

 ی فتی ب من  یبرا زحمت تو گهید  خوامینم ی چیه_

 هان  یزحمت چه_

 

 من _یسوگول#

 هشت _و_ هفتاد_پارت #

 

 ی بکش  زحمت االن مرده یکردیم فک سالها که یکس واسه نداره یلزوم گه ید زحمته_

 کن  باور یا زنده دونستمینم من شعله_

  بنظرت   بوده  زنده   مدت   ن یا  تمام   بگه  و  برسه  راه  از  سوگل  مثال  اگه  االن   ی حت  هیچ  ی دونیم_

 بخشت؟ یم

 

  صداشو   بار  ک ی  دمش ی دیم   گهید   بار  کی   فقط  و   شد یم   تیواقع  گفت  که  یی حرفا  کاش   یا

  و   خاک  خلوار  ک ی  ر یز  رفت  رفت   شیپ   سال پنج  سوگب   بود  الیخ   و ای رو  نا یا  اما   دمیشنیم

  هواست   یرو  نبودنم  ای   بودن  زنده  که  منم  بودم  من  شد  نابود  وسط  نیا  که  یکس  دیخواب  راحت

 : گفتم

 چوقت یه  نبخشم یول   نمشیبب  بار کی  بودم  حاضر اما دی بخشینم  نه_

 

 : گفتم  شد فکر غرق  و شد محو صورتش  یرو از هاش  اخم

 خانم  اجازه با_

 

  راهرو   گوشه   ی صندل  یرو  نشستم  بود   بسته  حلقه   چشمام   ی تو  اشک   رون یب رفتم  اتاق  از  و

  دکتر   اتاق  سمت...گذشت  چقد  دونمینم  که  کردم  هیگر  اونقد  و  کردم  فرو  دستام  نیب  سرمو

 : گفت خانم هی  یصدا که زدم در به  تقه  چند رفتم شعله

 د ییبفرما_

 



  ی پوست   و  بلند  یقد  و   یمشک  یی موها  با  ساله۳۰  دیشا   یزن   داخل  رفتم  و  کردم  باز  رو  در

 : گفتم بود  تنش یمشک شلوار هی  و یمشک مانتو  هی و  بود چشماش یرو  نکیع  هی  که دیسف

 سالم_

 د ییبفرما  یتاجر یآقا سالم_

 

 : گفت عشوه  با و  زیم یرو گذاشت دستاشو  نشستم و  رفتم زیم ک ینزد  یصندل سمت

 دمتون ید  شد خوب  اتفاقا_

 خوبه  شعله حال_

 ن یدار  شونیا با  ینسبت چه_

 

 : گفتم بود اومده بند   زبونم انگار بگم  یچ دونستم ینم

 آشناهامون  از یکی_

 

 : گفت و زد برق  چشماش کردم احساس

 عمله نی هم به  دمونی ام تنها  و بشه  عمل دیبا   شونیا_

 س ی ن  شدنش خوب  به ید یام گهید  باشه  جهینت  ی ب عملش  اگه یعنی_

 گه ید  زیچ هی  و شهیم  یدائم تی وضع  نیا باشه جهینت   یب اگه نطورهی هم متاسفانه_

 ؟ یچ_

 نهیی پا  اریبس  عمل نی ا در ماریب  موندن زنده  امکان_

 ی چ  یعنی_

 شه یم  موندن زنده به موفق یکس  کمتر یعنی_

 ... نیا_

 ... فقط می بد راه دلمون  به  بد د ی نبا شنیم موفق که باشه  ییاونا  جز شعله ممکنه_

 ی چ فقط_



  ی عنی  رفت  دست   از  شعله  الل  زبونم   اگه  دن یم  ت یرضا  ی عنی  دن یم  خانوادش   که  یی امضا  با _

 م ی ندار اتفاق نی ا در یت یمسئول چیه ما

 ی چ نشه عمل اصال اگه خب_

  ممکنه   فردا  ممکنه   نشه  عمل  اگه  خورده  یبد   ی جا  ار یبس  قای دق  گلوله  ن یا  ریام  اقا   نی نیبب _

  بشه   شی ذهن اختالل ای  فلج  باعث  ای  مرگشون باعث  باالخره گه ید  سال دو  ممکنه  االن نیهم

   نیمختار خودتون باز  صورت نیا در

   بابا یا_

  هستن   درمان  دوره  در ماهه  دو  شونیا  اد ینم  بر  عمل  نیا  جز  یکس  دست  از  یکار  گهید_

 اگر  و   شهیم  شی پ  بدتر  به  رو  باشه  بهتر  نکهی ا  یجا  جه ینت  که  بوده  دوره  آخر  روزید  و

 یی شنوا ای بدن  دست از هم  یینایب  ممکنه بره ش یپ  ینجوریهم

 

 : گفتم موهام داخل بردم  دستمو کالفه

 خانوادش  از رم یگیم رو اجازه اون من_

   خب  اریبس_

 

   گرفت سمتم  و  اورد در کشو در از برگه

  تر   رنگ  کم  تیموفق  دیام  رترید  چه  هر  چون   ارنیب  و  کنن  امضا  نی بد  زودتر  چه  هر  نویا_

 شهیم

 

 : گفتم و گرفتم رو برگه

 حتما  چشم_

 

 : گفت  که رفتم در سمت شدم  بلند  و

 ن یبد زهیانگ و هیروح  بهش  دیکن یسع مهمه هم زهیانگ  و ماریب ه یروح ضمن در_

 اجازه  با  حتما_

 

 ...  رونیب  رفتم و کردم باز رو در



 

 : گفتم و  کردم باز رو شعله اتاق در

 برم  د یبا من یندار ازین  یزیچ_

 بسالمت  نه_

 خداحافظ _

 خدانگهدار _

 

 ... رفتم رشیپذ  در سمت و  بستم رو در

 

  داشتم   مادرش  و  پدر  از  قبل  از  که  یآدرس  یراه  و  شدم  خارج  مارستانیب  از  سرعت   با

 ... رفتم

 

  بالخره   انداختم   چشمام   ی جلو  عمارت   به  ینگاه   و   کردم   پارک   ابونی خ  گوشه   رو  نیماش

 ...  زدم  رو زنگ

 بله؟ _

 ی فدو یآقا منزل سالم_

 د ییبفرما بله_

 داشتم  کار خانم  شعله پدر با  من_

 لطفا  لحظه چند_

 

  شد   باز  نگهبان  توسط  سرم  پشت  در  که  کردم  ور  و  دور  و  اطراف   یها  خونه   به  ینگاه

 : گفت  دنمید  با اومد سمتم  به نگهبان   بود کالس با و ک یش روزا اون مثل هنوزم

 ر یام آقا شما... ش_

 د یسع آقا یچطور_

 طرفا  نیا از شما ی بخوب...بخو_

 داشتم   زنم پدر با  یکار هی_



 ی دونیم  زنت مثل خانم شعله هنوزم _

 

 : گفتم و  اش شونه یرو زدم  می دی خند دوتامون هر

 خودمم  همه از تر مهم  و شده عوض زایچ ی لیخ یمشت  نه_

 ی موند ها یفدو بزرگ  خانواده داماد ری ام همون  هنوزم ینکرد  رییتغ  چیه  ماشاهللا نگو_

 

 : گفتم  م یکردیم یط  رو یورود  در و  اطیح ن یب  مسافت که همونطور

 شکسته  یلیخ  روحم یول اره_

 ن یدی د  هم برادر  و خواهر داغ  که شما  واسه مخصوصا سخته پدر مرگ دونمیم_

 ی مشت  دمی د  زنمم داغ_

 مگه  یگرفت زن_

 ؟ یندار خبر یچیه از_

 زنت؟  یول  هیمار چه ته یعفر  کهیزن اون  دمیفهم چرا_

 ... شد زنم سایل حماقت بخاطر که یزن اره_

 افتاد  ادم ی امرزهی خداب اره یگ یم رو خانم سوگل هااااان_

  کرد   باز  رو  در و  اومد  خانم  هیراض  همون  زد  رو  یورود  در  زنگ  یمشت   و  زدم  یلبخند

 : گفتم بود شده غرق  سکوت در من دن ید  با

 سالم_

 د یاومد  خوش آقا سالم... س_

   ممنونم یلیخ_

 

 : آقا دیسع

 دارن؟  ف یتشر  جهان آقا_

 بدم  خبر برم د ینی بش  دییبفرما بله... ب_

 



 

 : گفتم

 ممنون  یلیخ_

 

   من_یسوگول#

 نه _ و_ هفتاد_پارت #

 

  ی سلطنت  ی ها  مبل  از  پر  دور  دورتا   که  شکل  یا  رهیدا  بود  یبزرگ  سالن   رفتم  ییرایپذ   سمت

  شده   زونیآو  سقف   از  ییها  لوستر  بود  وصل  واری د  یرو  شعله  بزرگ  عکس  هنوزم  بود

 بود  کرده یچندان  کمک سالن ییبایز به  نیهم  و بودن 

 

  بودن   ده یرس  االن   اما  بودن   ک یکوچ   یلیخ  ومدمیم  نجا ی ا  من  ی وقت  که  افتاد   یی ها   گل  به   چشمم

 ... سقف  به

 ریام آقا  طرفا نیا از نجاستیا ی ک نیبب  به  به_

 

 : گفتم و  برداشتم  چشمم یرو از مویدود   نکی ع و  شدم بلند جهان آقا یصدا دن یشن  با

 سالم_

 ن یبش  بفرما سالم  کیعل_

 

 : گفت خانم آسمان که ها مبل  از یکی  رو نشست و  رفت اونم که سرجام نشستم

 شعله؟ ی خاستگار یاومد  سالها از بعد  نکنه  ریام شدهیچ_

 

 

 : گفتم کنم کنترل خودمو  کردم ی سع یول شد  مشت حرفش دنی شن از دستام 

 ن ی بد  نجات دخترتونو یزندگ دیکن  امضا بدم برگه ه ی اومدم خوشبختانه نه_

 



 : دادم  ادامه کردن نگاهم  یسوال هردو

  بخاطر   فقط   نجامیا  اگه  االنم   کنمینم  ازدواج  شما  دختر  با  ام  زنده   تا   من  راحت   التونیخ_

 ... خودشه

  و  باال دی پر ابروش  یتا  هی  جهان آقا رو  به  رو گذاشتم و  اوردم در پوشه داخل از رو برگه

 : گفت

 ی بکش  زحمت تو نبود  ازین_

 باشم  کرده خدمت هی  گفتم_

 

 :آسمان

 م ید ینم  رو تیرضا  نیا ما_

 

  خود   نکهیا  نشونه  به دستمو  و انداختم  هم  یرو  پامو  و  دادم  هیتک  مبل  به تمام  یخونسرد  با

 : گفتم و دادم   تکون یدان

 ن ید یم تی رضا مرگش به  پس_

 

 : گفتم  انداختن بهم یسوال نگاه  هی جهان و آسمان

  داره   بشه  بهتر  نکهیا   یجا  اما  برهیم  سر  به   درمان   دوره  در  ماهه  دو   شما  دختر  گه یم  دکتر_

  دادن   دست  از  ای  و  مرگش  باعث  ای  یدائم  ای   رو  تیوضع  نیا  رترید   هرچه  و  شهیم  بدتر

 شه یم شیی شنوا و  یینا یب

 

 : گفتم بودن  زده زل بهم استرس  از پر ییها  نگاه با هردو

  ف یضع  اریبس   ممکنه   ییها  عمل  نیهمچ  در  ماریب  موندن  زنده   احتمال  گفت  دکتر  ضمن   در_

   عمله نیا  ما دیام تنها   شهیم یدائم شهیهم یبرا باشه  جهی نت  یب عمل اگه نکه یا و... باشه

 

 : گفتم  و  زدم نکوی ع شدم  بلند  و

  چون   عتریسر  هرچه  دی برسون  دکتر  دست  به  و  دیبود   لیما  اگه  دیکن   امضا  رو  برگه  اون_

 ... شهیم کمتر ت یموفق دیام باشه رترید هرچه



 

 : گفت آسمان که رفتم  در  سمت و کردم  شلوارم بی ج یتو  دستمو هی

 م ی کرد تی شکا ما_

 

 : گفتم  و  سمتش برگشتم  ی پوزخند با و  شدم خکوبیم سرجام اولش

 ؟یک از_

 سا یل از_

 

 : گفتم حرص با عیسر و  زدم یا قهقهه سایل دن یشن  با

 چطوره؟  کنن اعدامش چشمات جلو  بگم یخوایم_

 

 : گفتم و  کشینزد  رفتم کمی  داد  تکون یسر

 آسمان  بانو یاریم ته یعفر  اون سر یی بال هر ی باش موفق_

 

 .... در  سمت رفتم و  برگشتم عیسر و

 

 : گفت و کرد باز رو اطیح بزرگ  در  آقا دی سع کردم یط  رو اطیح  تا  خونه  ی ها پله

 ی ریم یدار_

 م ینی نب همو  چوقتیه د یشا باش خودت مراقب یمشت اره_

 

   من_یسوگول#

 هشتاد _پارت #

 

 

 م ینی بیم که معلومه ه یحرف چه نیا_



 نداره  یلزوم گهید  نه_

 ... گه ید ی خواینم  تو  یعنی_

 ی مشت  خدانگهدار  باشه اون ی جا تونهی نم یزن  چیه  گهید  سوگل بعد  من نه_

 پسرم   خداحافظت_

 

 

  سمت   افتادم  راه  و  کردم  روشن  نویماش  نشستم  و  زدم  رو  موتیر  و  رفتم  نیماش  سمت

 ... شرکت

 

 ی اومد خوش پسر  نجاستیا یک ن یبب یوا_

 خبر  چه  داش یمرس_

 آخه  دارم شرکت هی  من یگ ینم یرفت  یوقت از_

 خته یر بهم  یحساب میزندگ  شرمنده_

 یبرگشت  االن نه یا مهم نداره  بیع  دارم خبر دونمیم_

 فدا_

 م یبر  داش خدانکنه _

 

 : گفت دنمید از ی منش که رفتم اتاقم سمت

 ن ی اومد خوش آقا..آ_

 رستگار  خانم  ممنون یمرس_

 

 

 : گفت که رفتم  اتاق در سمت

 ...   بهتون بدم د یکل نیبد  اجازه_

 



 : گفت و اومد  سمتم یدیکل با لحظه  چند از بعد  و کرد باز  ییکشو  در که موندم منتظر

 د ییبفرما_

 ممنون  یلیخ_

 

  است یر بزرگ اتاق بود قبل مثل یچ همه کردم باز رو در باالخره و گرفتم ازش رو دیکل

 .. شرکت  رو  به  رو  ینما  به  خوردیم  که  بود   شهیش  تمام  رو  روبه  و  رنگ  زرد  ییها  واری د  با

  ه ی  و  ی صندل  یرو  نشستم   و   رفتم   بود  اتاق   ی باال  استیر  ی مشک  بزرگ  زیم   اون  هنوزم 

 ... کردم  بحث باهاش  ادمهی  رفتم نجایا از که یروز نی آخر افتادم بابا  ادی  خوردم چرخ

 

 قبل _سال_پنج #

 

 : بابا 

 داره  ازین  بهت  نجای ا یباش نجایا دی با  تو  جان ریام_

 بمونم   نجایا تونم ینم  گمیم  شهینم ت یحال ی چیه  شما من پدر عه_

 سرجات  بمون و نزن  حرف  من حرف  یرو گمیم منم_

 

 : گفتم و شدم  خم و زیم  رو گذاشتم دستمو روش روبه و  شدم بلند

 ی دیفهم  بابا کنمینم  گوش کس  چیه  حرف  به گهید  من_

 

  کف   ختمیر  رو  زیم   یرو  لیوسا  تمام  و  زدم یم  داد   کنم یم  چکار  دمیفهمینم  بودم  ی عصب  اونقد

 ...  اتاق

 

 : بابا 

 اری ب  آب وانی ل هی لطفا  رستگار خانم  باش  آروم پسر_

 آقا  چشم_

 



 بمونم  خوام ینم  من بابا_

  غمت  یدار منو یوقت تا کوه مثل پشتتم  من یخوری م حسرت االن ادی  به یروز هی پسرم_

  حسرت   و  نباشم  من  ممکنه  روز  اون  یموندیم  شمیپ   کاش  یا  یخوری م  افسوس  روز  هی  نباشه

  ی دار منو  تا پسرم یتون ی نم  اما  االن   یباش  شم یپ   یتونست یم  که   ییروزا  چرا  که   یبخور نویا

 ... یندار غم

 

 

 حال#

 

 رفت یم رژه چشمام یجلو گفتیم که یآخر جمله

  غمت  یدار منو یوقت تا کوه مثل پشتتم  من یخوری م حسرت االن ادی  به یروز هی پسرم_

  حسرت   و  نباشم  من  ممکنه  روز  اون  یموندیم  شمیپ   کاش  یا  یخوری م  افسوس  روز  هی  نباشه

  ی دار منو  تا پسرم یتون ی نم  اما  االن   یباش  شم یپ   یتونست یم  که   ییروزا  چرا  که   یبخور نویا

 ... یندار غم

 

 

 : گفتم و  گرفت دلم هوی

  چوقت ی ه  و  شکستیم  پام  قلم   کاش  یا  یگفتیم  یچ  روزها  اون  دمیفهم  االن  ندارمت  االن  بابا_

 ...  رفتمینم

 

  دستمو   شدم  چشم  تو  چشم  بود  زیم  یرو  که  عکسش  با  کردم  بلند  سرمو  شد  اشک  پر  چشمام

  ی رفت   کجا  بابا  گفتم  و  دمی کش  عکس  قاب  سرد  صفحه  به  دستمو  داشتم  برش  و  کردم  دراز

 ... یگذاشت تنهام

 

 : گفتم و کردم  مرتب کمی خودمو  و  جاش سر گذاشتم رو عکس   خورد در  به که تقه چند با

 د ییبفرما_

 



 : گفت و  شد اتاق وارد  ینیس  هی با  یآبدارچ

 ن ی اومد خوش  ی لیخ آقا سالم_

   ممنونم یلیخ_

 ن یدار دوست دونم یم اوردم  براتون ییچا و کی ک دییبفرما_

 

 : گفتم و  زدم ی جون یب  لبخند

 ار یب قهوه برام ببر ندارم  دوست ییچا  گهید  اما دردنکنه دستت_

 ن ی ریش ای  تلخ  آقا چشم_

 

 : گفتم و دم یکش یآه

 تلخ _

 چشم   یرو به_

 

  رفتم   اتاق  بزرگ  یها  پنجره  سمت  و  شدم  بلند  یصندل  یرو  از...  رونیب  رفت  اتاق  از  و

  به  تقه  چند دوباره بعد لحظه چند کردم فرو  بمی ج تو دستمو  و انداختم دست دور  به نگاهمو

 خورد  در

 اتو یب_

 

 اوردم  قهوه براتون  دییبفرما_

   زیم یرو بزار  دردنکنه دستت_

 چشم _

 

 : گفت و  برداشت  رو ینی س که دمیچرخ  پنجه یرو

   بود ما سر تاج  شون یا گمی م تیتسل  خان عقوبی پدرتون  مرگ بابت یراست_

 رضا  آقا ممنون یلیخ_



 اجازه  با است فه یوظ کنم یم  خواهش_

 

 : گفتم که رفت در سمت

 اومده؟  دیام_

 جلسه  رفتن آقا بله_

 بده  خبر ه ی رونیب اومد وقت   هر بگو  رستگار خانم  به ممنون یلیخ  آهان_

 چشم _

 

  شروع   ذره  ذره  و  کردم  استشمام  تلخشو  ی بو  و  بردم  کینزد  رو  قهوه  فنجون  رونیب  رفت  و

 .... به کردم

 

 خورد   زنگ تلفن

 بله؟ _

 . آقا شده  تموم جلسشون دیام آقا_

 . اتاقم ادی ب بگو  ممنون  باش_

 .  چشم_

 منتظرم _

 

  شلوار   و   کت  با   دیام  و   شد   باز  اتاق  در  که  کردم  باز  زو   لبتاب  و   ن ییپا   گذاشتم   رو  یگوش

 شد  وارد یانرژ پر  یل یخ و  بود داده  باال  به که موهاش  و یا سرمه

 نمونه  و گل داداش بر سالم_

 ی خوب  سالم_

 س ی رئ یچطور  تو یمرس_

 ستم ین  بد_

 کارت سر ی ایب  دی با  یدیفهم خودت که خوشحالم یلیخ_



 ...  که دمی فهم یزیچ هی  من دیام_

 ؟ ی دیفهم یچ_

 

 : گفت  که کردم ف یتعر رو  مارستانیب  اتفاقات تمام

 ه یچ مشکل خب_

 باشه  من اسم به  تمامش دی با چرا شرکت  نیا که نهیا مشکل_

 م یدار تو  منو  مگه دونسته  بهتر خودش حتما  دونستهی م یزیچ  هی آقاجون حاال خب_

 ... ی ول نه_

 نه  ای  می باش  هم کنار در شاد و خوشحال روز هی ما یزاریم تو  داداش جان ریام عه_

 

 : گفتم و  دمی خند

 چطوره  یکار اوضاع  کن ف یتعر خب  بابا  باشه_

 میبرس اوج  به قراردارد هی با قراره ا یتازگ  هیعال شکر_

 ... اووووه_

 ازهی ن آشنا  و  توانا و  دانا  فرد هی وجود  وسط نی ا یول_

 خب _

 

 من _یسوگول#

 ک ی _و_ هشتاد_پارت #

 

 بشه  عضو  ه ی شرکت ن یا ی تو د یبا  و داره یی آشنا نایا با سالها نیا تمام   شعله...شعله و  تو_

 ما  به ازی ن چه  مونده خودش  شرکت و  کار تا  شعله نگرفته که تی شوخ_

 بشه  ما شرکت وارد شعله شرکت  سهام تمام  شده گرفته م یتصم قراره جناب آخه نه_

 خوبه  ی لیخ نکهی ؟ایچ_

 شه یم یعال اره_



 گه؟ ید  خب_

 س ی ن گه ید ی خاص خبر_

 داشتم  سوال هی یاوک_

 بفرما _

 ی نگفت یزیچ  و است زنده  شعله یدونستیم سال پنج  نیا تمام در  تو_

  تو   نکه یا   با ساست،یل  دست  کارها  تمام  کردمیم  فک  ش یپ   سال  چهار  تا  من   نه سال  پنج  نه_

  و   رهیم  داره  گفت  و   اورد  خودش  یجا  به  هانیعل  اسم  به   نفر  هی  سا یل  ی ول  بودم  شرکت

  دم یفهم  باالخره شیپ  سال  کی   نکهیا  تا  هانیعل  شد  قراردادم  طرف   منم  هست  جاش  هانیعل

  تا   شدم  ساکت  منم  داره  هدف   گفت  نگم  یآس  به  یزیچ   خواست  ازم  یول  است  زنده  شعله

  و   بود   یساختگ   مرگش  که   نی هم  گفت   بهم  یی زایچ  ه ی  ی مهمون  اون   قبل  روز  سه  دو   نکهیا

 ی پرسیم چرا  حاال ، گهید  چندتا

 س ین  یمهم زیچ ی چیه_

 گفت یچ  دکترش  یرفت امروز خبر چه  خب یاوک_

 عمله  نیهم هم  دمونیام تنها و  بشه عمل د یبا گفت_

 کردن  تیشکا  سایل از شعله خانواده  که یدونیم ریام اوووم_

   دونمیم اره_

 زنته  و  شناسنامته تو  االن سا یل اسم باشه  که یهرچ نی بب  یکن چکار یخوایم_

 باشه  من  زن تونهینم  اون_

 هست  یول_

 کنم  ی چ خب_

   یبد طالقش دی با_

 طالق؟_

 ی تون ی نم نکنه هیچ اره_

 تونم یم که معلومه نه_

 گه ید  خب_

 فردا  تا خودت دست کارا بزنم  حرف  باهاش رمیم سر ه ی من باش_



 حتما _

 

 : گفتم و  رفتم در سمت

 شرکت  برگرد فردا از بگو بزن زنگ مهرداد به یراست_

 چشم   یرو به  اونم_

 فعال_

 بسالمت_

 

 : گفتم  شد بلند  جاش از دنمید  با  رستگار خانم  شدم خارج اتاق از

 فعال رم یم دارم من_

 آقا  بسالمت_

 

  زدم   رو  موتیر  و  رفتم  بود  پارک  یا  گوشه  که  نیماش  سمت  رونیب  زدم  شرکت  از  عیسر  و

 ...  شدم  سوار و

 

 ترانه #

 

   جون خانم_

 ترانه  جانم_

 ن یی کجا_

 اط یح  تو_

 

 :  گفتم و رفتم  اطیح سمت

 ن ی ریبگ  یحال هی  دیریبگ دوش  هی نی بر ن یپاش میندار مگه مهمون امشب_

 ترانه  بکشه منو  خدا_



 حرفو  نیا  دینگ  خدانکنه وا_

 زه یعز  مونا و آنا مثل واسم  که کردم تیاذ  رو یکس سالها  نیا  تمام_

 

 : گفت  و  موهام یرو زد یا بوسه  و شد بلند

 ی ببخش منو دوارمیام_

 

 : گفتم  و  زدم یلبخند

 ی زیعز  یلیخ واسم  شما جون  خانم  دمی بخش_

 دخترم  یببخش   خانوادتم دوارمیام_

 : گفتم  و  زدم یلبخند

 ستن ین بخشش  قبل اونا_

  بخششه   قابل  و  کننیم   اشتباه  ادما  همه  بکنه  اشتباه  شیزندگ  تو  ممکنه  یکس  خر  دخترکم  نه_

 . کنه رخنه وجودت تو  بودن ی ا نهیک ینزار کن یسع

 

  کرد یم  یباز  تاب  و اطیح  داخل  یفلز  تاب  یرو  بود نشسته  آرتا  رفت  ی ورود در  سمت  و

 : گفتم و  سمتش رفتم

 ام یب  منم پیخوشت  یآقا یآها_

 آرههههه _

 

 : گفتم و دمیکش لپاشو  و  ششیپ رفتم

 طون یش یا_ 

 ... زد  یلبخند

 

 ریام#

 



   یبزن  حرف  یخواینم  خب_

 س ین  گفتن یبرا یحرف_

  اختالل   باعث  ییا یدر  قاتل  یاحمد  قاتل  یسوگل  قاتل  تو   که  کنم   تی شکا  برم  من  اگه  ی عنی_

  ی داد  مونا به که ییقرصا با تو که کنم ت یشکا اگه نشده درمان هنوزم که یشد  آرتا یذهن

  ی ندار  یمشکل  یشد  آنا  شده  خراب  قلب  باعث   تو  که  کنم  تیشکا  اگه  گرفته  اعصاب   یماریب

 ها

 سرش  نامی ا گذشته سرم  از آب من ریام نه_

 م یشیم  جدا هم از  فرصت نیاول در  پس  اومد خوشم ن یآفر خوبه_

 ؟؟؟؟؟ یچ_

  تو  افتادن  و  خوردن گول یول م یشد  جدا  هم  گهید  بار هی  قبال تو  منو  خانم  ی دیشن  که ن یهم_

 ی ستین  من زن  تو بعد به امروز از می کرد عقد کرد یکار دوباره  تو تله

 

 : گفت که رفتم  در سمت  و شدم  بلند  و

 زنته؟  شعله پس_

 

 : گفتم و برگشتم  نفرت با

 خوره یم  بهم همه از حالم گهید  نه_

 شد  یقربان  سوگلت مثل اونم  رخان یام نکرده  یگناه که اون اما_

 

 : گفتم  و  بردم موهام تو یدست کالفه

 نده  ادامه ببند  دهنتو  شو خفه_

 

 ... رونیب  اومدم و  زدم در  به ضربه چند  و

 

   من_یسوگول#

 دو _و_ هشتاد_پارت #



 

 ا یسون #

 

  ز یم  پشت  و  بستم  سرم  یرو  حالت  خوش  یلیخ  موهامو  و  دمی پوش  بلند  دامن  یمشک  لباس  هی

 ...  دمی کش لبام یرو رنگ پر و قرمز لب رژ هی  و زدم  کرم یکم نشستم  شیآرا

 

 تو  اومد دیام و  شد باز در که زدم  رو تی رضا لبخند انداختم خودم  به ی نگاه نهیی آ تو

 : گفتم

 عشقم  سالم_

 زم یعز سالم_

 ی نباس  خسته_

 ی خانم یمرس_

   ریبگ ع یسر دوش به  برو_

 تخت  رو بزار لباسامو فقط زمیعز  چشم_

 زم یعز  باشه_

 

 :  گفتم که رفت حموم سمت

 ی راست_

 جانم _

 بود  زده  زنگ نیآرت امروز_

 

 : گفت  داشت  استرس که ییصدا با

 خب ...خ_

 ر یبگ  رو دوشت  برو گمیم بعدا_

 کن  ت یاذ اش  همه عه_



 

 : گفتم و گرفتم شو  گونه سمتش رفتم و  دمی خند

 نجام یا کردنت  تی اذ واسه_

 وونه ی د_

 

 ...   شلوغه نیی پا  بود معلوم رونیب  رفتم اتاق از و زدم یلبخند داخل رفت و

 

  سمتشون  رفتم دخترا دنید  با بود گرفته رو  سالن تمام کیموز یصدا نیی پا رفتم ها پله از

 ... 

 

 ترانه #

 

 ی شد چطور  پیخوشت ی آقا خوب_

 جونم  یتر  دردنکنه دستت  ییییعال_

 

 : گفتم  و  زدم یلبخند

 ام ی ب منم  تا  جون  مامان  و  ایسون  عمو  زن ش یپ  نییپا  برو_ 

 جون  ی تر چشم_

 

  ر یام و سوگل بزرگ  عکس سرم پشت  که  افتاد نهیی آ داخل  به چشمم  رونیب رفت  اتاق از و

 : گفتم  و  دمی کش موهام به  یدست وارید  یرو بود   شده قاب

   کاش  یدی دی م رو آرتا شدن بزرگ و  یموندیم کاش سوگل یرفتینم  کاش_

 

 : گفتم و ای سون شیپ  رفتم دیام و ریام جز  بودن همه رون یب  رفتم اتاق از و

 کو؟  دوتا اون پس ایسون _



 ره یگیم دوش داره  دیام یول  دونمینم  رو ریام واال_

 نکرده  رید  یلیخ  بنظرت_

 واال اره_

 کنم  چکار_

 اد یبرم دستت از یکار مگه چ یه_

 اووووف _

 

 ریام#

 

 : گفتم اسمش به رهیخ   و برداشتم سوگل قبر سرد  سنگ یرو از سرمو

  آرتا   اومدن  ایدن   به   یبرا  مگه  یرفت  یگذاشت  تنها  رو  آرتا  منو  چرا  نامرد  یگذاشت  تنهام  چرا_

 ... کنه  لعنتم خدا هیترک فرستادمتینم  کاش یی کجا االن  یکردینم یروزشمار

 

  ی رمردیپ  به  چشمم  شده  کیتار  هوا  دمیفهم  تازه  کردم  بلند  سرمو  ام  شونه  یرو  نشست  یدست

  و   کنارم   نشست   نبود   مشخص  ی کیتار  در که  یصورت     و  بود  دستش  ی چوب  یعصا   هی  که

 :  گفت

 ؟ یداشت  باهاش  ینسبت چه_

 بود   زنم..ز_

 ساله؟  چند پسرم  بده  صبرت خدا_

 شه یم یا خورده  و سال پنج _

   یکنیم داغون خودتو یدار تو  و  رفته ساله پنج _

 کرد  نابودم  رفتنش_

 مرد؟ چرا_

 قاتلش  شد اولم زن رهیبم  شدن باعث_

 ی ا خورده زخم یحساب   پس_

 دم یچش  رو همه برادرم  داغ خواهرم داغ  پدرم داغ  ادینم  خوشش من از ای دن  یلیخ_



 

 : گفت و  داد  تکون یسر

 ره یم یروز باالخره  ی کس هر نهی ا رسمش ایدن   خونت برو  پسرم پاشو _

 بره  زود نقدیا  دینبا   نیا یول اره_

   روزگاره رسم نمیا_

 ن یی نجایا موقع  نیا چرا شما_

 دخترم  شی پ  امیم_

 دخترت _

  اره_

 نجاست یا دخترت _

 ده یخواب  باالتر اون  کمی اره_

 ... دخترتون متاسفم یآخ_

 متاسفانه  اره_

 چرا_

 ی خودکش_

 ی چ واسه_

  بود  یخوب   پسر بود  نا یا  و   ساختمان   کار تو پسره  شد  آشنا  پسر  ه ی  با  بود  سالش   ست یب  اره_

  کرده   فوت   ش یپ   سالها  مادرش  و   پدر  دم یشن   پسره  بودن   هم   با  شد یم  ی سال۱  دی شا  سال   چند   نایا

  گفت   شدهی چ  گفتم  خونه  اومد  ه یگر  با  النا  روز  ه ی  نهی بب  تونهینم  اونم   که  داره  خواهر  هی  فقط  و

 ... افتاد داربست از ا یپو

 ؟ !؟داربست!ای پو_

 ...نیی پا انداختنش گفته همکاراش از ی کی گفت اره_

 ..  بود ای پو  اسمش یگفت  نیا_

  اره_

 



  نفر   هی  مرگ  باعث   سایل  شد  جمع  چشمام تو اشک  بود  سوگل داداش ایپو   همون   ن یا  دمیفهم

 : گفتم  بود  شده هم گهید

 کشت؟  خودشو چرا دخترت _

 ی شناخت یم رو ا یپو تو.. زد ش یآت خودشو  النا شی خاکسپار از بعد  دوشب  ایپو نی هم بخاطر_

 بود  زنم نیهم برادر اره_

 مرده  که نیهم_

 برادرشه  ا یپو قبر هم طرف  اون اره_

 

 : گفت هیثان چند  بعد  و  چرخوند سر

 دن ی رس هم  به ای دن اون پس_

 

 :  گفتم و زدم  یتلخ  لبخند

 ؟ یندار  بچه  گهید_

  ی برا و  مادرش ش یپ  رفت اونم  بود مونده  واسم  النا  هی  فقط و  مرد  شی پ وقت  ی لیخ  زنم نه_

 . شدم  تنها  شهیهم

 

 ...  خودش  یسخت  و ی تلخ کدوم هر داره فرق باهم  همه آدما یزندگ

 کشت  رو سوگل چرا زنت  خب_

 

 : گفت گفتم  که رو  هیقض تمام

  ی تون ی م  یجوون  هنوز  تو  اما  گذشته  ازم  یعمر  پسرم  ندارم  موندن  زنده  یبرا  یدیام  من_

 .... کس چی ه گهی د من اما پسرته  برادرته خواهراته  دتیام تو  ی بد لیتشک  یزندگ

 

   من_یسوگول#

 سه _و_ هشتاد_پارت #

 



 

 کنه  کمکت خدا_

 پسرم  یمرس_

   خواهش_

 

  تونست ی نم  هم  باران  نی ا  نبود  مهم  واسم  من  اما  باران  جلو  می بود  شده  سیخ  سیخ  که  شدم  بلند

 ...  کنه خاموش  رو  گرفته شیآت  سالها که یدل

 خداحافظ _

 خدانگهدارت _

 

  زدم   رو  استارت  بود  شده  دتریشد  باران  داخل نشستم زدم  رو  موتیر  و  رفتم  نیماش  سمت

 ... شدم   عمارت یراه و

 

 د ی اومد خوش آقا  سالم_

   ممنون سالم_

 

  بود   شده  من  رهیخ  و  بود  نشسته  یشگیهم  یجا  که  مامان  بود  شلوغ  یلیخ  شدم  خونه  وارد

 ...  تو   رفتم و  باال   رفتم تند  تند  ها  پله سمت و  کردم بغض افتاد  آقاجون  ی خال ی جا به  چشمم

 

 ریام#

 

  نداخت یم  چنگ  گلوم به بغض رفتم فرو الی خ و  ایرو  و فکر اعماق در و  نشستم پنجره لب

 ...  بلرزه باهاش ای دن  تمام  که یداد  بزنم  داد  داشتم  دوست

 آخه  امیب  کنار کدوم با  امی ب کنار یبدبخت چند با کردم زمزمه خودم با

 : گفتم شدم زدن قدم مشغول  و دم یکش  گردنم به یدست  و  شدم بلند پنجره کنار از



  دست   از  ا ی  مرده   شعله  نکهیا   به  کردن  فکر  ا ی  ش یپ   سال  چند   بزرگ  عشق  دادن   دست  از  با_

  دست   از  ای   خدا  کدومش  ها  گرگ  ان یم  در   یا  بره  مثل  موندم  تنها   دست  از  ای  سوگل  دادن

  دستم   یرو  که  یدست   دادن  دست  از  با  ستین  پشتم  گهید   که  یکوه  با  بانمیپشت   نی بهتر  دادن

 ام ی ب کنار خوامیم  رو کدومش نشستیم

 

 : داد ادامه که نداشتم  رو اشکام کنترل

  شعله  ای  ام بچه بودن  ضیمر ای  کدووووم  ها آنا یتنفس یماریب ا ی مونا  ی روان ی ضیمر ای_

 کدووووومش  افتاده تخت  یرو من بخاطر که یا

 

 : گفتم داد  با  که کنم تحمل تونستم ینم  گهید

  ی ندار  یا  بنده   یرسیم  که  من   به  ییخدا  هات  بنده  همه  واسه  چرا  ییکجا  خددددددداااااااا_

 ... آخه کنم تحمل رو ی چ گهید  نکردم که کنم  چکار گهید خدااااا

 د یام#

 

 شدن  غرق سکوت در همه آرتا یصدا با  که میرفت یم شام زیم سمت م یداشت همه

 

   کمک عمووووووووو_

 

 ...  بهش  برسونم خودمو کردم ی سع داشتم  که یتوان تمام با  و  نییپا  ختیر  هوی دلم

 

 ...  شد بلند  نهادم از آه که کردم باز رو اتاق در

 

  شده  پخش  حال یب  و  جون یب  نیزم یرو که شدم یبرادر غرق و  دیلرزیم شدت  به دستام 

  ر یام  دنید  با  دنی رس  هم  ه یبق  لحظه  نیهم  در  کردیم  هیگر  داشت  سرش   باال  که  آرتا  و  بود

 اومدم  خودم به دادش   و مامان غیج  یصدا با دنیکش یغیج

 

 شد  سرم  بر خاک یوا پسرم ریام خدااااااا ای_



 

  و   داد   با   د یچک یم  صورتش  یرو   اشکام  گرفتم   دستام   ان یم  سرشو   و  بردم  هجوم  ریام  سمت

 : گفتم ادیفر

   کن باز چشماتو ریام داداش شد یچ ریییییییام_

 

 : ا یسون

 زود  د یام مارستانیب  بره دی با_

 

  به  چشمم لحظه هی شدم خارج اتاق از بلند  ییها  قدم با و کردم بلندش نیزم یرو از عیسر

  کرد یم  تالش   داشت   ترانه   دست  از  یی رها  یبرا  تقال  و   هیگر  و   غ یج  با  داشت  که  افتاد   آرتا

 ...  نکردم یا توجه اما افتاد ادیب  ما با که

 

  ع یسر   و  نکردم   توجه  هم   ا یسون  و   مامان  یها  اصرار  به   که  ن یماش   داخل  گذاشتم   رو  ریام

 ... رفتم مارستان یب سمت  و کردم روشن و  نیماش

   نروووو  هم تو  داداش  ریام یوا  کن کمکم ای خدا نذار  ایخدا

 

  سرعت   و  ها  نی ماش  بوق  یصدا  و  بود  تیاهم  یب   برام  هم  تصادف   که  بودم  یعصب  اونقد

  ام   نه یس   از  بود   ممکن   لحظه  هر  که   قلبم  تپش   یصدا  و  برادرم  دادن   دست   از  فکر  و   اد یز

 ... بود ساخته یبد  صحنه  رونیب بزنه

 

   کنه کمک ی کی توروخدا_

 

  گذاشتن   و  کردن  خارج  سرعت  با  رو  ریام  و  اومدن  نی ماش  سمت  عیسر  برانکارد  با  پرستارا

 : گفت دکتر  برانکارد رو

 شده  چش_

 شد  ینجوریا هوی  دکتر دونم ینم_

 



 : گفت پرستارا  به رو دکتر

 چطوره  تشیوضع_

   دکتر  یآقا فهیضع نبضش _

 عمل اتاق کن منتقل_

 

 ... شدن عمل اتاق وارد  هیبق همراه و  ام شونه  ی رو زد یدست  دکتر

 

  شروع   هام  شونه  و  کردم  فرو  دستام  تا  دو  نیب  سرمو  نشستم  منتظر  ها  یصندل  از  یکی  یرو

  گچ   مثل  رنگش  که  مامان  به  و  کردم  بلند  سر  نفر  دو  ی صدا  دنی شن  با   که  کردن  لرزش  به

 : گفت مامان انداختم  چشم  بود  ایسون یدستا   یتو  دستش و  بود شده دیسف

   نه مگه خوبه  بگو ...ب...چطوره بگووو_

 

  بهش   خودمونو  سه  هر  رونیب  اومد  دکتر  و  شد  باز  عمل  اتاق  در  که  کنم  باز  لب  خواستم

   می رسوند

 

 : مامان

 چطوره_

 

 :دکتر

 کردن  یقلب  سکته متاسفانه  ادیز فشار بخاطر_

 

 : مامان

 ی قلب  سکته...س... س_

 

 : گفتم

 ی گیم ی چ دکتر_



 

 :دکتر

 نبوده  هم یمعمول سکته  هی و  کردن ی قلب سکته ریام آقا بله متاسفانه_

 

 د یاریب  ف یتشر من با دی ام آقا گفت رفتیم  اتاقش سمت که یحال در

 

  بود  کرده  سی خ صورتشو  تمام   اشکاش و  سرش  تو زدیم داشت  که انداختم مامان  به  ی نگاه

 ...   بود ای سون شونه یرو سرش و

 ... برم  که کرد یا اشاره ا یسون

 

 د ین یبش  دییبفرما_

 

 نشستم  و  رفتم کرد اشاره که یمبل سمت

 دکتر خب_

  نکه یا  مورد  در  ی زیچ  فعال  و  بوده  خطرناک  اری بس  شون یا  سکته  گفتم  که  نطوری هم  دی نیبب _

 د یبود  تیاهم یب  نقدیا چرا مدت  نیا شما  نکهیا  و می بگ  میتونی نم نه  ای شده رفع خطر

 

  با   که  باشه  کرده  سکته  ریام  نداشت  امکان  دی چرخیم  سرم  دور  انگار  ای دن  رفتیم  جیگ  سرم

 : کردم باز  لب یبدبخت به  و شدم حرفاش در غرق دکتر حرف  دنیشن

 ؟؟؟ یچ به.. ب..  تی اهم یب_

 .... ب  به بله_

 

 : گفتم لحظه چند  از بعد

 س ی ن ممکن  هیچ حرفا ن یا دکتر_

 متاسفم _

 



   من_یسوگول#

 چهار _و_ هشتاد_پارت #

 

 : گفت دکتر  که نیزم کف  ختمیر رو  بود که یچ  هر یناراحت و  خشم از و  شدم بلند 

 رون یب   کنه پرتت ینگهبان   گمیم  خبرته چه  محترم یآقا_

 

 : گفتم التماس با و  سمتش رفتم

  من   برادر  نذار  فقط  دم یم   بهت  یخوایم  که  ی چ  هر   کنمیم  برات  یبخوا  یکار  هر   دکتر_

 کنم یم التماست رهیبم

 ... د یباش  مطمئن م یدی م انجام ادیب  بر دستمون از یکار هر_

 

 

  بخورم   داشت  امکان  لحظه  هر  و  شدیم  اکو  سرم  تو  دکتر  یحرفا  تمام  کردم  باز  رو  اتاق  در

 ... خوردم سر ن یزم یرو در  پشت  و شدم خارج اتاق از نیزم

 

 ا یسون #

 

 : گفتم ن یزم ی رو نشست دکتر اتاق پشت  که دیام دن ید  با

 ام یب  تا نجا یا نی بش ارم یب  برات آب وانیل ه ی برم  عمو زن_

 

 . داد ادامه هاش هیگر هی و  دی نشن صدامو اصال انگار اما

 

   کردیم هیگر شدت به داشت که دی ام شیپ  رفتم لرزان ییها  قدم با  و  شدم بلند

 

 د یام_



 

  وجودم   سرتاسر  وحشت  که  خودش  سر  تو  دیکوب   هوی  دستاشو  و  نکرد  نگاه  بهم  اصال  دیام

   بودن زده زل بهش  همه دی کوبیم واری د و  در به  خودشو داشت  ها وونهید مثل گرفت رو

 

 : گفتم و کترینرد رفتم

 شده؟ یچ دیام_

 ریییی ام شدم بدبخت  شدم چارهیب  نپرس  ایسون  نپرس _

   دی ام بزن حرف  یچ  رییییام_

 رهیم داره ا یسون رهیم دست از داره ریام_

 

  که   ییصدا  با   خدانکنه  نه...  ریام  نکنه  بود  شدهیچ   دونمی نم  دمیفهمینم  یچیه  حرفاش  از

 : گفتم دیلرزیم

 بگوووو   ها شده یچ ریام بزن حرف _

 

 : گفت سرم پشت  عمو  زن شکسته و لرزون یصدا که

 .... رف  من پسر  نکنه_

 

  بردن   رو  عمو  زن  یبدبخت  با  و  اومدن  پرستار  چندتا  کردیم  یتاب یب  شتریب  دی ام  حرفش  نیا  با

 : گفتم  بزنن  بخش  آرامش واسش

 شده  ی چ بگو دیام_

 ریام_

 ر؟یام_

 ... ریییام_

 

   من_یسوگول#

 پنج _و_ هشتاد_پارت #



 

 

 بزن حرف   دیام یچ ریام_

 ... ام ..ریام...ام_

 

 : زدمیم داد و  گرفتم صورتشو دستام  با ن یزم یرو افتاد  هوی

 توروخدا  کنه کمک یکی لطفاااا کمک_

 

 ...  زدن  حلقه دورم  همه  ها پرستار

 

 ترانه #

 

 ی چ بره هم  بابا اگه_

 ریبگ  گاز زبونتو آرتا وا_

   ترانه نداره دوست منو  کس چ یه_

 یی ما  زیعز تو هیچ  حرفا نیا_

 ... برم خودم  بار ه ی دی بگ خوب  ذارنی م تنهام همه_

 ... آرت_

 

  بود   ممکن   لحظه  هر  و   نداشتم  تعادل  باال  رفت   ها  پله  از  ع یسر  هیگر  با   و   نموند   حرفم  منتظر

  عمارت   اومدم  که  روزا  اون  ادی  کردم  پاک  رو  اشکم  و  نشستم  ها  مبل  یرو  نیزم  بخورم

 .  دی دی نم خونه نیا تو  غصه  و غم  یکس  یخوش روز هر... بودم  افتاده

 

  خاستگارا   ن یب  بود  دعوا  روز  هر  دخترا  ن یا  بخاطر  همه  که  یی با یز  یدخترا  ا یدر  و   مونا   و   آنا

  وونه ید  که  یا  شعله  و  ریام  داشتن  دوست  همو  یبچگ   همون  از  عاشقانه  که  ایسون   و  دیام

  ی زندگ شد دهیکش  کجا به  االن  اما رفتیم  و  ومدیم هم  سر پشت   روزها خواستن یم همو وار



  ی آرزو  یحساب  درست  عقد  هی  یآرزو  که  یخاستگار  شب  یآرزو  که  معصوم  دختر  هی

  همه   اد یب   پدر   خونه   از  ی خوشحال  با  شوهر  خونه   ادیم  ی وقت  یآرزو  عروس   لباس   و   یعروس

 ...  ینامرد  نقدیا چرا روزگار یه  برد  خاک ریز به  خودش با  و  موند دلش رو

 

 ... باال  رفتم تا دو تا دو رو ها پله و  شدم بلند

  پس   نبود   کردم   باز  رو   در  ضرب   هی  و  دم ی ترس  دم ینشن   ییصدا   اما  زدم   اتاق   در  به  تقه  چند

 ...  رفت کجا

 

  بود  نرفته  یکس  ساله پنج  که یاتاق داخل  رو اش  هیگر هق  هق یصدا که  نییپا  امیب  خواستم

  عکس   قاب  و  بود  افتاده  تخت  یرو  که  آرتا  به  چشمم  بود  باز  در  یال  رفتم  اتاق  سمت  دمیشن

 .. افتاد بود کرده بقل رو سوگل

 

  ه یچجور  داشتن  مادر  دمی دیم  من   و  یموندیم  کاش   یذاشت ینم  تنهام  کاش  یمامان  ینی بیم_

  ی گردیبرم  تو  کردمیم   فک  شهیهم  من  مامان   کرد  تمی اذ  یلیخ   شایل  شدم   ت یاذ  یلیخ  مامان

 ...  یندار مامان تو مرده  مامانت نی بب  که گفتی م بهم تشر  با  شهیهم اون اما

 

 آرتا #

 

 قبل سال۲

 

  به   چشم  ها  وونهید  مثل  هنوز  و  مرده  مامانت   یدون ی م  خودتم  آرتا  تو  یمظلوم  چه  یآخ_

 ی بد  انجام  رو  گمیم من که یکار هر یمجبور و  یدیفهم یندار یمادر تو یراه

 من  اما_

 شعور یب  پسره دهنتو  ببند_

 

 : گفت  داد  فشار محکم گلومو  و سمتم کرد حمله



  ی چ همه  داشتن  از  منو  یعوض  اون  تی گرفت  من  از  رو  یزندگ  تیعوض   مادر  اون  و تو_

  خانواده   نیا  وارث  تنها  و  صاحب   تو  ذارمینم  من  یتاجر  آرتا  باشه  ادتی  نویا  کرد  محروم

   مونهیم پاش به  ابد تا  بگه  که یچ  هر سایل  یبریم قبر به  رو آرزو نی ا یباش

 

 نکردم  یکار که من توروخدا  کن ولم.. و_

 

 ... زیم لبه  به خوردم   که داد حولم  محکم و کرد رها گولمو

 

 ترانه #

 

 ؟ ی اومد چرا نجای ا خوب پسر آرتا_

 

 

 :  گفت و انداخت اطراف  به  ینگاه

 ام یم  نجای ا وقته ی لیخ که من_

 

 

  سوگل   مرگ  از  بعد   که   بود ریام  و  سوگل  اتاق  نی ا  نداشت  امکان   اوردم   در شاخ  تعجب  از

   شد قفل شهیهم برا اتاق نیا  در هم ریام رفتن بعد ریام جز نذاشت   اتاق نی ا یتو  پا یکس

 

 : گفتم کردمو نگاهش یسوال

 ؟ یا یم وقته  نجا؟چندیا یاومد یچجور تو  آرتا_

 دارم  اد ی  که یوقت از_

 بوده  قفل شهیهم اتاق نیا اما_

 بگم  بهت  تا  مامانم خاک سر ببر منو اول_

 ؟  قول_



 قول_

 م یبر  شو آماده برو_

 باش _

  زنده   اتاق  نی ا  خاطرات  موندمیم  شتریب  که  لحظه  هر  رفت  در  سمت  و  دیکش   یغیج  خوشحال

 .  شدی م  اکو اهنگ مثل قهقهه یصدا هیگر یصدا شدیم

 

 ...  شدم پرت روزها  اون به افتاد  که تراس  در و  پنجره  سمت به نگاهم 

 

  تراس   داخل  کنارش  رفتم  بود   گرفته  هیترک  ه ی  رفتن   بخاطر  دلش  سوگل  که  ی باران  روز  هی

  که   بودن  شده  زنده  همه  حرفاش  تمام   حرکاتش  تمام  کردیم  هیگر  و  خورد یم  قهوه  داشت

 پنجره  و  داخل  رفتم  رونیب  اومدم  روزها اون  از  تراس  نرده  یرو  تگرگ  برخورد  یصدا

  تخت   یرو  سوگل  یآخر  روز  که  ییجا  رفت  نگاهم  ناخودآگاه  دمیکش  رو  پرده  و  بستم  رو

  من   ی زندگ  تمام   دونست یم   کاش  ی ا  میبر   نجا ی ا  از  گفتیم  و  بود  نشسته   ا یمیک  منو   ش یپ

 ...   نجاستیا

 

  بود   نشسته  زایچ  همه  یرو   غم  و   خاک  و  بود  نکرده  رییتغ   بود  سال  پنج  که  ی اتاق  به  نگاهمو

  ساله   پنج  بود  معلوم  که  کمدش  دنی د  با  افتادم   خوندیم  که  ییآهنگا   تمام  ادی   تارشی گ  دنی د  با

  رو   امانم  اشک  ناخودآگاه  لباساش  دنید  از  شد  باز  یبد  یصدا  با  و  سمتش  رفتم  نشده  باز

  لباساش   از  یکی  سمت  دستم  بود  اومده  هیترک  از  که  چمدونش  و  بود  اونجا  لباساش  تمام  دیبر

  سوگل   یبو  اما  دمیکش  قیعم   نفس  هی  و  رونیب  دمی کش  داشت  بلند  یدامن  و  یا  سرمه  یرنگ  که

 .  داد ینم  گهید رو

 

 ...  گرفت اوج ام هیگر شدت اری اخت یب  و  گرفتم آغوش تو لباسو

 

 : گفت   فشردیم  گلومو  محکم  بغض  آتا  دنی د  با   و  چرخوندم  سرمو  نشست  ام  شونه  یرو  یدست

 ی کنیم ه یگر من مثل هم  تو_

 

 : گفت کردم بغل محکم  رو آرتا و تخت یرو  انداختم لباسو



 عه  گهی د پاشو _

 

 

 : گفتم  و  کردم پاک  دستام  با اشکامو تندتند 

 م یبر_

 

  شدت   از  شدم  خارج  اتاق  از  و   کمد  تو   گذاشتم   اولش  مثل  و  برداشتم  لباسو   رفت   در  سمت

  ی تو  رو  دی کل  و  انداختم  باال  یا  شونه!؟  کردیم  چکار  در  یرو  دیکل  شد  چهارتا  چشمام  تعجب

 ...  افتادم  راه آرتا  دنبال  شده قفل شدم  مطمئن  نکهیا از بعد و  چرخوندم قفل

 

   من_یسوگول#

 شش _و_ هشتاد_پارت #

 

 

 : زد  داد  آرتا سوگل قبر به  شدن کینزد  با

 اومده  یک نی بب یماماااااان_

 

  سنگ   یرو   گذاشت   سرشو   و قبر  کنار نشست .    خورد   سر   ام  گونه   یرو  ی اشک  ناخودآگاه

 ... بست  چشماشو  و قبر

 

 ا یسون #

 

 : پرستار

 اومدن  بهوش   دیام اقا خانم_

 ممنون  یل یخ عه_

 



  ی ب  و  سرد   نگاه  اتاق  داخل  رفتم  لرزان  یی ها  قدم  با  گرفت  رو  وجودم  تمام  استرس  دوباره

 . کرد نگام قفل رو روحش

 

 ی خوب دیام_

 ممنون ...م_

 افتاد  فشارت  فقط سی ن ی چیه  گفت دکتر_

 آهان ..آه_

 د یام_

 جان ... جا_

 شده یچ ریام_

 

 : گفت غم  از پر و  لرزون ییصدا با و کرد  سکوت لحظه هی

 ی قلب  یناراحت... نارا_

 

 : داد ادامه کردم  نگاه  بهش شوکه لحظه هی گفت که یزیچ دن یشن  با

 شه  عمل دی با  گهیم..گ یم دکتر... دک_

 

 : گفتم کنم تحمل تونستم ینم  گهید

 کن  استراحت رونیب برم  من کنه  کمکش خدا_

 

  چشمام   تو  اشک  دمیکش  قیعم  نفس  هی  رفتم  رونیب  به  که  نیهم  شدم  خارج  اتاق  از  سرعت  با

 ... هیگر ریز  زدم اری اخت یب  شد جمع

 

 شعله#

 



 ی ش  خوب دیبا  تو  دخترم _

 کن  تموم  رو بحث نی ا مامان_

 

 : بابا 

 ی ش عمل د یبا تو ینخوا چه یبخوا چه_

 

 بشه  یچ  که هان_

 

 : مامان

 ها  یبر راه دوباره  ینی بش دوباره یندار دوست  تو مگه_

 

 نه   گهید_

 

 : زد  داد  بابا انداختن بهم  ینگاه  کالفه بابا  و مامان

 م یبر_

 

 ... شد خارج اتاق از دنبالش  به هم  مامان

 

 سا یل#

 

 ی دار ی مالقات سایل_

 

  وارد   می گذشت  که  زندان   سالن   از  افتادم   راه  نگهبان  دنبال  و   دادم   باال   یی ابرو   یناباور  کمال  در

 ...  نمیبش که کرد  اشاره زدم  یپوزخند  هانیعل  دنی د  با  شدم اتاق

 



 : گفتم شهیش  پشت از و  برداشتم رو یگوش

 سالم_

 سالم_

 ؟ یاومد چرا_

 نمت ی بب  اومدم_

 ی بود کجا حاال  تا مدت نیا  بعد هه !؟ می نیبب _

 ی خبر ی ب تو  که افتاده اتفاق یلیخ_

 س ین  مهم یچی ه واسم  گهید  من ههههه اتفاق_

 س؟ ین  یمهم زیچ  یتاجر  عقوبی  مردن تو  چته معلومه_

 

 : گفتم  و  بردم جلوتر سرمو زد  برق چشمام کردم احساس عقوب ی مرگ دن یشن  با

 رفت؟  باالخره  پس_

  سکته   آرتا  شی پ  مارستان یب  به  برگشت  راه  تو   بود  اومده   تو   شی پ  که   یروز  همون   اره_

 .  کنهیم

 ؟ ی بعد اتفاقات  خوب بهش لعنت  خوب چه واووو_

  و   بره  راه  تونه ینم  شترهیب   ماه   دو   االن   شعله ...شعله  لیدل  به  سایل  شده   تر  نی سنگ  حکمت_

 دونه یم مقصر رو تو  یقاض

 ی بعد سی ن مهم_

 درمان   یبرا آلمان رفتن عقوبی یدخترا_

 

 نداره  امکان نه شدنیم خوب دی نبا اونا بست خی  هام رگ تو خون

 

 : گفتم

 ؟ یدیفهم هانیعل شن  خوب یبذار  دینبا _

 ...   یحت  من یشد وونهید  دختر_



   یبخر د یبا رو دکتر اون_

 ... یل_

 نشنوم _

 باشه _

 کن  آزاد سند  با  فعال منو بعدشم _

 نه یسنگ  حکمت گم یم دارم  یگیم  یچ یفهمی م تو_

  شعله   ن یهم  و  سوگل  فقط  نداره  وجود   احمد  و   ا یدر  و  ای پو  مرگ  اثبات  یبرا  مدرک  فعال_

 کنم  تمومش  مهیجر پرداخت با تونمی م من شه خوب  اگه شعله اونم مونده

 ... حوا تو_

 ... دی نبا ریام ضمن در گفت  لیوک رو  نایا_

 

 من _یسوگول#

 هفت _و_ هشتاد_پارت #

 

 ا یسون #

 

 شده؟ یچ ریام دیام_

 

 : گفت و  خورد سر چشمش  گوشه از یاشک دوباره حرفم  نیا دن یشن  با

 بشه  عمل  دیبا  قلبش یقلب ی ناراحت_

 

  ن یا  یک   یچ  ی عنی  شدینم   باورم  شدم   پرت  نیی پا  به   بلند  ی جا  هی  از  کردم  احساس   لحظه  هی

 .آخه اومد خانواده  نیا یاعضا  تک  تک سر بال همه

 ا یسون _

 جانم ..ج_



   بده یلیخ  حالم_

 س ین  یا کننده ناراحت یلیخ  زیچ اما...ا_

 بشه  سرم  تو خاک دوباره  و سهی وا ممکنه لحظه هر ای سون هست_

 نگو  پرت  و  چرت عه_

 شه  عمل دیبا  تر  عیسر هرچه_

 باشه _

 

 

 شعله#

 

 ؟ یبمون   تخت  یرو ابد تا  یخوایم دخترم _

 ... لطفا دکتر یآقا_

 ی بزن  زل  گوشه  هی  به  و  یبمون  تخت  نیا  رو  عمرت  آخر  تا  که  یخواینم  یجوون  تو  دخترم_

 ... اگه_

 شه ینم یزیچ  یند دست  از رو ات هیروح  تو اگه_

 

 : داخل اومد  بابا  و شد باز در  نیح  نیهم در

 د ینباش   خسته سالم_

   ممنونم _

 دادم  انجام رو  نیگفت  که ییکارا و  فرم دکتر_

 

 :  گفت و زد  یتیرضا  لبخند دکتر ، دکتر  دست  داد برگه  یسر هی و

 ی باش  داشته زهیانگ و  هیروح یباش   مقاوم دیبا  دخترم   نوبتته  یبعد  هفته_

 ... رفت در  سمت به  و گفت  نویا

 



  زارم ینم  کشتم   خودمو  ریام  واسه  ها  سال  نی ا  تمام.    ریام  جز  نبود   مهم  من   واسه  زیچ  چ یه  اما

  درونم   آتش  چوقت یه   و ام  شعله  من   پاشم تخت  ن یا  ی رو  از  دی با من  شه   تموم  ی زود  ن یا  به

 ...  شهینم آروم

 

 ن یسل#

 

  ی گواه  دلم  ادی ب  هوش  به  رمیام  که  بودم  منتظر   و  بودم  نشسته  سالن  داخل  یها   یصندل  یرو

 ... اومدن  اتاق سمت به  شتابان دکترا  که  دادی م بد

 

 شده یچ نی بگ  توروخدا  دکتر یآقا_

 

 :ترانه

 د ی باش  آروم جون خانم_

 ی چجور_

 

  دست  مرگ با  مارستان یب  تخت رو داشت  ام گوشه  جگر پسرم  کیتار و  بود تار  انگار ا یدن

 ... کردی م نرم پنجه  و

 

 

 د یام#

 

  شد   باز  در  هوی  که  ختم یریم   اشک  و  بودم  داده  ه یتک  ریام  اتاق  شه یش  به  یخفگ   و  بغض  با

 : رسوندم دکتر به  خودمو

 

 خوبه؟  حالش  دکتر_

 



 عمل یکارا زودتر چه هر فقط اومده هوش به ماریب  ستین  ینگران یجا خداروشکر بله_

 ن یبد   انجام رو

 حتما  چشم_

 

 نده  بد خدا_

 

 : مامان

 خدا  ممنونم  ازت خدا یوا_

 

 .... دی کش آسوده نفس  هی و

 

 

 .. بعد  هفته کی#

 

  یال#

 

 کنم؟  کنسل رو ها جلسه امروز د یببخش خانم_

   زحمت ی ب بله_

 خانم  چشم_

   فردا تا ستمین  گهید  مارستانیب  رمیم من_

 خانم  بسالمت_

 

 رو  دکمه  کردم  یط  آسانسور  تا  رو  بزرگ  سالن  و  رسوندم  در  به  خودمو  محکم  یها  قدم  با

 ...  موندم منتظر و زدم

 



  نگ یپارک  سمت  کردم  دایپ  رو  نیماش   چیسو  و   کردم  باز  رو  فمیک  و  رونیب  رفتم  یورود  در  از

 ...  زدم رو موتیر و رفتم

 

 ...  رفتم  مارستانیب  یورود  در سمت و کردم پارک نگیپارک  تو  رو نیماش

 

 ...  داخل  رفتم و  شد باز باالخره  که کردم ریگ آسانسور در پشت معمول طبق

 

 خورد  زنگ م یگوش بدم شانس از

 بله _

 ن؟ یی کجا دکتر خانم الو_

 کنن  آماده  رو عمل اتاق بگو  فقط دم یرس_

 حتما  چشم_

 فعال_

 

  ی ا  گهید   کس  خودمم  جز  شدم  متوجه  تازه  که  دمیشن   رو  یک ی  یصدا  یگوش   کردن  قطع  با

   ی آقا هی با و  چرخوندم سرمو هست  هم

 ... شدم  چشم  تو چشم جذاب و پی خوشت

 سالم_

 نشدم   متوجه اول دیببخش  سالم_

   سی ن یمشکل_

 ممنون _

 ؟ یدکتر_

 بله _

 ی باش موفق_

 ممنونم _



 ... چ_

 

 : گفتم  موند نصفه  حرفش آسانسور در شدن  باز با

 اجازه  با_

 همراتون   به خدا_

 

 ....  افتادم راه عمل اتاق طرف  به و کردم  عوض  رو لباسام ع یسر و  رفتم اتاقم سمت به

 

  و   کرد   تموم  گهید   ماریب  کردمیم  فک  یحت   بشم  خسته  شد  باعث   و  نبود  ی خوب  اریبس  عمل

 ...   شد تموم عمل و  شدم موفق باالخره اما بمونه زنده که بود نی ا در می سع تمام

 

 سمتم  اومدن یمرد و زن عمل  اتاق از خروجم محض به

 چطوره حالش  خانم_

 نه  ای  داشته ی اثر که دی د  دیبا  اما موفق ی ول بود سخت  عملش_

 دکتر  خانم  ممنونم یلیخ_

 نده  بد خدا بازم  کنم یم  خواهش_

 

  باال   ییابرو  شدم  چشم  تو  چشم   آسانسور  داخل  مرد  همون  با  رفتم  جلو  قدم  هی  که  نیهم  اما

 :  گفت و داد

 ؟ یبود   تو  دکترش_

 بله _

 چطوره  حالش خوب  چه  اوووه_

 نه  ای  داده  جهینت که دی د  دیبا  شد  تموم خوب که عملش_

 ممنون  هوووم_

 



 ... د یلرزیم دستام دمش یدی م وقت هر چرا دونمی نم گذشتم کنارش  از عیسر و

 

 من _یسوگول#

 

 هشت _و_ هشتاد_پارت #

 

 

 ریام#

 

 ... ای خدا بده  صبر شعله دکتر شده   االنم ومد ینم  دختره ن یا ختیر از خوشم اصال

 

 : گفت  دنمید  با نیمیس

 ؟ یکنیم یغلط چه  نجای ا تو_

 

 :آقا محمد

 . نیم یس عه_

 . کنهیم نرم  پنجه و  دست مرگ با داره تو  اون  نیا بخاطر من گل دسته دختر هیچ_

   شده سایل  با  یباز وارد  خودش شعله نداره  یگناه که ریام_

 . نشه شی زیچ دخترم _

 . شهینم_

 

 : گفت من  به رو آقا محمد

 . مادره پسرم  ببخش_

 . سی ن یمشکل_

 



  سوگل   عکس   دن ی د  با  کردم   روشن  مویگوش  نشستم   ها  ی صندل  رو   راهرو  طرف   اون   رفتم

 . شد جمع چشمام تو اشک

 ! ی رفت زود چه

 

 ا یسون #

 

   کردم وصل رو تماس   و دمیکش لبم  به یلب رژ

 ! بله؟_

 . زمیعز سالم_

 ؟ یخوب  جونم  دیام سالم_

 . شرمنده رونیب  میبر  امی ب تونمینم امروز تی بخوب خانم یمرس_

 . سین  یمشکل زمیعز  نداره ب یع_

 . شرمندتم  ییجا  هی از د یبازد نکهی ا و  هیکار داد قرار هی_

 . رمیم دوستام   با دشمنت _

 .  برم  من فعال برو  پس  خوب_

 . زمیعز بسالمت_

 

 ... انداختم باال یا شونه و  تخت  رو کردم پرت  رو یگوش

 

 مهرداد#

 

 جان؟  دی ام میبر_

 . داداش  میبر_

 

 : دیام



 . شهیم بسته قرارداد نی ا یگیم  تو  یعنی_

 .شهیم که معلومه_

 .مهمه ی لیخ واسم چون خداکنه_

 . شهینم  بهتر نیا از ریام کار_

 

 ...   مید یخند هم با دو هر

 

 

 ...  رستورانه اون به می دیرس بالخره

 

  یمعرف  داشت   رو  جا   همه زبانیم  داخل م یرفت   اومدن  سرمون  پشت  ه یبق  و   جلو  از  د یام  منو

 ...  رو طیشرا نکهی ا و کردیم

 

 : احتشام

 قبوله؟  خان دی ام خوب_

 

 : دیام

 . میببند  رو داد  قرار دیباش  لیما اگه بله_

 

 :یصفر

 شه؟ یم شما نام  به رستوران سهام از درصد  چند االن جان دی ام خوب_

 

 : احتشام

 .  دی ام هم  سوم کی و  هستش خان ریام مال سهام هفتم سه معلومه خو_

 



 :یصفر

 ؟ یچ  ما سهام پس_

 

 : احتشام

   جانه ریام مال  هفتمش   سه بگم دی با  البته رستوران نیا کل سهام_

  م ی دار  سهام  هفتم  کی   هم  من  یهمگ  هفتمه  کی  سهامتون  یصفر  یآقا  شما  دیام  هفتمش  دو  و

 . هفتم سه  جان ریام یول

 

 

 : گفت و داد  تکون احتشام حرف  دییتا  نشونه به یسر یصفر

 . می کن شروع  نیهست  لیما  خوب_

 

 :  دیام

 . هستن  ما  یها  کیشر جز هم  جان مهرداد البته_

 

 . داد ادامه  دی ام که انداختن بهم  نگاه  هی یصفر و  احتشام

 . هستش جان  مهرداد مال هفتمش ک ی و  دارم هفتم  کی هم  من_

 

 : گفت و  داد  تکون یسر ن یتاشک

 ؟ یندار یمشکل شما جان  مهرداد خوب_

 م؟ یکن  شروع ریخ_

 

 : دیام

 . دی کن شروع_

 



  البته   زدیم  برق  دی ام  یچشما...  احتشام  به   داد بعدش  و  کرد  امضا  رو  برگه  چند   هی  یصفر

 . بود ی زیچ خودش عظمت  ن یا به  رستوران نی ا تو  داشتن سهم داشت  هم حق

 

 : گفت یصفر که شدن بلند  جاشون سر از همه

   مبارکه_

 

 : گفت و  اومد زبانیم همه  با دادن   دست از بعد

 ن؟ ی دار لیم یچ_

 

 : احتشام

 زحمت  یب  ییچا  هی_

 

   من_یسوگول#

 نه _و_ هشتاد_پارت #

 

 : دیام

 . خورمیم  قهوه هی من_

 

 :یصفر

 یی چا_

 

 ... دارم سفارش قهوه منم

 

**** 

 ... ام_



 

 ...  بود زده زل جا هی به  تیعصبان  و  نفرت  تمام  با دیام

 

 . داداش دیام_

 

  خودمم   که  گرفتم  نگاهشو   رد  برگشتم  انگار  نه  انگار  اما  دادم تکون  صورتش  یجلو  یدست

 ... زد خشکم

 

 ... زد داد  و  زیم اون سمت رفت  شده مشت یدستا با و  دیپر  جاش از برق مثل دیام

 

 . یییییی عـــووووض _

 

  ن یزم  به  خورد  دیام  مشت  نیاول  با  پسره  دی پر  روش  از  رنگ  دیام  یصدا  دنیشن   با  ایسون

 ...  زدنیم غی ج بودن  اونجا که یکسان همه

 

 ... خون کرد اروی  دهن پر  کنم جداش  خواستم و  رفتم دیام سمت به

 

 . داداش  دیام هیکاف_

 . رهیگیم منو ناموس دست  روشن  روز تو نیبب _

 . داداش  ا یب  کوتاه_

 

 : گفت شدیم بلند که یحال در پسره اون

 .اصال کردم ی کار خوب_

 

  زد یم بهش  مشت مشت برد هجوم سمتش  به که بود یکاف  دیام زدن آتش یبرا حرف  نیهم

 ..  ن یزم رو افتاد جنازه مثل گهید  که اونقد



 

 ... گهید  هیکاف  داداش_

 

 : گفت غیج با  ا یسون  که کنار اومد  بود شده خسته  خودشم انگار که دیام

 . یییییلعنت ش یکشت_

 

 من _یسوگول#

 

 نود _پارت #

 

 

 ریام#

 

 . ی ه کنهینم ول  هیک یلعنت خورد زنگ هزارم بار یبرا سرهم  پشت میگوش

 کردم وصلش   اسمش به توجه   بدون و  برداشتم رو یگوش

 . دییبفرما_

 

 .ترمز رو  زدم ممکن شکل ن یبدتر به  گوشم تو  مونا یصدا دنی چیپ  با

 

 ! ؟یخوب  جان  مونا_

 چطوره؟  آرتا یخوب  تو  داداش یمرس_

 . می خوب زمیعز یمرس_

 خوبن؟  دیام و  مامان_

 !چرا؟ ن یستین خبر چه خدمتت دارن  سالم خوبن همه_

   داداش نپرس _



 

 : گفتم دلم  به افتاد  ی ترس حرفش ن یا با

 شده؟  یزیچ_

 ... آنا_

 !! ؟یچ آناااا_

 . س ین  یدیام  گنیم دکترا فقط خوبه حالش داداش  باش آروم_

 

 : گفتم  و  زدم فرمون به ضربه  چند مشت با

 ! ؟یخوب خودت_

 . میدرمان  تحت که فعال_

 . خوبن نی آرت و نیآرم اووووف _

 چطوره؟  شعله یمرس خوبن_

 . ادیب  بهوش می منتظر کردن عملش امروز_

 . شهیم خوب شاهللایا یبسالمت_

 .یمرس_

 ! نشم؟ مزاحمت_

 . خواهرم یمراحم_

 ! ؟ یکنیم  یرانندگ_

 . اوهوووم_

 .  فعال برو  پس_

 . خدانگهدارتون_

 

 ...  یکنار یصندل رو کردم پرتش و کردم  قطع رو یگوش

 

 . کردم باز رو  ام یپ  ناخواسته دم یشن  امشویپ  یصدا دفعه نیا که



 

 ؟  یچطور سالم_

 

 : نوشتم  و  باال  دادم  ییابرو

 ! شما؟ سالم_

 

 : نوشت که دی نکش یطول

 . همدم کی_

 

 : نوشتم  و  زدم ی پوزخند

 .کن یمعرف_

 : نوشت

 . یبا یمن نظر  ریز بدون ی بر که جا  هر تا_

 

 ...   یچ یعن ی ووردم ی م در شاخ داشتم گهید

 

 : گرفتم تماس  باهاش عیسر

 ... نظر  مورد مشترک دستگاه_

 

 . شدم دور اونجا از و کردم  عوض سرعت  با رو دنده.  عهههه

 

 

 ترانه #

 

 :آرتا



 . گهید  بود من نوبت خو  یتر عه_

 . بود من نوبت طونیش پسر_

 ... هستم  ی تاجر آرتا  من دمیم نشونت  دفعه نی ا خو عههه_

 

 : گفتم و  دادم قلقلکش  محکم که دی خند حرفش ن یا با خانم نیسل

 ! باز؟ بگو!؟ی ک تو_

 .یتاجرررر آررررتا_

 ... آ_

 

 ... داخل اومدن دی کشیم داشت  رو ا یسون دست  که د یام و  شد باز  ضرب هی  با ی ورود در

 

 : خانم نیسل

 . شدهی چ دی ام خبرته چه_

 

 : ا یسون

 . توروبخدا  کن ولم_

 

 : دیام

 . هرزه ببند زرتو زر_

 

 .  م یکرد ینگاه   بهم تعجب  با  خانم  نیسل منو

 

 : خانم نیسل

 ! ستم؟ ین شما  با مگه_

 



 . کرد  نگاه بهمون یسوال و د یرس در از هم ریام نیح  نیهم در

 

 :ریام

 ! خبره؟ چه_

 

 : دیام

 . کن جمع لتو یوسا اتاقت تو  باال برو_

 

 : ا یسون

 ... یییی ام_

 

 : دیام

 ! ؟یدینشن   برووووو  گفتم_

 

 : گفت و  گرفت رو دیام دست ریام. باال  رفت ها  پله از عیسر دی ام داد با  ا یسون

 ! داداش؟ چته_

 

 : دیام

 .من  یعمو  پسر مان یا دست تو زارهیم دستشو رهیم من ناااموس...  من زززن...ز_

 

 .  میزد  زل دیام به  گرد ییچشما  با همه

 

 : خانم نیسل

 ! ؟یگی م یدار یچ_

 



 : دیام

 .  خودم  یچشما با  دم ید  خودم_

 

 ... رون یب  رفت خونه از و کرد تنش  دوباره  کتشو  آتش گلوله مثل ریام که شدیچ  دونمینم

 

 ... دنبالش  برم که کرد اشاره خانم  نیسل که دادم   تکون یسر

 

 . ریام داداش_

 

 : گفت و  سادیوا  جاش سر یول  برنگشت  صدام دن یشن  با

 ! بله؟_

 ن؟ یریم ن یدار کجا_

 ... خاک ریز  بفرستم  رو آبرو یب اون  رمیم_

 

 : ا یسون

 ! سی ن ی ازین_

 

  داد   ریام  که  رفتیم  داشت دستش تو  چمدون  که  میبرگشت ایسون   یصدا  دنی شن  با  ریام  منو

 .زد

 !کجااااا؟_

 

 : ا یسون

 ! هست؟  تو  به  دادن جواب به ی ازین_

 

 :ریام



 . عیسرررر اتاقت تو  گمشو برو هست  بله_

 

 : دیام

 . بره بزار داداش نه_

 

 :ریام

 ... ام_

 

 : خانم نیسل

 . کنمینم قبول خانواده عروس  به  رو یدختر نی همچ من_

 

 ... داخل  رفت و ن یزم رو دی کوب عصارو و

 

   من_یسوگول#

 ک ی _و _نود_پارت #

 

 : ا یسون

 ... دونینم من من توروخدا  نکن  بدم حی توض  واست بزار دیام_

 

 : دیام

 .   برو نزن زر گهید_

 

 :ریام

 . گهید  برو_

 



 : گفتم

 . بده حی توض د یبزار نه_

 

 :  گفتم  ا یسون به  رو زدن زل بهم گرد ییچشما با ریام و دیام

 . میشنو یم  بگو_

 

 : گفت و کرد پاک  اشکشو قطره ا یسون

 . رونیب  میبر  دنبالم  ادی ب امروز...ام  بود قرار د یام...ام_

 

 ! خب؟_

 

  دادن   بهم  رو  اونجا  آدرس  و  انی م  اونام  که   گفتن  زدن   زنگ   بعد  قه یدق  چند   دوستام  بعدش _

  دوستام   با   گفتم   منم   زد   زنگ  خودش   که گهید روز  هی  بزاره  قرارمونو  بگم   د یام  به خواستم

 ... ادیب  تونهینم  گفت خودش  چون رمیم

 

 : دیام

 . هااان بود  پسرعمومون دوستت_

 

 : گفتم دیام شده مشت یها دست سمت رفت چشمم

 . می بشنو شو هیبق خوب یباش  آروم شهیم دیام_

 

  مان یا  که  بود   خاموش   زدم  زنگ  بهشون  یچ   هر  نشد   ها  بچه  از  یخبر  اما  رفتم   منم   بعدش _

 ... روم روبه نشست اومد

 

 (رستوران به بک  فلش)ایسون #

 



 سرم  به  ناجور  فکر  جور  هزار  نداد  جواب  بازم  اما  زدم  زنگ  الریآ  به  هزارم  بار  یبرا

 .زدیم

 . هیحرف چه ن یا احمق خدانکنه گفتم و می شونیپ  تو  زدم دست  با .کردن تصادف  نکنه+

 ... مناسبت  چه به  اما کنن رم یغافلگ خوان یم نکنه+

 

 . سالم_

 

  بست   خی   هام  رگ  تو   خون   لحظه  ه ی  مانی ا  دنید   با  دادم  تکون   سرمو  ییآشنا  یصدا  دنیشن   با

 : گفت که

 خورده؟  موش رو سالمت_

 . سالم... س_

 ! کو؟ دیام یکن یم چکار نجای ا عمو دختر یخوب _

 . ام یب  دخترا  با  شد قرار ستین  دیام..ا_

 .   نمتیبب  نجا یا  که بود قسمت یاوک_

 

 .  موند  ثابت  دستام رو  نگاهش که زدم زل بهش  تعجب  با

 

  رو   د یام  لحظه  هی  تو.  موند   حرکت  یب   دستاش  ن یب  دستم.شد   مانع   بردارم   دستمو  خواستم   تا

 ...   سمتمون اومد  شده  مشت ییها  دست  با  که دمید

 

   من_یسوگول#

 دو _و _نود_پارت #

 

 د یام#

 

 کنم؟  باور حرفتو دیبا  چرا من_



 . تهیواقع  چون_

 دممم ید  خودم_

 . نبود  من لیم به  اما یدی د_

 

 :ترانه

 . دینکن  عجله  باشه  ا یسون با  حق دی شا د ینکن ینجوریا حاال خو_

 

 . دمی د اون دست تو دستشو  خودم عجله ی گیم بازم عجله_

 

 :  گفت و داد  تکون یسر ا یسون

  بخشمت ی نم  گه ید  من   روز  اون  یدیفهم  قتویحق   یرو  اگه  اما   دیام  رم یم  من  باشه _

 .خداحافظ....

 

 شعله#

 

  واضح   یچ   همه  کم   کم  یول  دم ی دی م  تار  کردم   باز  کم  کم   چشمامو  کمرم  سوزش  احساس  با

 وصل  بهم  که  دستگاه  عالمه  هی  و   تخت  رو  جنازه  مثل  و  مارستانیب  اتاق  معمول  طبق  شد

 ...   بود

 

 . دیاومد  بهوش بالخره_

 

 . دم ید  سرم باال پرستار هی  و کردم  بلند سر یک ی یصدا دن یشن  با

 

 . کنم صدا دکترتو  رمیم من_

 

 



 ...زدم  زل اتاق سقف  به  و دادم قورت  رو دهنم آب

 

 یال#

 

 : نویم

 ! ؟ی دید  دموی جد پروژه  دختر_

 ! تو  یدار یا حوصله عجب  یول اره_

 ... بردم ارث به  بابام از_

 . گه ید ی ا وونهی د_

 

 : گفتم  م یچرخوند در طرف   به سرمونو  به  دو  هر در به  ضربه چند خوردن با

 ! بله؟_

 

 . تو اومد یموسو خانم  و شد  باز در

 

 . اومده بهوش شعله مارتونیب  دیببخش   دکتر خانم_

 ! ؟  خوبه االن اومد  بهوش عه_

 . نزد یحرف یول  خانم بله_

 . اومدم باشه_

 

 : گفت نویم  که شدم بلند  جام از عیسر

 . شه یگریج  دختر  نیهمچ  عاشق د یبا اروی  اون_

 ... ببند  دهنتو_

 

 ... رفتم اتاق در سمت  به و



 

*** 

 

 ! خوبه؟ حالتون ی اومد بهوش  به  به_

 

 : گفت و کرد باز لب بالخره  یول  بود  دیسف  دوغ مثل که رنگش

 . خوبم من  ممنون_

 ه؟ یچ اسمت_

 .شعله_

 ل؟ یفام_

 ی فدو_

 پدر؟  نام _

 . محمد_

 مادر؟  نام _

 . ن یمیس_

 ؟ یی نجایا چرا خب_

 . شم  بلند تونستم ینم  بود عمل برا کنم  فک چون... چو_

 .نم یب  باال ببر  رو دستات  یخانم خوب نیآفر هووم_

 

 .  باال برد  دستشو دوتا هر

 

 .منظورمه انگشتات البته بده  تکون پاهاتو آهسته آهسته حاال خب_

 

 . تونم ینم.. ینم_

 . یتون ی م تو  بکن  تالشتو_



 

 . شهینم نه  نه_

 . نکن تی اذ خودتو خوب یلیخ_

 

 شعله#

 

 ! نه؟  مگه نشدم  خوب_

 . یش  بلند کن یسع_

 

 و  نیزم  کف   گذاشتم  بردم  پاهامو  آروم  آروم  و  نشستم  تخت  رو  داشتم  که  یتاوان   تمام  با

 . تخت به  خوردم محکم و  سمیوا  نتونستم  یول نداشت   یدرد کمرم شدم  بلند  آهسته

 

 : گفت و  زد یلبخند  دکتر

 

   من_یسوگول#

   سه_و _نود_پارت #

 

 . یکن  عادت تا  ی ش بلند یکن امتحان خودت با  خودت  ییتنها   یوقت  کن یسع_ 

 . ممنون_

 . کنم یم  خواهش_

 

 ... باهم رون یب  رفتن پرستار و دکتر

 

 یال#

 



  تخت   رو  مدت  هی  نکهیا  بخاطر  فقط  االن  شه  بلند  تونهی م  و  داده  جهینت  عمل  نداره  یمشکل_

 . تونهینم  نداشته  تحرک و  بوده

 .  خداروشکر خب_

 

 

 یراو#

 

  شه یهم  ماه  یول   مونهیم  پنهان  همه  نظر  از   که  زهایچ  چه  چرخهیم  جور  هزار  و  گرده  نیزم

 . شد خواهد آشکار ها  دروغ  و رازها تمام  ی روز هی و  مونهینم  ابر پشت

 

 د یام#

 

 .  نشستم  مامان به رو روبه مبل یرو کالفه

 

 ! خب؟_

 

 : گفتم و کردم نگاهش یسوال شدم چشم  تو  چشم مامان  با و  کردم بلند سرمو تعجب  با

 ! خب؟ که خب_

 شد؟ یچ ای سون پسرم_

 . دادم طالق درخواست  یچیه اووووف _

 

 :ترانه

 . ی کرد اشتباه_

 

 : داد ادامه م یکرد نگاهش  تعجب  با  مامان منو



 .... باشه  گفته راست اگه_

 ... ترانه گفت یم دروغ  داشت اون_

 

 : مامان

 باشه؟  گفته راست اگه ترانه بگو هیکاف_

 

 :  ترانه

 . شهیهم  مثل نیکرد  قضاوت زود شما_

 .  نگو  پرت  و  چرت دختر عهههه_

 

 ...  باال   رفتم و  افتادم راه ها پله سمت

 

 یال#

 

 ؟ ییکجا  پس  زمیعز_

 . کمینزد  اومدم_

 بود؟   یک پروازمون فقط_

 . زمیعز گه ید  ساعت چند اووووم_

 .منتظرم  یمرس_

 . یگودبا_

 . یبا_

 

  ی رو  آقا همون دنی د  با  رونیب  زدم اتاقم  از میشگ یهم غرور  با  و انداختم  فمی ک تو  رو یگوش

 ...سمتش  رفتم و دادم  باال   ییابرو ها ی صندل از یکی

 



 . سالم_

 

 : گفت عی سر صدام دن یشن  با

 . سالم... س_

 د؟ یکنیم چکار نجا یا_

 . ادی ب بهوش شعله نشستم_

 

 : گفتم و  زدم ی پوزخند

 . اومده بهوش _

 . ممنون یلیخ  هان_

 بدونم؟   اسمتونو شهیم فقط کنم یم  خواهش_

 . یتاجر  ریام هستم ریام_

 . اجازه با  خوشبختم_

 . بسالمت_

 

 ...  کردم کج  رشیپذ  در سمت راهمو

 

 ...  شد روشن م یگوش صفحه نگی پارک به  دنیرس با

 . همونه دونستمیم ناشناس  شماره ه ی از امی پ هی

 . ها ی بد  انجام درست کارتو  تهی عفر سالم_

 

 : نوشتم براش عیسر

 . حتما سالم_

 

 : نوشت



 ؟ یدی شن خوووامیم اونو من_

 . فعال چشم_

 . شو گم و گور_

 

  فرو  فکر هزارتا  به  و فرمون  ی رو گذاشتم سرمو ن یماش  تو  نشستم  و کردم  قطع رو  یگوش

 . رفتم

 

 من _یسوگول#

 چهار _و _نود_پارت #

 

 

 . گرفتم رو مایر شماره و  برداشتم رو یگوش

 

 بله؟ _

 ! ؟ یخوب جان مایر سالم_

 ؟ یخوب  تو  جون  یال سالم_

 . دارم پرواز  شب فردا من یمرس_

 . عجب  چه عه_

 . ما یر شدم خسته  گهید_

 . نمتیب یم خو نداره ب یع_

 ؟ یهست  یی جا تو_

 .اره_

 .فعال پس یاوک_

 . بسالمت_

 



 ریام#

 

 د؟ یکن  امضا رو نایا شهیم  دیببخش  آقا_

 . نمیب  بده_

 

 . کردم امضاشون  و  برداشتم  رو برگه چندتا

 س؟ ین یامر من  با_

 ! شد؟یچ  هیترک قرارداد اون چرا_

 . دی ببند رو قرارداد  نیبر  دیام آقا و  شما شد قرار گه ید ی چیه_

 . ممنون_

 

 .زهیبر هم  به  تمرکزهام تمام شد باعث  میگوش یصدا

 . یبا  رسهیم دستت   به پاکت  ه ی۹ساعت فردا+

 

 ؟ یچ یعن ی زدم زل یگوش به  گرد ییچشما با

 ! باشه؟  تونستیم  یک ناشناس شماره

 

 

 شعله#

 

 شد؟ یچ  سایل ف یتکل  مامان_

 . آزاده فعال سند با_

 ...   تو د یبا اون که شهینم_

 

 . موند نصفه  حرفم خورد در به  که ضربه چند با



 

 ن؟ یخوب  خانم  شعله خوب_

 . بله_

 ن؟ یندار  درد_

 . نه_

 ؟   یبد  یتونیم  تکون پاتو_

 . هنوز نه_

 

 داد   تکون یسر

 

 من _یسوگول#

 پنج _و _نود_پارت #

 

 

 د یام#

 

 . یببر یتون ی م نداره ی مشکل کردم یروبررس پرونده اون_

 ... ممنون آقا بله_

 

 . خورد  زنگ تلفن  نیح  نیهم در

 . بله_

 . ینباش   خسته داداش  سالم_

 !خوبن  هیبق  خوبه حالت جان  آنا به  به سالم  کیعل_

 ن؟ یچطور شما میخوب  همه یمرس_

 .   یعال_



 خوبه؟  ایسون _

 . ارین  اونو اسم اوووف _

 چرا؟ وا_

 خبرا؟ چه واست گمیم بعدا الیخ یب_

 . یسالمت_

 ن؟ یکرد چکار_

 . میگرد یبرم گهی د هفته  دو بگم زدم زنگ_

 من؟  جاااان_

 . تو  جان_

 ! شد؟ یچ  درمان ن یخوب خودتون شکرخدا خوب_

 . هست  ها حاال حاال هووووم _

 . می منتظر نی ایب  یبسالمت  پس باشه بابا یا_

 .  ممنونم _

 ! جلسه؟ برم  دی با  یندار یکار_

 . برو  داداش نه_

 .ی با_

 . برسون  سالم  یبا_

 . فعال رسونمیم رو تیبزرگ_

 

 . رفتم اتاق در سمت  و شدم  بلند کالفه

 

 

** 

 بعد  هفته کی

 



 ترانه #

 

 

 : خانم نیسل

 . ها بدن  انجام درست کارشونو  بسپار_

 . حتما چشم_

 . م یدی م بهشون بخوان هرچقدرم منظم بگو_

 . یاوک_

 

 :آرتا

 . خوشحالم چقدر هوراااااا_

 

 جون؟  آرتا میبر  خوب_

 . می بر بزن اره_

 . باال_

 

 . رفتم سالن  در سمت  به و  گرفتم رو  آرتا دست

 

  که   کرد  سفارش   خانم   نی بد  انجام  رو   کارتون  دقت   با   بشه   رنگ   عمارت  کل  قراره  خوب _

 . دهیم بهتون   نیبخوا چقدر هر

 

 : گفت ها  نقاش  اون از یکی

 . چشم یرو به  حتما_

 . نکنم   سفارش گهید  سرکارتون  دیبر_

 



 . شد  اطیح وارد  عمارت در  از ایسون داخل رفتن  نکهیا محض به

 

 .   ومدیم سمتم  به  داشت استوار ییها  قدم با

 

 . سالم_

 ! ؟ یکنیم چکار نجایا سالم... س_

 ! ؟یکرد فرض عمارت خانم خودتو رفتم من هیچ_

 ! تو؟ یگ یم یچ_

 .  یزد  شیآت  تو  مویزندگ بره نیی پا گلوت از خوش  آب  هی زارمینم  جون دختر کن  گوش_

 هااااان؟_

 . جون دختر ستمین  خور یسر تو  ساده ای سون اون گه ید  من درد_

 ! سرت؟ به زده_

 . بپرس تی عوض  داداش  اون از برو_

 

 

 ! خبره؟  چه نجای ا چه ی عنی داداش  یچ

 

 . جواب  یب  سوال هزارتا با  موندم  من  و  بود رفته گهی د ا یسون که اومدم خودم به  یوقت

 

 

 شعله#

 

 . خورد یم هم به  حالم تخت ن یا یرو بودنم  از شدم خسته گهید

 

 . نیی پا بردم کم کم پاهامو  خدا نام وبا   تخت  رو نشستم کم کم



 

 . کرد رمیگ نی زم کنه فک یعوض اون بزارم دی نبا پاشم دی با من کن  کمکم ایخدا

 

 .  شدم بلند آرام آرام و بستم چشمامو

 

 . خوردم تخت به محکم  شدنم بلند  محض به اما

 

 . نبود  خودم دست کنترلم گهی د  و  شدم یحرص کرد سی خ هامو گونه هام اشک

 

 . سی ن بردار  دست  اون یدون ی م خودت. خدا بشم  ریگ نیزم دیبا من چرا چراااااا آخه_

 

 . کنه یم نابودمون  دوباره  راحت الی خ با پس شدن الیخ یب که هم ریام

 

 . بود برداشته رو اتاق کل هق هق یصدا

 . شدم یم  بلند  دیبا  من کنه لهم  بدم رو اجازه نی ا نبودم یدختر من یول

 . زارمیم  دلت   رو   زیچ  همه   داغ  شمیم  بلند  ی ول  نشم   پا  من  ومد ی م  خوشش  خواسته   خدا   از  اون

 

 یال#

 

 

 ؟ یراض کارش از خبر چه  خوب_

 ....چش تو چطور دونمی نم من  یول.م یراض یلیخ_ 

  ی لیخ  من   ی کنیم  فک  خودم  مثل  ی بود  اطاعت   به  مجبور  ینداشت   یگناه   تو   سسسس یه_

 ؟ میراض

 . نبود  فطرت پس  نقدی ا زن نی ا کاش_



 .دهیکش شی آت به  انشیاطراف یزندگ و  هست که حاال_

 . ندارم ازشون ی خبر  گهید  رفتن یوقت  از مونا و  آنا از خبر چه_

 . آلمان رفتن  شنیم خوب نکهیا  هوس به بدبختا  چ یه_

 . ببخش  منو ا یخدا  رمیبم من یاله_

 . اونه کار میش  دهیبخش که می نکرد  یگناه ما صدبار نیا_

 . ناهار م یبر پاشو .  بگم یچ_

 

 ریسراز  دلم  تو  یب یعج  غم  افتاد  بهش  چشمم  ی وقت  تو  میرفت  خانم   دهیفر  همراه  و  زدم  یچشمک

 .  شد

 

 من _یسوگول#

 شش _و _نود_پارت #

 

 

 ریام#

 

  بود   قرار  نایا  آنا  که  یشب  قایدق  خوب  اما  آدرس  هی  جز  دمی فهمینم  پاکت  اون  از  یچیه  من

 . رفتمیم آدرس اون به  دیبا  برگردن

 

 

  شه  خبر با  خودت و خودم جز یکس اگه نوشته ی ول بزارم انیجر در  هم ه یبق  داشتم  دوست

 . شهیم بد

 

 . دونست یم خدا داشت  چکار باهام  خواستیم یچ ازم  و بود ی ک دونمینم

 

 :آرتا



 ! خوشگله؟ چه ی دید  لباسامو بابا_

 . باشه  مبارکت پسرم اره_

 .  یی بابا_

 جانم؟ _

 . شده تنگ مامان  واسه  دلت دوباره_

 

 .  دمی کش دستشو و  زدم یلبخند زود  یول  شدم حرفش در غرق لحظه هی

 . شهیم تنگ مامانت  واسه دلم  شهیهم من_

 . نمشیبب شدیم کاش_

 

 

 . شدیم تازه من داغ  انگار زدیم که یحرف هر با

 

 . شدیم پسرم  کاش یا_

 گردونه؟ ینم برش همون به خدا چرا خوب_

 . رفت گهی د رفت ی ک هر پسرم هههه_

 ه؟ یخوب  ی جا اونجا اونوقت _

 .اره ا یبعض واسه_

 ؟ یچ من مامان واسه_

 

 : گفتم غم از مملو یقاط ییصدا با کنم کنترل اشکامو  نتونستم گه ید و  دادم قورت بغضمو

 . پسرم  دمی د من  که بود یکس  نیتر  مظلوم مادرت_

 ! واقعا؟_

 .اره_

 مظلومم؟  منم_



 

 . دم یشن  رو ترانه  یصدا که بدم   جوابشو خواستم

 . مظلومن ها بچه همه_

 

 .کرده هیگر  بود معلوم بود   شده قرمز و اشک بود   چشماش پر

 

 د یام#

 

 

 . میبخور هوا  کمی  ششششیآخ_

 

 . خورد زنگ میگوش اطیح داخل یفلز ی صندل ی رو نشستنم محض به

 . بله_

 . مهرداد منم  دیام_

 ! ؟یخوب  داش شده  یزیچ_

 . فرودگاه رهیم داره ایسون _

 

 : گفتم و  جام سر نشستم خی م ایسون  دن یشن  با

 . زود کن امکیپ  واسم رو...آدرس...آ_

 . باش_

 . امیم االن_

 

 

 . رفتم الیو  سمت بدو   بدو با و کردم  قطع رو یگوش

 



 : مامان

 ... شده  یزیچ دیام_

 

 .  خوردم ی کی به  محکم که خبره چه پاهام جلو دونستم ینم  اال رفتمیم باال ها  پله از عجله با

 

 . نشست  ی کی سر باال ها  پله ن ییپا  که کردم باز  چشم آرتا  غیج  با گفتم  ی اوووف کتفم درد از

 

  ی ب   یصورت   و  بسته  ییچشما  با  که  ترانه  دنی د  با   نیی پا  اومدم  ها  پله  از  عیسر  و  کنجکاو

 . د یپر سرم از فکر بود   افتاده ها کیسرام کف  جون

 

 ریام#

 

 ؟ یزد غیج چرا ییکجاااا چراااااا پسرم_

 . زدم داد  و  رسوندم ها پله خودمو هراسان

 ..... آرت_

 

 .   دیچسب ها  پله به  پاهام  انگار روم  به  رو صحنه دن ید  با

 

 : مامان

 . زوووود  اورژانس دیبزن  زنگ_

 

 

 :کرد یم تکرار  و سرش تو  زدیم دست با محکم دیام

 . فته ین  واسش  یاتفاق دمیم  قسمت خدا خدا یوااااا  قاتلم رهیبم  اگه کردم من_

 



 

 : گفتم

 خبرههههه؟  چه نجا یا_

 

 .  اومد سمتم به  اشک از پر یی چشما با  صدام  دنیشن با آرتا

 

 . بغلم  تو  انداخت خودشو

 ...  جونم  یتر بابا_

 

 . شهینم  شیز یچ باش آروم  سسسسیییییه_

 . یدیم قول_

 ... آخ_

 . بده قول_

 . دمیم قول باش_

   من_یسوگول#

 هفت _و _نود_پارت #

 

 . شد راحت الم یخ_

 ! شد؟  چش نمی ب  بگو_

 . نیی پا شد پرت اونم کرد برخورد بهش  ها  پله از عجله با عمو_

 . مارستانیب می بر  ما جون مامان شی پ برو  تو باشه  خوب یلیخ_

 .ام یب  منم_

 . یمون یم شما  رینخ_

 ... خواه بابا_

 . چشم  بگو گمیم یچ هر_



 . چشم ..چ_

 . نیآفر_

 

 : گفتم  نشستم  دیام کنار نییپا  رفتم و  شدم بلند ها پله رو از

 . مارستانیب م ی بر هم ما شو حاضر برو  داداش  شهینم ش یزیچ_

 . باشه_

 

* 

 

 . اورژانس بخش به  یراحمدیم دکتر_

 . اورژانس بخش به  یراحمدیم دکتر_

 .... وی س یآ بخش به  یاله خانم دکتر_

 

 . میرفت سمتش  به  رونیب اومد  دکتر و  شد باز عمل اتاق در

 

 : دیام

 حالش؟ _

 

 :دکتر

 ن؟ یدار  باهاش  ینسبت چه_

 

 : دیام

 .... چطو حالش گمیم_

 

 : گفتم



 . دیییییام_

 

 : گفتم دکتر روبه

 . سین  خوب حالش دیببخش _

 

 :دکتر

 ؟  د یدار باهاش ینسبت   چه کردم عرض_

 . زنداداشمه_

 داداش؟  ن یهم زن_

 . شما به  داد  عمرشو یک ی نه_

 .  یاوک_

 

 

 : دیام

 . بگو کن لطف  حاال_

  باند   که  ستین  قیعم هم  سرشون  زخم  نداشتن  هم  عمل  به  ازین   خوبه  خوشبختانه  حالشون_

 .  شد یچیپ

 

 :ریام

 هوشه؟ یب  االن_

 . بوده یکم فاصله از خوشبختانه کنه یم تشیاذ  سرش درد فقط نه_

 

 : دیام

 مش؟ یببر م یتونی م االن.شکر اااایخدا_

 . دهی ند ضربه سرش م یش مطمئن که بمونه  امشب بهتره نانیاطم واسه اما بله_



 

 : گفتم

 . دیکرد لطف  بده  رتونیخ خدا_

 

 : دیام

 . دکتر  ممنون_

 

 :دکتر

 اجازه  با  نده بد خدا_

 

 هشت _و _نود_پارت #

   من_یسوگول#

 

 

 . بخورم  آب کمی برم  من دیام_

 . داداش برو_

 

 . شه  باز آسانسور در  بودم  منتظر و  دمی کش گردنم به یدست کالفه

 

 .  داخل رفتم و شد  باز بالخره که

 

 . می شد چشم تو  چشم  قایدق خورد گره چشم دوتا  به  چشمم شد بسته  در که نیهم

 

 .  شدمیم خوشحال دی با  حتما که ناراحت ا ی باشم  خوشحال دونستم ینم

 



 . کنم  سالم اومد ادمی تازه

 

 . سالم_

 

 : گفت و اومد خودش به  اونم صدام دن یشن  با

 سالم... س_

 

 . گرفت ازم نگاهشو  عیسر و

 . یبر راه یتونی م خودت دوباره که خوشحالم _

 . ممنونم _

 !شعله؟_

 . یفدو  خانم_

 

 ؟  بوده من   ریتقص  مگه کرد رییتغ  نقدی ا چرا دونمینم

 

 . یفدو دی ببخش  خوب یلیخ_

 ! بله؟_

 .  ی چیه_

 

 .  نشد  بدل و  رد نمونیب  یحرف گهید

 

 . شد کی تار جا همه و ساد یوا  یبد یصدا با  آسانسور که

 

 . شد ینجوریا چرا عه_

 



 . بود دهی فا یب  یول  زدم رو  دکمه بار صد

 

 . گرفتم رو دیام شماره

 بله؟ _

 . آسانسور تو  میکرد  ریگ ما دیام_

 ما؟ _

 . گه ید  یفدو خانم منو_

 

 شعله#

 

 .  واقعا سنگدله یلیخ ریام که واقعا

 

  و   خورد   یبد   تکون   آسانسور  هو ی  که  می بود  کرده  ریگ   شده  خراب  اون   تو   بود  یساعت   کی

 .   شدم شوکه  تعجب از کردم باز چشم یوقت اونطرف  کرد پرتم

 

 .  شدم بلند  و  کردم جور و جمع  بود یبدبخت هر به  خودمو

 

 . بود  ی شگیهم کاش  داره یآرامش چه بغلش  تو  آدم یول

 

 . شد باز آسانسور در  که بودم افکارات ن یا تو

 

 . مین ینب همو  گهید  دیشا  خدانگهدارتون_

 . سالمت به رو  ما ریخ به  رو شما_

 

 



 . م یشد رد کنارهم از جون یب اصل در  اما استوار ییها قدم  نقش   با و

 

  چطور  تو  یلعنت دمیجنگ  عشق نیا واسه  من سالها نیا تمام زدیم  چنگ گلومو داشت بغض

 .  سوگل شده اش همه اتیدن  یسنگدل  نقدریا ی بشکن منو قلب دفعه هر یتون یم

 

 ریام#

 

  عقب   به  سرمو  مارستانیب   راهرو  وسط  بود   کرده  ر یگ  گلوم  تو  یب یعج   بغض  چرا  دونم ینم

 . رونیب رفت  رشیپذ در از دمشید که  بار ن یآخر که شدم رهیخ رفتنش به  و چرخوندم 

 

 

 ترانه #

 

 : دیام

 . دمت یند بخدا ببخش_

 .   هیحرف چه نی ا نداره ب یع_

 . شرمندتم _

 . شرمنده دشمنت _

 

 . تو  اومد ریام و  شد باز در  و  نگفت یزیچ گه ید  خورد در  به که تقه چند با

 

 ترانه؟  یخوب _

 . خوبم یمرس داداش اره_

 نشده؟  یزیچ_

 . خوبم خوب نه_



 . خدا شکر خو_

 

 د یام#

 

  زده   زنگ  بار  ده  یوا  پاسخ  یب   تماس۱۰  کردم  نگاه مویگوش  اومد  ادمی  مهرداد  حرف   تازه

 . امیپ  تا سه

 

 ! ؟یدی نم جواب  چرا خوبه حالت  ؟ییکجا دیام+

 

 . رو  یلعنت ن یا بردار د یییییام+

 

 . ها رهیم االن+

 

 : نوشتم 

 ! شد؟یچ+

 

 : نوشت

 . هنوز نرفته ی چیه هنوز+

 

 : نوشتم 

 . پس  اومدم+

 

 . برم  دیبا  اومده شیپ  واسم یفور کار هی  من ترانه_

 . نداره  بیع  برو_

 



 :ریام

 ؟ یچکار_

 

 .  رهیم داره ایسون _

 

 : گفتن هم  با ترانه و ریام

 ! ؟؟؟؟؟؟یچ_

 

 :ریام

 ! دارن؟  خبر نا یا عمو  رهیم کجا_

 

 :ترانه

 . زودتر برو... زود برو_

 

 

 .  نه ا ی دونن یم دونمی نم خودمم _

 

 :ریام

 . نداره  بیع  برو_

 

 . نگهدار خدا_

 

 :ترانه

 . خداحافظ_

 



 :ریام

 . یعل  ای_

 

   من_یسوگول#

 

 نه _و _نود_پارت #

 

 

 

***** 

 

 ترانه #

 

 : خانم نیسل

 . جون  دختر ی کن کار که نکرده  الزم حالت  نی ا با  تو_

 . نجایا نمیبش  تونمی نم من اما_

 . ی نیش یم نی بش گم یم من ی وقت_

 . چشم_

 

 . بود   آماده جا همه

 

 ! شدم؟ چطور_

 

 .  سمتش برگشتم  آرتا یصدا دن یشن  با

 



  گرفتمش  محکم و زدم رنگش ییطال یموها  به  یدست  بود شده پ یخوشت واقعا زدم یلبخند

  سالها   انگار  که  ی چشم  خورد   گره  یی آشنا  چشم   به   چشمم   کردم   باز   چشمامو  که  ن یهم  بغل

  کتک   که  یی روزها  واسه  شده  تنگ  نا   چشم  اون  واسه  دلم  چقد  شهیم  غرق  غم   تو   داره  بود

 . زدیم  پر پر دنشی د بار هی واسه  دلم  چقد خوندی م آهنگ که ییروزها واسه خوردیم

 

 :آرتا

 ! ؟ی کنیم هیگل چرا یتر  خوبه حالت_

 

 : گفتم  و  کردم پاک  دستم پشت با اشکامو و  کاشتم سرش ی رو یا بوسه

 کن  یباز ها  بچه  با  برو برو  یشد یعال... ع_

 . ی تر چشم_

 

  سمت  افتادم هق هق به و شکست گلوم ی تو یلعنت بغض همون باز اطیح  تو رفت عیسر و

 .   رفتم عکسش قاب

 

 . دمی کش عکس  قاب سرد صفحه به  دستمو

 

  کاش   یبرنگرد   گه ید  قراره  دونستمیم  کاش...  سوگل یرفتینم هیترک  به   کاش  یرفت ینم  کاش

  شده  تنگ   واست  دلم  یلعنت سوگل شهینم تکرار  عمارت  نی ا تو ها روز اون  گه ید دونستم یم

 .  افتاد احمد عکس به  چشمم که....

 

  تو   احمدم  رهیم  کردمیم  خوش  یک  هر  به   دلمو   من  چرا  آخه   دمی نال  ی م  خودم  زار  حال  به

 . شد یقربان  گناه  یب  داداشتم  اون سوگل هم  تو...یشد ی قربان گناه یب ..تو ...

 

  نامرد   نقد یا  همتون   چرا  شد یچ  ی بود  خانواده  ن یا   سر  هیسا   که   شما  ی رفت  کجا   خان   عقوب ی

  م ینخند   روز  ه ی  چرا  غصه  هیگر  فقط  شد  ما   یزندگ  ها  یلعنت   نی رفت  کجا!؟  یچ   واسه  ن یشد

 ....  اره انتقام هی بخاطر  یچ بخاطر



 

  زل  خانم ن یسل اشک  از پر ی چشما به  کردم بلند سرمو  ام شونه  ی رو ی دست  گرفتن قرار با

 . زدم

 

  هاش   شونه  و  بود  داده  هیتک   وارید  به  د یام  که  دیام  و  ریام  دنی د  با  و  چرخوندم  چشممو

 . کردم نگاه بود شده  گچ مثل رنگش و بود   نشسته  نیزم یرو  که ریام به و دیلرزیم

 

 : خانم نیسل

 . ن یپاش نی پاش که شهینم  درست ها  یزار و هیگر ن یا با رفتن گهید  اونا_

 

   من_یسوگول#

 صد _پارت #

 

 . رفتم اتاق سمت  و کردم پاک اشکامو

 

 ریام#

 

  به   تک  بود   کرده  رو   سوگل  با  زدن  حرف   ی هوا  دلم   بود   گرفته  دلم   ترانه  یحرفا  دن ی شن  با

 ... می داشت خاطره خونه نیا ی جا تک

 

 . شدیم اکو ذهنم  تو داشت سوگل یحرفا

 

 حرف   باهاش   و  نشستمی م  کردیم  پاک  یسبز   مامانم   بودم ...بودم...بودم  بچه  یوقت   شهیهم+

  شدم ینم  ناراحت  من  یکن  ازدواج  گنیم  پدراشون  مادر  که  پسرا  و  دخترا  همه  برخالف   زدمیم

  ی زندگ  و  کنمیم  ازدواج  دختران  هیبق  تمام  مثل  منم  کردمیم  فک  داشتم  ها  آرزو  ذهنم  تو

  ی دی شد  ضربه  شدم  تنها  دادم   دست  از  مو   مادر  و   پدر  ی لعنت  تصادف   تو  نکهیا  تا  کنمیم

  اتفاق   نی ا  نکهی ا  تا  بود  داداشم  م یهست  تمام  بود   که  یچ   هر  بود  گرم  داداشم   به   پشتم  اما  خوردم



  آرزوهامو   تمام  نشه  نابود  برادرم  یزندگ  تا  کنم  فدا  خودمو  یزندگ  شدم  مجبور  من  و  افتاد

 . خواستیم  منو  بچه  هی  برا  فقط  که  شدم  یکس   زن  و  کردم  خاک  رو  همه  رو  می بچگ  یاهایرو

 

 

 . دیچ یپ  سرم تو آهنگاش از یکی

 

 .ازم یریم در  تو  که ستین  خودم دست  ه یبارون چشمام

 . عاشقم  بد  چقدر آخ غم  رهیگی م مو شونه

 

 .رشی زنج مثله رتگت خوش یمو عطر  به خوردم گره

   عشق  رهیگیم جونمو پام   رو سمیوا امیم تا

 

   زیر هی  دستمه تو  یگوش

 . ضیمر منه خوابم یم  عکست  شیپ

 

 زیچ  هی فقط گفتم حرفامو همه

 ....  باش   یخوایم هرجور ایب

 

 

 . یمون یم من  کنار که ینگفت   خودت تو مگه

 . ی زبون یب  زبون با  مردم تو یب  گفتنیم یه

 . ی رفت و ی کرد بد  یلیخ  بمونه  ادتی زمیعز

 .... بودم  کرده عادت تو  به

 

 .داداااااش_



 

 : گفتم و  اومد خودم به دی ام یصدا با

   بله....ب_

 ! خوبه؟ حالت_

 . ادیز نه_

 . فرودگاه می بر پاشو _

 . میبر_

 

 

 شخص  سوم#

 

 ! گردنیم بر دارن  پس_

 . بله_

 . بکنن  یغلط چیه  توننی نم گهید  کارشون تمومه  گهید  خوبه_

 ! ه؟یک مال تون  نقشه_

 .  یزود به یزود  به_

 . ام آماده من باشه هروقت_

 . هیاوک پس  خوبه_

 . می هست شما امر منتظر_

 

   من_یسوگول#

 ک ی _و_ صد_پارت #

 

 یال#

 



 

 .   خوردمیم قهوه داشتم و  بودم نشسته  زیم یرو

 

 : گفت و  نییپا  اومد ها پله از

 . اطیح داخل  رمیم من_

 . برو_

 

 : خانم دهیفر

 ! شد؟یچ دختره نیا_

 

 : گفتم و دادم   تکون یسر

 .کنه ریپ  نقدی ا رو ریام مرگش کردمینم باور اصال_

 ! رفته؟ نیب از_

 .  یلیخ اره_

 ! ه؟یچ سا یل یکارها نیا لیدل چرا_

 .  دونهی نم ی کس خودش جز و داره بزرگ راز ه ی سایل_

 .سوگله خواهر نگفتن مگه_

 .  هست گهید  زیچ ه ی یول  بود تیواقع  اونا تمام خواهرشه اره_

 .ریام چارهیب_

  که   رو  خان  عقوبی  گهید   نکنه  که  نمونده  یکار  دارهینم  بر  دست  چرا  واقعا  دونمی نم  من_

  ر یز  فرستاد  که  هم  رو  احمد  پسرش   قبرستان  نهی س  فرستاد  که  رو  ا یدر  دخترش   داد  سکته

  ا ی دن  تمام  داغ  که  ریام  خود  کرده  چارهیب   رو  ریام  پسر  کرده  ضیمر  دختراشو  دوتا  خاک

 . گه ید خواد یم ی چ ازشون پس  دلش  تو  ختهیر

 . دودمانشون کل دادن باد به  حتما_

 . فهممینم  هم  گهید  زیچ هی  من یول_

 ! ؟یچ_



 .... ب خواد یم اگه سایل نکهیا_

 

 

 د یام#

 

 : گفتم  ریام به  افتاد مونا و آنا به که چشمم

 . اومدن_

 

 .  دادن همون به  رو ایدن  انگار

 

 . داداااااش سالم_

 . داداش زیعز سالم_

 

 .  کاشتم سرش ی رو یا بوسه  و بغلم  تو  گرفتم رو مونا  محکم

 

 . خوبه حالتون_

 

 . دمیبوس هم آنا یدستا

 

 : نیآرت

 . میخوب   شما یبخوب_

 

 :ریام

 ! خبرا؟ چه_

 



 :نیآرم

 . شماست شیپ  خبرا یسالمت_

 

 : آنا

 . گه ید  خونه  میبر_

 

 : گفتم

 . میبر_

 

 :   گفت ریام که صندوق گذاشتم رو ها چمدون

 . ام یم منم  دی بر شما_

 

 

 : آنا

 ! ؟یریم کجا  داداش چرا_

 

 :ریام

 . امیم بخورم هوا کمی  برم_

 . یداداش  باشه_

 

 . عقب هم نیآرت  و آنا و مونا  و  جلو م ینشست نیآرم منو

 

 ریام#

 



  ی تاکس   هی  قیعم  نفس  هی  از  بعد  و  کردم  نگاه  بود  پاکت  یرو  که  یآدرس  به  گهید  بار  هی

 .گرفتم

 

 ! ؟ آقا د یریم کجا_

 

 : گفتم و  دادم  بهش  رو پاکت

 . آدرس ن یا به_

 

 : گفت و  شد رهیخ پاکت به  شوکه کمی

 !چرا؟  اونجا_

 

 

 : گفتم و کردم  تعجب سوالش از

 . دارم کار_

 . چشم_

 

 . افتاد راه به ن یماش و  نزد  یحرف گهید

 

 ترانه #

 

 . اومدن یتر یتر

 

 . بود   یعروس  انگار دنیرقصیم داشتن وسط اون  عده هی  و بود شده  شلوغ یحساب خونه

 

 . ام گونه ی رو خورد سر  چشمم از یاشک مونا و  آنا دن ید  با



 

 : مونا

 . یخوب جان ترانه_

 

 . گرفت شدت هقم  هق و انداختم  آغوشش تو  خودمو

 . نکن هیگر سسسس یه_

 

 : آنا

 . که سین  هیگر وقت  االن ترانه عه_

 

 . مینشست  گوشه  هی و  میرفت همه  با  یاحوالپرس از بعد  باالخره و کردم  بغل اونم

 

 ریام#

 

 . رونیب رفته شهر از  که نی ا شد چهارتا  چشمام دوختم  رونیب  به  نگاهمو

 

 ! آقا_

 ! بله؟_

 ! ؟یریم درست  یدار یمطمئن_

  آدرس   ن یا  که  شه یم  دای پ  یکس  کمتر  م یکینزد   گهید   شهره  از  رون یب  نی داد  که  یآدرس  آقا  بله_

 . باشه بلد رو

 !! ؟یچ_

 . بلدم بودم نجایا  یها  منطقه از یک ی اهل خودم چون  منم  راستش_

 

 . دیلرز دستم  تو  میگوش  نیح  نیهم در



 

 . نرووو  آدرس اون به+

 

 : نوشتم  عیسر  گهید  بود یک نیا

 

 !شما؟+

 

 : نوشت

 . نرو  فقط ندارم یمعرف وقت+

 

 : نوشتم 

 !نرم؟ چرا+

 

 : نوشت

 . گمیم خودت  بخاطر+

 

 : گفتم  ی تاکس راننده  به رو

 . دی بزن دور شهیم آقا_

 

 : گفت و زد زل هم به تعجب  با یتاکس  راننده

 . م یدی رس گهید  یول_

 

  هم   هوا   س ین   نجا ی ا  یکس  اصال  بود   معلوم بود  متروکه   ساختمان   ه ی  انداختم   رون یب   به   ی نگاه

 . شد یم کی تار  کم کم داشت

 



 . برم گفت یم ی حس هی  دلم ته

 

 . تونیکرا دییبفرما ممنونم _

 

 : گفت که راننده یصدا با  شدم ادهی پ و

 ! بمونم؟  منتظرت من یخوایم_

 . شما دی بر ممنون نه_

 ... هیبق حداقل پس خب_

 . خودتون واسه_

 . ارتی  یعل_

 

 .... ساختمان سمت رفتم  و  دمیکش گردنم به  یدست  شد  دور  ازم سرعت با  ن یماش و

 

   من_یسوگول#

 دو _و_ صد_پارت #

 

 

 شعله#

 

 ! ته؟ یعفر اون از خبر چه خب_

 . سوگلن قاتل دکترا که کنه ثابت ستین  یمدرک چیه  خانم شعله واال_

 

 . دمیغر  یگوش پشت از و رفتم  در کوره از حرفش ن یا با

 سسسس؟ ین  که یچ  یعنی_

 .... کمک درخواست  مارستانیب  اون یها پرستار و  ها دکتر از نفر چند از ما گهید  سی ن_



 . بده  مدرک  تو  به  ادی ب  بعد  شده  مرگش  باعث  خودش  مارستانیب   نیخنگ  چقد  شما  آخ  آخ  آخ_

 

 .  شد ساکت لحظه هی

 

 . خوامممی م دادگاه  به کردنش ثابت  واسه شده کاغذ کهیت  هی اگه یحت  من کن  گوش_

 . می کنیم رو مونیسع چشم_

 . بده  پس  تاوانشو  دیبا  اون  بگرده جامعه تو  ول خوامینم من_

 . م یدی م انجام ادیب  بر دستمون از یکار هر_

 . متشکرم_

 .فعال_

 . نگهدار خدا_

 

 . شد اتاق وارد صدف  ی گوش کردن قطع محض به

 . داره کارتون  تلفن پشت  ی کی خانم  دیببخش _

 . کن وصلش_

 . چشم_

 

 . شد بلند  تلفن یصدا نشستم   زیم پشت  و دم یکش  یقیعم  نفس

 

 بله؟ _

 ... بو مشغول زدم زنگ دی ببخش خانم سالم_

 . بزن  رو حرفت_

 . متروکه ساختمون  هی  تو رفته  پسره نیا_

 

 . شد یجوری دلم



 

 ر؟ یام...ام_

 . بله_

 ! رفته؟  یچ واسه  کجاست اونجا_

 سراز  رفت  یتاکس  با  خودش  نرفت  داداشش  همراه  فرودگاه  از  فقط  دونمینم  یزیچ  من  خانم_

 . اورده در  نجایا

 !؟ی دیفهم یی اونجا تو بفهمه  دینبا  کامران کن  گوش_

 ... چش بله_

 

 . خورد گوشم به به یغر ی صدا هی یول

 

 ... یم آمار یک به  یدار جوجه بله بله_

 ! ؟ یهست  یک  گهید  تو  چکسیه  به  کن ولم... و_

 . فتیب  راه برو  نکن زر زر دهنتو  ببند_

 

 . افتاد براش یاتفاق چه بود  مخم رو  مرده اون و  کامران دادی ب و  داد یصدا

 

 . ییکجا بگو بهم بردار تو یلعنت  یگوش کامران_

 

 .  بردار سرم از دست کن ولمممم_

 . خفه خفه خفه_

 

 . خدا کردم یم دی با  چکار شدیم ف یضع داشت  صداشون و

 

 تق  تق تق



 ! بله؟_

 

 .  داخل اومد  انی ک و شد  باز در

 ! شعله؟ خوبه حالت....چند نیا سالم_

 

 . دادم   تکون یسر

 !شده؟یچ  کنهیم  چکار دستت ی گوش برده  ماتت چرا_

 . بردش   گرفته رو کامران یکی... ی_

 ! ؟ییییچ_

 . فته یب  واسش  یاتفاق نزار_

 ! رفت؟ کجا  کجاست_

 . اونجا ده یرس رفته ریام دنبال فرودگاه از گفت متروکه ساختمون گفت فقط دونم ینم_

 . سی ن  بیعج  خوردهی متروکه ساختمان  ریام_

 . رو شده خراب اون کن داااااشی پ فقط_

 ! ؟ی زدیم حرف  باهاش ی داشت_

 ... اره...ا_

 ! ؟ ینکرد که قطعش_

 . نه_

 . من  بده  خوبه_

 ! ؟ یچ واسه_

 . ایب  دنبالم_

 

 . افتادم راه  دنبالش  به  فمی ک برداشتن بعد  منم رفت در سمت و

 

   من_یسوگول#



 سه _و_ صد_پارت #

 

 

 ریام#

 

 . نجام ی ا چرا من پس سی ن  یکس که نجایا

 

 .  نداشت که در  البته در سمت رفتم و دمیچرخ در  سمت و  باال  دادم یا شونه

 

 . شد راهم مانع  ی کی هوی که

 

 . عجله نی ا با  کجا کجا_

 

  نحسش   افه یق  اون   به   چشمم   که   کردم  باز  چشمامو  یلعنت   خورد   بهم   حالم   صداش   دن ی شن  با

 . افتاد

 : گفت و زد  یلبخند

 . یاومد خوش_

 .راهم سر از کنار برو_

 . یاومد تازه  نوچ  نوچ_

 . کنار برووو_

 . یتاجر ریام یبر  یراحت نی ا به بزارم  که نجای ا ووردمتین  من نه_

  ه یثان  هی  تو  یحت   تحملت  صداتو  دنیشن  نه   دارم   رو  تو   دن ید   حال  نه   من  هرزه  کن   گوش_

 . واسم سخته

 .  یندار فرار راه و یمن  چنگ تو فعال نهی ا مهم سی ن مهم_

 !   یریبگ جلومو  یخوای م تو_



 

  با   یکلیه   مرد  عالمه  ه ی  دنی د  با  چرخوندم  سرمو  منم  چرخوند  اطراف   به   چشماشو  یگرد

 . زدم یپوزخند اصلحه

 

 . یبر  یتونی نم یدی د_

 . ها جا ن یا امیب  یگفت یچ واسه_

 . زمیعز دارم  کار باهات_

 

 . کرد یا اشاره ها وونیح  اون از دوتا  به رو و

 

 . دختره زده  یچ س ین  معلوم افتاد قهقهه به و

 

 : گفتن و اومدن سمتم دوتا اون

 . رونیب  برو  باش زود_

 ! شه؟یم یچ  نرم تو  ی گیم یچ  یه_

 .ریام آقا  یبر نفعته به_

 

 . کرد اشاره اش اصلحه اون با  بعد

 

 ! یترسونیم اصلحه از منو ههه_

 . نه ی ترسینم  پس_

 

 :کرد زمزمه و  سرم رو گذاشت و د یکش رو اصلحه ماشه و

 . نترس  یآقا یچ  حاال_

 



 : سایل

 . ارش یب  زوووود_

 

 . داد حولم جلو  به محکم  و  داد تکون  یسر آشغال کهیمرت

 . ی شانس خوش یلیخ_

 

 ان یک#

 

 .کردم  نگاه  رو یگوش صفحه و دادم ه یتک ن یماش به

 

 .   بود خاموش نکهیا

 

 .شعله_

 ! بله؟_

 . ینکرد  قطع یگفت که تو_

 . نکردم خب_

 . شده قطع است  قهیدق  ده من  زیعز نه_

 ! واقعا؟_

 .  بله_

 

 .  اومد  دنبالم  به هم شعله شدم  ادهی پ و  کردم پارک یکالنتر در  دم  رو نیماش

 

 . زدم رو اتاق در

 . دییبفرما_

 



 . بست  رو در  سرم پشت  هم شعله داخل رفتم و کردم باز رو در

 

 . سالم_

 

 : گفت  و گرفت باال  سرشو  صدام دن یشن  با

 .یاومد  خوش انیک سرگرد نجاستیا ی ک نیبب  به  به_

 .  ممنونم _

 . یکرد ما از یادی باشه ریخ_

 . اومده  شی پ یمشکل ه ی راستش_

 ؟ یچ نده بد خدا_

 .کامران_

 شده؟  شیز یچ یچ کامران_

 ....  یکی  زدهیم حرف  شعله با ی وقت ظاهرا_

 ! کجاست؟ اون مگه_

 

 من _یسوگل#

 پنج _و_ صد_پارت #

 

 

 ریام#

 

 . تو برو_

 . رم یم خووووب یلیخ_

 

 ! چرا؟ نجاستیا چرا ی عوض ن یا بود  زندان نیا



 

 : گفت  و زیم  رو گذاشت و  زد گره بهم  دستاشو دی کش ینفس  و  داد  تکون یسر

 !کرده  مشغول ذهنتو سوال مشت هی  انگار زمیعز خب_

 .اره اره_

 

 : گفت بود  دستش تو خودکار کهیدرحال  و چرخوند  شویصندل

 ! شنوم؟یم_

 ..... دینبا   مگه تو_

 . موندم  مدت  همه ن یا گناه یب  چون  یول اره هههه زندان_

 ....  آدم همه اون چشم  یجلو تو گناه یب_

 : گفت و کرد خم  سرشو و  کمینزد اومد

 . حرف  نه خواد یم مدرک یقاض ریام نه_

 ....  ریگ هم  مدرکش_

 . نه سوگل اما ی بتون ا یدر واسه  دیشا  مدرک ی تونینم تو  ی تونینم_

 .آشغال اره یخریم پول به  رو مردم همه  چون  ها نه چرا_

 . ریام دمینخر  رو یکس من_

 ! من؟ جان_

 . دخترم دونه  هی جان تو جان اره_

 

 ! ؟  ممکنه چطور پس نداره امکان

 

 ! مرد؟ خودش سوگل پس_

 . نه_

 . ش یکشت تو  پس_

 . نه_



 ! یاورد سرش ییبال  چه پس یلعنت  ده_

 . نموند  کس  چی ه  خودت  جز  خانوادت   از  که  یوقت   نداره  دهیفا   گهید  که  یوقت  اما  بهت  گمیم_

 ! ؟یچ  یعنی  حرفا نیا_

 

 : گفت  کهیمرت اون  به رو

 . بره کن بازش_

 

 .  کرد باز  دستامو

 

 ! ؟ ی هست  یک تو سایل_

  اه ی س  روز  به  سوگل  خانواده  که  ی سیابل  ساختن  دستاشون  با  تو  خانواده  که  ی سیابل  سی ابل  من_

 ! ی دیفهم اونم من کشوندم 

 . یعوض  یمتنفر نقدیا که کردن  چکارت آخه_

 . گرفتم رو پسرشون تک یزندگ  ساله پنج که همونطور گرفتن من از رو  یزندگ_

 ! ؟یچ_

 ! ؟ی چ یچ_

 . پسر  تک_

 .یتاجر  عقوب ی  پسر تنها یتاجر ریام پسر تک اره_

 ! ؟یکن یم زر زر ی چ یعوض برداشته تاب مخت تو_

 . اوردن پرورشگاه از ریام سین  تو برادر دیام_

 . کنم گوش تو  یها پرت  و  چرت به  مونمینم من_

 . گمیم تی تسل شی شاپیپ_

 

   من_یسوگل#

 شش _و_ صد_پارت #



 

 ! ؟یچ یبرا  یتی تسل چه_

  ی دل  با   رم یم  دارم  شهیهم   واسه  من   شد  تموم  نبوده  بوده  ما  ن یب  یچ   هر  گه ید  ر یام  برو_

  دنم ی رس  بخاطر  فقط  من  د یشا  ریام  اما  گرفتم  سوگل  از  گرفتم  خانوادت  از  که   یانتقام  از  خنک

  که   ییجا  تا  یبدون  نویا  خواستم  فقط  شدم  عاشقت  بعدا  یول  کردم  ازدواج  باهات  هدفم  به

 ..... ینی بب بی آس خودت نزاشتم تونستم

  دستان   سوگل  با  روز  هر  ی بود  عمارت  تو   که  یوقت   تا ! دم؟یند  ب یآس  من   یییی لعنت!دم؟یند _

  خاک   ریز  ی فرستاد  رو  خواهرم   خاک  ری ز   یفرستاد  که  اونو  ی عوض  یکردیم  درست   د یجد

  ی کرد  ماریب  رو  سوگلم  ادگاری  تنها  یکرد  ها  دکتر  آواره  رو  آنا  و  مونا  جفتش  رو  بردارم

 ... 

 .... بابات_

 

 .  دی چرخ سرم دور ای دن  کردم احساس

 

 ! ؟یچ  بابام_

 . بود من ش یپ  کرد سکته  که یروز بابات_

 ! ؟ یچ  یعنی... ی_

 کنه هضمش   نتونسته معلومه که گفتم  بهش  ییزایچ هی_

 . ها یکشت تو  اونمممم یعووووووض_

 .  سایل من ریام اره_ 

 .... چطو خوردم گولتو من ی عوض ی پست  یلیخ_

  ریام کنه  جبران رو  کردن من به  اونا  که یظلم یتون ینم تو  ی مهربون تو  تیمظلوم_

 .  یعوض  کردن چکارت ی گینم چرا ظلم کدوم _

 . برو  بود ی چ سایل از نفرتت همه اون  لیدل که بپرس  جونت  مادر از برو_

 

 : گفت  و  داد تکون   یدست

 . نمتی نب  گهید  دوارمیام_



 . انشاهللا_

 

  جاده   نی ا  از  هم  ن یماش  ک ی  زدینم  پر  پرنده  رونیب رفتم  سرعت  با  اشغال  اون   رفتن  از  بعد

 . شد ینم رد

 

 . زدم زنگ آژانس  به و  برداشتم مویگوش

 ! بله؟_

 . خواستم ی م یتاکس  هی من  دیببخش _

 . د یکن لطف  رو آدرس_

 ...شهر از_

 

  ن یماش  هی  از  شعله  که  موند  نصفه  حرفم  ساد ی وا  که  سیپل  نی ماش  چند  و  ها  سیپل  ریآژ  یصدا

 . شد  رهیخ چشمام  تو و  شد اده یپ

 

   من_یسوگل#

 هفت _و_ صد_پارت #

 

 : گفتم و کردم  قطع رو یگوش

 سالم_

 . سالم..س_

 ؟  یکن یم چکار  نجای ا تو_

 ... اوم_

 : گفت و  کرد قطع حرفشو یمرد هی

 . می بر دی با شعله_

 



 :شعله

 . میبر_

 

 . رفتن و شدن سوار هردوشون  که کردم نگاه پسره به  تیعصبان  با

 

 . شهر سمت می رفت و  شدم سوار عیسر منم

 

 .   دادیم بد  یگواه  دلم  انگار عمارت به  شدنم کینزد  ه یثان هر با

 

 .. ابویخ  همون نمی ا دییبفرما_

 . ممنون یلیخ  دییبفرما_

 . نداره  یقابل_

 .نیدار لطف _

 

 : گفت مرده که شدم  اده یپ

 . پولت ه یبق آقا_

 . خودت  برا  ممنون_

 . بده  رت یخ خدا_

 

  چه   نجای ا  سادیوا   قلبم  عمارت  در  آمبوالنس  چند  و  یآتشفشان  دنی د  با  و  برگردوندم  سرمو

 .خبره

 

 . بود شده یا همهمه  و بودن  کوچه تو ها هیهمسا همه

 

 .  زود  کنار دیبر_



 

  چشماش   برانکارد   یرو  که  خورد  مامان  به   چشمم   اول  نگاه   در  اط یح  تو  انداختم  خودمو 

 . بود بسته

 

  خراب   داشت  سرم  رو  ایدن  انگار  برانکارد  اون  یرو   هم  مونا  دنی د  با  چرخوندم  که  سرمو

 . بود افتاده یاتفاق چه نجایا دمیفهمینم  یچی ه گهید  شدیم

 

  و  جون یب  صورت دنی د با که رونیب اوردن عمارت از عجله با هم گهی د برانکارد هی که

 .  شد  منفجر سرم  آنا رنگ  یب

 

 . سمتش  رفتم عجله با

 

 . می بکن کارمونو دیبزار آقا_

 . شهینم شون یچ یه د یبگ  دیبگ  سالمن دیبگ  ها یلعنت_

 

 بابا _

 

  ی رو  یسوختگ   و  اش  شده   بانداژ  دست  دن ی د  با  و  دمیچرخ  سمتش   آرتا   یصدا  دنیشن  با

 . گرفتم شی آت صورتش

 

 ! خوبه؟ حالت  آرتا شدهیچ  بابا زیعز پسرمممم_

 

 : گفت هیگر با و  بغلم تو انداخت خودشو محکم

 . شد  یسوز ش یآت_

 ! ؟یچ ....چ_

 . سوخت جا  همه بابا  گرفت شیآت  جا همه_



 . آرتا یگی م یدار یچ_

 . سوختم  که ارمی ب  رو مامان یعکسا  رفتم بدو  بدو با  منم_

 

  داشتن  ام  خانواده   کل  واسم بود  شده   تار ا یدن   بکشم  نفس  تونستم ینم   گهید   حرفش   نی ا  گفتن  با

 . شدنیم پر پر داشتن  شدن یم  نابود  چشمام یجلو

 

 . یییییی عوض  سا یل نرسه بهت  دستم مگه_

 

 . داداش_

 

 .  کردم بغلش محکم شد  بدتر حالم داغون وضع  با  دیام دن ید  با

 

 .  می افتاد هق هق به  هردومون

 

 ! د؟یام خوبه حالت_

 باشم؟  خوب  تونم یم وضع نیا  با نه  داداش نه_

 

 . مارستانیب بره  دیبا   االن نی هم یتاجر  نیسل  عیسر دی کن عجله_

 

 . دمیشن که یزیچ نیآخر فقط که بود تار  زیچ همه د یچرخ سرم  دور ا یدن

 

 . رررررریام_

 

 !!!!مطللللق یک یتار و

 



 

    رمــــــان اول جلـــــد انیپــــــــــا                      


