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 چی همه میکردم اماده پلیس لباس پوشیدن برای خودمو کم کم منم میشد تموم داشت ترم این

 کاری به .رسیدن برای سخت تمرینات گذاشتن سر رشته این تو شدن قبول استرس .گذشت سریع

 بجز کاری من نداشت معنی سختی من برای البته میپرستیدمش داشتم دوسش قلب صمیم از که

 خوبی مالی وعضیت و خانواده بود خودم کار به سرم نداشتم کسی به ام کاری نداشتم خوندن درس

 اهل نه ولی ندارم مشکلی محبت نظر از  بودم فرزند تک چون بودن مذهبی شدت به خانوادم داشتم

 خیلی که بود عمو خانواده با نوادگیمونخا امد رفت تنها زدن حرف زیاد نه بودم رفتن مهمونی زیاد

 قول به سارا پوریا دختر یه داره پسر یه عموم نیستم احساسات ابراز اهل زیاد من البته دارم دوسشون

 فعال اونم خوبیه خیلی دختر ام سارا بشه پلیس میخواد تو من به زیادش عالقه خاطره به پوریا همه

 از که ای کارخونه توی عمومم پدرمو تره کوچیک ریاپو از سالی چند البته میخونه درس داره

 ..تا بود اروم همچی میکنن کار گذاشته براشون پدربزرگم

 با نم ماما .کرد ایجاد و تنش این خالم دختر شد تموم آرامش این من ازدواج ماجرای آمدن باپیش

 پر جارو همه خالم دبو چلی ول دختر شیوا آخه بود مخالف موضوع این با بود خواهرش دختر که این

 داغون دختر این که این از میداد آزار و من و بود انداخته دهنا ی تو شیوارو و من اسم و بود کرده

 به عیاشش داداش اون کنار به جلف دختره این حاال .اه صابری امیر من به بچسبونه من به و خودش

 قلب حرس همش مامانم رفط اون از نداشت من کردن اذیت جز به کاری هیچ که محترمش ظاهر

 پیش و من زیراب تا شده دکتر انگار که دکترم و دوست علی امیر دستورای و خورد می و مریضم

 این از بودم خسته استختامم تا شه خبر با خوانوادم جز به کسی مریضیم از خواستم نمی بزنه مامانم

 اومدم خودم به مامان صدای با که این تا میچرخید سرم دور چیز همه خود بی حرفای همه

  سالمم یه زشته امدن ساعته یک تو کجایی امیر :مامان

 . من به بچسبونه خودشو دختر اون چی که بیرون بیام میاد خوشم ازشون خیلی -

 یاد بهت چیزی همچین نمیاد یادم احترامیه بی این ولی نمیاد خوشت ازشون مامان میدونم :مامان

  نه باشم داده

  میام منم فرماییدب شما چشم بله-

 باش زود:مامان

 رفتم  .کنم تحمل تونم نمی دیگه بدم جوابشونو چجوری میدونم میبنن بزنن حرف کافی میام باشه

 اروم اروم .بده جوابشونو باید یکی باالخره کنم حفظ ظاهرمو کردم سعی.ولی میزد تن تن قلبم بیرون

 نشنید کسی عامطم که کردم سالم اروم خیلی پایین امدم ها پله از

  گلم داماد سالم :پری خاله

  میکنن باور خودشونم های دروغ دارن رو چقدر اینا خدا وای

  نمیاد یادم که من یادتونه شما مامان باشم شده شما داماد نمیاد یادم-

  میکرد نگاهم فقط مامان به خورد نگاهم
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 به من باشید مطمعا کنم روشن رو موضوعی یه کنمو سالم یه امدم دارم کار خیلی من جان خاله -

 شما دختر به برسه چه کنم نمی فکر ازدواج به اصال ندارم ای عالقه هیچ شما دختر

 بکنی من با کارو این تونی نمی تو :شیوا

 میخوری گوشیت فرندای همون بدرد تو نمیخوریم بهم اصال ما فکردی چی خودت پیش واقعا تو -

 خاله دختر

  یرام مغروری خیلی تو:شیوا

 کنی فکر داری دوست جور هر میتونی -

  مامان بریم  :شیوا

 ...شد تموم خره باال رفتن حرفی هیچ بدون

 خیلی دوست رضا کردم تعریف براش همچی رضا به زدم زنگ اول اتاقم تو رفتم منم رفتنشون بعد

 البته رهدا دوست خیلی منم خوبیه خیلی ادم جانبازه پدرش دوستیم باهم که وقت خیلی نزدیکمه

 تنها خیلی راسش شمال رفتن که وقتی چند باباش بیماری خاطر به رضا اما  دارم دوسش خیلی منم

 بعد ندیدمشون اصال نشد خبری خالمینا از شب اون بعد میزدم حرف رضا با فقط من چون شدم

 بود شده راحت خیلم نمبینمشون دیگه که شدم خوشحال خیلی راستش لندن رفتن بیخبر شنیدم

 اداری مراحل عالمه یه از بعد شد انتخاب برتر نامه پیان عنوان به ام پایانامه .میگذشت سریع روزا

 داشتم که تحصیلی میزان خاطر به شم استخدام خوب های اداره از یکی توی شکر خدارو تونستم

 هپروند با بره.پیش خوب چی همه میکردم سعیمو تمام میکردم کار سخت خیلی گرفتم خوبی درجه

 یه بعد بیاره حرفش رو حرف نداشت حق کسی که بشم کسی سال چند بعد تونستم کار پشت خوبم

 اداره تو کار هم بود خوب چی همه صابری سرگرد جناب شدم بگیرم ترفیع تونستم مهم خیلی پرونده

 بزنم وسرم میخواست دلم رسما که من ما اداره به شد منتقل پوریا این اینکه تا خانوادگی لحاظ از هم

 شدن تموم به سال یه سارا میکردم خداروشکر بودن معنا تمام به شیطون دوتا سارا اون دیوار به

 اینجا میفرستن اونم حتما دارم من که بدی شانس از چون مونده درسش

  شدم در صدای متوجه که بودم فکر تو قدر اون صندلیم به دادم تکیه آروم

 بفرمایید-

  اتاقشون برید گفتم نادری رهنگس جناب قربان سالم-سرباز

  برو باشه-

  گذاشتم احترام و شدم وارد زدم در آروم .بگزرون خیر به خودت خدایا

  سرگرد بشین بفرما -نادری سرهنگ

  اه امروز پوریا من خدایی وای

  نمیشینی چرا-نادری سرهنگ

  خوام می معذرت سرگرد بله بله-
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  هستن شما معاون صابری یاپور سروان جناب امروز از سرگرد -سرهنگ

 آ از خوشبختم خیلی-پوریا

 شناییتون

 کنید شروع و همکاریتون دوتونه هر نفع به بهتره باشید غریبه هم با جوری همین خوبه -سرهنگ

  .باشید موفق

  قربان بله-

  اجازه با ممنون خیلی- پوریا

  بزارم احترام بره یادم بود نزدیک که شدم خارج سریع انققدر

  سرگرد جناب-یاپور

  بله-

  وایستید لحظه یک- پوریا

 ....دوید سمتن به سرعت با

 از و کارم باید بگین میشه اگه شما با همکاری از خوشحالم خیلی بگم خواستم می سرگرد جناب-پوریا

  .کنم شروع کجا

  انداخت خنده به و من پوریا نگاه برق

  قربان خندین می چرا-پوریا

  کنه راهنماییت میگم کیا سروان به هیچی-

  قربان بله-پوریا

 خونوادگیمون رابطه متوجه کسی اینکه بدون میداد انجام خوبی به و کارش پوریا گذشت هفته چند

 ولی میدونستن شو فامیلی البته بود خوب این و صابری نه کردن می صدا پوریا سروان و اون همه بشه

  .بود خوب خیلی این و باشیم فامیل ما که کردن نمی فکرشم

 و کسی علی امیر خوب میومد هم علی امیر البته و بود خونمون تو جدید مهمونی یه دوباره امروز

 خیلی اون کرد می فرق من با روحیش اما االن تا بچگیش از بودیم خونواده مثل براش ما و نداشت

  .داشت هم ها خانم با هم خوبی رابطه البته و بود خوش سر

 بود دستم جدیدی ی پرونده بود شلوغ خیلی سرم اما خونه برم زود بود گفته و بود زده تلفتن مامانم

 گزارش یه رفته ساعته یه که پوریا از اونم نمیکردن درک که اینا مامان ولی بودم درگیرش حسابی که

 . برنگشته هنوز بیاره قانونی پزشک از

  قربان سالم- پوریا

  نکردم کنترل و صدام دیگه

  که بسازی نه بیاری گزارش رفتی کجایی شما پوریا آقای-

  .قربان باشید آروم میکنم خواهش نمیشه تکرار دیگه رأیس ببخشید-پوریا
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 .کرد می کار چی نداشت و زبون این دونم نمی شد لوس دوباره

  گزارش کو پس خوب خیلی-

  کشید طول همین هباس بودن نداده تحویل گزورشم نبودن معصومی دکتر سرگرد جناب بفرمایید-پوریا

  بری تونی می خوب خیلی-

 ...میشه اگه داشتم کاری غیر عرض یه-پوریا

  بگی کاری ساعت از بعد نمیشه که مهمه انقدر-

  آخه میشه دیر بدم خبری یه باید من راستش-پوریا

  بگو خوب-

 .. تو با دونم می من نیای زود اگه گفت زنمو-پوریا

  برو بسته بسته-

  چشم بله-پوریا

  .بیخیال برم زود میکنم سعیمو خوب مهمه شاید خوب ولی برم زود جوری چه کار همه این با خدایا

 البته میکشتم مامان خونه برم تونم نمی اصال االن یازده وای افتاد ساعتم به چشام که بود کار تو سرم

 هیچی مامانم هباس باشم رأیس همه باسه اگه کنه می خراب سرم رو دنیارو قهرش که لحاظ ازاون

 مامان که اتاقم تو برم آروم کردم سعی بود خاموش چراغا خونه رفتم باالخره کوچیکشم فقط نیستم

  ...کرد صدام

  اومدی زود چقدر ممنون واقعا پسرم آفرین- مامان

 سالم-

  بودی کجا االن تا واجبه چون سالم علیک-مامان

  شد پرت حواسم اصال خدا به جونم مامان ببخشید-

  دارم کارت بشین- مامان

  چشم-

  داشت کارم چی یعنی دهنم میومد داشت قلبم نشستم

  داشتم مهمی حرف امیر-مامان

  بفرمایید-

  گرفتنته زن زمان که میده نشون چیز همه موقعیتت هم سنت هم االن تو-مامان

  ...میاد خوابم من که اینه حرفتون اگه مامان چی-

  پایین انداختم و سرم وایستادم جام سر زد خشکم .سارا :گفت مقدمه بی مامان

 مامانتم من مثال .خونم می و نگات برق میدونم من-مامان

  ..و سارا من مامان-

  پیچونه نمی و مامانش آدم بسته بسته-مامان
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  بکنم غلط من جان مامان نه-

 میزنم حرف سارا با خودم من نباشه حرفم بخواب برو پاشو پس-مامان

  چشب-

 مامان گزشت هفته دو.بگه بخواد این مامان کردم نمی فکرشم اصال آخه سارا ,من وای شدم اتاقم وارد

  خونشون بریم بود قرار امشب هم ما و بود گفته اینا عمو به

  باش زود امیر-مامان

  مامان اومدم-

 بده طول ساعتم دو اومدی زود خیلی تو دست از- مامان

  شد می بیشتر استرسم میگزشت هرچی بودیم نشسته اینا عموم خونه تو

  کنید گوش همه لطفا گفت بابام یهو

 من پیش بشین جونم سارا- مامان

  عمو زن چشب- سارا

  دیگه گفته و چی همه مامانت برم قربونت-مامان

  بله گفت و پایین انداخت سرش سارا

 هم با ها بچه نظر همه از دارم اعتماد امیر به چشمام اندازه که من داداش زن ,داداش راستش-عمو

  .مبارکه نبود مشکلی اگه بزنن حرف

 بود قرار بی من مثل اونم انگار افتاد سارا به چشام

  دیگه جان امیر شو بلد-عمو

  نیست راضی امیر انگار-  عمو زن

  ...یعنی ..نه-

 چپ رسیدمی پوریا به زورم فقط چون منم که خندیدن همه بعد پوریا اول حرفم این با زدم گند وای

  کرد جمع خودشو سری که کردم نگاش چپ

  راضیه هم خیلی امیر انگار میگیرم پس و حرفم من نه- عمو زن

 خجالت از شدم می آب داشتم

  امیر دیگه شو بلند-بابا

  چشب-

 تکمیل و من که بود همونی سارا راستش میکردیم نگاه همو حرفی هیچ بی اتاق تو رفتم آروم خیلی

 نفس پایین انداختم و سرم فکر این با خوشگله هم خیلی کنم می و فکرش که الحا تازه کرد می

  باشم آروم کردم سعی کشیدم عمیقی
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 شما میکردم نگاه خواهرم چشم به بهتون پیشم روز چند تا و دارم قبول خیلی شمارو من خانم سارا-

 بر که زیباش و مشکی چشمای اون با سارا  هست حرفی اگه بازم میدونی من راجب و چی همه

 بود جذاب هم آرایش بی ها خیلی عکس

 ب

  بود شد خیره هم

  کنم فکر راجبتون بتونم تا بدونم و چیزی یه باید فقط سخته شما با زندگی میدونم من- سارا

  بفرمایید-

  ...و من یا گرفتین و تصمیم این عمو زن حرف به شما-سارا

 ...ا..ا..منم ولی منظور بدون راستش-

  شدم متوجه-سارا

  بیخیال وای ...دوسش که بیارم زبون به نشدم مجبور خوبه گفت رک چقدر وای

 سارا و نشستم پوریا کنار من بودن دوخته ما به و نگاهشون همه بیرون رفتیم و شدیم بلند جفتمون

 شد همراه سارا و من سکوت با رفتن زمان تا شب اون من روی به رو هم

  سارا

 می دلم میکنم فکر که حاال امیر اتاقم تو رفتم و کردم مامان کمک بودم شک تو من و شد بسته در

 بلند قد حساس حال عین در جدی و مغرور مرد یه بود رویا یه دوختری هر باسه امیر بزنم جیغ خواد

 تو بزار ولی بله میزدم داد جا همون نبود ظاهر حفظ باسه اگه آهنربا گیرایی به چشمایی با خوشگل و

  .بمونه بودم ندیده چشاش تو حاال تا امروز جز به که اریقر بی

 جواب بهش باید که نیاوردم خودم مبارک روی به داشتیم هم با که برخوردایی تو اما گزشت هفته دو

  .گرفتن و مچم جورایی یه سراغم اومدن عمو زن و مامان که این تا بدم

  بزن و حرفت آره یا نه یا منتظریم همه نمیبینی دختر-مامان

  میکنه ناز داره عروسم-عمو زن

  ...آخه عمو زن بگم چی دونم نمی راستش نه-

  عزیزم بخریم نازتم تا دیگه بله بگو- عمو زن

  بگین ها شما هرچی-

  .مبارکه پس-مامان

 دلم که منم تا دو این همن لنگه ماشاهلل کنن پخش و خبر تا رفتن من کردن مالی ماچ کلی از بعد

 هفتست دو خره :گفت درونم از ندایی شد یهویی خیلی آخه بود بدی استرس کنم ریهگ خواست می

 کردم تاییدش منم والبته .یهویی میگی تازه گزاشتیشون خماری تو

 (امیر)
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 حال هر به داشتم کار کلی .میومد آسمون به زمین میرفتیم فردا حاال نیست من فکر به اصال مامان

 کردم احساس بازوهام تو و دستی گرمای که بودم خودم ی فکرا تو یناا عمو خونه رفتیم افتادیم راه

 . کرد می نگاهم خنده با که سارا به متعجب کشوند طرفی به و من که

  کن نگاه قشنگه این امیر-سارا

  بازه یکم یغهش ولی هست قشنگ-

 میکنم تنم شنل که من تازه بازه کجاش-سارا

 جاموندیم بریم بیا پس باشه محرم اگر حتی بگردی وریج این کسی هر جولوی نمیاد خوشم خوب-

  بقیه از

  بود خوب ولی باشه-گفت و داد نشون و حرسش هاش ابرو با

  .میشد خوشگل و بامزه میکرد اخمم رفتیم و گرفت دستش تو و دستم سریع

  .باشه داشته دوست خانما خانم که کریدیم پیدا تر پوشیده لباس یه باالخره

  کرد اشاره خوشگل صورتی لباس یه به سرا بودیم عقد برای لباس پی و بودیم خریده و عروس لباس

  بپوشمش برم امیر-سارا

  خانم بفرمو-

  کرد صدام بعد دقیقه چند

  خوبه ببین بیا امیر-سارا

 نمی حتی سارا زیبایی از میشه عوض صورتی لباس با چقدر وای برد ماتم افتاد بهش که چشمام

  نگو که و بود بلند کمرش تا که لختش مشکی های مو خورمب تکون تونستم

  خوبه گفتم کجایی امیر-سارا

  خیلی قشنگه خیلی آره آره هان-

  ببینمیم هم ما بزار حاال امیر- مامان

  خوبه همین خواد نمی-

  امیر وا-مامان

  ببینید خوام نمی-

  انقدر یعنی- سارا

 انقدر بله کردی تنت شما چون-

 به موهاش رنگ هم های ابرو به بودم غرق افکارم تو سکوت با راه تمام و بودم سارا مجزور و محو هنوز

 فکرم حتی که من بودم شده عاشق راستی راستی من وای ضریفش هیکل و کوچولوش لبای و دماغ

  .برسم جاها این به کردم نمی

  نیام شبم شاید کار سر میرم بعد میرسونمتون من مامان-

  مثال عروسیته هفته آخر امشب خهآ امیر-مامان
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 سر نرم شیش ساعت زندگی اول روز که برسم کارام به که میرم همون خاطر به منم جان مامان آخه-

  کار

  تو زبون اون دست از- مامان

  دیگه داره کار جون مامان نداره اشکال-سارا

  ممنون-

  نداشت قابلی- سارا

  افتادم راه و کردم فظیحا خدا و کردم ترمز و خندیدم آروم خیلی

 تلفن صدای با که نکشید طول خیلی ولی برد خوابم و میز روی گزاشتم و سرم که بود صبح نزدیک

  شدم بیدار

 بله-

  دارم کارت اتاقم تو بیا سریع سرگرد-سرهنگ

 اومدم رئیس بله-

  گزاشتم احترام و کردم سالم زدم در

  بشین-سرهنگ

  رئیس بله-

  نبودی مرخصی مگه تو-سرهنگ

  بله-

  کنی می غلطی چه ایجا پس میدونی خودت خوبه ..و بله-سرهنگ

  اومده پیش کاری یه گفت گرفت تماس پوریا سروان قربان-

 جهنم به خودت نیست عروسیت مگه کشی نمی خجالت تو کرد جا بی خیلی پوریا سروان-سرهنگ

  داره احتیاج بهت االن بیچاره دختر اون

  بکشید و من بود نزدیک خودتون اما تر آروم میگید من به همیشه شما لیو شماست با حق بله-

  میکنم رسیدگی کارا به خودم خونه برو پاشو نریز زبون-سرهنگ

  لطفا خونه ندارم کاری من قربان اما-

  منه حرف رو زدن حرف جدیدت فعالیت-سرهنگ

  قربان نه-

  بفرما پس- سرهنگ

  چشب-

  دعوتیم هم ما امیر-سرهنگ

 معلومه دارین اختیار-
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 از همه خونه رفتم و بیرون اومدم اداره از تجربه با البته و دلسوز خیلی داشت پدری حق سرهنگ

 تخت رو کردم پرت و خودم خستگی از عروسیم فردا و بود صبح هشت حدود کردن تعجب دیدنم

 رو روبه من فریاد با که صورتم تو کرد خالی سرد آب لیوان یه خانم سارا ناگهان که بود یازده ساعت

  کردم سکته بابا خوب شد

 س

 ار

  آروم چته- ا

  سارا-

  عزیزم بله-سارا

  مسخره-

  نمکم گوله من عزیزم خودتی-سارا

  مشخصه بله-

  کن خواهی عذر ازم-سارا

  چرا جان-

 مسخره گفتی بهم چون- سارا

  چقدر تو-

  چی چقدر-سارا

  خوبه خوام می معذرت-

  داریم کار کلی که بگیر دوش پاشو حاال بشم قربونش خوبم پسر آفرین-سارا

  چشب-

  من برم گفتنت چشم قربون- سارا

 و گرفتم و دستش آروم منم ریخت بهمشون و موهام الی کرد و دستش جمله این گفتن حال در

  بیام منم تا اتاق از بیرون رفت و زد زیبایی لبخند یه سارا بوسیدم آروم

  هاش شونه روی گزاشتم و سرم و مامان کمر دور کردم حلقه و دستم پشت زا آروم پایین رفتم

 مامانی سالم-

  کرد بیدارم رحمانه بی خیلی پیش ساعت نیم یه خانم سارا-     شدی بیدار کی پسرم سالم- مامان

  میشم نگران نمیگی دادی می خبر یه نباید نیومدی خونه دیروز- مامان

  پایین انداختم و سرم و نشستم رو روبه مبل رو رفتم

  بود شلوغ سرم خدا به نزن حرف جوری این امیر جون ببخشید خوب-

 گزشت زود خیلی البته و بودیم گیر در حسابی و روز اون

 (سارا)
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  آرایشگاه بری باید نشدی آماده چرا تر دختر-مامان

 گفتم بلد خمیازه بای

  خوبه همین نه آرایشگاه مامان-

  میگی چی معلومه معزیز شدی خل-مامان

  داد و جیغ با و اومدم خودم به

  خوام نمی من اصال اه نیومده اومده کو امیر واییییی شد دیر آرایشگاه وای چی-

  پاشی اگر نشده دیر هنوزم منتظره اومده امیر پاشو چته وا -مامام

  باشه

 مامان

  خنگ خانم عروس-مامان

  مامان بیرون برو منتظره دامادم وای-

  هدیر

 شده عوض خیلی کردم نگاه آرایشگاه قدی آینه تو و خودم بود ظهر از بعد. بیرون دادم حلش رسما

 می جدیدم زندگی وارد من و شد شل پام و دست یهو که منتظره امیر گفت مامان زیبا البته و بودم

 (امیر) کنم تجربش داشتم دوست خیلی که شدم

 شده هم کاری گل که مشکیم بلند شاستی ماشین از شد ازب در نبود دلم تو دل بودم آرایشگاه جلوی

  بود شده خوشگل واقعا بودم عاشقش که لبخند یه با نگاه یه کردم باز واسش درو شدم پیاده بود

  بریم-

  بفرمایید-سارا

  آهنگ امیر-سارا

  نه-

  گفتم امیر-سارا

 نه-

  خواستی خودت- سارا

  .بوق روی گزاشت و جلو آورد دستشو

  میکنم روشن خوب خوب-

 .پلیس یا حاجین همه مهمونامون امیر راستی آفرین-سارا

  چیه مگه-

  خندی می چرا جنگه میدون میکنه فکر آدم آخه- سارا

  دیوینه تو دست از-

  خودتی-سارا
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  خودتی-

 خودتیییییییییییی-سارا

  بسته إ-

  کنی نمی روشن چرا- سارا

  جلو بکش و شنل اون تو-

  اه- سارا

  جلو کشید و شنلش و کرد طرف اون و روش اونم کردم بهش اخمی یه

 کنه آشتی تا کردم پلی منم

  قراری بی مدار البوم
  

  هنرمند 
  

  مثله واسم نجابتت 
  

  تلخیاست روی سرپوش یه 
  

  سطحیتم نگاه توی 
  

  پیداست عشق عمق تمام 
  

  عشق از روز یه آروم روز یه 
  

  انگاری طوفانم مثه 
  

  خوبم جور یه روز هر تو با 
  

  ..داری خالقیت چقدر 
  

  مرز و حد دنیای توی 
  

  دارم دوست مرز ِ بدون 

  
  عمر یه افتخار با بدون 

  
  میذارم عمرمو واست 

  
  میبینم که تا چشاتو 
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  خندن می وقفه بی چشام 

  
  ساختی ازم چی کن نگاه 

  
  هنرمندن چشمات چقدر 

  
  میشه بهار هات خنده با 

  
  داری هات خنده پشت چی 

  
  هم ها فصل روی حتی که 

  
  عشق از روز یه آروم روز میذارییه تاثیر داری 

  
  انگاری طوفانم مثه 

  
  خوبم جور یه روز هر تو با 

  
  داری خالقیت چقدر 

  
  مرز و حد دنیای توی 

  

  دارم دوست مرز ِ بدون 

  
  عمر یه افتخار با بدون 

  
  میذارم عمرمو واست 

  
  بینم می که تا چشاتو 

  
  خندن می وقفه بی چشام 

  
  ساختی ازم چی کن نگاه 

  
 ..هنرمندن چشمات چقدر 

 چشماش و آهنگ این بودن ساخته سارا باسه انگار وای

 خداحافظی بشین خوشبخت جمله با همه و کردن همراهیمون خونه تا شد سپری خوب خیلی مراسم

  کردن
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  تو یمبر-

  بریم بله-سارا

 انتخاب سارا و تکش تک که وسایلی با بزرگ ی خونه یه بودن گزاشته تموم سنگ دو هر عمو و بابا

 بود خونه کتاب اتاق اولین باال رفتم ها پله از چیش همه بود سفید و قرمز خونه وسایل بود کرده

 بود معمولی دوم اتاق بود شده گزاشته اون گوشه صندلی و میز یه با کتاب کلی با خوب هم خیلی

 بود کنارش که رنگ سفید پاختی با یاسی تختی رو با سفید تخت خودمون اتاق یعنی آخر اتاق ولی

 زیبا خیلی دون گل تا دو تراس توی بود اینجا تراسم اینکه مثل بود دیواری کاغذ هم اتاق های دیوار

  بود خوب هوا چقدر امشب وای بود

  بیا امیر کجایی-سارا

  جان-

  مردم که کن باز موهام از سنجاقارو این-سارا

  باشه-

 موهای کردم باز و موهاش داد و جیغ کلی با کنم باز و هاش مو تا سارا پشت تخت روی نشستم آروم

 من کنار هم سارا حاال و بود دستام ی تو زیباش و مشکی

 وای نشتم خونه آشپز تو نشه داربی که آروم کرد بلند دستم روی از و سارا سر پاشدم خواب از صبح

 دور جو اون از که کار سر برم گرفتم تسمیم یهو بشه بیدار نداشتم دوست اصال داشتم عجیبی حال

  .رفتم و کردم عوض و لباسم شدم اتاق وارد بشم

  شد وارد زدن در بدون پوریا که نشستم صندلیم روی

 ...مگه شدی دیونه میکنی چیکار اینجا سالم-پوریا

 افتاد بده و گزارشت و بزار احترام بزن در پوریا قایآ-

 پ

  قربان اما-وریا

  سروان جناب-

  میارم االن چشم- پوریا

 (سارا)

 گوشیشم نبود ازش خبری ولی میرفت جلو ساعت ,مغازه بود رفته شاید نبود امیر گشتم جارو همه

 با اومد در سدای که بود نیم و یازده ساعت کرد عوض و حالم استرس و نگرانی کم کم نمیداد آنتن

  پایین رفتم عجله

  بودی کجا امیر-

  اداره-امیر

  میدادی خبر یه حداقل نداشتی مرخصی مگه میکردی کار چی اونجا-
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 و دستش سمتش دوییدم کردم حول قلبشه رو دستش امیر دیدم یهو اما اتاق سمت رفتم گریا با

  خیس چمای همون با و گرفتم

  نمیدی جواب چرا خوبی امیر امیر-

  خندید و باال آورد و سرش

  وا-

  داری دوسم دیدی- امیر

  گفتم و کردم اخمی بود فیلم همش فهمیدم تازه

 نداری دوسم تو ولی شدم نمی جوری این که نداشتم اگه خوب میکنم گریه بده حالم میبینی داری-

 بستم درو و اتاق تو رفتم

 به هیچی تو برای بخششه قابل غیر کردی باهام زندگیمون زرو اولین تو که کاری کردی فکر چی تو-

  داری دوست بیشتر منم از و کارت تو که معلومه ولی فهمیدم دیر نداره اهمیت کارت از غیر

  سارا-امیر

  چیه-

  ..من ولی بود بد حالم خوب کردم روی زیاده نظرم به هم تو رفت اخماش

 خوام می هی من رفتم که بود مشکلی یه حتما کنیمی صحبت جوری این چرا گفت آرومی صدای با

  ...تو ولی کنم آرومت

 نمی فکرشم وای پیچید گوشم تو شکستنش صدای شد خورد زمین افتاد و گلدون به زد دست با

  بشه جوری این روزی همچین تو کردم

  دیوانه-

 ..تو که دیونه یه آره-امیر

 خیلی رنگش آخه بودم نگرانش ولی بودم خورده اج که این با بیرون رفت اتاق نگفتاز هیچی دیگه

 . بود شده خیس بالشتم تمام که جوری کردم گریه صدا بی و کشیدم دراز بود پریده

 (امیر)

 تازه نبرد خوابم صبح تا بزنه حرف اینجوری من با نداشت حق اونم چرا آخه کردم چکار نفهمیدم

 گفتم که بزنه حرف سارا با خواست بود مامانم خورد زنگ گوشیم که میشد سنگین چشام داشت

 بخورم قرص خواستم شد تموم که تلفن نه بگم نتونستم من خونشون بریم شب که گفت مامان خوابه

 ورفتم شدم ماشین سوار بودم نکرده عوض که و لباسم شدم بیخیال منم ریخت همش که

  (سارا)

 نداشتم انتظار میکردم خفگی احساس هک حدی در بود گرفته خیلی دلم نبود امیر کردم باز و چشمام

 داده پیام امیر شد سرازیر اشکم اختیار بی بزنه داد سرم جوری این تازه بشه دوامون زودی همین به

 حتی میکردم کار بود بد حالم وقت هر رسیدم کارام به پاشدم شب مامانش خونه بریم باید که بود
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 تخت روی نشستم کردم اتو و امیر و خودم باسایل میشستم میاوردم در شویی ظرف از و تمیز ظرفای

  پایین رفتم و پوشیدم لباسام شنیدم و در صدای ساعت به شدم خیره و

  ای آماده-امیر

 عصبانی هنوز میداد نشون که بود مغرورش چهره تو اخمی

 بپوش تخته روی لباسات آره-

  بودم ناراحت منم خوب بیرون رفتم اتاق از

 بیا هم تو میکنم روشن وماشین میرم منم-امیر

 باشه-

 سوار پایین رفتم پوشیدم مشکی شال ابی مانتو با مشکی شروال یه کردم ارایش یکم اینه جلوی رفتم

  .نزدیم باهم حرفی هیچ راه کل تو شدم ماشین

 وقتی بود عصبانی نبود امیرم نبودم حال خوش زیاد من ولی کردن اسقبال ازمون همه تو رفتم

 اشپز تو رفتم منم نشستیم تراس تو رفتیم همگی شمام خوردن از بعد میشد ترسناک میشد اعصبانی

 امیر اما .همه به کرد تعارف هارو میوه عمو زن بیارم رو دیگه چیزهای و میوه تا عمو زن کمک حونه

 نبود حواسش رسیدم امیر به کردم تعارف چای منم نخورد چیزی

  چایی کجایی امیر ای  -

  ندارم میل-امیر

 تمام با سینو منم نداد جوابمو حتی امیر جلوی گرفتم اول اوردم چایی دوباره  رفتم بعد دقیقه چند

 دادزد امیر شدن بلند همه زمین انداختم محکم ها چایی

  ..سارا میکنی چیکار -امیر

  بودن کرده تعجب همه

 خونه برم میحوام

  خونه برم میخوام-

  نشستیم فعال نه -امیر

 ام هخست من اما-

  خونه بری بگیرم آژانس یه داری دوست اگه نیستم من ولی-امیر

  خوردیه بر چه این امیر- عمو زن

 طولی نشستم ماماشین تو رفتم گرفتم سویچ.بیرون رفتم تراس از بگیرم خودمو جلوی نتونستم دیگه

 محکم درو تو امد خونه رسیدم مردم می ترس از داشتم میکرد رانندگی بد خیلی امد امیر که نکشید

 انقدر بلند .کردم می حس صورتم تو نفساش که شد نزدیک بهم اینقدر طرفرم امد عصبانیت با .کوبید

  زد داد کردم سکته که

  تو چته-امیر
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 محکم و نیاورد طاقت میکرد نگام فقط افتادم حق حق به که انقدر گریه زیر زدم بودم ترسیده که منم

  شد آروم صداش .کردم گریه و ونهاشش رو گزاشتم و سرم منم کرد بغلم

 ببخشید عزیزم بسته-امیر

  چشمام به شده خیره کرد جدا خودش از منو بوسید پیشونیمو طوالنی اروم

  کنی فکر یکم کردن قهر لجبازی قبل بگیر یاد یکم عزیزم نبود درست رفتارت توهم -امیر

 دادم تکون تائید نشانه به سرمو

 !بود؟ که دنبو من تقصیر که همش ولی-

  که ببخشید گفتم بودم عصبانی منم خوب زدم حرفی همچین من-امیر

  باشه-

  استادت پیش دانشگاه بری نمیخواستی فردا مگه کن عوض لباساتو برو حاال افرین خوبه-امیر

  باش چرا-

 لبخندی تهناخواس داره دوستم ایقدر اون نبودم قهر امیر با که بودم حال خوش باال رفتم ها پله از اروم

 دارم دوسش مطمعا حاال بست نخش لبام روی

 اونم

 ....زیاد

 پریده روش رنگ کردم حس لحظه یک بود بسته چشماشو مبلو روی بود نشسته امیر پایین امدم

 کنارش رفتم  سریع

  خوبه حالت امیر-

  خوبم-امیر

 همچین االتاح من شدم حول ترسیدم بود قلبش روی دستش شدنش خم با شد مساوی حرفش این

  بودم ندیده رو ای لحظه

  ...امیر-

  اشکیم چشمای به دوخت نگاهشو کرد بلند سرشو

 گریه ام دیگه نترس خوبم االن خورده بهم یکم قرصام وقت فقط خوبم من میکنی گریه چرا جانم-امیر

 .دیگه بسته نکن

 نیس خوب میگفت بهم حسی یه بودن سرد دستاس کرد پاک اشکامو صورتم سمت اورد دستشو

  نیست خوب حالش

  نکن گریه خدا رو تو کردنت گریه با میشه بد حالم نکن گریه دیگه بسته بابا ای-امیر

  فداتشم خوبم من باش اروم تو امیر باشه-

  دیره بخوابیم بریم شو بلند خوب-امیر 

  خوبه حالت واقعا-
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 میکشتم سرهگ برم دیر فردا اگه فقط دیگه اره -امیر

  ید؛خند خندیدم

 باشه-

  (امیر)

 نداری کاری-

  میری داری -سارا

  میشه دیر دیگه اره-

  نخوردی چیزی اخه-سارا

  فعال خوردم مرسی-

 باشه-سارا-

 میری کی بزن زنگ رسیدی-

  دیگه ساعت یک تا-سارا

  رفتم من باشه-

 ..امیر -سارا

  سمتش برگشتم

  جانم-

 خوبی االن-سارا

 خدافظ مخوب خوب نباش نگران نیست معلوم-

  خدافظ-

 رفت می یادم داشت اخ داشتم کار امروز قدر چه اداره سمت رفتم شدم ماشین سوار بیرون امدم در از

 ولی میومد بدم ازش خیلی که جایی سمت کردم کج راهمو صدر دکتر پیش قانونی پزشکی برم باید

 کرد نمیشه کاریش بودم مجبور

  بودم رتمنتظ دیروز امدی باالخره سرگرد به به-صدر

 کجاس کن تمومش بازی مسخره رضا محمد بود شلوغ سرم گفتم بعدم سالم اول-

  اونجاس بیا گفتی تو چون باش- رضا محمد

  میموندم جا همین باید صبح تا نه وگر کرد تمومش اوردم شانس میزنه حرف چقدر اه اه

  میخوای چی دیگه جنازه اینم خوب -رضا محمد

  که بودم نیومده دیدنش برای-

 به اما نبوده عمیق ضخمش البته شده مرگش باعث خورده که ای چاقو ضربه خوب اهان-رضا محمد

  تموم مرده زیاد ریزی خون علت

  دلقکی خدا به-
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  خنده زیر زد بلند

 جون سرگرد نفرمایید-رضا محمد

  که واقعا-

  باشم تو مثل چیه -رضا محمد

  چمه من مگه-

  اخالق.بد میفرستم برات گذارشم بری میتونی خوب باش راحت هیچی- رضا محمد

 دادم تکون تأسف نشانه به سری

 باشه-

 شدمو ماشین سوار میکرد چیکار اطالعات همه این با این امدم نمی من دونم نمی شدم راحت باالخره

 اداره سمت رفتم

 کرد صداش بلند پوریا به خورد چشمم تو رفتم در از

  ..پوریا سروان-

 گذاشت احترام سمتم امد سریع

  قربان بله-پوریا

  گذارش:گفتم کردمو اخمی

 .قر االن بله- پوریا

  دادزدم هم تو رفت بیشتر اخمم

  سروان جناب امدم دیرتر من امروز تازه باشه میزم رو گذارش من امدن از قبل بگم دفعه چند!!،االن؟-

  میخوام معذرت قربان بله :گفت کرد مکثی

 اتاق تو امد پوریا که بود نگذشته ای دقیقه چند اتاقم متس رفتم نگفتم چیزی دیگه

  نمیشه تکرار دیگه گذارش اینم بفرمایید-پوریا

 ...تا بیرون حاال کنه خدا-

  بله بل-پوریا

 سختگیری این اما خوبه کارش دروغ چرا البته اعصابه تو .این دست از بیرون رفت گذاشت احترام

 به نگاهی کردمو لند سرمو کردم حس بود میز رو که شیموگو لرزش میز رو گذاشتم سرمو الزمه

 بود سارا انداختم گوشیم

 جانم-

 خوبی سالم-سارا

  خوشحالی اینقدر چیشده مرسی-

  اسختدام برای میرم دیگه هفته از شد تموم کارام که خبر-سارا

  نره یادت شیرنی باشه مبارک-
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 بدی باید تو شوهرمی تو-سارا

  میدم خودم همه به من بده شیرنی من به تو-

 همیشه از میدونم اما باشه من مال سارا روزی یه کردم نمی فکر پیچید گوشم تو خندش صدای

 امدم خودم به سارا باصدای دارم دوسش بیشتر

  جان امیر میشنوی صدامو شد قطع امیر امیر-سارا

 نداری کاری میزنیم حرف بیشتر خونه میام باشه مبارک عزیزم نه-

  فعال نه-

 چی هر نیست همین فقط مطمعا حاال ولی بود دارم دوست یه اولش صندلی به دادم تکیه سرمو

 ...دارم دوسش هست

 (سارا)

 میخوان چقدر مگه ادم دونفر تمیزه که خونه رفتن پایین باال همه این از شدم خسته رسیدم باالخره

 نفر استقالل برای برم میخوام خوب  نیست خونه بیشتر دوم نفر اینکه مخصوصا اینجارو بریزن بهم

  دوم

 تونیک بایه میرسید هام زانو پایین تا که مشکی کوتاه شروال یه بره در خستگیم تا حموم رفتم اول

 سبزی قرمه خوب غذای یه و خونه اشپز سوی به رفتم بستم باکش بلندمو موهای کردم تنم صورتی

 ادم کال میاد بدش امیر هستن سبزی قرمه قعاش که مردا بقیه عکس بر امیر بکنم نباید فکرشم که

  خوبه همین عاشقشم من که اخ مزه خوش الزانیا یه کردتش خاص بودنش عجیب همین عجیبیه

 سنگین داره چشمام کردم حس بستم چشمامو شدم خیره ساعت به سرمیز نشتم چیدم مفصل میز یه

 نمک سکته بود نزدیک کردم حس کمرم دور دستو دوتا لحظه یه میشه

  .خانم سالم-امیر

  سرصدا بی چه امد جن مثل لبم روی نشست لبخندی

  کنم گرمش دوباره باید کنم فکر بیا کن عوض لباساتو برو ترسیدم-

  امد امیرم میز رو گذاشتم رو غذا . رفت و گفت چشمی لب زیر

 که نهخو به باشه نزدیک کن سعی استخدام برای میری کی خبر چه راستی نکنه درد دست امیر

  .نشت سختت

 خبر چه راستی حتما-گفتم لبخند با

 همه

  .خوبه چی

 مخت تو دادش این جز به اره-امیر

 ها دادشه امیر- گفتم بود لبخند تهش که اخم با

 باشه خوب-امیر
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 !!امیر-

  بخور غذاتو تصلیم من بابا باشه-امیر

 برادر هه برادر حلقم تو اخمت کشیدم .زحمت .همه این بخوری غذا اخم بدون یکم تونی نمی

  گرفت خندم ناخواسته

  تو خوبی-امیر

  .چطور-

  میخندی چی به-امیر

  توهم رفت بیشتر اخمش

 ....نگو نداری دوست -امیر

  همین گرفت خندم برادر گفتم بهت ذهنم تو نکن قهر حاال خوب-

 من خواهر میخوره برادرا خواهر به ما رابطه کجای برادر-امیر

 بشورنم تا شویی ظرف رو گذاشتم ؛ظرفارو خندیدیم ونهردوم دفعه این

  چکاریه این نداریم ظرفشویی ماشین مگه سارا-امیر

 دارم دوست خوب-

  نکن خسته خودتو فقط راحتی هرجور-امیر

  چشم-

 ام خسته خیلی حموم میرم من -امیر

   باشه -

 از بود سرم پشت امیر کردم باز که چشمامو بستم چشمامو امد نمی دیگه اب صدای اینه جلوی رفتم

 که جوری شونم روی گذاشت سرشو کمرم دور کرد حلقه دستاشو امد بودم شده خیره بهش اینه توی

 لباشو سریع خیلی .چشمام به شد خیره خودش سمت گردوند برم میکردم حس نفساشو صدای

 تخت روی رفت یحرف هیچ بدون جداشد ازم داشتم تب که انگار بود شده داغ بدنم لبام رو گذاشت

 گرفتم موهاشو کنارشو کشیدم دراز نمیخوابید کاش برد خوابش واقعا طرفش رفتم بست چشماشو

 دوست منم میاد بهش هست  هرچی کوتاه خیلی نه بود بلند نه موهاش کردم بازی باهاشون تودستم

 دارم

 (امیر)

  دیدم خوابشو دوباره وقت چند بعد پریدم خواب از حراس با

  .بیارم اب برات بزار چته امیر خوبی امیر-سارا

  چرا دونم نمی بودم کرده هنگ دستم داد اورد آبو لیوان

  میشم نگران دارم بزن حرف امیر-سارا

 کردم نگاهی سارا نگران چهره به
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  دیدی خوابی چه- سارا بخواب بگیر بود خواب یه فقط نیست چیزی-

 بود چی نمیدونم نمیاد یادم نمیدونم-

  بخواب باشه-سارا

  بخواب تو باشه-

 عاشقش چطوری واقعا دونم نمی برمیگردم عقب به وقتی بود خوب اتفاق یه زندگیم تو سارا وجود

 سعی کنارمه االن که کسی به گفتم ولی دارم دوست بگم کسی به نمیکردم فکر وقت هیچ شدم

 باشم داشته ارامش باهاش میکنم

  (سارا)

 .بخوابه کنم امده صبحانه تا گفتم همین برای بود خسته خیلی هاخ بخوابه امیر گذاشتم نماز بعد

 راهی امیرو نمیخوره هیچی زندس چطوری بشر این نمیدونم بیدارکردم امیرم کردمو امده صبحانه

 برسم قرارم به که رفتم کردم

 (امیر)

 امیر -سرهنگ

 قربان بله-

    کن جمع حواستو بگم میخواستم-سرهنگ

  قربان هست جمع حواسم-

 بفرما بله- سرهنگ

  .بلدم کارمو من باش مراقب باش مراقب .ها درمیاره منو حرس سرهنگم این بیرون امدم اتاق از

  پوریا-

  قربان بله-پوریا

  هاشمی سرغ میریم بشید امده

 چشم-پوریا

 تحویل تاگذارشو رفتم شد تموم که بازجویی ازدستش شدم خسته کردیم دستگیرش خوشبختانه

 برگشت وقتی بود من به پشتش که بود اتاق تو خانم یه تو رفتم داد که اجازه زدم در بدم سرهنگ

  اینه جدید عضو نکنه میکرد چیکار اینجا اون بود سارا زد خشکم

  کجای حواست سرگرد-سرهنگ

 شد تموم بفرمایید قربان بله-

 کنید راهنمای هستن ما همکار بعد به این از ایشون خوبه- سرهنگ

 بود رستد حدسم پس

  قربان بله-
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 نگفت بهم که شدم ناراحت راستش  کردم نگاش برگشتم امد سرم پشت هم سارا بیرون امدم اتاق از

  نبود اش موقعه االن اما

  محمدی سروان-

 قربان بله-محمدی

  کنید راهنمایی-

 چشم- محمدی

 (سارا)

 قرار مقابلم که دستی توجهم تازه کنم قافلگیرش میخواستم باش منو بداخالق میکردم سکته داشتم

  شدم میکیشید منو استقبال انتظار و داشت

  خوشبختم هستم محمدی من سالم- محمدی

  کنی صدام سارا میتونی هستم صابری منم-

  فامیلی سرگرد با راستی مهتابم منم-مهتاب

 چطور؟-

  فامیلیتون-مهتاب

 پوریا سروان خواهر عموشم دختر بله اهان-

 مهتاب رفتم مقابلم میز طرف به زدم لبخندی وتو من اتاق یعنی اتاقته اینجا ابی جالب چه-مهتاب

  بود زیبایی دختر کل در روشن قهوای باچشمای بود خونگرمی دختر

  کرده ازدواج سرگرد سوال یه-مهتاب

  شماچی؟-بله-

 نرسیده سال به تازگی به بله-

  مبارکه ا- مهتاب

  عزیزم مرسی-

 بخونش پرونده اینم بیا سرگرد اتاق بریم باید-مهتاب

 .باشه-

  کرد نگاه بهم شیرین لبخند بایه پوریا من ورود با  بودن اونجا همه شدیم سرگرد اتاق وارد

  خوبی سروان جناب به به-پوریا

  گفت پوریا سریع که کردن نگاه ما به همه

  خدا به خواهرمه چیه بابا- پوریا

  زد پوزخندی مهتاب

  جدی- مهتاب

  بله-
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 خواست می دلم چرا دونم نمی گزاشتن احترام و شدن ساکت همه تو اومد امیر که بودن مشغول همه

  بگیرم و حالش

 .شدین آشنا جدیدمون کار هم با همه خوب خیلی- امیر

  کرد نگاه امیر به صورتش روی لبخند یه با پوریا

  شدیم آشنا همه قربان بله- پوریا

  پایین انداخت و سرش بیچارن داداش که ردک پوریا به چپی چپ نگاه یه امیر

  ؟ کردین کار چی-امیر

 تنها گرفتیم نظر تحد و مولوی  .نشد دستگیرمون چیزی که قانونی پزشکی گزارش از قربان- احمدی

  شده کشته مشابه شکل به نفر دو که اینه میدونیم که چیزی

  کردن می چیکار بقیه همین- امیر

 نز باقی نخی سر هیچی نشد دستگیرمون چیزی کردیم که تحقیقاتی از قربان- پوریا

  اشتن

 دیگه یکی دوباره تا کنید عجله یکم واقعا نباشید خسته- امیر هوا تو رفت دادش و هم در رفت اخمش

  نرفته بین از

  قربان-

  بله-امیر

  .میزنید حرف جوری این بقیه با کردین کار چی خودتون شما-

  بودن ردهک یخ همه شد ترسناک قیافش

  ندادم اهمیتی اما کردم حس پهلوم تو خورد محکم که مهتاب دست

 مفهموم مافوق به احترام اولیشم داره قانون اینجا باشه کارتون به حواستون شما سروان جناب- امیر

  کارتون سر بفرمایید همه حاال. شد

  هیچی نه شما ولی قربان بله-

 بفرمایید- امیر

 نداره و کاری چنین جرات کس هیچ زدی می حرف جوری این باهاش یدنبا کردی چیکار- مهتاب

  شدی دیوانه

  بود خوب خیلی ابجی ایول-پوریا

 خواهش-

 (امیر)

 خونه سمت رفتم حرفی هیچ بدون و برداشتم وسایلمو لجباز ی دختره بابا ای......خواست می دلم

  .کنم خفش و کنه باز و در تا بودم منتظر

  سالم-سارا
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  گزشت خوش امروز سالم علیک-

  خیلی-سارا

  کنم می تالفی-

  کن تالفی- سارا

  میشی پشیمون سارا-

  هه-سارا

 (سارا)

 شلوغ همه این از بعد بود عصبانی خیلی برداشت دست اخر میومد بند داشت نفسم دویدم انقدر وای

  مبل روی شدیم ولو تاییمون دو کاری

  ..خیلی-امیر

  چی خیلی-

  بماند- امیر

  بگو نه جوریه این إ-

  بخواب بگیر بیا دوازده ساعت مثال پرو بچه بسته- امیر

  بخواب برو میام زود اخالق بد تو حموم میرم من-

 ؟ دیگه امر- امیر

  برو ندارم دستوری دیگه نه-

 پرویی چقدر تو وای- امیر

 وقتی راستی نشمهربو و قشنگ صورت صورتش به افتاد چشمام تخت روی اومدم و پوشیدم و لباسم

 که بودم غرق رویاهام توی و بوسیدم و لباش آروم روش کشیدم رو پتو نیست ترستاک دیگه خوابه

  .برد خوابم

 نیومد دلم اصال بخوابه تونست نمی و بود شده بیدار درد از شب نصفه دیشبم بود خسته خیلی

  .نشه بیدار تا برداشتم سریع خورد زنگ گوشیش کنم بیدارش

  بله-

  داشتم کار سرگرد جناب با ببخشید علیکم المس-

  امرتون خوابن ایشون-

  اداره برسونن و خودشون باید اومده پیش مشکلی یه-

  گم می بهشون بله-

  خدانگدار ممنون-

 طرف یه از بود برده خوابش بود ساعت نیم تازه خدا بتده ساعت به نگاه یه کردم امیر به نگاهی یه

  نبود ای چاره دیگه .بودم مجبور طرف یه از مکن بیدارش نمیومد دلم
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  عزیزم جونم امیر ,امیر-

  کرد باز و چشاش آروم

  بله-امیر

  بری باید سریع گفتن زدن زنگ سرهنگ طرف از-

  باشه- امیر

  خورد زنگ گوشیم که کشیدم دراز یکم بودم چهار ساعت

  سالم الو-

 نبودی که خواب سالم- امیر

  نه-

  بگیر مرخصی فردا برای اومدی که امروز-امیر

  چرا-

  داد بهمون جون آقا که باغی بریم باید- امیر

  بیوفتم راه کم کم بخونم نماز برم من باشه اهان-

  خداحافظ باش خودت مراقب-امیر

  خدافظیییی-

 ولی گرفتم دلشوره چرا دونم نمی کردم می گوش تلفون بوق صدای به هنوز من و کرد قطع امیر

 بهترین همیشه سجاده کرد آرومم واقعا بشم آروم شاید که خوندم نماز رفتم نیست نگرانی یبرا جایی

 پناهگاه

 (امیر)

  پوریا سروان-

 قربان بله -پوریا

 باشه میزم رو باید صبح هفت نباشم چه باشم چه گزارشت .کن جمع حواستو نیستم فردا من-

  فهمیدی

  نیست ای دیگه امر قربان بله-پوریا

  رخی نه-

  اجازه با پس- پوریا

  بفرما-

  زد در سارا که بشم بلند خواستم نیست حلقم دیدم که زدم می ورق و پرونده داشتم

  بفرما-

  کردیم جمع ها همسایه از که گزارشی این قربان-سارا

  من به بدش-
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  بفرمایید-سارا

  بگیرم ازش که کردم دراز و دستم

  دیگه بدش-

  امیر-سارا

  بله-

  کو قتحل-سارا

  راستش ....حلقم...-

  کردی گمش که نگو-سارا

  خدا به کنم می پیداش-

  خونه بیای نداری اجازه نکنی پیداش اگه چون کن پیداش آره-سارا

  سارا إ ..چی-

 به طور چه نبود اما گشتم جارو همه .نزاشت احترام حتی شد خارج اتاق از سریع حرفی هیچ بدون

  باشه رفته یادم گرفتن وضو موقع شاید که بهداشتی سویس سمت رفتم .فهمید سرعت این

  گشتم روشویی و شدم,وارد

  گردین می  چیزی دنبال شده چیزی قربان-پوریا

  نه-

  اجازه با طور این که- پوریا

 ناراحت خواستم نمی فقط ترسیدم نمی سارا از .بودم نکرده پیداش هنوز من و بود نیم و یازده ساعت

  که بودم مخود فکر تو بشه

  رید نمی خونه قربان- پوریا

  میرم چرا چی-

  خندی می چی برای-

  گرفت سمتم به و دستش

  سوخت برات دلم بیا- پوریا

  کنه می کار چی تو دست-

  بود روشویی تو-پوریا

 . عقب  رفت می اونم جلو اومدم آروم آروم

  کردم غلط-پوریا

  جدی إ-

 رفت در سریع و نداد فرصت بهم دیگه

  (سارا)
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  کردم نگاهش چشمی زیر و وایستادم در جلوی کردم باز درو

  حلقه-

  صورتم جلوی درست باال آورد و دستش آروم

  بود برداشته جونت داداش- امیر

  جدی-

  گفت جذاب اخم یه با تو اومد داد حولم خنده زیر زدم بلند

  بود دار خنده- امیر

  خیلی-

  خیلییییی بله-امیر

  سارا جون نشو ناراحت-

  نشدم ناراحت-امیر

  شدی-

  نشدم-امیر

  خوشگلم پسر بخوریم غذا بریم بیا آفرین-

  دیونه-امیر

  گفتی چیزی-

  نه- امیر

  باال رفت و داد تکون تایید ی نشانه به سری چینم می و میز کنی عوض و لباسات تا-

  (امیر)

 می بفهمه سارا نخواستم اما دمبو نخوابیده درست شد می روزی چند بودم خسته خیلی راستش

 نخورم غذا من دونستم

 بزنه غذا به لب عمرا

 (سارا)

  ها میشه دیر بیوفتیم راه خوای نمیی مگه شو بلند شو بلند امیر-

  ای آماده تو باشه-امیر

  بخور صبحانه پایین بیا بپوش تخت رو گزاشتم لباساتو آره-

  میام برو باشه-امیر

  دوباره نخوابی-

  برو تو باشه-امیر

  کردم جمع خرو صبحانه خوردن از بعد
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 زود خیلی نخوره بهم آرامش این کنه خدا .شدم خیره آیینه تو کردم سر و چادرم آیینه جلوی رفتم

  بدم دستش از خوام نمی کردم تکیه بهش

  کجاست حواست دیگه بیا سارا-امیر

  بریم هیچی-

  میرفت سر داشت حوصلم بودیم نشسته ساکت خیلی ماشین تو

  بزارم آهنگ امیر-

  بابا ای- امیر

  رفت سر حوصلم خوب وا-

  میدی گوش و خواننده این آهنگای همش چرا تو راستی. بزار شم نمی تو حریف که من-امیر

  نظیره بی موسیقشم کنه می آرومم خیلی چون دومن جهانبخشه بابک اسمشم داره اسم این اول-

  اوووو- امیر

 کردم پلی و آهنگ و خندیدم

  همیشه موند پشتم کوه مثل که دنیام توی هست نفر یه اینجام اگه ،خوبم اگه

  

  کلیشه از کرده خالی زندگیمو ،ویژست و ناب اتفاقی ،پدیدست یه که نفر یه 

  

  ،عشقه خود بارون زیر مکس مثل 

  

  ارادست بی ،نبضه مثل مهربونی اون ی واسه 

  

  العادست فوق ،ترانه یه ،سواله یه ،کرد منتشر دموجو تو سرد شب یه توی عشقو 

  

  شد منتفی عشق جز هرچی ،شد عاطفی دنیام تو با 

  
  زمینی رو فرشته یه انعکاس 

  
  شیرینه رویای از پر گنجینه یه مثل دلت 

  
  تضمینی یه من آرامش واسه 

  
  کردی اصرار خندیدنت این با من دل کردن وابسته واسه 

  
  کردی تکرار منو تولد روز هر لبخندات ی هانداز به 
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  فرده به منحصر که تصویر همین ،کنندست خیره تو لبخند چقدر 

  
 کرده پرت غم از منو حواس سادت همیشه ی معجزه همین 

  (امیر)

  شو بیدار سارا-

  رسیدیم-سارا

  هه دیگه نمیومد خوابت-

  بودم بسته و چشمام نبودم خواب-سارا

  شو پیاده الخی بی باشه-

  جا این اومدیم چی برای اصال امیر-سارا

 نگهداری ازش و الزم صورت در مگر نداریم اینجارو فروش حق که بود گفته نامش وصیت تو جون آقا-

  داشت دوست خیلی جارو این دونی می که تو کنیم

 گفتم نکردیم یسپر هم با روزم یه کردیم ازدواج وقتی از که هام ما نیست کاری امروز دیدم منم

  کنیم چه باید ببینیم تا بخوریم چایی یه تو بریم حاال جا این بیایم

  اوکی باشه-سارا

 به زدن سر دلیل به فقط گفتم دروغ سارا به راستش داشتم جون آقا به زیادی ی عالقه بچگی از

 تو ولی یستن یادم کامل بود عجیب خیلی دیدم خوابی یه پیش روز چند .نبود اینجا نیومدم اینجا

  اینجا بیام خواست می ازم همش جون آقا خواب

  چیه خالی استخر این راجب نظرت کجایی کوشی امیر آی-سارا

  برگه پر توش نیست خالی همچینم-

  من برای انم بگیر و این بیا میکنیم خالیش خوب-سارا

  گی نمی جدی-

  دارم شوخی تو با من مگه-سارا

  چل و خل-

  نکردم پرتت تا برو خودت پای با-سارا

  بابا باشه-

 مونده همینم واال کارا این به چه و من اخه سرا این دست از

  (سارا)

 البته بود شده کفری که کردم اذیتش قدر این منم بودیم ساعت یک نزدیک لوسه بس از خان امیر

  آورد نمی کم اونم

  سردمه من باال بریم-امیر



اسکندریسارا  –اطره ضرابی خ   عشق در سه حالت 

  بریم باشه-

 ما پشت از بلند صدای یه یهو .کردم حس امیر و خودم پای صدای جز به و پایی صطای لحظه یه

  اومد

  سریع برگین-...

  ما سمت گرفت و اصحلهش

 

  نیست چیزی سارا نترس-امیر

  ترسم نمی-

  بغلش تو منو گرفتش سفت چسبوند خودش به منو امیر

  خوای می چی-امیر

  بکشمت خوام می فقط سرگرد جناب هیچی-...

  چرا-امیر

  کنم دور دنیا از و خوب و شناس وظیفه آدم یه خوام می کنی فکر تونی می-...

  مسخره چه هه-امیر

  خندید بلند میزد سال سی حدود سنشم و داشت بلندی قد که مرد اوم

  بره اون میزارم باشه داری دوسش زنته جون سرگرد آخی-...

  رم نمی جایی هیچ من-

  باال برو سارا-امیر

  رم نمی-

  برو-امیر

  زارم نمی تنها روانی این با ترو من-

  میمیره بار دو  سرگردم جوری این کشم می رو تو اول بمون باشه فداکاری زن چه آخی-...

  من سمت گرفت اصلحرو

  بره بزار عوضی کنی می کار چی- امیر

 ..دو ..یک-...

  (امیر)

  زدم داد بلند صدای با اعصام تو میرفت داشت دیگه

  کنی می ارک چی-

  کارو این-...

  داد فشار ماشرو
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 شد شلیک تیر ش جلو چرخیدم و دستام تو گرفتم سفت بود بغلم تو که و سارا اون از تر جلو من اما

  ...اما

 شنیدم که بود صدایی آخرین سارا کشیدن جیغ و شد تار جیز همر

  (سارا)

 میشد نابود داشت دنیام همه بود شهو بی امیر رفت بین از ها لبخند همه زدن بهم چشم یک توی

 ولی هیچ که بیاد بهوش باید داره که مشکلی با مخصوصا قلبشه نزدیک چون گفت می علی امیر

  خدا وای ...اگه

  بشم قربونت میشه خوب نکن گریه ابجی بیا-پوریا

  بچه کردی گریه چرا تو میدونم-

 اسطوره یه براش امیر بود امیر عاشق پوریا کرد گریه تلخ ای خنده با همراه و  پایین انداخت سرشو

 پیش خواست می پوریا خونه برم تونستم نمی اصال .شد پلیس که بود بود امیر خاطر به اصال .بود

  .نداشتم و رفتن خونه پای واقعا ولی نیست بیشتر اون از من درد دونم می بمونه امیر

  خانم سارا-علی امیر

  شد چی-

  برید شما کنم می خواهش خوبه حالش اما نیومده بهوش- علی امیر

  اصال نه-

 سر

  بنویسید دیروز اتفاق دیروز اتفاق از گزارش یه اداره برید پاشید صابری سروان- هنگ

  قربان بله-

 کردم گریه اداره تا راهو کل کردم می اطاعت باید بود دستور یه این

 راه تو زندگیت چیز همه زدن بهم چشم یه تو وقتا بعضی شد می کنده جاش از داشت قلبم دیگه

 بیرون به کنار زدم و ماشین همین برای بودن شده تار چشمام گریه شدت از میشه کشیده نابودی

 خدایا رفتیم نمی لعنتی باغ اون به تا میومد بارون االن مثل دیروز کاش بود شدیدی بارون کردم نگاه

 تو از و امیر و آیندم زندگیم من خدایا کردم می گریه بلند بلند تونستم نمی دیگه کنم می خواهش

  .بود سخت خوام می

 (امیر)

 سارا اسم میدم تار کردم باز آروم و چشمام کردم باز و چشمام آروم کردم می حس سینم تو بدی درد

  نتونستم درد از که بلندشم خواستم افتاده براش اتفاقی نکنه کردم می صدا و

  شبا آروم کنی می کار چی-امیرعلی

  ؟ خوبه سارا سارا-

 .رفت فرستادش بزور سرهنگ میزنم زنگ بهش االن خوبه- علی امیر
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  دادم تکون تایید ی نشونه به سرمو

  داری درد -علی امیر

  خوبم من داحت خیالت نه-

  و زد پوزخندی علی امیر

  میزنم آرامبخش برات االن -علی امیر

 من سر باالی جالد شبیه دقیقا که هم پوریا این دمخوابی ساعتی یک زد علی امیر که آرامبخشی با

  نمیاد خوشم بیمارستان از اصال آخه نرم در من تا بود وایستاده

  نده فوش دلت تو خان امیر ای-پوریا

  برم خوام می-

  شدی دیوانه چی-پوریا

  میزنیا حرف کی با باشه حواست اوی-

  بری نجاای از نزارم دارم دستور شما موافوق از من- پوریا

  گزاشته پا به من برای هه میرم من ولی-

  حاال هستی کجا کجا-علی امیر

  دیگه یکی تو-

  بری نمیزارم سرهنگ جناب دستور به منم-پوریا

  خورد زنگ پوریا گوشی

 کن صحبت خودت سرهنگه جناب بیا-پوریا

  قربان بله -

  بهتری که شکر خدارو-سرهنگ

 ممنون خیلی -

 متیسال به کجا -سرهنگ

  باشم پرونده ادامه برای میخوام تازه خوبم من-

  شد مفهوم میمونی همونجا شما نخیر-سرهنگ

 قربان نمیاد صداتون-

  کردم قطع و گوشی

  !!!امیر- پوریا

  چیه-

  کردی بود کاری چه این-پوریا

  شد قطع خودش که نکردم کاری-

  برم روتو- علی امیر
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 کجا سارا این گزاشته پا به من برای چی باسه سرهمگ وبخ کردم بحث تا دو این با ساعت نیم

 نگاه داره فقط چوت عصبانیه خیلی حتما سرهنگ وای باال آوردم و سرم شد باز اتاق در .بابا ای مونده

  بمیر برو کشمت می یعنی نگاه این کنه می

  کنی زبونی بلبل بلدی خوب نه البته شدی الل سالم علیک-سرهنگ

  سالم ببخشید-

  بده جواب آدم مثل پرسم می سوال یه-رهنگس

  بفرمایید-

  شد قطع واقعا یا کردی قطع خودت- سرهنگ

  کردم قطع-

  باشه بری خوای می شجاعتی چه آفرین- سرهنگ

  سمتم کرد پرت و برداشت لباسامو و کمد سمت رفت

  بیرون بزاری هادار از پاتو نداری حق ندادم اجازه که هم وقتی تا اداره برو و بپوش- سرهنگ

  قربان چشم-

 .بیرون رفت و کوبید درو

 سکوت پوریا و من اداره تا بود گرفته و وجودم تمام درد کردم تنم برداشتم لباسمو و کردم دراز دستم

 با و شدن بلند جا از همه گزاشتم سالن تو که و پام هستیم عصبی چقدر هر بود مشخص و کردیم

 خودم که داد دستور سرهنگ رسیدم تا کرد می سکته داشت که اسار مخصوصا کردن نگاه بهم تعجب

 به پدرش مرگ خاطر به اون که فهمیدم تازه کنم بازجویی بود باغ تو که مجرمی همون کامفر از

 می باید منم بود ای حرفه خلفکار یه پسر اون فهمیدم می باید بگیره انتقام خواسته می من دست

 و سوالی هیچ جواب روش به رو نشستم تو رفتم میشه جا به جا کی و کجاست محمولشون فهمیدم

  بود2:30 کردم نگاه ساعتم به داد نمی

  مشخصه حکمت که تو کنی می لج چرا بزن حرف-

  بشین داری دوست چقدر هر حاال زنم نمی حرفی من اینجایی ساعته یک نشدی خسته- کامفر

 هر قلبم بود مخم رو شدیدا که بود باشل روی لبخندی  بزنی حرف که وقت هر تا میشنم باشه-

 .شد می بیشتر دردش لحظه

  (سارا)

 کشیده طول بازجویی قدر چه بابا ؟ای کرد جوری این چرا سرهنگ اخه .کرد کارو این امیر چی برای

 دوییدم بود شده سفید رمم و رنگ و کردم می گریه که همینجوری قلبش اخه بده حالش هنوز اون

 نگاهش فقط داره چرا این وا وایستادم شیشه پشت کنه می کار چی داره ببینم تا بازجویی اتاق سمت

  من سمت اومد پوریاکالفه و شد باز در زنه نمی حرفی چرا کنه می

  کنه می دیونم داره امیر این دست از- پوریا
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  پوریا-

  دلم عزیز جانم-پوریا

  بده حالش کن کاری یه-

  میشه تو رشوه این حریف کسی مگه آخه- پوریا

  کنم می سکته دارم من-

  کشید صورتم رو و دستش آروم

 میشه درست نباش نگران جونم آبجی بشه فدات پوریا-پوریا

  (امیر)

  بکشم نفس تونستم نمی راحت بزنم داد خواست می دلم بود خورد اعصابم

  تو اومد و زد در بازم بشم خیال بی کنه راضیم که تو اومد بار چند پوریا

  ...قربان-یاپور

  گمشو-

  اما-پوریا

  کری-

  چشم بله- پوریا

  بود پیچیده اتاق تو زمین رو و پاهام های ضربه صدای حرفی هیچ بدون بود ساکت اتاق

  شد بلند جاش از کامفر

  حاال بودی کجا-

  شدم خسته بسته- کامفر

  نوشتن به کرد شروع کاغذ روی و کرد دراز دستشو

  آفرین-

  شد مومت خوبه-کامفر

  محمودی ستوان البته-

  قربان بله- محمودی

 م-

  ببریش تونی ی

 بلند جام از بودم اینجا ساعت همه این یعنی نمیشه باورم هشت ربع یک ساعت به انداختم نگاهی

 سریع پوریا کشیدم عمیق نفس یه گرفتم و دستم در به رسوندم خودم داشتم بدی گیجه سر شدم

  من به رسوند و خودش

  قربان خوبین- یاپور

  دادم تکون سری
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  .نیستین خوب-پوریا

  خوبم چرا-

 دیوار به گرفتم و دستم دارم نگه نتونستم و تعادلم

  شد چی امیر- پوریا

  نیست چیزی-

  امیر - پوریا

  نفهمیدم و چیزی دیگه و رفتم حال از شد تار و تیره جا همه یهو

 تو بودن کنارم همه سرهنگ جناب وای ای و پوریا اراس. لعنتی اه بیمارستان بازم کردم باز چشمام

  داشت ابهت هنوزم ولی نبود عصبانیت اون دیگه سرهنگ چهره

  بزارید تنهامون میشه-سرهنگ

 دستاشم و بود خیس خیس گریه از سارا صورت بمیرم الهی بیرون رفتند و گفتند پوریاچشمی و سارا

  میلرزید

  میاری چشم از غیر به چیزی من دستور ور که باشه اخری دفعه سرگرد-سرهنگ

  ببخیشد قربان بله-

 وقتی کن استراحت و خونه برو و بگیر و خانمت دست پاشو شد تموم که سرمت هم حاال-سرهنگ

 سر برگرد بگزرونی بازداشتگاه تو و شب و بدویی حسابی بتونی که حدی در شد راه به رو کامال حالت

  کارت

  چشم-

 از دور که خودمی علی مثل برام عزیزی من برای چقدر دونی می که تو انهدیو ی پسره- سرهنگ

  .بسته و چشماش خونه تو تختش رو االن تو جون

 بعد و خورد تیر ماموریت یه تو بودیم همکارم و بود من دوستای از یکی که علی سرهنگ جناب پسر

 ازش. خونه تو ساله پنج ناال و نشد ها دستگاه قطع به رازی سرهنگ ولی شد مغزی مرگ عمل از

  کنه می مراقبت

  ....واقعا مم ببخشید-

  لطفا باش خودت مراقب فقط بدی توضیح خواد نمی-سرهنگ

 قربان چشم-

  شد خیره بهم تو اومد سارا که کشیدم دراز تخت رو لباسا همون با خونه رفتیم

  شده چیزی-

  نه-سارا

  کنی می نگاه جوری این چرا پس-

   ...شده چیزی میگی تازه پرویی تو چقدر-سارا
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  چی که باشه خوب-

  دیوانه-سارا

  جدی إ-

  آره-سارا

 (سارا)

  سمتم اومد شد بلند

  نیست خوب حالت تو نیا جلو-

  خوبم چرا- امیر

  گفت بهم آروم جوری همون کرد بغلم آروم و کشید لختم و بلند موهای رو و دستش

 که تو خوشگل چشمای اخه میشه بد حالم کنی می گریه وقتی چقدر شدی اذیت خیلی ببخشید-امیر

  دارم دوست ولی کنم می اذیتت بدم خیلی میدونم کنه گریه دیونه من باسه نباید

  امیر-

  جان-امیر

  کمرش رو گراشتم دستام منم

  دارم دوست-

  کرد ولم یهو

  بودم دیونه که من إ- امیر

  دارم دوست همین خاطر به خوب هستی-

  ریخت بهم موهام و شیدک دماقم

  لوس دیگه خنگی خوب-امیر

 دادم فشار بهم عصبانیت نشانه به و دندونام شوخی به منم

 * بعد ماه دو*

 (امیر)

  بیا سریع پوریا-

  جان- پوریا

  من اتاق تو کن جمع و همه-

  چشم- پوریا

  تو ناومد همه بودم کالفه حسابی منم و کشید می طول داشت خیلی دیگه پرونده این

  نیستند صابری سروان جناب قربان- رحیمی

  کرد قطع و حرفم گوشیم صدای ...ها بچه خوب گرفتند مرخصی ایشون-

  لحظه چند ببخشید-
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  بفرمایید-

  امیر کشمت می-سارا

  کنی می گریه چرا شده چی چرا وا-

  کجام االن دونی می-سارا

  نه-

  آزمایشگاه- سارا

  چرا اونجا-

  باردارم من ...من امیر-سارا

  چی-

  برگشت من سمت به همه نگاه که گفتم بلند انقدر و آخر کلمه

  قربان شده چیزی- پوریا

  گرفت سرفم و اومد بند نفسم سارا حرف استرس از بود شده قطع کردم نگاه گوشی به

  پوریا بده آب لیوان یه-

  چشم بله بله- پوریا

  بیرون رفتند همه پوریا اشاره با

  قربان بفرمایید-پوریا

  کرد می نگاه بهم تعجب با پوریا گرفتم دستش از و آب لیوان سریع خیلی

  شده چی- پوریا

  باشه کارا به حواست خونه برم باید االن نباش نگران بهت میگم-

 بود نشسته سارا باال رفتم یکی تا دو هارو پله و کردم باز درو خونه رسیدم سرعتی چه با دونم نمی

 کرد می ریهگ و روخت

  سارا-

  چیه-سارا

  میکنی گریه چرا خوب وا-

 بود؟ وقتش االن آخه بخندی بایدم بله-سارا

  چرا-

  میرزه بهم چی همه وقت وای هیکلم کار سر رفتم تازه جونم خیلی هنوز من- سارا

  بوسیدم سرش و شکمش روی گزاشتم و دستم و کنارش نشستم آروم

  میزنه حرف پشتش داره اینهمه نامردش انمام که باباش بشه قربونش الهی-

  مامامان وای-سارا
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 و تو من شیم می واقعی خانواده یه داریم فقط کنارتم من خوب ولی ترسیدی دونم می عزیزم آره-

  فنقلی این

  (سارا)

 دستم .تونم می من واقعا یعنی مادر کرد نوازش و قبلم حرفاش شده مهربون و آروم امیر جدیدا چقدر

 این چقدر که کردم احساس جرقه یه مثل بستم و چشمام شکمم روی گزاشت و گرفت دستش تو و

 دارم دوسش کوچولورو

  * بعد ماه یک*

  (امیر)

 که پوریا ازدواج موضوع به داد گیر بازم سارا مامان یعنی جون مادر که بودن جمع ما ی خونه همه

  کردن تأییدش هم همه

  کنی نمی فکر ازدواج به چرا ای شایسته و خوب نقدرا که تو عمو جان پوریا خوب-بابا

  میشه ناراحت فقط گم می بهش چی هر من داداش واال-جون مادر

  سرش نریزید حاال بسته- سارا

  بزنیم حرف موضوع این مورد در که وقتشه کی پس سارا گی می چی تو- جون مادر

  میشه مامان کافیه-پوریا

  خوب که گفت بدی لحن با و این پوریا

 حرفت خوب چی یعنی بزن حرف مادرت با درست پوریا-

  بزن منتقی و

  که دنبالش بره اومد سارا بست و در و اتاق تو رفت و شد بلند جاش از یهو

  میشه ناراحت چرا خوب چیه حرفش ببینم برم من کن صبر-

  امیر اخه-سارا

  دونه می خدا خبره چه مشکوکید جور بد تا دو شما-

 دست اتاق تو میای میشی پا جوری این من حرف پشت-   تخت روی بود نشسته پوریا تاقا تو رفتم

  واقعا نکنه درد شما

  شدم عصبی یکم ببخشید- پوریا

  مگه شده چی من برادر چرا-

  هیچی- پوریا

  کن نگاه و من پوریا-

  ...خدا به -پوریا

  داری دوست و کسی-
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 حیایی با به پسری میشه ترین خوشبخت باشه دختری هر خدایی ولی کشید خجالت بچه بمیرم الهی

 کمه خیلی زمونه این تو پوریا مهربونی و

  چی یعنی سکوتت این-

 می و من که هستی نفری اولین شما بگم اگه تازه شه نمی میدونم بیخیال کنید ولش ...آخه- پوریا

  کشی

  شدی مجرم عاشق-

  میزارید زنده و من بگم بدین قول قربان نه-یاپور داد و لبخندم اونمجواب که زدم لبندی یه

  نه دونه می هم سارا-

  همیشه میگم ابجی به و چی همه من-پوریا

  بگو نباش نگران باشه خوب-

  خانم خاطره ....شما دایی دختر ولی ببخشید خدا رو تو-پوریا

  پریا این دست از خاطره ولی بزنم حدس شد می و کسی هر یعنی کردم نمی فکرشم اصال وای

  دیوانه نشدنی گی می چرا پس خوب-

 بابام یا مامانم شاید اخه دونم نمی-پوریا

 من به بسپرش نباش نگران کنم می درکت خوب-

  امیر جدی-پوریا

  آره بخوای اگه-

  زنه می تند تند داره قلبش بود معلوم نشست لباش رو خنده پوریا

  میشه اگر یعنی خوام می که معلومه- پوریا

  کنن قبول که جوری بهشون میگم دیونه آروم اشهب-

  بغلم تو پرید روانیا مثل یهو

  عاشقتم امیر مرسی-پوریا

 مونخ می گربه مثل لوس ببینم ور اون برو-

 صبح فردا کردم راضیشون خوب ولی بودن مخالف اولش کردم صحبت عمو و جون مادر با شب همون

 خانم خیلی ولی بود بیرون موهاشم بود مانتویی بود مهربونی و آروم دختر خاطره اینا داییم خونه رفتم

  داشتم و هواش خیلی من جوریایی یه اخه داداش گفت می من به شخصیت با و بود

  خانم خاطره سالم به-

  ری نیا چرا و جون سارا پس کندی دل کارت از عجب چه داداشی-خاطره

  بیام اتنه بود بهتر که داشتم باهات کوچیکی کار یه اخه-

  چطوره من کوچولوی نی نی بگو بگی و کارتون که این از قبل-خاطره

  میرسونه سالم خوبه اونم-
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  بیارم چایی میرم-خاطره

  کار سر برم باید دارم عجله بشین-

  شده چی جان- خاطره

 از یکی من .شانس از ولی میاد خاستگار کلی براش  تو مثل.دختری هر فقط نشده چیزی-

  پوریاست من عموی پسر خاستگارات

  چی- خاطره

  بگم اول از-

  یعنی اخه نه-خاطره

  کنه می صحبت مامانت با میزنه زنگ پوریا مامان بدی اجازه تو اگر یعنی-

  بگم چی من گفتی یهویی خیلی اخه- خاطره

  نه یا خاستگاری بیاد میشه بگو تعارف بی بگی خواد نمی و اصلی جواب که االن-

  داداش بگی ماش چی هر-خاطره

  شدم متوجه اوکی خوب-

  زودی این به میری داری-خاطره

 خیر امر باسه دفعه این میام آره-

 نبود هیچکس خیابونا  تو.دیگه کشید طول نیم و دو ساعت تا کار سر رفتم و دادم خبر جون مادر به

 پیاده ماشین از ینا واقعا وای شد خاموش ماشیین یهو رسیدم که اداره خیابون سر افتادم راه که

 خیلی دیگه این بود شده تموم که بنزین هشدار به افتاد چشمم یهو که کردم باز و در نداشتم و شدن

 وارد بود خوبی هوای خدایی ولی افتادم راه پیاده و کردم پارکش کنار کشیدم و ماشین زور به بود بد

 و نشسته تخت روی دیدم که تاقا تو رفتم خوابه سارا که کردم فکر بود خاموش چراغا شدم خونه

  میزنه حرف خودش با داره کرده بغل و بالشت

  دیونه میگی چی-

  اومدی جن مثل یهویی باز ترسیدم امیر وای-سارا

  داری لطف واقعو ممنون خیلی-

  کردم می صحبت دخترم با داشتم من خودتی دیونه-سارا

  دختره دونی می کجا از حاال دخترت-

  داری دوست دختر یگفت تو چون-سارا

  منه حرف به مگه-

  چی پس بله-سارا

  باشه سالم ایشاهلل حاال-

  بگو دیگه چیز یه تکراریه جمله خیلی این اه-سارا
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  بگم چی خوب وا-

  کن عوض و لباست سریع فقط هیچی-سارا

 باب باشه-

 اخه گفتم نمی چیزی ولی کرد می اذیت قلبم زیاد جدیدا کشیدم دراز کنارش و کردم عوض و لباسم

  کردم سرفه به کردم شروع و اومد بند نفسم پیچید قلبم تو درد بازم ترسیدم می بارداره سارا

  عزیزم شد چی-سارا

 ...تو...تو...هیچی-

 کردم می سرفه فقط و کنم کامل و حرفم نتونستم

 و ستمد و کشیم دراز کنم آروم و خودم کردم سعی عصبی خیلی منم و بود شده نگران هم سارا

  سرم روی گزاشتم

  خوای می چیزی امیری بهتری-سارا

  خوبم-

  امیر-سارا

  خوبم گفتم-

  باشه-سارا

 سر سارا دیدم که کردم بلند و سرم خوابیم که کردیم می  تظاهر اما بودیم بیدار صبح تا هردو

 کنارش ماومد و گرفتم وضو خونه می نماز دارم دوسش خیلی من که سفید چادر اون با و سجادشه

  نشستم

  میرزه داره اشکات که خدا به میگفتی داشتی چی باشه قبول-

  دوخت مهر به و نگاهش و کرد پاک اشکاش سریع سارا

  دار نگه کنارم و دخترم بابای که گفتم بهش-سارا

  خوبم من عزیزم-

  مشخصه بله-سارا

  نباشه ضعیف انقدر و نهنک گریه انقدر بچم مامان که کنم می دعا منم پس خوبیه دعای باشه-

 حا دو هر و خوندم و نمازم منم

 با کدوم هر و خوردیم و بود کرده آماده خوندم می نماز من وقتی سارا که ای صبحانه و شدیم ظر

 می جوری این خودش یعنی کار سر میومد باید ماه این آخر تا سارا افتادیم راه خودمون ماشین

 بیاد دنیا به بچه وقتی تا مرخصی که بعدشم خواست

 (سارا)

 امیر کارای نبود راه به رو اصال من حال ولی بود شده بزرگ دخترمون حسابی و بود شده ماهم شیش

 از هفته یه کرد نمی ای دیگه کار گفتنم زور جز به میرفت زود و میومد دیر همش کرد می ناراحتم
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 خوش باسشون واقعا من و ودنب رمانتیک و خوب هم با خیلی خاطر و پوریا گزشت می پوریا عروسی

 میومد روز هر ولی بود شلوغ سرش هم حسابی و زندگیش سر بود رفته تازه پوریا اینکه با بود حال

 .میرفت بچه صدقه قربون کلی و ما خونه

  .خونه اومدن یه آقا اجب چه پایین رفتم آروم اومد در صدای

  سالم علیک-

  سالم-امیر

  اومدی زود عجب چه-

  بگم بهت چیزی یه باید من- امیر

  شده چی-

  نشستم رویش روبه مبل روی دقیقا منم مبل روی نشست

  باشه تو مراقب تا بیاد گفتم مامانم به نیام روزی چند شاید بیام تونم نمی امشب من-امیر

  باشی من فکر به نکرده الزم-

  چی یعنی- امیر

  کنم می غریبی احساس اتباه بینمت نمی بس از شدم خسته دستت از که این یعنی-

  من مگه شدی خسته- امیر

 مهمونی برم دارم دوست من میگی زور من به فقط تو مهمه چیزی تو باسه کار جز به مگه امیر بسته-

 و بیاد مامانت خاد نمی دلم من بخندم و بزنم حرف هام خاله پسر و عمو پسر با دارم دوست من

  باشه من مراقب

  زوره یعنی نه میگم که من بخندی و بگی همه با خوای می تو یعنی-امیر

  زوره بله-

  سارا بسته- امیر

  مونم نمی اینجا هم لحظه یه بیاد مامانت اگه اصال من بسته چی-

  میری کجا آفرین- امیر

  اینجا جز به قبرستونی هر-

  کنی می بازی لج چرا سارا-امیر

  نمیاد در زبونت از دارم دوست کلمه یه که مغروری تو یا میکنم لجبازی من-

  خودته خاطر به میگم چی هر من-امیر

 گرفت و دستم و شد عصبانی امیر بود کرده پر و خونه کل جفتمون صدای گرفت باال لعنتی بحث این

 مامانش اینکه تا کردم گریه و زدم جیغ .رفت و کرد قفل و در که شد چی نفهمیدم اتاق تو برد و

 .بود بد خیلی من حال ولی کنه آرومم دکر سعی کرد باز و در اومد
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 بهش زد زنگ امیر مامان خوردم نمی هم غذا و کردم می تابی بی خیلی دیگه که بود شب سه ساعت

 خیلی چهرش وایستادم من اتاق تو اومد رسوند و خودش و کشید طول ساعتی نیم امیرم بیاد که

 دیوار به بودم داده تکیه من جلو امود بود شده ترسناک

  میاری در بازی دیونه چرا-امیر 

  برم خوام می-

  کنی می جوری این تو که گزرونی خوش میرفتم من مگه- امیر

  بودی کار سر واقعا بدونم کجا از-

 جوری صورتم توی از و کرد بلند و دستش امیر بودم زده یخ شد نمی بارم شد عصبانی خیلی دیگه

 محکمش دستای نخوردیم تکون و بودیم وایستاده جامون سر دو هر ثانیه چند چرخید صورتم که

  تو اومد سریع مامانش میومد خون داشت و بشه زخم لبم که شد باعث

  بده و جوابم مامان ...سارا ...عزیزم مامان جان سارا سرم بر خاک امیر کردی کار چی- امیر مامان

  دنبالم بیاد بگید پدرم به بزنید زنگ ...لطفا-

  بزنید حرف باید میشه درست عزیزم بشین نبود خودش دست امیر حرفیه چه این-امیر مامان

 میرم خودم نزنید زنگ اگه-

 عصبانیه امیر که گفتم چکاریه این عزیزم اخه- امیر مامان

  فهمی نمی چرا سارا -امیر

 کنی تحمیل بهم میخوای تو که اون بفهمم چیو بگی دقیقا میشه-

 ...خودت خاطره به من بده حالت تو که واقعا تحمیل -امیر

  گوشم تو زدی-

  زد داد بلند

  اره- امیر

 جایی هر خواستی وقت هر تری راحت من بدون.میرم خودت خاطر به منم ولی فکرمی به که مرسی-

 برو میخوای

  که واقعا-امیر

 با که مامان سمت به کردم رو نمیارم کم من ولی بود شده ترسناک قیافش. میشنیدم نفساشو صدای

  میکرد نگامون رانینگ

  زدین زنگ-

  گرفت سمتم به دستشو تو دستمال باش اروم ولی عزیزم اره-امیر مامان

  مرسی-

 کردم امیر به نگاه یه پوشیدم لباسامو امد زنگ صدای بود بسته چشماشو دیوارو به بود داده تکه امیر

  ....که واقعا بود نخورده تکونم جاش از که
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  بود واستاده در جلوی علی رامی کردم باز حیاطو در

 سالم-علی امیر

  سالم-

  خانم سارا شده چیزی -علی امیر

 بابام ماشین سمت رفتم گفتمو  خداحافظی اروم کردمو نگاش

 (امیر)

  میومد بند داشت نفسم .پنجره دم رفت اروم

  بخور آبو این بیا خوبی مامان میکنی داری چکار-مامان

 ندارم توانشو نمیشه ولی خوبم بگم بخندم میخواست دلم مامان نگران چشمای به دوختم چشمامو

 می داشتم رفت گیج سرم افتاد دستم از لیوان چیشد دونم نمی اما گرفتم لیوانو میشدم خفه داشتم

  گرفتم مامان که افتادم

  شدی چی امیرم-مامان

  امیر- علی امیر

  میکرد چیکار ایجا این

  نیست چیزی-

  کن نگاش بکش دراز بیا-علی امیر

 عزیزم برو لطفا خوبم من مامان-

 برم بزارم رو تو چطوری اخه-مامان

 برید نباشید نگران هستم من خانم نرگس- علی امیر

  باش مراقبش خدار ترو- مامان

 چشم-علی امیر

 وقت اون گفتم خودش خاطره به فقط من چرا اخه بود سقف به چشمامو بیرون رفت اتاق از مامان

 ...اون

  سقف جالیه چیز-رعلیامی

  کردم بهش سردی نگاه

 دا- علی امیر

 دیوانه میمیری داری میکنی چیکار خودت با ری

 میکنی چیکار داری تو-

  نشی خیره سقف به دیگه که بزنم بهت ارامبخش یه میخوام هیچی-علی امیر

 مسخره-

  میکنی حس چیزی اصال ببینم میشی خوب بخواب یکم نداری اعصاب میدونم بابا باشه- علی امیر
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  چی-

 چطوریه حالت میگم هیچی- علی امیر

  نمیدونم-

 بخواب نگو چیزی باشه- علی امیر

 (سارا)

 کن پاک اشکاتو بگیر دستمالو این بیا خبرته چه جان بابا بسته -بابا

 بابا تونم نمی دیگه من-

 جان بابا چیو-بابا

  ..نمیخوام من امیر با بودن-

 بچه اون بارداری تو کنی خالی شونه و تونیی نمی میگی راحتی همین به سارا میگی داری چی-بابا

  عزیزم کرده گناهی چه

  امیر بدون اما بچم کنار کنارشم من بابا نمیشه-

  ....هستی اعصبانی االن بابا بسته سارا -بابا

  کردم فکرامو من بابا-

  میکنی بگم کاری یه-بابا

  ?چی-

 نه مگه ندازی نمی زمین که رو بابا حرف باشه ارامش با ارومو بزن حرف باهاش خونه میبرمت -بابا

 باشه-

  شو امده برو افرین-بابا

 تونم نمی که بگم که میرم میرم باشه ولی کردم نمی کارو این نبود بابا خاطره به اگه باشه

 (امیر)

  کنار رفتم در یجلو از حرفی هیچ بدون نشد باورم کردم باز که درو شدم بلند جام از زنگ صدای با

 بزنیم حرف امدم-سارا

 باشه-

  امیر تونم نمی من میزنم اول اخرو حرف-سارا

 چیو-

 از نیستی کنارم که کار این از خسته چی همه رفتارت کارت خودت با امدن کنار بودن باتو-سارا

 تونم نمی میفهمی خستگیت از نمیکنی ابرازش که احساسی

  نکردی فکر بهش اول همون از راچ پس میدونستی منو شرایته که تو-

 دارم دوست میکردم فکر موقع اون چون-سارا

 تو یعنی چی یعنی میکری فکر-
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 ندارم دوست اره-سارا

  میخوای طالق یعنی راحتی همین-

 اره-سارا

 ..بچه-

  .میکنم صبر امدنش دنیا به تا-سارا

 چی یعنی میشدم دیوانه داشتم نزمی رو نشستم وایستم پاهام رو دیگه نتونستم بست درو بیرونو رفت

 چرا اخه همین داری دوسم میکری فکر لعنتی کنار گذاشتم راحتی همین به

 تونه نمی سارا که آشغالم .انقدر من یعنی من سارای بکشه جا این به کار کردم نمی فکرشم من

 شاید شدم غرق شکوندم و عشق سد که بار اولین برای من کردم کار چی من مگه چرا کنه تحملم

 و میزدم دادام لعنتی درد این به لعنت اه... قلبم ..سارا بدون من ولی بود نکردنی باور خودمم برای

 سرم روی دنیا کرد خونریزی و دستم توی رفت شیشه شکست و آب پارچ به خورد دستم گریه شاید

 .بود شده خراب

 (سارا)

 خودمو شکستم چیشد کردم چیکار نفهمیدم کجاس دونم نمی که اینجا به رسیدم چطوری نفهمیدم

 یه چرا نمیشه تونم نمی دیگه خدا چیشد کنم باورنمی خودمو حرفای عشقمون قلبشو امیروقلبمو

 که بابایی بودم بابام دستای تو دستام کردم باز چشمامو شد تاریک چی همه چیشد نفهمیدم دفعه

  شکسته کردم فکر

  جانم سارا-بابا

 جانم-

  بچه اون هم داری گناه خودت هم باش اروم تو بکنی بخوای کاری هر پشتتم من شبا اروم بابایی-بابا

 این کن اروم مامانی ام خسته عزیزم چیشد رفت یادم رو تو چیشد مامانی بود رفته یادم  ...بچه

 عزیزم قشنگم میشم دیوانه دارم که کن اروم مامانتو

 خوب بابا که باشم خوب میکنم. سعی خیلی میگذره سخت روزا ندیدم امیرو میشه ماهی  یک

 امیر میدونستم برگردم کنم راضیم کردن سعی همه ماه یک این تو نبینم مامانمو اشک که.باشه

 تصمیم من ولی باشه خوب حالم که میکرد کاری هر پوریا برگردم که نگفته امیر امدن که نخواسته

  ندارم ای چاره ولی سختیه تصمیم این بچم زندگیه تو  زندگیم تو امیر وقت هیچ نباشه گرفتم

 (امیر)

 و حواسم تونم نمی ریخته بهم کارام ام خسته عشقم زندگیم قبلم حالم بود خورده بهم چی همه

 نمی ولی خیلی شده تنگ براش دلم دختره اره دختره شنیدم بقیه از که بچمه امیدم تنها کنم جمع

  سمتم امد درهم چهره با پوریا دیدم که رو راه تو بودم نشسته کسی به خودمو کنم تحمیل خوام

  شماست مال این- پوریا
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  کردم نگاه دستش تو کاغذ به بود پایین سرش

 چیه این-

 بخونش-پوریا

 پریده رنگش که کردم پوریا به نگاه یه چی برای اخه بود سارا طرف از.کردم بازش گرفتم دستش از

   دستم تو کاغذ به دوختم نگاهمو به بود

     .           ***************** 

   ...سارا

 میخونی اینو که االنم زن برای ندارم حرفی راسش شد کشیده جا این به شد شروع کجا از دونم نمی

 اسم باشه بهتر جوری این شاید نیست مقصر و شریک هیشکی تصمیم این تو میرم ایران از دارم من

  داشتی دوست که همون نورا میزارم دخترمونو

 سارا ببخش نوم

 ♡دوم فصل♡

  * بعد سال پنج*

 (امیر)

 روزی همون دنبالش شدی آواره وقت چند میکنی چیکار خودت با داری بسته خدا تورو امیر-امیرعلی

 که گفتم المان میری داری گیر ادرسشو فرستاده برات که طالقی برگه روی از گفتی امدی که

  نمیگی چیزی چرا کجاس حواست انگار نه انگار االنم بشنوه که کیه ولی بده حالت کن تمومش

 لحظه یک امید به هرشب فهمی نمی باشم اروم تونم نمی فهمی نمی نیستی من جای تو بگم چی-

 شنیدن بابا گفتن بابا یه امیده به داره دوست چی شکلیه چه دونم نمی که نوارایی میخوابم نورا دیدن

 کردنش بغل امید به

  نورا فقط-امیرعلی

 چیه ظورتمن-

 ب همه به میخوای چرا امیر ساراست منظورم-امیرعلی

   خودت حتی نیست مهم برات فهمونی

 نیست چون-

 دست سال پنج این تو چون مهمه اتقاته تو هنوز عکسش که مهمه کرده داغونت چون مهمه-امیرعلی

 چون.مهمه نزدی شده چیده اون سلیقه به که ای خونه به

 درست اره رفتنش بعد شدم داغون من اره خیلی مهمه اره همونیبف چیو میخوای کن تمومش-

  کنم چیکار حاال فهمیدی

  نگرانتن همه خدا به باش اروم ....امیر-امیرعلی

 میشد کاش....اره اروم-
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 بعد قلبم اوضای دونستن نمی هیچی هم اینا عمو کنه می کار چی و کجاست دونستم نمی حتی من

 بود سخت برام کشیدنم نفس حتی و بود رسونده آسیب هام رییه به ودب شده بد خیلی سارا رفتن از

 یه من بود من تقصیر همش بکنه دل ازم سارا کردم کاری چرا که کردم می سرزنش و خودم اخیرا

 نه من از دخترم کردن دور ولی داشت حق خوب احساس با و انرژی پر سارا و احساسم بی و سرد مرد

  .نبود حقم این واقعا

 خوب اونا با من بزنم اینا عمو ی خونه به سری یه که افتادم راه مامان اسرار به و گذشت هفته یه

 حسی یه داشتم عجیبی حس یه چرا دونم نمی باال رفتم هارو پله نکردم درگیر رو اونا اصال و بودم

 عوض اصال یاخدا وای سارا بود اینجا اون شد نمی باورم نه .کرد باز و در پوریا زدم در دلشوره مثل

 شدم کوچولو دختر یه ی متوجه که بودم وایستاده جان سر و خورد نمی تکون ازش نگاهم بود نشده

 بلند و لخت موهای بود سارا شبیه خوشگله چقدر من نورای پوریا بغل تو پرید من دیدن با سریع که

  بود ها فرشته مثل چهرش

  کیه آقا این جونم دایی-نورا

 جلو اومد سریع سارا که هبزن حرف اومد پوریا

  .من عموی پسر امیره عمو ایشون مامانی- سارا

 این من با تونه می جوری چه پدرشم من که نگفته بهش حتی یعنی عمو ایستاد تپش از قلبم انگار

 فکر از و من شک شبیه شد دراز سمتم به که کوچولوش دستای شناسه نمی و من دخترم بکنه کارو

  دراورد

  عمو سالم- نورا

  خوشگلی چقدرشما دلم عزیز سالم-

 ممنون مرسی- نورا

 صورت نشست کنارم و اومد نورا نبود مهم مینداخت پا و من داشت که دردی حتی دیگه االن

  طرفم برگردوند و کوچولوش

  عمو-نورا

  جان-

  هستی نفر یه شبیه شما-نورا

  عزیزم کی شبیه-

 پرسیدم ازش بار یه کنه می گریه و کنه می نگاه و کسشع همشه سارا مامان که همون آقاهه یه-نورا

 ریم نمی چرا گفتم عاشقشم چقدر فهمیدم شدم دور ازش وقتی که کسیه اون گفت بهم کیه اون

  ترسه می ازش گفت پیشش

  کرد می ...گریه-

  بشه خوب تا خوره می قرص و کنه می گریه همیشه مامان- نورا
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  گی می من به اینارو چرا-

  آقایی اون شبیه چون شاید عمو دونم نمی ..چون-نورا

  دلم عزیز من بشم قربونت الهی-

  نیستی اون شما نه- نورا

  چرا-

 ازش مامانم تازه کرده مریض و مامانم که بوده بد خیلی حتمی اون ولی مهربونی خیلی شما چون-نورا

  میترسه

  بوده بد خیلی آره-

  کیه میدونید هم شما مگه- نورا

  نمیره مدرسه خوشگل دختر این راستی جان عمو هچی ..لیو نه-

  عزیزم آفرین- پیانو کالس و مهد میرم فقط فقط سالمه چهار تازه ام کوچولو خیلی که من-نورا

 نفهمیده کسی کرد می فکر که میومد چشماش از اشک قطره چند گاهی و کرد می نگاه ما به سارا

 ...من ولی

 بود چشمام جلوی همش دخترم و سارا چهریه کردم مرور  امشب تفاقایا و فکرم تمام و خونه رفتم

 تماس با صبح نداشت که نداشت قرار و آروم انگار من قلب این ولی خورد مسکن صبح تا ر با چند

  شدم بیدار خواب از پوریا

  جان امیر سالم-پوریا

  جان خوبی سالم-

 سارا به خودت با بیرون ببر و نورا اینا مامانم خونه در دم بیا کار سر بری که این از قبل امروز- پوریا

 یهویی بچه که بود این خاطر به کردم سکوت دیروزم اگر بفهمه باید کم کم و پدرشی تو گفتم هم

  آروم آروم ولی نمیشناخت رو تو هنوز نفهمه

  چی که-

  خواد می پدر نورا باشه بد که چقدرم هر سارا-پوریا

  فعال میام باشه-

  ببخشید- اپوری

 ممنون خیلی-

 باز و موهاش و بود پوشیده خوشگل صورتی پیرهن یه پایین آورد و بچه پوریا در جلوی بعد دوساعت

  بود زده هم صورتی سر گل یه و بود کرده

  باشم شما با قراره امروز گفت مامانم جون عمو سالم- نورا

 خوشگله خانم بله-

  بخوریم غذا تا نشستیم رستوران یه رفتیم و زدیم دور کلی هم با شد ماشین سوار
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  بپرسم ازت میشه سوال یه خانم نورا-

  بله-نورا

  کجاست بابات-

 بیاد اگه میترسم میگه بهم مامانم ولی میاد کنم صداش دل ته از اگه فرشتست بابات میگه مامانم-نورا

  ببره خودش با بگیره ازم رو تو

  ببینیش نداری دوست-

  چی ببره بگیره سارا مامان از و من اگه- نورا

  کنه نمی کارو این وقت هیچ-

  میدونی کجا از شما-نورا

  کنن کارو این نمیاد دلشون وقت هیچ ها بابا چون-

  کنم می صداش خواب از قبل امشب پس جون اخ-نورا

 دونم نمی ولی گزرونده و سختی روزای هم سارا کنم فکر فرشتست یه واقعا که بشم قربونش الهی

 چیه برگشتش دلیل

  بود پوریا خورد زنگ گوشیم بود گزشته دوفته

 .بله-

  بیا ببینتت خواد می گفتم بهش و چی همه و زدم حرف نورا با من امیر-پوریا

  پوریا کردی کار چی-

 تو مگه حرفیه چه این- رئیس هستم شرمنده کافی اندازه به من کردم می تر زود باید که کاری-پوریا

  میام االن .باشی شرمنده که کردی کار چی

  عاشقتم مرسی-پوریا

 دویی سریع

 کرد باز و در پوریا زده در رسوندم و خودم ولی سرعتی چه با نفهمیدم شدم ماشین سوار و بیرون دم

 شونه رو بود گزاشته و سرش و گریه از بود شده خیس چشماش که من کوچولوی دختر که حالی در

  بود بغلش تو داییش های

  دیگه اومدم من خوب نکردی صدا و بابات تو مگه شگله خ خانم ینمتبب-

  بابایی- نورا

 انگار قلبم شد آروم وجودم تمام بوده شنیده زندگیم تمام در که بود ای کلمه ترین زیبا کلمه این وای

 از قبل بغلم توی اومد و کرد دراز سمتم به و کوچولوش دستای کرد نمی اذیتم دیگه بود خوابیده

 تو سارا کردم بغلش در جلوی همون سرکوت تو کامال دقیقه پنج بوسید و پوریا صورت بغلم بیاد اینکه

  .میدید و چیز همه داشت و بود اتاق

 بخوابم آروم تونستم که بود سال پنج این تو شبی اولین شب اون
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 پیشش برم گفت و گرف تماس اتاقم با سرهنگ کارا به رسیدگی از بعد اداره رفتم شدم بیدار صبح

 ازم سرهنگ که گزاشتم احترام شدم اتاق وارد و زدم در سرهنگ جناب اتاق باال طبقه رفتم سریع من

  بشینم خواست

  خوبی جان امیر خوب-سرهنگ

  ممنون بله-

  کنم صحبت باهات پدر یه مثل بدونی الیق اگه میشه-سرهنگ

  دارین اختیار-

  درسته دیدی و دخترت سالمتی به هم تو و رگشتهب خانم سارا که شنیدم جان امیر- سرهنگ

  درسته بله-

  خانم سارا با زندگیت با بچت با کنی کار چی خوای می- سرهنگ

 برای کردم کاری هر من خدا به نبودم زندگی این شدن خراب به راضی وقت هیچ من ولی دونم نمی-

  داشتم دوسش که بود این

 ؟ داشتی- سرهنگ

 اون تو منم بشه اذیت خوام نمی واقعا من زندگیمه احساس تنها برای سارا مدار دوسش دارم...من-

 حرف فقط و رفتم تند من ولی وضعیت اون توی نداشت اشتباهی توقع سارا بودم مقصر خیلی اتفاق

  .کاش زدم و خودم

  کرد می کار چی اینجا سارا وا شد باز در یهو

 دوباره جان امیر بدید بخشیدن فرصت هم به یدبزن حرف هام با تا بیاد خواستم ازش من-سرهنگ

  پسرم کن شروع

  ممنون قربان-

 یه حتی بود برگشته وقتی از ما بیرون رفیم سرهنگ اتاق از هم با میریخت آرم داشت اشکاش سارا

  بودیم نزده حرف هم کلمه

 ؟ خوبی-

 من ..ممنون- سارا

  فهمیدم تازه فتیر وقتی ولی تره مهم چیز همه از کارم کردم می فکر من-

  نیست نفسی راه دیگه که فهمیدم فقط ولی کردم کار چی و شد چی نفهمیدم اصال منم خوب-سارا

 کسی اتفاقا میدونم-سارا.احساسم بی و سرد نکنی فکر که دارم دوست که بگم بهت جوری چه...سارا-

 که میدونم رفتم و شتمگزا تنها نورا بدون رو تو مدت همه این که منی بودم من بود احساس بی که

 . خیلی کردم بد خیلی من ببخشی و من تونی نمی دیگه

 کنه زندگی ما دوی هر کنار باید نورا کشم نمی دیگه خدا به نداره تحمل دیگه قلبم سارا برگرد فقط-

 گرفت بارون یهو که بودیم نشده دور اداره از خیلی میرفتم راه میزدیم حرف که جوری همین 



اسکندریسارا  –اطره ضرابی خ   عشق در سه حالت 

  گریه زیر زد و ترکید بغضش سارا کردیم نگاه بهم و مبرگشتی دو هر

  برگردم خواد می دلم که وقته خیلی من -سارا

 (سارا)

 دو و وایسته پاهاش رو نتونست دیگه بود شده شدید خیلی بارون قلبش روی گزاشت و دستش امیر

  میداد فشار قلبش روی و دستش زمین.روی نشست زانو

  پاشو خدا ترو شدی چی امیر امیر-

 پریا تا بودم کنارش باشه بد انقدر حالش کردم نمی فکر بیمرستان رسوندیمش تا کردن کمک مردم

 ازش نداشت دوست و نبود راحت اینا مامان با هنوز دخترم خونه رفتم بود بد خیلی حالم منم رسید

 کردم هگری نازم دختر بغل تو سیر دل یه منم بغلم اومد نورا اتاق تو رفتم رسیدم بشم دور

 (امیر)

 تاوان خیلی شغل این خاطر به من کردم نگاه خودم به آیینه تو مرتب خیلی پوشیدم و نظامیم لباس

  .شدم وارد و زدم و سرهنگ اتاق در .کافیه دیگه شاید دادم

  قربان سالم-

  داری کاری جانم-سرهنگ

  دش خیره بهم هم توی رفت سرهنگ اخمای میز روی گزاشتم استفعامو ی برگه

  سرگرد چیه این-سرهنگ

  تونم نمی دیگه من بپذیرید کنم می خواهش قربان-

  کنی می کار چی داری میفهمی امیر-سرهنگ

  قربان بله-

  باش کارت سر فعال میدم خبر بهت گیرم می تسمیم-سرهنگ

  چشم-

 یه بهم و شد وارد من بعد پوریا اتاقم تو رفتم میشه یعنی لباس این بدون من یعنی بستم و اتاق در

  رفت و داد اتفاقات راجب توضیحاتی

 (سارا)

  بود پوریا خورد زنگ گوشیم

  داداش جان الو-

  بگیر و جلوش خدا ترو کنه می ای احمقانه کارای داره امیر سارا-پوریا

  مگه کنه می چیکار چی-

  داد استفعا و سرهنگ پیش رفت امروز-پوریا

  میشه مگه نداره امکان چی-

  ...راس- پوریا
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  اونجا میام االن من-

 امیر اداره سمت رافتم و گرفتم و نورا دست و شدم حاظر سریع و کردم قطع و گوشی

  برگردم گفت بهم که افتازم امیر روز اون حرفای یاد یهو شدم اتاقش وارد نادری سرهنگ پیش رفتم

  کنید  کاری یه خدا رو تو سالم سرهنگ جناب-

  کنی فکری یه باید تو دخترم-سرهنگ

  کجاست امیر-

  اتاقش تو-سرهنگ

  گرفت و جلوم سرباز به پایین رفتم حرفی هیچ بدون

 امرتون خانم بفرمایید-سرباز

  ببینم و صابری سرگرد باید - 

  داری کارش چی داری باهاشون نسیتی چه -سرباز

  حرف این از شکست دلم انگار بگم چی موندم

  ...لطفا صابری سارا عموشم دختر-

  داخل کشوند من و گرفت و دستم رسید حرفم وسط پوریا

 ب باید-

  بزنم حرف امیر ا

  پیشش میبرمت بیا کنی می گریه چرا ابجی خوب خیلی-پوریا

  شدم وارد زدن در بدون بودم اتاقش در دم

  امیر-

  دوخت خستم نگاه به و نگاهش و شد بلند جاش از

  شده چی-امیر

  بمونم دور ازت هم لحظه یه تونم نمی دیگه من خدا رو تو ببخش و من امیر-

  تونم می من کنی می فکر-امیر

  ....میشه-

  خونه بیای میشه-امیر

 پوچه تو بدون سارا زندگی خوام می رو تو فقط دیگه من امیرم پاشید هم از دلم حرفش با

  سارا-امیر

  بله-

  بیارن چایی برات بگم بشین بیا نکن گریه-امیر

  گفتم یکو و افتادم استفعا ماجرای یاد دفعه یک بیارن چایی تا دو زد زنگ امیرم و نشستم رفتم

  امیر وای-
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 جان-امیر

  پشیمونی دادن استفعا از بگو سرهنگ به برو-

 می پیدا دردسر کم کار یه نباش نگران بدم دست از ترو دلیلی هیچ به دیگه خوام نمی من سارا-امیر

  کنم

  نده استفعا نورا جون نکن جوری این حرفیه چه این-

  خوری می قسم چرا-امیر

 می دادم دستش از خودم جونی و احمقی با که همونی قبل امیر همون خوام می رو تو من چون-

  باشم همراهش بار این حوان

  نداری مشکلی من کاری شرایت با من کار با تو یعنی-امیر

 دور ازت دیگه کشتی زدی و من اگه حتی شد دوامون اگه حتی خورم می قسم میدم قول اصال نه-

  شم نمی

  نبود خودم دست واقعا اونم شد بار یه داشتم بزن دست همیشه من انگار میگی همچین-امیر

  صد در صد بله-

  کردی می کار چی اونجا-امیر

  کردم می تدریس زبان آموزشگاه یه توی-

  خوب چه آفرین-امیر

  جوریه چه و کجا ببینم خوام می تو خونه بریم هم با بعد سرهنگ پیش اول بری پاشی میشه-

 چیدمانی حتی ها وسیله همون با قدیمی جای همون سوم ما خونه نه من ی خونه دوما باشه اوال-امیر

  ندادم تغییر هم و بودی چیده تو که

 هیچی ...تو واقعا مرسی-

 (امیر)

 می صحبت من مورد در داره و اتاقه تو پوریا شدم متوجه که بود باز نیمه در سرهنگ اتاق سمت رفتم

  وایستادم جا همون و تو نرفتم کنه

  کردین کمک که سرهنگ ممنون-پوریا

 خوش زدی حرف باهام اومدی که تو بودم نگرانشون خیلی منم جان پوریا حرفیه چه این-سرهنگ

  بکنم کاری یه بتونم شاید که شدم حال

  بشه درست کنه خدا-پوریا

 پوریا این دست از بود پرو بچه این سر زیر پس

  گزاشت احترام محکم و خورد و حرفش پوریا که داخل رفتم

  قربان سالم-

  جان امیر سالم-سرهنگ
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  بیرون پوریا-

  چشم-پوریا

  کنید فراموش رو استفعا موضوع که بگم خواستم می قربان-

  اومدی عقل سر باالخره خوبه-سرهنگ

  ببخشید-

  بده ادامه کارت به ممحک همیشه مثل -سرهنگ

  چشم-

 عقد تا رفتیم ظهر فردا دوم بار برای ما و کردن صحبت ها خوانواده با سارا و پوریا شدم خارج اتاق از

 دخترم برای رو اتاقا از یکی من دیروز همون خونمون برگشتیم خودم نورای و سارا من بعد و کنیم

 .بخریم تا میریم هم با روزام ولی بودم نخریده وسایلی هنوز بودم کرده آماده

  (سارا)

 بود پیش سال پنج مثل چیدمان وسایل گفت می راست بود گرفته خاک جارو همه شدم خونه وارد

 دوباره من شد می رد چشمام جلوی از فیلم مثل روز اون اتفاقای خونه این توی گزاشتم و پام دوباره

 همسرم و دخرم کنار االن من دستمه توی رمدخت دستای بار این ولی میدارم بر قدم خونه این ی تو

 هستم

 کشید دراز تخت روی امیر خونه برگشتیم خسته کنیم خیرید نورا برای کردیم وقت فقط خرید رفتیم

 دقیقا صورتمون بلند تخت ی لبه نشستم و کردم عوض و لباسم بودن آغوشش دلتنگ چقدر من وای

  گرفت دستاش توی و دستام بود هم مقابل

 و من مریض قلب حال که تو گزاشتی تنها و من چرا کشیدم درد تو بدون چقدر میدونی-امیر

  نه مگه میدونستی

 ....من امیر-

  میزد آروم قلبم دیگه کردم حس لبم روی و لباش گرمی و کرد بغل و من بگم چیزی نزاشت

 هر از قبل ینجاا بود خبر چه وای خونه آشپز توی رفتم و کردم مرتب و خودم شدم بیدار خواب از

  شدم صبحانه کردن آماده به شروع بعد خوردم و قرصام کاری

  مامان خیر به صبح-نورا

  صبحانه بیاید کن صدا و بابات بعد بشور و صورتت برو عزیزم خیر به صبح-

 مامانی چشم-نورا

 شبه باید جوری چه خورم می عصاب قرص من که دونست نمی امیر هنوز خوردیم صبحانه هم کنار

  خدایا دونم نمی گفتم می

  کار سر اجازه با میرم من-امیر

  منتظریم ما بیا زود سالمت به-
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 ایشاهلل-امیر

  رفت بعد و کرد بوسش کرد لوس باباش باسه و خودش نورا کلی

 دیگه یکم برم خودم که مامانی خونه میبرمت بعد کنیم مرتبش بچینیم و اتاقت هم با بریم دخترم-

  کنم خرید

 اتاق سمت به مامان بریم- نورا

 بودم کرده مرتب و عوض و چی همه و بود شده رو اون به رو این از خونه این برگشت امیر وقتی شب

  نبود حواسم اصال شام وای نداشتم نشستن نای خستگی از

  روزه یه تو کردی کار چی شده عوض اینجا چقدر اوووو-امیر

  عزیزم که نکردم کاری-

 نباشی خسته -امیر

 بگم چیزی یه امیر-

 چیشده جانم-امیر

  ببخشید بخوریم نداریم هیچی یعنی کنم درست غذا رفت یادم راستش-

 میخوریم میارن چیزی یه االن میزنم زنگ خوب افتاده اتفاقی چه گفتم ببخشید میگی این برای-امیر

  دیگه

 اتاق تو رفتم میبرمش خودم گفت امیر که بخوابه تا اتاقش تو ببرم رو نورا خواستم خوردیم که غذا

 ب کشو سمت رفتم نبود خوب اصال حالم

  کرد من به نگاهی امیر افتاد دستم از همش که ترسیدم ایقدر شد باز در که  ورداشتم قرصامو سته

  کردم جمعشون زمین رو از سریع بود زمین روی حاال که قرصایی  به بعد

 خوابید نورا زود چه-

 سارا چیه اونا- امیر

  چیهی-

  روش اسم به شد خیره گرفتشون دستم از جلو امد

 من ...امیر-

  میخوری اعصاب قرص- امیر

 موهاش الی کشید دستی کالفه

  کردم تأیید سر با

 بود سرد دستاش گرفتم دستاشو پاش جلوی نشستم رفتم نگفت هیچی طوالنی مدت تخت لبه نشت

 ....نفساش صدای

 .....دیگه هبد وقت بهم ببخشید باش اروم امیرم-

  دهنم جلوی گرفت دستشو
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  نگو هیچی-امیر

  کرد پاک بودمو شده متوجشون تازه خودم که اشکایی صورتم سمت اورد دستشو

  نخور دیگه روخدا تو فقط میکنم خواهش نکن گریه ....ببخشید-امیر

 بودم افتاده حق حق به بقلش تو رفتم بگیرم خودمو جلوی نتونستم دیگه

  نیستی خسته مگه بخواب بیا بشور صورتو برو افرین ببینم باال بگیر سرتو نکن گریه مگه نگفتم-امیر

 من امیر اخه-

 شو بلند دیگه نگو هیچی-امیر

 (امیر)

 من که حس این موندن بیدار صبح تا دیگه هم برای بخواب زدن خودمون همیشگی حکایت دوباره

 نمیشد اینجوری وقت هیچ کاش یکردمم خفگی احساس میداد عذابم داشت بودم اتفاق ابن باعث

  ...کاش

 سارای بشه تا بشه اروم تا بکنم کاری هر حاظرم داد ادامه باید اما میدن عذابم ها کاش ای وقته خیلی

 سارا االن اما نمیده اجازه قلبم پایین امده توانم نیستم پیش سال پنج امیر منم اما پیش سال پنج

 تره مهم چیز همه از این کنارمه

 و گرفتم وضو بود شده تنگ سفیدش چادر برای دلم چقدر سجادش سر بود بیدار سارا پاشودم بحص

  بشه تموم نمازش تا نشستم کنارش

  باشه قبول-

  مرسی-سارا

  دکتر بریم دنبالت میام ظهر امروز-

  چی برای چی دکتر-سارا

  نخوریشون دیگه اصال دیگه مدت یه تا که جوری کنیم کنترل جوری چه قرصارو این ببینیم که-

  نیست الزم امیر-سارا

  نزن حرف من حرف رو عزیزم جان سارا الزمه هم خیلی چرا-

  چشم-سارا

  خانمی آفرین-

 بهش هنوزم که این با من که بود کوشته کار پلیس یه پوریا دیگه االن کار سر رفتم بوسیدم و دخترم

 ازدواج ساله پنج پوریا راحته خیالم و دارم لکام اعتماد بهش که بود کسی تنها ولی دادم نمی رو

 که این با که واقعیه مرد یه پوریا ولی کرد باور شه نمی اصال شه نمی دار بچه این وجود با کرده

 و خاطرست از مشکل که گه نمی کسی به حتی نکرده خم سر و وایستاده پشتش همسرشه از مشکل

 رو پوریا و شدم اتاقم وارد فکرن تو خیلی ها بچه شدم متوجه که شدم اداره وارد گفته من به فقط

  کردم صدا
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  جانم- پوریا

  اینجا خبره چه-

  بشه بسته پرونده باید سردار دستور به قربان راستش-پوریا

  چرا  .چی-

  گندست کله آدم یه متحم قربان مشخصه- پوریا

  داره ربطی چه خوب-

  رسیده دستور حتما ...سردارم قربان خوب-پوریا

  کجاست سرهنگ. بیوفته اتفاقی همچین بدم اجازه نداره امکان-

  اتاقشون تو-پوریا

  خوب خیلی-

  افتاد در سردار با شه نمی ولی شماست با حق قربان-پوریا

  سردار از بعد میکنم اطاعت قانون از من پوریا-

  نگرانتونم فقط من کنید باور اخه-پوریا

 بشه کشور وارد قراره که مخدرم مواد محمول اون نگران منم-

  کردم باز و سرهنگ اتاق در

  رئیس-

  سرگرد باش آروم-سرهنگ

  عادالنه نا تصمیم این مقابل کردی کار چی چرا-

  نمیاد بر دستم از کاری-سرهنگ

 این دلیل به نفر یه زارم نمی کنم همایت مردم از جونم پای تا شدم پلیس من ولی دونم نمی شمارو-

  بکنه داره دوست غلطی هر زیرهو فالن پدرش که

  نیست راهش این پسرم جان امیر ولی نیست این جز منم هدف-سرهنگ

  کردم بلند و صدام

  بشه کشور وارد لعنتی محموله اون بدیم اجازه و بزنیم جا ترسو یه مثل چیه راهش پس-

  میزنی حرف رئیست با داری باشه حواست پایین بیار و صدات امیر-سرهنگ

  بیاید من با لطفا-

  زدم داد بلند .ایستادم راهرو توی پایین رفتم سرهنگ همراه

  اینجا بیاید همه-

  اومدن همه

 هم اینا... تا ترینشون کوچیک از قربان کنید نگاه بنداز ها بچه این به نگاهی یه سرهنگ جناب-

 دیشب کنید اهنگ علی به نکردن ازدواج هنوز هاشونم بعضی دارن بچه هاشون بعضی دارن زندگی
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 به کنن می جون اینجا دارن شب تا صبح از ها بچه این همه بود جا این اون اما اومد دنیا به بچش

 بزنیم جا بخوایم وایستادیم صف جلوی که مایی ببینن وقتی ولی کنن دفاع هدفاشون از که این خاطر

  دستشون کف بگیرن و جونشون ها بچه این که نداره دلیلی پس

  ...امیر-سرهنگ

 دردی چه به پس کنیم بازداشت و مجرم یه تونیم نمی وقتی بره و بده استفعا خواد می کی هر برید-

 اذیت وقت یه بیرون میرن اینجا از وقتی آقازاده که کنم جارو جارو این تا مونم می منم خوریم می

  نشن

  قربان-پوریا

  سرگرد جناب حرفیه چه این- محمودی

  میزنید و حرف این مردیم ما مگه- علی

  شد سالن وارد کنارش ستوان تا چند با سردار جناب

  میزنی حرف مافوق سر پشت وایستادی صاف گرفتی معرکه صابری سرگرد آفرین آفرین-سردار

 و دهنتون که بخرم و آزادیش شیرینی برم خواید می آقازاده استقبال اومدید ای معرکه چه قربان نه-

  کنید شیرین

  کردن می نگاه من به فقط و بودن کرده یخ همه

  ...تو سرگرد-سرهنگ

 نه-سردار

 یاد چیزارو خیلی هنوز انگار ولی ماست مامورای ترین موفق از یکی ایشون بزنه و حرفش بزار سرهنگ

 نکنه دخالت بزرگترش کار تو که این مثال نگرفته

  قانون یا تری بزرگ شما-

  بودم شده گیر در جوری بد منم بود آورده جوش ده سردار

 صابری سرگرد اخراجی تو. برو و کن جمع و وسایلت میزاشتم برات که احترامی تمام با سرگرد-سردار

  بیرون

 خونه برم نتونستم بگرده شهر این توی راحت مجرم یه زارم نمی مونم نمی ساکت ....ولی رفتم منم

 اومدم تا خورد زنگ گوشیم مونفر روی گزاشتم و سرم وایستادم اداره از تر دور یکم ماشین توی

 افتاد دستم از گوشی و گرفت قلبم بدم جواب

 (سارا)

  زد زنگ پوریا که بودم نورا برای غذا کردن درست مشغول

  کرد احمقانه خیلی کار یه امیر سارا-پوریا

  کار چی سالم-

  شده باخت سر دو بازی یه قاطی-پوریا
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  بزنی حرف درست میشه-

  کرد اخراجش اونم کرد دوا سردار با-پوریا

  دیوانه امیر واقعا چی-

  ...آقا میشیم دیونه داریم همه ما شوهرت این دست از وای-پوریا

  کجاست االن-

  بده خبر منم به خونه اومد وقت هر دونم نمی- پوریا

 باشه-

 وابیدهخ و پاهام روی بود گزاشته وو سرش مبل روی نورا بود نیومده هنوزم امیر و شد دوازده ساعت

 بردم کردم بغل و نورا کنم کار چی باشه شده بد حالش اگه کجاست یعنی بودم امیر نگران منم بود

 که و لیوان خوردم و برداشتم و آرامبخشم قرصای از تا دو کشو از و رفتم خوابوندم تختش روی

  سمتش رفتم عجله با تو اومد امیر و شد باز در زمین گزاشتم

  امیر ردمک سکته کجایی معلومه-

  اتاق توی رفت شد رد کنارم از و نداد جوابی

  برات بیارم غذا یکم خودت با کنی می جوری این چرا میشه حل عزیزم خوب-

  کنم می درستش خودم هم و ماجرا اون ندارم میل کنم لج که نیستم جانبچه سارا-امیر

  حالتم نگران فقط من عزیزم باشه-

  خوردی می قرص داشتی-امیر

  نبود خوب حالم آره بخو-

  ببخشید-امیر

  دستام توی گرفتم و دستاش نشستم تخت روی کنارش

 ها میمیره میبینه جوری این رو تو سارا بشم قربونت امیرم-

  نکنه خدا- امیر

  بوسید و گرفت دستاش توی و موهوم و کشید بیرون دستم از و دستش

  گشنمه من سارا-امیر

 عزیزم برات میارم غذا االن-

 (امیر)

 اونا که کردم شکایت و عطالعات حفاظت رفتم بودم برداشته اداره از که مدارکی با پاشودم زود صبح

  دکتر بریم هم با که سارا دنبال اومدم بود شده تموم کارم که بود ظهر کنن می گیری پی گفتن بهم

  کنم صحبت باهاتون تنها تونم می صابری آقای-دکتر

  اشهب برون جان سارا, بله-

  نشستم من و بیرن رفت سارا



اسکندریسارا  –اطره ضرابی خ   عشق در سه حالت 

 براش نه مگر کنه استفاده قرصا این از زیاد نباید جدیه خیلی مشکلش شما خانم صابری آقای-دکتر

 تنهایی احساس بزارید نباید باشید مراقبش باید شما تر افرسورده و تر عصبی روز هر میشه مشکل

  کنه

  کنم می و سعیم ی همه من بله-

 کرد روشن و ظبط همیشه مثل سارا که بودم دکتر حرفای فکر تو من بودیم راه تو

  زده زل بهم پنجره از شب

  بده پناهم من ماه بمون

 میاد بارون که بده پناهم

 باد دستای تو میشم پرپر که

  نگاه غروب و من از نترس

 تاریکیا رو بکش کبریت یه

 گمم اگرچه نکن شک بهم

 گندمم گل بده پناهم

 بهم ماتیم که ای لحظه این تو

  ناراحتم تو تلخی از من

  همراهی که شده چی بگو

 مبهمی کمی من مثل هم تو

  کسم بی اگه بده پناهم

  رسم می تو به شب عمق از که

  ناباورم که بده پناهم

  بگذرم ازت که میشه مگه

 گمم اگرچه نکن شک بهم

 گندمم گل بده پناهم

 بهم ماتیم که ای لحظه این تو

  ناراحتم تو تلخی از من

  همراهی که شده چی بگو

 مبهمی کمی من مثل هم تو

  کسم بی اگه بده پناهم

  رسم می تو به شب عمق از که

  ناباورم که بده پناهم

 بگذرم ازت که میشه مگه
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 کردم زمزمه لب زیر آروم

  بده پناهم-

 امیر-سارا

 جانم-

 میکنه همراهی ادمو اهنگاش وقعم به میفهمه ادمو احساس خوبیه خواننده چه میبینی خدایی-سارا

  میشدم اروم اهنگاش با فقط نبودی که مدتی اون

 میشه داره حسودیم بابا اما بهترین یک درجه اصال هستن عالی خواننده ایشون ندارم شکی که اون-

  کم کم

  خودش جای کی هر-سارا

 بگم چی بله-

 داری دوسم بگو هیچی-سارا

  خنده زیر زدم بلند

 نمیگی یعنی بعدشم میکنی تصادف االن باش مواظب مگه چیه وا-سارا

  ببخشید هست حواسم چشم-

  پنجره سمت برگردوند سرشو

 سارا-

 بله-سارا

  ......دارم دوست-

 دوست) اهنگ واقها کرد مارو همراهی قصد جهانبخش جناب این سارا قول به دوباره گفتم که همینو

 بود جایی به(دارم

 دارم دوست گمب خواد می دلم وقته خیلی

 دارم دوست بگم ، دارم دوست بگم

 دارم رو تو من که بخون من چشمای تو از

 میارم کم تو بی ، دارم رو تو فقط

 

 چشمات تو اشکو و غم نبینم

 دستات میلرزه داره نبینم

 نفسهات توی ترسو نبینم

 دارم دوست ببین

 

 تنهام خودم با تو مثل منم
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 دنیام تموم از خسته منم

 شبهام همه میگذره سخت منم

 دارم دوست ببین

 دارم دوست ببین

 

 میبندی چشماتو که وقتی دارم دوست

 خندی می دنیا این دردای به من با

 کندی دل غمات از بگی میشم آروم

 دارم دوست بگیم هم به بیا

 

 قشنگتو چشمای اون من دارم دوست

 آهنگتو این خونم می واست دارم

 و تنگت دل از بگو خوای می چی هر

 دارم دوست بگیم هم به بیا

 

 چشمات تو اشکو و غم نبینم

 نبینم

 دستات میلرزه داره

 نفسهات توی ترسو نبینم

 دارم دوست ببین

 

 تنهام خودم با تو مثل منم

 دنیام تموم از خسته منم

 شبهام همه میگذره سخت منم

 دارم دوست ببین ، دارم دوست ببین

 

 بندی می چشماتو که وقتی دارم دوست

 خندی می دنیا این دردای به من با

 کندی دل غمات از بگی میشم آروم

 دارم دوست بگیم هم به بیا

 

 قشنگتو چشمای اون من دارم دوست
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 آهنگتو این خونم می واست دارم

 تو تنگ دل از بگو خوای می چی هر

 دارم دوست بگیم هم به بیا

 دارم دوست آره

 (سارا)

 بپرس نخواستم رفت کجا امیر دونم نمی داشتم وبیخ حس ولی نبودم خوشحال رفتن دکتر از

  .... بودم نگرانش خیلی پروندس این درگیره خیلی میدونسم

 .مامان-نورا

  شدی بیدار عزیزم جانم-

 مامان کجاس بابا-نورا

 عزیزم بدو بیا بشور صورتو برو قشنگم میاد-

 چشم-نورا

 (سارا)

 پوریا به زدم زنگ دادم رو نوار ناهار

 بله وال-پوریا

  تو چته وا-

 امده یکی ببینم تونم نمی اعصابم تو رفته امیر جای اورده ورداشته یکیو سردار این ابجی داغونم-پوریا

  بسازم باهاش تونم نمی گرفته امیرو جای راحتی به

 میدونه امیر بیچاره-

  اره-پوریا

  نکن درگیر خودتو-

  نمیشه-پوریا

 کجایی االن بگم چی-

 نوکرشم من مگه دارن کار برم باهاشون دادن دستور سرگرد جناب هه اداره-پوریا

 نمیکردی کارو همین مگه قبال خوبه حالت پوریا-

  داشت فرق اون-پوریا

 فعال باش مراقب باشه تو دست از-

 خدافظ- پوریا

 (امیر)

 که بزنم دور خواستم بودم اداره نزدیک امدم خودم به وقتی ولی چیشد دونم نمی شدم ماشین سوار

 ماشین دیدم که بشم پیاده خواستم داشتم کم همینو بفرما به ماشین به خورد محکم ماشین یه
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 یه پوریا از اینم هستن همه ماشاهلل فرمونش دست این با نداشتم سلطانی از ای دیگه انتظار بله ادارس

 منم شد یادهپ پوریا من جای اوردن که همونیه کنم فکر که ولی ندیدم قیافشو بود نشسته عقب نفر

  شدم پیاده

 امیر-پوریا

  چخبرتونه-

 سرگرد جناب ببخشید- سلطانی

  ماشین سمت برگشتم

  ....جدید سرگرد به برگشتم پشتم زد یکی که بودم بود شده داغون االن که ماشینم نخ تو

  باشه دستتون زیر به حواستون اقا خبرتونه چه-

  میکرد نگاه فقط حرفی حرکتو هیچ بی میمیره داره استرس از بود معلوم که پوریا میکرد نگام فقط

 بود خودش اره کردم بغلش سری نتونستم دیگه گرفت خندم داشتم که فیلمی جدیت این از راستش

  رفت یادم چی همه که بودم خوشحال قدر این رضا

 بهترم تو از من فهمیدن کنم فکر گرفتم جاتو چطوری دیدی بردی حالشو برم قربونت الهی-رضا

 نکن فکرشم-

  هههههه-رضا

 بود دعوا منتظر داشت حق البته بود زده خشکش که پوریا

 برم میخوام بده خصارتمو دارم کار بسته خوب خیلی-

 باش زود برو خدافظ میدم برو حاال باشه گدا-رضا

  حیف که واقعا-

 چی؟، حیف-رضا

 دارم برات هیچی-

  کنم خفش میخواست دلم افتاد الک سپر ماشین به داد تکیه رضا که شدم ماشین سوار

  !رضا-

 کن رسیدگی کارا به سروان جناب میام باهات منم اصال جونم-رضا

 چشم بگم چی بله-پوریا

 شد ماشین سوار سری بعد

 نداری کار مگه خودت برای میای کجا-

 تنگ دلم قدر چه دونی نمی کار دنبال میرم میکنم ول رو تو من کردی فکر چی خودت با تو-رضا

 امیر میکنی نگاه اینجوری چرع چته امیر ..نکرده سکته پوریا این تا بیوفت راه بعدشم بود شده

 ببخشید بله-

  چته-رضا
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  امدی می تر زود کاش فقط هیچی-

 افتادم راه کردمو روشن ماشینو سریع بعد

 میشم نگران امیر؟دارم شده چیزی-رضا

 مانع بود رضا اگه شاید شدم اروم دوباره ازدواج تا تالق از کردم تعریف براش سال چند این اتفاقات

 خوبه خیلی االنشم بودن ولی میشد ها اتفاق از برخی

 (سارا)

 خوابیدی اینجا چرا امدی کی جان امیر-

  سالم-امیر

 مبارکه امده رضا شنیدم اقا سالم-

 بودم شنیده زیاد تعریفشو ولی نمیشناختمش زیاد رضارو میخوندم چشماش از خوشحالی

 خوابه نورا مرسی-میرا

  بله-

 زشته خواهر میکنی نگاه اونجوری چرا-امیر

 حرفا این برای بود شده تنگ دلم خندید اونم خنده زیر زدم بلند

  میشه تکرار برادر ببخشید-

 خواهر دیگه میشه-امیر

  پاش رو گذاشتم سرمو مبل رو کشیدم دراز

 زیاده قدر چه-امیر

 چی-

 موهات-امیر

 مسخر هههه-

 گرفت دهنمو جلوی سریع اونم زدم جیغ که کشید موهامو همچین یهو

 خبرته چه-امیر

  داشت درد امیرررررررر-

  ببخشید گفت دستاشو تو گرفت دستمو

 شدی مظلوم قدر چه-

  دیره بخوابیم بریم شو بلند که وقعا مسخره-امیر

 باشهههه-

  (امیر)

 اونجا برم که گفتن و گرفتن تماس باهام اتاطالع پلیس از سردار از شکاتم خاطر به پاشدم که صبح

  شدم اتاق وارد رفتم منم
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 االن ملکی سردار آقای بعدشم گیریتون پی بابت ممنون اوال صابری سرگرد جناب- اطالعات پلیس

 باند اون دسته سر ایشون بلکه کردی شکایت ازش شما که جرمی به تنها نه ایشون شده بازداشت

 به سردار جناب جمله از مجرمین و بسته محموله این پرونده کرده می بریره ایشون چیز همه و بوده

 می ترفیح پاداش کردین ما به که کمکی و شناسی وظیفه به توجه با هم شما شه می فرستاده دادگاه

  کارتون سر برگردین تونید می نادری سرهنگ جناب با هماهنگی با البته حاال همین از و گیرید

  شماست لطف از این کافیه شدن بازداشت اونا که همین من برای ممنون خیلی-

 ا پلیس

  کنم می خواهش-طالعات

 رفتم تعمل بدون شد مشخص چیز همه که شوکر خدارو ولی شد تموم هم پرونده این باالخره اخیش

  شدم سرهنگ اتاق وارد و اداره

  عجب چه سرگرد جناب به به-سرهنگ

  شه نمی تکرار دیگه شما به احترامی بی ولی بود حقیقت البته مروز اون حرفای بابت ببخشید سالم-

  کنیم صحبت هم دبگه چیز یه راجب باید سرگرد خوب صد در صد بله-سرهنگ

  قربان چی-

 بره بگیره انتقالی که شد مجبور شرایتش خاطر به وقتی پیش سال چند یادمه گل رضای آقا-سرهنگ

 ؟ درسته شدی ناراحت خیلی جنوب

  االن تا بچگی از کردیم شروع هم با و چیز همه ما منه دوست ترین صمیمی رضا لهب خوب-

  جانبازه میشناسم پدرشم خوبیه ی بچه خیلی بله-سرهنگ

  کردن کمک رضا و من به راه کردن پیدا تو خیلی ایشون بله-

 سنگینی حجم بسیار ما ی اداره راستش تری باال رضا از درجه یک االن گرفتی که ترفیحی با-سرهنگ

 به هم کنار دو هر و بمونه جا همین رضا شد قرار کردم که هایی صحبت با کشه می دوش به رو

  بدین ادامه کارتون

  عالیه این ممنون خیلی-

  شده تنگ دلشون حسابی که ها بچه پیش برو حاال خوب-سرهنگ

  اخالقم این با نبینن و من خداشون از اونا بابا نه !من برای-

  کنن می حساب تو رو حسابی ها بچه جان امیر گون-سرهنگ

 قربان ممنونم خیلی-

  بود وایستاده سینه به دست رضا بیرون اومدم اتاق از تا

  کنم تحملت بعد به این از قراره اینکه مثل عزیز سرگرده جناب خوب-

  باشه خداتم از تو پرویی چه اوه-رضا

  نزن حرف من با جوری این ها بچه این جلوی رئیسم من جا این باشه حواست آی آی-
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  برات دارم هه-رضا

  نکن لج داری دوست کی هر جان-

  برادر باش آروم باشه-رضا

  شدن جمع هم ها بچه پایین رفیم هم با

  کردیم پرسی احوال یکم اول

  اید متوجه ایشونه من بعد یعنی کنن می کار من با موحد سرگرد جناب بعد به این از ها بچه-

 سختشه االنم بود بد رضا با شدنش رو روبه اول از مشخصه البته که پوریا جز به دادن وابج همه

  بیاد کنار باهاش

  اتاقم تو بیا پوریا-

  چشم-پوریا

  اومد سرم پشت هم پوریا و اتاق تو رفتم

  برگشتم ناراحتی سروان جناب میگه چی اخمت این-

  ...ولی قربان حرفیه چه این-پوریا

  کن کارت آدم مثل فتکو و ولی-

  ببخشید چشم-پوریا

 و گزاشت احترام  زنم می حرف جوری همین همیشه اداره تو من ولی حرفم از شد ناراحت فهمیدم

 تو اومد زدن در بدون رضا سرش پشت که بیرون رفت

 بودیم کرده عادت هم به کم کم دیگه دخترم و سارا کنار داشتم خوبی روزایی بود گزشته ماهی چند

 همه این خبریه انگار ولی بود خبر چه دونم نمی چید و شام میز سارا خونه اومدم که بود ده اعتس

  غدا

  داریم مهمون سارا-

  طور چه نه-سارا

  ..همه این اخه-

  بشین-سارا

  عجیبی انقدر چرا شده چی-

   !عزیزم بیا مامانی نورا-سارا

  نشست میز پشت رفت بعد کرد بوس من و کرد سالم من به اومد اول نورا

 .بگم بهتون چیزی یه باید شام از قبل من خوب-سارا

  بهداشتی سرویس سمت رفت و خورد بهم حالش یهو بزنه حرف اومد که همین

  خوبی سارا-

  بگه خواست می و همین حاملست واقعا یعنی وای .ندا امکان نه. یهو گفتم که و این
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  سارا سارا-

  خوبم-سارا

  آره-

  آره- ساره

 متفاوتی حس سری این چقدر بودم شده کوب میخ جام سر من میز پشت نشست رفت و گفت و این

  بود

 گفتم کم خیلی صدای با میز پشت نشستم آروم

  ای حامله تو یعنی-

  شدی ناراحت چیه .آره -سارا

  دیونه نه-

  شدی جوری این چرا پس-سارا

 اون با بود دستک تو که دستش یه لحظه همون بست درم اتاق تو برد و گرفت و دستم شد بلند یهو

 .کردم حس لبام رو و لباش گرمی ناگهانی خیلی خودش بغل توی کشید و من دستش

 دارن کار تو با امیرجان-سارا

 کیه-

 سعید میگه-سارا

 گرفتم گوشیو تردید با

 بله الو-

 بود شده تنگ برات دلمون عزیزم خاله پسر سالم-سعید

 واقعا-

 میکنم تحسین شیوارو همیشه من میدونی بود شده تنگ برات دلش خیلی شیوا صامخصو اره-سعید

 میرسه بخواد هرچی به خودمه مثل

  هه-

 ولت که دختره یه به چسبیدی کردی ول منو خواهر نمیزارم راحتت من ولی کن مسخره باشه- سعید

  برگرده کنه حالشو عشق بره بزاره کنه

  همین مربوطه خودم به من گیزند میگی داری چی کن جمع حواستو-

 انگار میزنه حرف موردش در همچین کن جمع خواهرتو بابا برو هه انتقام کیه کرده فکر عوضی پسره

   ندیدس مهتاب افتاب دختر یه

 میگفت؟ چی چته امیر-سارا

  گفت نمی خواستی چیز نکن نگران خودتو هیچی-

  ام قریبه من-سارا
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  ..خوام ینم ولی نه خانمم حرفیه چه این-

  کن ولش نیست مهم بدی توضیح خواد نمی-سارا

  کردی دعوت رو همه شب  میرم دارم کار من خوب میکنی درک که ممنون -

 اره-سارا

  خوای نمی چیزی باشه-

  بیا زودم باش خودت مراقب فقط هست چی همه نه-سارا

 خدافظ باشه  طور همین هم تو-

 عزیزم خدافظ-سارا

 (سارا)

 نمی بود چی واسه دلشور این اما بودم خوشحال نبود دلم تو دل امشب واسه بودم یدهد تدارک کلی

 دونم

  مامانی-نورا 

 جونم-

  نیومد چرا بابا-نوار

  میاد باباهم امدن زندایی دایی وقتمادرجون هر  میاد-

 مامان دادیا قول ولی باشه-نورا

 کن بازیتو برو مامان اره-

 گزاشتم و سینی خورد زنگ گوشیم که بردم می داشتم و بود دستم تو چایی سینی بودن نشسته همه

 رو

  دادم جواب و گوشیم و اوپن

  پس کجایی پوریا-

  سارا ابجی-پوریا

  جان بله-

  باش آروم خدا رو تو امیر جون میگم چیز یه- پوریا

  بگو شده چی-

  بیمارستانه االن کرده تصادف فقط ها خوبه امیر- پوریا

  یرمام خدایا وای-

 و عمو زن و من موند نورا پیش مامانم افتادم راه گریه با آدرس پرسیدن از بعد من و شدن بلند همه

 با داشتم بیمارستان رسیدم باشم داشته آرامش من زاری نمی چرا خدایا بیمارستان رفتیم بابا و عمو

 .اونجاست پوریا دیدم که میرفتم سرعت
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 شدم پیاده ماشین از سریع تارسیدم من برای شاید یدکش طول خیلی فقط رسیدم چطوری نمیدوم

 که پوریا به خورد چشمم بیمارستان سالن به رسیدم که همین امیر به برسم میخواستم فقط دوییدم

  طرفش رفتم سریع میرفت راه داشت کالفه

 پوریا-

 نیست خوب حالت بشین بیا امدی ابجی-پوریا

  ...پوریا امیر کن ول منو-

 ملهع اتاق-پوریا

 چرا عمل.. اتاق-

  سریع بشه عمل باید گفت دکتر خورده بدی ضربه سرش-پوریا

 امیر یاد دوباره کردم باز  چشمامو .نفهمیدم هیچی شد تاریک چشمام جلوی چیشد نفهمیدم دیگه

  گریه زیر زدم افتادم

 خوب مریضت حال ایشاهلل باش اروم بیاری فشار خودت به قدر این نباید بارداری شما خانم-پرستار

 میشه

 ریخته هایی برنامه چه شد جوری این چرا خدا باردارم بودن فهمیده تازه که بابا مامان به خورد  چشم

 حاال ولی خبر این دادن برای بودم

 بابا-

 عزیزم جانم-بابا

 امیر-

 ینیمبب تا بیاد بهوش باید گفت زدم حرف دکترش با  بیهوشه ولی شده تموم عملش بابا باش اروم- بابا

 میاد داره گفتم علیم امیر به زدم زنگ میشه چی

 ...کن کمکم خودت خدایا بستم چشمامو

 همون چشماش کردن باز برای انتظار بود شده زندگیم بود بیهوش هنوز ولی بود گذشت هفته یه

 خونه برم که میکردن اصرار بقیه هرچی نکرده نگام اس هفته یه حاال ولی بودم عاشقش که چشمایی

 برم دادن اجازه خواهش کلی با.بود مراقبش  امیر سر باال همش علی امیر  نرفتم کنم راحتاست

 کنم تحمل نتونستم دیگه گرفت گریم اختیار بی  کردم نگاش وقتی پیشش

 پس نداری گریمو تحمل نکن گریه نگفتی مگه میمیره تو بی سارات ببین بیدارشو خدا تورو امیرم-

 بچه این کن باز چشماتو  نوار جون میکنم خواهش عزیزم کن باز چشماتو کنم گریه میکنی کاری چرا

  میمیرم تو بدون من کنم زندگی تو بدون چطور میخواد بابا

 نیست خوب مریض برای بیرون بفرمایید بسته خانم-پرستار

 وایستم شد باعث پرستار صدای اما بیرون امدم اتاق از پرستار اجبار به

 امد بهوش بیاین سریع دکتر اقای دکتر اقای-پرستار
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 اتاق سمت امد سرعت با علی امیر شکرت خدایا امیرم امد بهوش

  سرش باال رفتم منم

  میشنوی صدامو امیر- علی امیر

 میکرد نگاش فقط نگفت چیزی امیر ولی

  میشناسی منو امیر-علی امیر

  وایستاد قلبم حرف این با

 گفت اروم خیلی

 نه-امیر

 کنارشم من کرده باز چشماشو االن که خوشحالم ولی نمیاد یادش منو یعنی دش خراب سرم رو دنیا

 میکنم کمش خودم میاد یادش پس

  ببنیدش بخش اوردنش بیرون بفرمایید خانم سارا-علی امیر

 باشه-

 بیرون امد اتاق از کردم بهش نگاهی

 ♡سوم فصل♡

 (امیر)

  بیاد یادم کاش ثانیه به ثانیه هست بهم حواسش اون

  مرخصی گفت دکترت بریم باید بپوش لباساتو بیا دیگه خوب-اسار

 کجا-

  بابایی منتظرته نورا دیگه خونه-سارا

 باشه-

 نداشتم خوبی احساس تو امدن مردی و زن شد باز اتاق در

  بمیرم الهی بهتری عزیزم سالم-شیوا

  شما دست از میکرد دق داشت من ابجی اقا امیر خوبه میبینی نکن لوسش ابجی بسته-سعید

 بود کالفه که سارا رفتار با مخصوصا میگن دروغ میگفت احساسم ولی فهمیدم نمی هیچی که من

 عزیزم شو بلند شد دیرمون بریم باید ما-سارا

 باش خودت مراقب جان امیر خدافظ میریم ماهم باشه-شیوا

  بگم که دونستم نمی چیزی بگم چی دونستم نمی واقعا 

 میام بپوش لباساتو ام تو میام ناال بیرون میرم من-سارا

 باشه-

 شده برابر دو قرصام بود بد حالم خیلی منم حال نبود یادش چیزی هنوزم امیر گزشت ای هفته  دو

 البته بزنه قدم تا میرفت ظهرا از بعد امیر بارداریم خاطر به بود کرده ممنوع دکتر که صورتی در بود



اسکندریسارا  –اطره ضرابی خ   عشق در سه حالت 

 تر زود کاش میزدن سر روز هر هم بقیه و پوریا و رضا داد نمی گوش ولی کردم می مخالفت من

  کنم زندگی راحت تونم نمی من چرا خدا ای بودم کرده پیداش تازه من بیاد یادش

  اومدی جانم امیر-

  اتاق تو رفت و نداد جوابی

  بیرون نری تنها میشه امیر-

  نیستم که بچه ولی نمیاد یادم چیزی درسته-امیر

  شی یم نراحت چرا خوب باشه-

 بد حالم وقت هر من ظرفا شستن به کردم شروع آشپزخونه تو رفت بیرون اتاق از رفتم و کردم بغض

  کنم کار باید میشه

  بیاین دقیقه یه میشه مامان-نورا

  نورا خوای می چی-

  مامان بیا-نورا

  چی گفتم-

  کنم رنگ و نقاشیم کنید کمک بهم-نورا

  دیگه کردی خستم دارم کار بینی نمی کاراست این االنوقت اخه-

  ...اخه ببخشید مامان-نورا

  اتاقت تو برو-

  چشم-نورا

 خوام می و امیرم من شدم خسته اه زدم داد سرش چرا بمیرم الهی کردم خالی بچم سر و عصبانیتم

 .بیرون نمیاد اتاق از حتی ندارم تحمل دیگه

  (امیر)

  رضا به زدم زنگ بیرون رفتم و پوشیدم باسل که بودن خواب همه شدم بیدار خواب از بود صبح

  سالم-

 امیر جانم-رضا

  ...یادت تو جان

  نگو چیزی کسم هیچ به برات میفرستم که آدرسی به بیا فقط نگو هیچی هیسس-

  رسید رضا که گذشت ربع یه کردم قطع و گوشی

  این کنی می کار چی جا ؟این برگشته حافظت چیه کارا این امیر- رضا

 روز دو از حافظم بعدشم سالم اوال .دیگه بدم جواب بزار خوب پرسی می داری نفس یه دیگه بسته-

  بود برگشته اومدن هوش به از بعد

  ...عوضی کشمت می وای- رضا
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 سرهنگ فقط ماجرا این از و کشیدم زحمت خیلی ماموریت این برای من بگم و بقیش بزار ساکت-

 فهمیده و نقششون من چون بگیرن و من جلوی ساختی صادفت یه با خواستن می روز اون داره خبر

 به و بشه راحت خیالشون اونا که گرفتم فراموشی کردم تظاهر من اما داد نتیجه کارشون البته بودم

  بدن ادامه کارشون

  نگفتی بهم که بودم  محرم نا انقدر من یعنی اخه تو به بگم چی من-رضا

 جاسوسی میکرفونی اگه که نگفتم دونه نمی هم بیچاره ایسار حتی نیست حرفا این بحث داداش-

  بفهمن بود ممکن هستن این حرفه اونا باالخره

  کنی اذیت سارا انقدر تونستی طور چه کارت خاطر به تو امیر- رضا

 تموم و کارشون جا همین اینجا میفرسته هارو نیرو سرهنگ االن و باش آروم حرفا جای به رضا-

  میکنیم

 گیرم می و حالت ماموریت بعد ولی باشه-رضا

  که بشم ماشین سوار اومدم کردیم تموم کارو رسیدن ها بچه

  سرگرد جناب نه جان امیر واقعا ممنون خیلی-پوریا

  چته-

  هیچی دیگه که باشید نداشته اعتماد ما به شما وقتی نگفتید بهمون جاسوسیم ما قربان-پوریا

  ...که نکردم هیاشتبا کار بود کاری مسعله یه این-

 تونستی طور چه شما خوره می قرص مشت مشت وضعش این با من خواهر کار خاطر به کار-پوریا

 االن ولی نکردم قبول موقع اون که زد حرفی یه من به قبل خیلی سارا راستش و ببینی و هاش گریه

  نیست مهم براتون کار اندازه چیز هیچ که میگفت راست میبینم

 دارم دوست بیشتر چیز همه از و سارا من کن گوش من حرفای به خوب ولی میکنم درکت من پوریا-

 که حاال هستم که حاال ولی ولی بدم استفعا و کنار بزارم و کارم بودم حاظر برگشتنش خاطر به من

 و کشیدم درد ولی بود عذاب من برای سارا های گریه کنم می و کارم وجود تمام با منه تن لباس این

  نه یا فهمیدی زندان گوشه بندازم و عوضیا این االن تا ردمک تحمل

  خوبه حالتون حالم خوش زدم حرف بد خیلی من ببخشید خدا به بودیم نگرانتون ما خدا به-پوریا

  جان بچه باش مرد نگا و قیافش حاال باشه-

 قربان چشم-پوریا

 تموم از بعد بگه بهم که داره حرف تا هزار صد سارا االن حتمی باشه روم به رو سختی روز کنم فکر

 اومد سریع سارا تو رفتم و کردم باز و در سپردم پوریا به و بازجویی و خونه رفتم اداری کارای کردن

  در جلوی همون

  یومدی نمی کجا-سارا

  میزنیم حرف تو بیامرم بزار جان سارا-
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  کنی بازی باهام جوری ناو و ببینی و من بده حال تونستی چطوری بگو بگو جا همین نه-سارا

  نشوندم مبل روی بردم و و گرفتم و دستاش

  میدیم رو تو بده حال وقتی کشیدم می درد خودمم من بود مهم خیلی کن باور سارا ببخش و امیرت-

  فهمی می کنم تحمل و دوریت تونم نمی من امیر-سارا

  بشم قربونت آره-

  دارم دوست خیلی-سارا

  خانمم دارم دوست منم-

 خوشگله همیشه سارا بوسیدم و بلندش و لخت های مو بغلم ی تو کشیدمش که بودم نشسته کنارش

  شدیم جدا هم از سریع ما که بیرون اومد نورا یهو

  بابایی سالم-

  میاد یادتون و چی همه و شدی خوب دیگه امروز شما گفت که گفت راست مامان بابا سالم-نورا

  ترمدخ میگه راست همیشه مامانت-

 ما خونه بابام و مامان و باباش و مامان به نه نورا به نه و ماجرا این بود نگفته هم کسی به حتی سارا

 راهه تو که کوچولو اون حتی دخترم و سارا ولی باشم بد هنوزم من شاید بود گرم خونه یه دیگه االن

 گریه فقط اون ولی نهک قهر سارا که کردم می فکر شاید میکردن داشتی دوست و آروم و خونمون

 عاشقشم من چون نگیرش من از دیگه خدایا وای دارم دوست و گفت و کرد

  * بعد ماه  شیش*

  (سارا)

 گرم غذارو تا و پاشودم بیاد دنیا به دخترم تا بود مونده ماه  یک فقط بودم شده سنگین حسابی دیگه

  اومد در صدای یهو که بودم خونه آشپز توی نورا برای کنم

  ؟ اومدی جان میرا-

 که زدم جیغ ایستاده روم به رو امیر ی خاله پسر سعید دیدم گردوندم بر که روم نیومد صدایی هیچ

  گرفت و دهنم سریع

 من خواهر با که کاری تاوان باید جونت شوهر نیست من تقصیر زیبا خانم نکن شلوغش هیس- سعید

 . بده پس و کرد

  کنار زدم و دستش زور به

  بیرن برو گمشو نزن ستد من به-

  کرد بغلم و اومد دویید نورا یهو

  کیه آقاهه این مامان- نورا

  دزد-

  زندان میندازتت میاد االن پلیسه من بابای دزد آقای- نورا



اسکندریسارا  –اطره ضرابی خ   عشق در سه حالت 

  نازی دختر اخی سعید

  زمین انداختم محکم و گرفتم و دستش که بزنه دست بهش اومد

  نخوره من دختر به دستت-

  شی می نی عصبا چرا هباش باشه -سعید

 شو خفه-

 نشکون قلبمو عزیزم اخ-سعید

  بیرون گمشو ببند دهنتو-

   کجایی امیرم کنم چیکار خدایا میشدم دیوانه داشتم

  برسون سالم امیر به ولی میرم من گلم باشه-سعید

 گمشو-

  نبود خوب اصال حالم واستم پاهام رو نتونستم دیگه رفت در سمت به سریع

 .نکن گریه مامانی بابا بزنم زنگ چیشده مامان  ..انمام -نورا

 عزیزم نترس-

 بیاد زود بگو بابا بزن زنگ

 االن چشم چشم-

 (امیر)

 نمیده جواب بنده دستش حتما چیه نگرانیت  امیر چته-رضا

 بشین  

  کنه خدا-

 بهم بود ریخته اعصابم داد نمی جواب هم خونه تلفن بود خاموش سارا گوشی

 دادم جواب سریع خونه اسم گوشیم فحهص شدن باروشن

 سالم الو-

 بیا زود بابایی-نورا

 چیشده-

  نیست خوب حالش مامان بیا بابایی-نوار

 بابا امدم امدم-

 نکردم قبول اما بیاد کرد اسرار خیلی رضا رفتم خونه سمت به سرعت با داشتمو ور وسایلمو سریع

 میزنم زنگ بود مشکلی گفتم

  تو تمرف کردم باز درو سریع

  بابا کجایی نورا سارا-

 اینجاس مامان بابا بیا :گفت عجله با بیرون امد خونه آشپز از نورا
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 پاش جلوی نشستم سمتش رفتم سریع خیسش صورت و سارا پریده رنگ دیدن با

  افتاد حق حق به بغلمو تو انداخت خودشو نکن گریه بزن حرف عزیزم چیشده جانم سارا چیشده-

  چیه برای ها گریه این میکنی وانمدی داری چیشده-

  ...امیر-سارا

 بگو جونم-

 اون امیر اینجا بود امده سعید-سارا

  کرده غلطی چه-

  باش اروم-سارا

 عوضی باش اروم چی چی-

 امیر-سارا

  کن استراحت اتاق تو ببرمت عزیزم شو بلند -

  کنی چیکار میخوای-سارا

  نکنه غلطا این از دیگه که کاری یه-

  باش مواظب-سارا

 چشم-

 بیمارستان رسوندمش سریع رفت حال از و شد بد حالش یهو که کنم بلندش تا گرفتم و دستش

 بیمارستان از رو نورا و رسوند و خودش پوریاسریع نشستم صندلی رو نورا کنار منم عمل اتاق بردنش

  رون بی اومد عمل اتاق از دکر بیرون برد

  شد چی دکتر آقای-

 و خدار االن اما بیوفته بچش بود نزدیک خورده که ای ضربه خاطر به شما همسر حترمم آقای- دکتر

  اومد دنیا به هم بچه و خوبه دوشون هر حال شوکر

  آشغال سعید سرم بر خاک وای..ضر چی-

 توی وحشتناکی درد نشستم زمین روی نشستم زانو دو و قلبمه رو دستم دید بزنه حرف اومد دکتر تا

  پیچید سینم

 علی امیر و وصله بهم تنفسی دستگاه که دیدم کردم باز و چشمام وقتی شد چی نفهمیدم دیگه

 کنارمه

 زدم و کندم و سرم و کردم جدا و دستگاه ولی بگیره و جلوم کرد سعی علی امیر نشستم و شدم بلند

  سارا اتاق در دم رفتم بیرون

  علی امیر-

  فقط خوبه هم بچه خوبه سارا حال- علی امیر

  چی فقط-
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  بمونه دستگاه توی باید مدتی یه- علی امیر

  آشغال سعید زارم نمی زندش-

  دیگه برو پیش قانونی لطفا بگم نیست نیازی پس قانونی مرد خودت تو- علی امیر

  کشمش می ببینمش که ای ثانیه همون چون نیست الزم نه-

  حرفیه چه این امیر- علی امیر

  ببینم و سارا میشه-

  لحظه چند آره- علی امیر

  کرد باز و چشماش که دستام توی گرفتم و نحیفش دستای بود بسته چشماش سارا تو رفتم

  بچم- سارا

  کنی می گریه چرا وا خوبه نباش نگران سارا آروم-

  بچم اگه- سارا

  .کنم می درستش خودم نکن فکر هیچی به خوبه حالش میگم جانم سارا-

  خوبه حالت تو- سارا

  گیرم نمی آروم زندان نندازم اونو تا چون نیست مهم ولی نه-

  امیر-سارا

  جانم-

  خدا رو تو-سارا

  چی خدا رو تو-

  نگرانتم من-سارا

  دلم عزیز نباش-

  کجاست نورا- سارا

 داییش پیش-

 کار پرونده روی و بودم نشسته اتاقم تو زمین تو بود رفته بود شده آب انگار سعید گذشت روزی چند

  کردم یم

  داره کار شما با خانم یه قربان- سرباز

  کی-

  اقوامتونه از میگه -سرباز

  بیاد بگو خوب خیلی-

 خاله دختر همون شیوا خودشه آره باال آوردم اخم با و سرم شنید و سالمش صدای که بود پایین سرم

  عوضیش داشدا اون با کنه خودش ی برده و من که بود این فکر به عمر یه که من خواه خود

  سالم-شیوا
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  کنی می کار چی جا این تو علیک-

  شده غرق کشتیات نیست خوب حالت انگار خاله پسر چیه- شیوا

  ...و داداشت اون تو ولی نه-

 انتقام از کم یه فقط کم یه کرده کار چی چاره بی سعید مگه میشی عصبانی چرا آروم آروم- شیوا

  گرفته و خواهرش

  کردم کار چی تو با نم مگه انتقامی چه-

  زندگیت با منم کردی بازی من احساس با تو کار چی- شیوا

 ...بود نزدیک کرد سعید که کار خاطر به چون بینی می بد نه مگر کن تموم و بازیات بچه این شیوا-

  کجاست اون بگو فقط هیچی

  کجاست کوچولوت دختر االن راستی میرم دیگه من خوب جای یه اون-شیوا

  چیه منظورت چی-

  خداحافظ هیچی- شیوا

  اگه کودکه مهد وای نورا اما نداشتم بازداشتش برای مدرکی هیچ من بیرون رفت

  پوریا-

  شده چی جانم-پوریا

  بریم بدو-

  کجا- پوریا

 نزن حرف بیا-

 رسیدیم استرس با دو هر حاال کردم تعریف پوریا برای و چیز همه راهم تو نورا مهد سمت رفتم سریع

  سمتم اومد مهد معلم که رفتم عجله با داخل رفتم شدم پیاده ماشین از جا اون

  صابری آقای شده چی- معلم

  کو دخترم-

  دنبالش نفرستادی و دوستتون شما مگه- معلم

  کردین کار چی شما چی- پوریا

  اون یعنی- معلم

  کشیدم می فرایاد

  لعنتی اه که نداره پیکر و در اینجا مگه اخه کن پیداش پوریا-

 برای االنم بدین پس جواب قانون به باید هم شما محترم خانم آروم کنیم می پیداش امیر- پوریا

  بیاید نگاری چهره

  اداره میرم من-

  میشه پیدا نباش نگران بگردن دنبالش ها بچه تا میگیرم تماس من باشه-پوریا
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 سر از بود خوب نورا با خیلی پوریا اخه رفتم و کشیدم شونش روی دستی شد بغض از پر پوریا صدای

 میومد اول میومد که کار

 کجاست دخترم االن یعنی میزد سر نورا به و ما خونه

  اداره رفتم منم بود و گفته و بود زنده زنگ سارا به تلفونی پوریا

  * بعد روز دو*

 حسابی و درست هنوز من افتاد که اتفاقی اون با کردن کار چی بچم با اشغاال اون ندارم تحمل دیگه

 دختره بچه شد مشخص وقتی از و و داشت دوست سارا که بود اسمی ترنم بودم ندیده و ترنم

  خورد زنگ گوشیم که بودم غرق فکر تو بودی گرفته و تصمیمون

  الو-

  جان سرگرد سالم- سعید

  بزنن ردی ها بچه که بدم طولش باید کردم صحبت بافریاد و شدم بلند جام از

  کردی کار چی من دختر با عوضی-

  هیچی هنوز سرگرد باش آروم- سعید

  کنم حفظ و خودم آرامش کردم سعی

  بشنوم و صداش باید-

  نیست حرفی باشه- سعید

  برید و نفسم که رسید گوشم به گریه با دخترم صدای

  دهمی نجاتم میاد و پلیسه من بابای که گفتم بهشون من بابا ..بیا بابایی..با-نورا

  نکن گریه بشم قربونت آره-

 من ولی زدین و ردم االن و نظره تحت تلفونت دونم می میگم و شرتم دیگه تماس یه تو کافیه-سعید

 نکن خسته و خودت پس نده نشون و رد تا کردم کاری دست و سیستم

 گراگان اب حاال تا بار صد کارم این تو که هاست سال بود شده خراب سرم رو دنیا کرد قطع و گوشی

 احساس شده خودم نوبت که حاال اما نخوردم شکست وقت هیچ و شدم رو به رو اتفاقا این و گیری

 می دلم اما بگیرم بغلم تو و دخترم که وقتی تا کنم می تحمل من ولی ندارم ایستادن توان کنم می

 راحت و من قلب این چرا بشم خالص لعنتی درد این از دیگه و ببندم و چشمام فقط بعدش خواد

 و دستم پس کجایی خدایا میشه تیره چشمام و میکشه تیر مدام باشم محکم باید که االن زاره نمی

  ندارم جون دیگه کن کمکم بگیر

  بیاید زدیم ردشو رئیس- پوریا

 دعید که که کردیم محاصره و دور تا دور بود خونه یه قدیمی باغ ی ته رفتیم کرد جمع و نیرو رضا

  بود نورا سر روی لحشاص بیرون امد

  سرگرد اومدی خوش- سعید
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  نورا-

  ترسم می من بابا باباییی-نورا

  دخترم-

  گرفت و دستام رضا که رفت گیج سرم

  هه وایستی پاهات روی تونی نمی سرگرد چیه-سعید

 بده دخترم نداری راهی دیگه تو-

  دارم شرت فقط ندارم حرفی که من- سعید

  چی-

  میدم اون به فقط بگیرتش ازم یادب خانم سارا- سعید

 کنم تحمل تونم نمی خدا آی من زن با عوضی گرفتم و دستام پوریا و رضا که سمتش برم اومدم

  ....باید

  امیر- رضا

  بله-

  نیست ای چاره بیاد بگی باید-رضا

  رضا میگی چی میفهمی-

  مراقبیم گرفیم و اینجا دور تا دور-رضا

  غیرتم بی انقدر من یعنی رضا آخه-

  نورا خاطر به جان امیر- رضا

  میزنم زنگ خوب خیلی مادرش ولی دخترمه نورا-

  سمتم اومد پوریا گفتم و این تا

  زور به میگیرم و نورا جلو میرم خودم بدین اجازه نکرده الزم-پوریا

 قبال شخود خانم سارا تازه چی نورا برای بیوفته اتفاقی گیری در توی اگه کن فکر لحظه یه-رضا

  کنه مراقبت خودش از میتونه بوده پولیس

 میاد داره راهه تو بهش گفتم کافیه-

  (سارا)

 بود نیومده جاش سر خودمم روز حال هنوز وای اونه دست دخترم شد شل پاهام و دست رسیدم تا

  بدم شیر بچم به نتونستم حتی گریه بود شده کارم روز چند این بود بد خیلی  حالم

  نورام-

  باشه برگرد سریع و کن بغل و نورا برو عزیزم بیا اومدی سارا- یرام

  باشه-

  نکن هم گریه- امیر
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  کرد می گریه داشت نورا جلو رفتم دادم تکون سری

  کن ول و بچم-

  شدم دور حسابی اینجا از که وقتی ولی باشه-سعید

  کن ول و بچم االن همین گفتم بهت-

  بزنه داد عیدهب  تو مثل خوشگلی خانم از-سعید

 بده و بچم بده حالش من امیر کافیه ولی کنی اذیت و امیر که کنی می و کارا این همه میدونم-

  کنم می خواهش

  بیچاره امیر الهی اخی- سعید

  کن ول و بچم شو خفه-

 ... اینجا از باید اول-سعید

 سریع و کشیدم جیغ نشگرفت و ریختن  مامورا رفت حال از نورا که بود نزده کامل و حرفش هنوز

  گرفتم بغلم توی و دخترم

  من به بدش باش آروم ترسیده فقط نیست چیزی عزیزم-امیر

 لب زیر امیرم و بود امیر بغل توی شد بهتر حالش هم نروا و رسید آنبوالنس که امیر بغل دادم و نورا

 میرفت صدقش قربون داشت

  (امیر)

 توی ترنم که حالی در بیرون اومد اتاق از بود خونمون .سارا نماما بود خواب بغلم توی نورا خونه رفتم

 هیچ من بره قربونت بابایت الهی بشم قربونش خوشگله چقدر کن نگاش وای گرفتم ازش بود بغلش

 آروم و بود نشسته نورا سر باال که را وسا کنارمن دخترام تا دو هر حال اما ندیدم و نورا نوزادی وقت

  کرد می ناز و بلندش موهای و میریخت اشک

  چی باسه گریه خانمی-

  شده نابود دنیام انگار میشه دور کنارم از که هم لحظه یه بود سخت خیلی امیر ولی دونم نمی-سارا

  چی من پس جنس بد-

  عزیزم کسمی همه که تو-سارا

  میره داره مامانت بشم قربونت پاشو-

  باشه-سارا

 چی هر بیرون امدیم ها بچه اتاق از دو هر و تختش روی گزاشتم و بود برده خوابش بغلم تو که ترنم

 گرفتم دوش یه خوردم و قرصام خودمون اتاق توی رفتیم هم ما رفت و بمونه نکرد قبول مامان گفتم

  کشیدم دراز سارا کنار بعد

  امیر-سارا

  جانم-
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  دارم دوست-سارا

 روزای این بعد تونستم باالخره من دبر خوابش بغلم توی و بوسیدم و بود دستام توی که دستاش

 بخوابم آروم سخت

 که این با

 نمی جدا خودش از رو نورا هم لحظه یه حتی داشت استرس هنوز سارا اما بود شده دستگیر سعید

   کرد

  امیر-پوریا

  بله-

 تو نمیای چرا سرده هوا اینجا-پوریا

  برو تو میام-

  باشه-

 نگاش ساکت خیلی هم خاطره میکرد بازی ترنم با داشت که وریاپ به افتاد چشمم تو امد حیاط تو از

 خاطره به حواسش که بودم ناراحت هم پوریا دست از .خدا شد اینجوری چرا اخه سوخت دلم میکرد

  نداره منظوری کاراش این از میدونم ولی نیست

  جان خاطره-

 با که اتاق سمت رفت گریه با کنه تحمل نتونست دیگه کرد نگام بود شده پر ازاشک که چشمایی با

  پوریا سمت رفتم کردن سکوت همه کارش این

  هست کارات به حواست اصال نکنی ناراحت زنتو کارات با کنی جمع حواستو تونی نمی تو-

  تر اروم امیر-سارا

  خاطره پیش رفتم کردم سارا به نگاهی

 کن باور نداشت منظوری پوریا نکن گریه دیگه بسته جان خاطره-

  .....اون داره حق اون-خاطره

 ..اون عاشقته چون داره حق اره حقی چه داره حق چی بسته-

  ببخشید میدونم-خاطره

  بیرون بیا کن پاک اشکاتو االن پس-

 چشم-

  نیست خوب برات نخور حرس اینقدر امیر-سارا

  مگه اخه-

  دهنم جلوی گذاشت دستشو

  میکنن حل مشکلشونو خودشون االن اینجا بشین بیا نگو هیچی .. هیس-سارا

 باشه-



اسکندریسارا  –اطره ضرابی خ   عشق در سه حالت 

 اقا که بشی اعصبانی قدر این چیزی هر سر نباید عزیزم افرین-سارا

 تو زبون دست از-

  اینجوریاس دیگه بله-سارا

 بگم چی بله-

  بگی چیزی خواد نمی باش کنارم فقط تو -سارا

  هستم-

  بمونم کنارش بزار خدیا گفتم دروغ بهش االن شاید

 بسته-سارا

 چی-امیر

 کردنم نگاه-

  نبود حواسم ببخشید-

 عزیزم باشه-سارا

 (سارا)

  بخوره بهم قشنگشون زندگیه خواستم نمی باشه تنها تر کم تا خاطره پیش برم بیشتر میکردم سعی

  ام قربیه من مگه دیگه بشین بیا عزیزم-

 بیارم باید که چایی یه حرفیه چه این-خاطره

  پریده رنگت چرا عزیزم ممنونم-

 میشم خوب خوردیم سرما یکم نیست چیزی-اطرهخ

  زود بپوش لباس برو شو بلند-

 چیشد اخه چرا-خاطره

  شو بلند نیست گی خورده سرما این نمیگی هیچی هیس دکتر میریم-

 دکتر بردمش بود هرجوری باالخره

 (امیر)

 ..من انگار نه انگار تو میای زدن در بدون که واقعا رضا-

  کیه کرده فکر بشین ابی بچه بابا برو-رضا

  تو هستی ادمی عجب-

  فرمایش حاال اقا امیر بله ام فرشته نیستم ادم-رضا

  که بگم میخواستم خوب-

 داشتم ور بود سارا خورد زنگ گوشیم

 امیر سالم-سارا

  خوشحالی چیشده سالم-
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  حاملس امیرخاطره-سارا

 خداروشکر میگی جدی-

 نگو پوریا به فقط اره-سارا

 هباش باشه-

  فعال خدافظ-سارا

 خدافظ-

 (سارا)

 داری استرس چرا تو میشه بابا داره بفهمه میخواد پوریا امیر-

  دارم استرس من گفته کی-امیر

  نداری استرس تو باشه-

  کوشن ها بچه اصال میخندی چرا پس-امیر

 کرد گریه امروز قدر این شدم خسته خوابیده تازه ترنمم خوابید بود خسته نورا-

  نباشی خسته خوب-امیر

 که واقعا-

  بگم چی خوب وا- امیر

 هیچی-

  کرد صدام که خونه اشپز سمت میرفتم داشتم

 سارا-امیر

 بله-

 کن گریه بغلم بیا کنی گریه تنهایی نرو-امیر

 خندیدم

  تو دست از-

 نکنه گریه تنهایی میگم فکرشم به باش منو-امیر

  بودی من تنهایی فکر به ممنون خیلی بله-

 میکنم خواهش-امیر

 برد خوابم که نفهمیدم مبل رو بغلش رفتم

 (امیر)

 بهم قشنگش خواب بشم باعث خواست نمی دلم نمیدیداصال درست چشمام که میکرد درد ایقدر قلبم

  بشه بیدار سارا شد باعث که افتادم سرفه به بگیرم خودمو جلوی نتونسم بخوره

  بده حالت چیشد امیرم- سارا

 بم...خو-
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  علی امیر میزنم زنگ االن نیستی امیرم یستین-سارا

 نداد بهم زدن حرف اجازه سرفه که نمیخواد بگم میخواستم

 (سارا)

 نیست خوب حالش اصال گفت  امیرعلی وایمیستاد داشت قلبم ولی بیاد علی امیر نکشید طول زیاد

 خواب بود زده بهش که ارمبخش با نشستم کنارش رفتم بشه اعصبی اصال نباید باشه مراقب باید گفت

 کردم زمزمش لب زیر افتادم اهنگ یه یاد صدا به ای گریه کردم گریه کنارش صبح تا بود خواب

 کسی بی این تو نظار تنهام بمونو نفسی عمرمی جونمی

  خوندی جهانبخش جناب از دوباره-امیر

  حسود ای-

  تشنمه چیه حسود-امیر

 میگی راست تو-

  میکنی حفظ مگه نوم حرفای دیگه اره حسود-امیر

  بیارم اب برات میرم مسخره-

 باور منم باشم اروم گفت دروغ بشم اروم تا خوبه بده نشون میخواد میکنه شوخی داره میدونستم

 باشه اروم اون تا میکنم

  شکست و افتاد دستش از لحظه همون که دستش دادم و آب لیوان

  شد چی امیر-

  میکنم جمعش االن ببخشید- امیر

  کرد گریه به شروع و شد بیدار مترن

 نورا هاش گریه صدای از شد نمی آروم وای گرفتم بچرو و اتاق تو رفتم بیام تا نزن دست جان امیر-

 روی گزاشتم کرد می گریه که حالی در و ترنم اومد صدای یه کردم احساس لحضه یه شد بیدار هم

 زمین کل و بود بریده و دستش هم شیشه و نزمی بود افتاده هوش بی امیر پذیرایی رفتم و نورا تخت

 و بود نشسته کنارم که نورا و بغلم توی ترنم شدم ماشینم سوار اوژانس به زدم زنگ بود شده خونی

 تو من باید همش چرا خدایا استرس و ترس از میمردم داشتم که من من و ترسیده که بود معلوم

 باز و ترنم به دوختم و نگاهم کردم ترمز مبش راحت و بمیرم کاش شدم خسته دیگه باشم استرس

 کردم گریه ترکید بغضم

 اگه چی دخترام اما دیگه میمیرم دارم شده خسته دیگه گریه از من چشمای گریه از شدم خسته وای

 بوق صدای نگیر ازم و امیرم کن کمکم خدا وای چی اینا نباشم من اگه نیستم دیگه من نباشه امیر

 کرد حرکت به وادار و من ماشینا

  طرفم اومدن استادش و علی امیر که هام بچه با بودم نشسته صندلی روی بیمارستان سالن توی

  بزنیم حرف باید اتاق توی بیاید میشه خانم سارا- علی امیر
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  فهمید و منضورم خودش که کردم ها بچه به نگاهی یه

 ترنم بگن بهتون و چیزایی یه باید نایشو من دست بدید هارو بچه بردید دکتر آقای با شما- علی امیر

 ایشون اشاره با اتاق تو رفتم علی امیر استاد همون صادقی دکتر با و علی امیر به سپردم و نورا و

  مبل روی نشستم

  مطلب اصل سر میرم مقدمه بی صابری خانم-صادقی دکتر

  بفرمایید-

  نیست وگ جواب قلبش دیگه و نیست خوب اصال همسرتون حال- صادقی دکتر

 شک از و من حرفی یه که میریختم اشک و کردم می نگاهش حرکتی هیچ بی منم و میزد حرف اون

  آور در

  مونده راه یه فقط-صادقی دکتر

  گفتم عجله با و سریع

  چی-

 در و باشه بستری باید روزم اون تا کنیم پیدا براش دیگه قلب یه باید عضو اهدای- صادقی دکتر

  ها دستگاه و ها دارو این به وصله زندگیش دیگه االن آرامش

 بشه تموم کابوس این میشه یعنی کردم می کار چی باید شد خراب سرم روی دوباره دنیام

 گریه نای دیگه بودم بیمارستان تخت روی امیر جای من االن خواست می دلم میلرزید پاهام و دست

  داد جوب که بود خواب پوریا به زدم زنگ و آوردم در جیبم از و گوشیم زور به نداشتم هم

  جان-پوریا

  داداشی-

  ببینم بگو سارا شده چی -پوریا

  بیا خدا رو تو بیا داداشی-

  کردم سکته من بگو عزیزم کجا- پوریا

  بیمارستان-

  امیر وای-پوریا

  زدم داد سرش بلند تقریبا صدای با

  خدا رو تو بیا فقط-

  چشم چشم-پوریا

  .بود سه ساعت اومد که ندش ساعت نیم ببرم پناه بهش میشد که بود کسی تنها اون

  سارا- پوریا

  کرد بغلم حرفی هیچ بی حالم دیدن با و سمتم اومد-
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 شده چی کجاست امیر مگه شده چی پوریا بگرده دورت آبجیشو غم نبینم بمیره داداشت الهی- پوریا

  عزیزم

 اگه هم رو ها بچه بپرس اون از داری که هم سوالی ره بگیر ازش رو ها بچه علی امیر پیش برو پوریا-

  خونه ببر میشه

  آبجی چی تو ولی میبرم چشب عزیزم میشه معلومه- پوریا

  باشم امیر پیش باید خوبم من-

  سارا آخه-پوریا

  و هام بچه ببر فقط برو نکن اذیتم پوریا خدا رو تو-

 چشم-پوریا

 حرفای اونم پس بود داغون خیلی اونم میرفت وقتی شد راحت خیالم یکم منم برد هارو بچه پوریا

  شنیده و دکتر

  * بعد هفته یک*

 در دم همکاراش حتی بودن امیر فکر به همه پوریا و رضا آقا هم من هم بودم اهدا دنبال در به در

  اومد سرهنگ دیدم که بودم نشسته اتاقش

  دخترم سالم- سرهنگ

  اومدین که ممنون سالم-

  میشه درست نخور هقص -سرهنگ

  ندارم امیدی هیچ دیگه درست قراره چی دیگه-

  باشه خدا به امیدت-سرهنگ

  پام سر که هست-

 که اون نداره امیر با فرقی برام اون ..من پسر راستش بگم خواستم می من ....من دختم- سرهنگ

 می امیر خاطر به من بگم خواستم می بسته و چشماش همیشه برای اون کنه نمی فرقی نبود و بود

  .بزنه امرم سینه تو پسرم قلب که بدم رضایت خوام

  .سرهنگ-

 امیر و من بابای و مامان که موقعی همون درست رسید سرهنگ همسر زمین روی نشستم زانو دو

  گرفتم و چادرش زمین روی جووی همون من سمت امد تا بودن رسیده

 همه من ولی سخته چقدر میدونم منم مادرم منم دهب بهم و امیرم کن حاللم خدا رو تو خانم مریم-

 ...بیمارستانه تخته رو پناهم سر کسم

  کنه پسری برام نره یادش فقط دلم عزیز پاشو- خانم مریم

  کنیم می نوکریتون من بشم قبونتون الهی

 پناهت بابت مرسی خدایا ولی لرزید دلم که اوفدازد سرهنگ اشک از  خسته نگاه به نگاهم



اسکندریسارا  –اطره ضرابی خ   عشق در سه حالت 

 باشه ها بچه مراقب تا بود مونده که خاطره جز به البته بودن همه بودیم عمل اتاق در استرس اب همه

  سمتش دوییدم که بیرن عمل اتاق از اومدن صادقی دکتر و علی امیر

  بود آمیز موفقیت عمل گم می تبریک- صادقی دکتر

 مرسی خدایا وای-

  سرهنگ سمت رفتم درنگ بی 

 اگه منم شماست پسر امیر بدونید گم می تسلیت شماییم مدیون هام هبچ امیر من سرحنگ جناب-

  زاریم نمی تنهاتون دخترتون بدونید قابل

 از و سنگینی بار یه انگار شده تر راحت طوری این پسرمم کنم می احساس دختر ممنون- سرهنگ

  بود عذاب تو بچه اون روح برداشتم دوشم روی

  تو اون برم دادن اجازه من اسرار اب و اومد هوش به بعد دوساعت امیر

  امیر-

  جانم- امیر

  میمیرم تو بدون من نزار تنهام هم احظه یه دیگه-

 بشن قربونت باشه- امیر

  * بعد ماه هشت*

  (امیر)

  عزیزم نازیه پسر چه خوشگل و سفید بچه یه بود اومده دنیا به پوریا بچه اینا پوریا خونه بودیم رفته

  چیه شاهزاده این اسم ببینم خوب-

  مهدی امیر- پوریا

  چی گفتیم زمان هم و دادایم نشون واکنش هم با و سریع سارا و من

  خوب بشه امیرش عمو عین باید من پسر-پوریا

  پوریا تو دست از-

  هست که همینه- پوریا

  پرو بچه-

  گفت بار اولین برای ناز صدای یه با و سمتم اومد پا و دست چهار  ترنم

  بابا- مترن

  بشم قربونت الهی بابا جان-

 باب دایی چیه میدونی-نورا

  حالته سه تو کال ا

  چی- پوریا

  خانمه ترنم این به حواسش یا عصبانیه یا کاره سر یا - نورا



اسکندریسارا  –اطره ضرابی خ   عشق در سه حالت 

  خندیدیم همه گفت که و این

  عاشقتم که من معرفتی بی خیلی بابایی وروجک تو دست از-

  میبینم بله بله- نورا

  بابا به بده بوس یه بیا-

  خوام نمی- نورا

 یو که پاشم اومدم کردم بوسش و کشیدم و لپاش روش به رو نشستم زانو دو سمتش رفتم پاشتم

  کشید و دستم

  بابایی-نورا

  جان-

  کرد عشقش غرق و من که کرد بوس و لپم

  بودم خوابیده ها بچه بودیم برگشت حال در ماشین تو

  امیر-سارا

  جانم-

  بودش حالت سه تو هم ما عشق و زندگی جدی ولی- سارا

  لجبازی اولیش-

  جدایی و دوری دومیش-سارا

  عشق خود خود سومشم-

 باشه دستات توی عشقت دستای که این دنیاست حس ترین بزرگ این دستام توی گزاشت و دستاش


