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 [][هستی رویا زیباترین وسط که

 ایستم می آینه جلو گاهی

 میبینم آن در را خودم

 میگذارم هایش شانه روی دست

 .....دارد تحملی چه: میگویم و

 ......دلت

 کجایی؟-

 قبرستون-

 میکنی؟ شوخی قبرستون؟داری-

 میکنی؟ چکار جا اون دیوونه دختره

 .....آها.....چکارمیکردم؟ اینجا......تعمل و فکرکردم کمی

 مرد جون سوسن-

 میشا؟......میگی؟ چی بفهمم بزن حرف درست........چی؟-

 :گفتم بود همراه باهام بود مدتها که عصبی باحالتی

 مرد جون سوسن میگم دارم-

 مُرد میکردم مراقبت ازش نیم و دوسال که پیرزنی

 همین......بیکارم االن من و کردند حساب تصفیه بامن......سپردنش خاک به هم االن

 دنبالت بیام تا باش جا همون......عزیزم باشه-

 جا بیااون.....ماهان پیش برم میخوام-

 و کشیدم چی میدونست و کرد باورم که بود کسی تنها سوزوند،تارا هم رو من دل که کشید آهی

 بود نعمت یه برام ،وجودش میکشم
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 برسم تا باش خودت مراقب عزیزم باشه-

 عزیزم؟ باشه......نکن اذیت رو خودت میکنم خواهش میشا

 فعال باشه-

 .میگفتم تارا ازسربازکردن برای فقط که بود هایی باشه همون از باشه این

 با گذاشت تنها رو اش بیچاره خواهر و رفت که برادری رفتم،همون برادرم ابدی خانه طرف به

 بودند دریدنش آماده که هایی گرگ

 عَلَم و کردند سند رو وجود بی یه حرف اما بودند خانواده و فامیل و دوست اصطالح به که باکسایی

 که بودند دیده و میشناختن سال 32 که بودند،دختری کرده بزرگ سال32 که دختری برسر کردند

 شدم من و پذیرفتن رو نامردی وجود بی حرف بازهم اما پاخطانکرد از دست هیچوقت

 امروز ناپاک و زه****هر شدم دیروز پاک من......گناهکارترین

 بود؟ چی من گناه

 هدوطرف داشتن دوست این از داشت خبر و میشناخت برادرم که بود مردی داشتن دوست من گناه

 بود خشنود و راضی و

 چطور نفهمیدم من و داد باد به رو دودمانم که درآورد سر کجا از طوفان این

 مهر و همه از میگرفتم مهر همیشه و بود حجت همیشه حرفم که خانواده تغاری ته من چطور

 دونممی تغاریم،نه ته نه که رسیدم اینجا به ،امروز میکردم شاد رو بقیه و میخندیدم و میورزیدم

 فراموش.......چطوریه زدن لبخند میدونم حتی نه و چیه دادن مهر و مهرگرفتن

 کنم فراموش کرد مجبورم جبرروزگار.......کردم

 حتی که گناهیست کدام تاوان ها عذاب و ها کسی ها،بی مهری بی گناه،این و ناپاکی مهر این

 چیه گناه اون نمیدونم خودم حتی......نمیکنم پیداش خودم

 از رو قلبم این و عطوفت و مهربانی همه آن جای به شده نفرت و کینه از ماالمال قلبم روزا این

 میکنه تر سنگین همیشه

 زا بیشتر گرفتنش آغوش در با که جاییست همان اینجا......میزد چشمک دور از برادرم ابدی خانه

 میشم آروم همیشه
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 جنگ این ادامه برای میشم آماده و میریزم بیرون رو قلبم ناگفته های حرف همه که همونجایی

 .نابرابر

 ممیشم،دست خیره شده حک سنگ روی که خوشکلش اسم به و میزنم زانو سرد سنگ کنارهمون

 میکشم سرد سنگ روی و میبرم جلو رو

 میشد من اسرار محرم واون میبردم پیشش رو رازهام همه و دلها درد همه که همیشه مثل بازم

 :میکنم زدن حرف به شروع

 نکرد باور رو حرفم کسی......میخوام چی نمیدونم دیگه روزا این.......داداشی خستم-

 تهمت بهارت همیشه گل به نگفت.....نگفت رو راستش هم پندار.....قاضی حتی......داداشی

 رو حرفم گناهم،هیچکس بی من و کنند باور رو حرفم که کردم التماس من هرچی.......زده

 باورنکرد

 و مردم تهمت.....شکست رو من خانوادم نداشتن......تو نداشتن و نبود......داداش شکستم من

 اجرا رو حکم دیگه دوماه تا قراره......داداشم تنهام من......درآورد پا از رو من فامیل

 روزا این داداش میدونی........مونده هم احساسی مگه اصال......چیه احساسم نمیدونم.......کنند

 پناه بهت که پیش ساله سه همون مثل بازم و سال سه این همه مثل ندارم تو جز رو کسی

 داداش آوردم تو برای رو هام غصه و اشکها بازم........آوردم پناه بهت آوردم،بازم

 بیام میشه وقتش کی فکرمیکنی داداشی.......داداش شده خم و پژمرده بهارت همیشه گل

 م؟ماهان تنگم دل چقدر میدونی اومدن؟اصال پیشت برای میکنم شماری لحظه پیشت؟میدونی

 کرده حک روش رو همراهم همیشه برادر اسم که سنگی.......گذاشتم سنگ روی رو سرم

 ......عزیزم ماهان.......بود

 برنداشتم سنگ اون از چشم ولی میسوختن چشمام.......کشیدم دراز سخت سنگ اون کنار آروم

 بود سختی روز امروز

 برادرم آخرقاتل دادگاه توی رفتن

 آبروم قاتل و برادرم قاتل شد اما داشتم دوستش که کسی دیدن

 بود شده ترسناک.......نبود داشتنی دوست پندار اون دیگه پندار
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 روبرو ها آدم از انبوهی با و رسوندم جون سوسن خونه به رو خودم 77/23 ساعت وقتی ودرآخر

 بود ام گذشته نیم و دوسال درد شریک که داشتنی دوست پیرزن اون ی جنازه و شدم

 و نابرابر جنگ برای بره تحلیل انرژیم همه بود شده وباعث بود کرده باز رو دلم درد امروز اتفاقات

 ماهانم داداش ابدی خونه......بود آرامشم مامن که جایی تنها به بود داده سوق رو من

 یه قطف که پیش دوشب نبود،از چیزعجیبی البته میرفت سیاهی چشمام جلو.....داشتم سرگیجه

 از دیروز.......مداوم گریه و غذایی بی روز3 یعنی این و نخوردم چیزی دیگه بودم خورده سمبوسه

 امروز اتفاقات البته و سختی سال سه این و گذشته های صحنه رفتن رژه از امروز و امروز ترس

 وزاار اون یاد به فقط و باشم نداشته خوابیدن برای میلی و خوردن برای اشتهایی بود شده باعث

 ریختم اشک

 بود همیشگیم دوست صدای......میشنیدم کمی رو اطراف صدای اما گذاشتم هم روی رو چشمام

 میشد چی نداشتم هم رو تارا روزا این توی اگه......میکرد صدام که

 نداشتم رو بهش دادن جواب اماقدرت میشنیدم رو تارا صدای.......بود گذشته چقدر نمیدونم

 دستاش چقدر من خدای وای......کن باز رو چشمات میکنم میشاخواهش........میشاعزیزم-

 آرمان.....بیا آرمان......یخه

 .فراگرفت رو جا همه سیاهی بعد و داشتم بودن معلق حس بعد اندکی

 ماهان کنار لحظه آخرین که یادداشتم به خوب.....انداختم اطرافم به ونگاهی بازکردم رو چشمام

 بود آورده خودشون بیمارستان رو من.....تارا آخ.......بودم

 یگوش و برداشتمش بود،سریع کناری میز روی کیفم......انداختم نگاهی اطرافم چنده؟به ساعت

 .داشتم وقت ساعت نیم فقط من خدای وای......درآوردم رو داغونم

 گهن توان دیگه که قیمتی ارزون ریخت بی کفشای و کشیدم بیرون دستم از رو آنژیکت سریع

 به و برداشتم رو پوشیدم،کیفم رو بودم پوشیدنشون به مجبور هنوز اما نداشتن رو پاهام داشتن

 و تارا مدیون رو خودم روزا این چقدر......بود آرمان اتاق اینجامطمئنا.....دررفتم سمت به کندی

 .......دیدم می آرمان

 :گفت سرم پشت از صدایی که میرفتم بخش خروج درب سمت به راست سمت راهرو از
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 سالمتی؟ به کجا-

 ........برگشتم طرفش به

 .....آرمان-

 بلندبشی؟ تخت روی از گفته کی.....کوفت و آرمان-

 ......که تو......باشم خونه دیگه ساعت نیم تا باید......شده دیرم-

 میکشیدم خجالت هم دربارش زدن حرف از حتی......انداختم پایین رو سرم

 کنی؟ تمومش نمیخوای-

 نمیخوام چرا میدونست خوب اون......شدم خیره روشنش آبی چشمای به و آوردم باال رو سرم

 .......بود شده جهنم برام که ای خونه از بیام بیرون

 ایینپ خیلی امروزتفشارت......کن تقویت رو خودت ولی کنم روعوض نظرت نمیتونم من.....باشه-

 .میرسوندمت خودم نداشتم شیفت نشده،اگه دیرت تا حاالزودتربرو......بود

 :گفت تشکر،صدایی گفتن برای کردم باز دهن اینکه محض به

 نداری؟ کاری میرم دارم من آرمان-

 و تبرگش نمیدیدم رو قیافش حتی دیررسیدنم استرس از من که بلند قد مرد اون سمت به آرمان

 :گفت

 خونه؟ میری-

 خستم خیلی آره-

 8کوچه.....تره پایین تو خونه از کوچه تا3 خونشون.....برسون روهم میشا زحمت بی پس-

 وای.......میزنه حرف چی از داره چی؟آرمان

 میرم خودم.....آرمان نیست نیازی..... نه-

 میکشه منو رفتی تنها بفهمه تارا......باشه راحت خیالم بزار......میشا میکنم خواهش-
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 کردم اپ اون و پا این کمی......میکرد معذبم بیشتر این و نمیگفت چیزی و بود کرده مردسکوت اون

 :گفت مرد به رو آرمان که

 سالمت به برید داداش مرسی-

 کن خبرم افتاد اتفاقی اگه آرمان-مرد

 خدانگهدار......راحت خیالت-

 خداحافظ-میشا

 .......کردیم حرکت خروجی سمت به بامرد همراه

 بفرمایید طرف این از-مرد

 قدم ردم سر پشت باعجله و شدم سرگیجه و کوفتگی احساس بیخیال که داشتم استرس اینقدر

 ........برداشتم

 زد رو ریموت و ایستاد مشکیBMV یه کنار

 خانم بفرمایید-

 استرس اما داشتم دوست رو سکوت چقدراین.....افتاد راه به سکوت در مرد و سوارشدیم هردو

 سه همون که قدیمی و کوچیک گوشی صفحه به بار یه هرچنددقیقه که میشد باعث دیررسیدنم

 بشمارم رو ها ثانیه و بزنم زل بخرم حقوقم بااولین دوم دست صورت به پیش سال

 هنوز.....داشتم وقت دقیقه5فقط.....بود مونده8تا دقیقه5 فقط.....کرد توقف8 سرکوچه بعد ربع یه

 رو لهباعج اما....بود پاگیرشده و دست زیادی ضعف این.......کنم عجله نمیتونستم و داشتم ضعف

 :گفتم مرد به

 شماشدم مزاحم شرمنده......آقا ممنون-

 :داد جواب رسمی و خشک مرد

 خانم میکنم خواهش-

 ماا نبود کردن صحبت اهل اصال البته و بود خشک زیادی مرد این نظرم به.....شدم پیاده باعجله

 .رسیدم موقع به من که بود این مهم.....داشت اهمیتی چه
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 ونهم دوباره شدم،احتماال مواجه کفش باانبوهی که رسیدم سالن ورودی درب به و گذشتم ازحیاط

 .کنم بایدتحمل نیست ای چاره ولی هستند الظالمین قوم

 شکف بین بود چقدرفرق......قراردادم جاکفشی توی و کشیدم بیرون خستم پاهای از رو کفشام

 مهدیس خوشکل های کفش با من کهنه و قیمت ارزون های

 طرف به و گفتم زیرلبی برگشت،سالم من سمت به سرها همه ورودم محض به و کردم باز رو در

 :گفت سرم پشت از بلند صدای با بابا که افتادم راه اتاقم

 میشا-

 :گفتم آروم

 بله-

 غریبه لمث ساده بله همون به باید و بیارم زبون به رو بابایی کلمه ندارم حق دیگه میدونستم خوب

 کنم بسنده ها

 بودی؟ کجا-

 من ارقر و شده فرجی امروز دادگاه بعداز کجابودم؟یعنی من بدونه میخواد سال ازسه بعد بابا یعنی

 :گفتم و گرفتم نفسی.....بشم بخشیده باالخره گناهکاار گناه بی

 بودم تارا پیش.....بیمارستان-

 بودی؟ تارا پیش-

 شدی پیاده مشکی BMV یه از میگه پیمان....اما جالبه

 زه؟****هر دختره کجابودی

 چه خدایا.....بشم خونده زه*****هر گذشتم بابایی ازطرف جلوجمع باید که خدایا چیه من گناه

 زحمت و بازور رو چشمام توی شده جمع اشک......داشت سنگینی این به تاوان که کردم گناهی

 به بدم جواب میتونستم تا میکردم حفظ رو خودم آرامش باید......کردم مخفی حصار همون توی

 زدم زگیم****هر به تایید مهر خودم یعنی نداشت جواب اگه که سوالی

 :گفتم و دادم قورت رو دهنم آب
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 منم راهش سر خواست دوستش از نباشم خیابون توی تنها خواست آرمان......بود آرمان دوست-

 برسونه

 و دمخور کناری ستون به محکم شده چی بفهمم اینکه از قبل و طرفم به گذشته بابایی باهجوم

 پیچید کتفم و سرم توی وحشتناکی درد و کرد برخورد ستون تیزی به سرم

 مسر توی و انداخت می تنم به لرزه که ترسناکی بلندو باصدای و گرفت مقنعه روی از رو موهام

 :گفت میپیچید

 بود،میخوای کم ماهان.....میبافی هم به دروغ هم آرمان سر پشت که رسیده جایی به کارت-

 یطه****سل دختره آره بدی؟ کشتن به هم رو دیگه یکی زگیت****باهر

 معنیشون اصال......بودن نامفهوم و گنگ برام و میشنیدم ابهام از ای الیه توی رو حرفا

 میگن کی به اصال......میشه نوشته جوری چه یطه****سل........چی یعنی زگی****چیه؟هر

 طه****سلی

 مسر و میکرد درد تنم تمام......شدم پرت زمین روی که داد هل جلو به محکم رو من گذشته بابای

 یتمقلبم،غرورم،شخص شکستن درمقابل سرکه شکستن اما.....شکسته بودم مطمئن.....میسوخت

 به و بلندشدم زمین روی از چپم دست باکمک.....میکرد درد شدت به راستم دست......نبود چیزی

 کردم حرکت اتاقم سمت

 سینم قفسه.....میکرد درد شدت به دستم......نمیدیدم رو جلوم درست......میرفت گیج سرم

 زیادشده بازم دردقدیمی انگار.....میکردم حس سینم قفسه توی دردعجیبی......میسوخت

 شدن خیره من به سالن همه میکردم احساس.....بود

 داره شدن خیره بدبخت آدم مگه

 داره شدن خیره هم آدم یه شدن له مگه

 یه همین فقط خانواده و پدری خونه از من سهم بود وقت خیلی....شدم داخل و رسیدم اتاق به

 زندگی حق همیشه برای دیگه نباشم خونه شب8 ساعت اگه که شرایطی باقید اونم......بود اتاق

 ابنث بیگناهیم که تاوقتی نه......نمیخواستم رو این من و میدم دست از رو خونه این توی کردن

 بشه
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 سرم زا رو ام مقنعه تونستم فقط و بودم خوابیده وخاکستریم سفید تخت توی بود ساعتی نیم

 نگاه بودم زده دراتاق روی که عکسی به و بکشم دراز تخت روی توانم باآخرین و دربیارم

 هم سرم........میداد آرامش بهم و میکرد تداعی برام رو گذشته خوش خاطرات عکس این......کنم

 بالشت تمام باناجوانمردی اون و نداشتم رو بهش رسیدگی توان من و داشت خونریزی چنان

 نداشتم حرکت توان من و بود بیشترشده سینم قفسه درد......میکرد رنگین رو سفیدم

 کنار هباردیگ یه میتونستم من و میشد تموم کاش.....تمومه دیگه یعنی......بود آخر روز امروز یعنی

 کارآآرش دوباره مطمئنا......میومد آرمان محکم و بلند صدای و تارا فریاد و باشم،داد ماهانم داداش

 بود

 افتاد می هم روی داشت چشمام

 میاد طرفم به داره تارا دیدم که کردم باز رو چشمام کمی چراغ شدن روشن باحس

 خوابیدی؟؟؟؟؟ خواهری.....میشایی-

 .هیچ بعددیگه و تارا پی در پی بلندجیغ صدای کردم حس که چیزی وآخرین

 تــــــــــارا

 بکن کاری یه توروخدا......گذشته روز5.....آرمان؟ چرابیدارنمیشه-

 هوش بایدصبرکنیمتابه......میگفت چی مرصاد که شنیدی.......من عزیز کاری چه آخه-

 ستسخ میشاخیلی اماانگار......خانمم برنمیاد دستمون از کاری هیچ نیاد هوش به تاوقتی......بیاد

 کاررو این داره چراپندار میدونستیم حداقل کاش.....گذشته سال2.....خستس زیادی آره-

 کرد؟ اینطوری باماهان رفاقت سال همه این از چرابعد.....میکنه

 داشتن خوبی روزای کرد؟اونا داشتنیمون دوست میشای درحق رو دشمنی چرااین

 :گفت ترکردو محکم رو بود پیچیده دورم که رو دستاش آرمان

 روز اون......میشن مجازات ها آدم این همه اونوقت و میشه معلوم چی همه روز یه باالخره-

 باشه دیرنشده هم میشا برای اماخداکنه......من تارای دورنیست

 آرمان نگرانم خیلی.....نگرانم من......خداکنه-
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 مــیــــــــشــــــــا

F]آزارم داشت دهنم و بینی روی چیزی سنگینی احساس......دادم تکون رو چشمام سختی به 

 و ببندم رو چپشمام شدت به شد باعث شدکه واردچشمام نورزیادی چشمام بابازشدن.......میداد

 کنم بازش آروم چندثانیه از بعد

 اطرافم به نگاهی باسردرگمی.......افتاد ای ساده سفید سقف به نگاهم چشمام بابازشدن

 میکرد ذوق ذوق و داشت درد شدت به سرم.......بود جاسفید همه......انداختم

 شده چی و کجام نمیفهمیدم......میسوخت و خماربود چشمام و میداد تلخی طعم دهنم

 باشه بیمارستان باید مطمئنا اینجا فهمیدم وسایل و ها دستگاه بادیدن

 هک زیادی درد با اما بلندبشم تخت روی از کردم سعی و برداشتم دهنم روی از رو اکسیژن ماسک

 گفتم بلندی آخ ناخودآگاه پیچید وکتفم سر توی

 :گفت بازم چشمای بادیدن هرچیزی از قبل و شد وارد سفید باروپوش تپل زن و دربازشد

 دکترروخبرمیکنم آقای و مبین خانم االن-

 :گفت و شد وارد باسرعت کسی بعدازچندلحظه

 خوبه؟بهتری؟ حالت.....میشایی.....عزیزم-

 اینجاچکارمیکنم؟ من.....تارا؟ شده چی-

 دار خش و گرفته......بودم متعجب هم خودم صدام باشنیدن

 باش آروم......عزیزم نیست چیزی.......بدشده حالت کم یه-

 نمیتونستم و میکرد درد شدت به سرم......بستم رو چشمام آرمان همراه به مردی باواردشدن

 رو انآرم آروم صدای میشنیدم پچ پچ صدای فقط که ثانیه چند از بعد......بزارم باز زیاد رو چشمام

 شنیدم گوشم کنار

 کنه باز رو نمیخوادچشماش ما خانم آجی-

 ترغیب کاری به رو من میخواست وقتی که ماهان خانم،؛مثل آجی گفت......گفت ماهان مثل بازم

 بوسیدنش برای میرفت ویلی قیلی دلم من و من آجی......خانم آجی میگفت همیشه کنه
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 :گفتم آروم و انداختم نگاهی بهش و کردم باز آروم رو چشمام

 آرمان؟چرامن شده چی.....بزارم باز رو چشمام نمیتونم.....میکنه درد سرم-

 میکنه؟ درد اینقدر چراسرم.....چرا....اینجام؟

 :گفت باعجله همیشه مثل بگه،تارا چیزی آرمان اینکه از قبل

 میشی خوب زود اما خورده بخیه شکسته،چندتاهم.....عزیزم طبیعیه سردردت-تارا

 تارا؟ چراشکسته-

 کردید بحث خونه توی.......عزیزم نمیاد یادت-

 شناخته گناهکار بازم.....بازم زدند تهمت......نکردیم بحث نه.....بحث؟.....کردید؟ بحث

 نکرده گناه جرم به.....نکرده کارهای جرم به......شدم

 ام هسین قفسه به داره زیادی نیروی که انگار......شده سنگین ام سینه قفسه میکردم احساس

 :گفتم مقطع و سختی به.....میاره فشار

 ندارم گناهی.....من.... من.....شدم متهم.....بازم-

 گلم باش آروم......مامیدونیم..... عزیزم میشا-تارا

 نکردم خیانت... من... من....نبود من تقصیر ماهان مرگ.....نیستم زه**هر.....من-

 محکم و مردونه صدای یه......پیچید اتاق توی ناآشنا صدای یه

 کنید تزریق....مسکن یه.....حداد خان باشید آروم بهتره-

 میخوابه دوباره.......مرصاد ولی-

 ماش.....تاراخانم سمه دوستتون برای حمالت این......باشه بایدآروم.....استرسه همه این از بهتر-

 میدونید بهتر خودتون که

 رامشآ احساس و شد برداشته سنگینی کردم احساس سرمم،بعدازچنددقیقه توی موادی باتزریق

 .تاریکی بعددوباره و داد دست بهم خاصی لختی و
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 حرف همون بازم.......کارمیگرفت رو مخم دوباره داشت و بود اومده اتاقم به تارا بود ساعتی نیم

 من های جواب همون و تارا همیشگی های

 کنه تموم رو بحث این نبود قرار انگار

 میشا میدی گوش من حرف به تواصال-

 این هیچوقت نیست قرار انگار فکرمیکردم این به داشتم واالن..... نمیدم گوش......عزیزم نه-

 کنی تموم رو بحث

 آسیب بهت و بمونی جهنم کنم عرض چه که خونه اون توی قراره تاکی.....تاکی؟ من عزیز آخه-

 کردن درست برات که جهنمی ازاون بیابیرون.......ازش نکشی دست و برسه

 رو آرزوش همیشه که چیزایه اون ی توهمه حق......هاست بهترین تو حق.....میشا نداری توگناهی

 داری و داشتی

 کشیدم چی بودی هوش بی که روزی5اون میدونی

 کنم پیدات خون غرق خوام نمی........ببینمت اینطوری دوباره نمیخوام میشا

 مردن آرزوهاش ی همه میشا که نمیدونه تارا

 سختی همه این که شاید.......مرگ به راضیم و بخشیدم رو هام حق وقته خیلی من که نمیدونه

 روزای همین خدا خواست که حاال......نمیشه که حاال اما برسم آرامش یه به من و بشه تموم

 میگم بخشیده بهم وآرمان تارا مثل دوستایی و هست کنارم قدرهم همین که حاال.....سخته

 خدایاشکرت

 :میگم هست وجودم توی ویادخدا ازوجود که خاص آرامش باهمون و اندازم می تارا به نگاهی

 اگه اما زجرمیکشم ساختن برام که میگی،جهنمی که جهنمی اون توی من عزیزم،امروز......تارا-

 دبینیب و ها تهمت همه روی مهرتاییدزدم یعنی توجداکنم اصطالح راهموبه اگه......بیرون بیام

 خودم زگی**هر به مهرتاییدزدم یعنی.......هاشون

 :دادم ادامه و کردم مکثی
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 بیکارم رفیقت خانما خانم تازه.....دارم؟کجابرم؟ اتاق اون جز به جایی مگه گذشته ها ازاین-

 ازکجابایدبیارم؟ رو خونه اجاره و پیش کرایه پول نباشم که بیکارم......هست

 باشی پیشمون تو ازخدامونه ماکه.....ما ی بیاخونه عزیزم.......بری؟ ای دیگه جای قراره مگه-

 عزیزدل

 مبر هرجایی من که میدونی خودت......ندارم جایی من که میدونی......نمیشه که میدونی خودتم-

 تارا نک تمومش لطفا.....کنم ثابت رو تاپاکیم بمونم خونه همون توی باید من......دارم بدنامی فقط

 :گفت مغموم و آروم

 عزیزم باشه-

 هک چیزی اولین که سفید باروپوش مرد دربازشدویه......دربرگشتم طرف به رو در،سرم باصدای

 ذاشتهگ نمایش به سفیدش روپوش توی که بود ورزشکاری هیکل و قدبلند میکرد توجه جلب برات

 واردشد بود تیرش سبز چشمای اون از بعد و بود

 مبین؟ اینجاییدخانم هم شما-

 دکتر بااجازتون....بله-

 تنهابزارید؟ بابیمارمون رو من ای چندلحظه میکنید لطف-

 فعال......دیدنت میام بازم عزیزم.....بااجازتون دکتر البته-

 :وگفت نزدیکترشد تخت به تارا،دکتر رفتن بابیرون

 :وگفت نزدیکترشد تخت به تارا،دکتر رفتن بابیرون

 بدی جواب سواالم به دقیق میپرسم،میخوام چندتاسوال-

 شدم خیره صورتش روی ناز ریش ته جنگلی،بااون باچشمای دکتر به باتعجب

 سوالی؟ چه-

 میکنید؟ مصرف داروهایی چه و شدید بیماریتون متوجه کی از-

 ندارم خاصی بیماری من....بیماریم؟-
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 بود کن خورد اعصاب حسابی که شد حک صورتش روی پوزخندی

 بشید؟ قلبیتون پیشرفته بیماری منکر میخواید یعنی-

 به و درد همه اون چطور اینکه جالبه برام که چیزی اما.....درنظرگرفتید خودکشی برای رو جالبی راه

 بخش؟ آرام های باقرص.....میکنید؟ تحمل رو تنگی نفس زیاد احتمال

 .....میکردم نگاه بهش باتعجب من

 باخانم رو موضوع این من هرحال داره،به دردکمتری که هست خودکشی برای بهتری های راه-

 میزارم میون در هستند همراهتون که کالنتر دکتر و مبین

 :گفتم باعجله....میترسم من.....بشه باز موضوع این باردیگه یه نباید.... نه

 لطفا....میگم خودم......نگید اونا به چیزی میکنم خواهش.....صبرکنید-

 :کردم صحبت به شروع تعمل کمی از بعد

 میکردم حس ام سینه قفسه توی دردی و تنگی نفس احساس پیش سال سه حدود-

 میکردم بودکه زیادی های پایین و باال و دویدن خاطر به فکرمیکردم اولش

 برادرمه مثل که کسی که بود وقتی اومد سراغم به تنگی نفس وحس درد این که باری اولین

 زیاد اما....دوستم فوت هم بعدش و بودم ناراحت من و بره ایران از طوالنی مدت برای میخواست

 حالم و بودم شده عصبی بارکه یه اما هست ناراحتی خاطر به میکردم فکر نداشتم،آخه توجهی

 بیمارستان رفتم بود همراهم که باکسی بدشده

 ....اما دادم زیادی های آزمایش اونجا

 بودن باپندار روزهای درباره زدن بود؛حرف سخت

 دارم یاد به خوب رو روز اون

 اما داشتم درد احساس بود بدشد،مدتی حالم و بودم شده عصبی پندار دست از من روز اون

 باذوق جواب و حامی زدن زنگ بخاطر روز اون اما کردم ورجه ورجه زیادی و نیست چیزی میگفتم

 کردیم دعوا حامی به من شوق و
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 ور این نمیخواست پندار برام،اما بود برادر همیشه و ندیدم پسردایی هیچوقت رو حامی من خب

 ....اومدم بیرون افکارپریشونم از دکتر صدای با......کنه درک

 ....خب؟ادامش؟-

 قرص شیشه یه اون و دادیم نشون بود همراهم آشناهای از که دکتری به رو نتیجه بعد اما-

 هست عصبی دردها این بیشتر و میشه نیازم گاهی داروها گفت و داد بهم آرامبخش

 دکترچیه؟ اون اسم....عصبی؟-

 شناخته گناهکار گناه بی من شد باعث وجودش که دکتری اسم کنم فراموش میشه مگه

 اما دیر هیچ بدون شد بعدناپدید و نابودکرد رو زندگیم که اسمی کنم فراموش میشه مگه.....بشم

 بود اسم یه فقط و نمیدونستم اون از فامیلی هیچ من

 بود فربد اسمش میدونم فقط.....نمیدونم رو فامیلیش من-

 نمیدونی رو فامیلیش ولی رفتی دکتر یه مطب به تو-

 به همراهم و من بودو فروخته رو بره،مطبش ایران از میخواست چون.....نرفتم مطبش به نه-

 نمیدونم رو فامیلیش من همین برای......رفتیم خونش

 :گفتم زیرلب وآروم

 شدم محکوم من و زد گفت،تهمت دروغ اون.....شدم محکوم همین برای-

 :گفتم و زدم زل صورتش به

 جلدش روی از منم.....داد بخش آرام قرص من به و عصبیه گفت دکتر اون.....بود همین همش-

 میخوردم میومد سراغم درد هروقت و میخریدم همیشه رو ها قرص همون

 :گفت باشک

 کنم؟ باور باید-

 کنه باور رو حرفم غریبه یه باشم داشته توقع چراباید نکردند باور خانوادم وقتی

 ندارم گفتن دروغ برای دلیلی و ندارم دروغی....بود همین همش-
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 بدم آزار رو آرمان و تارا نمیخواستم فقط گفتم اگه

 :وگفت کشید عمیقی نفس

 روقتس مینویسم،باید دارو براتون بعد به االن از ولی بوده کرده رو جونتون قصد بوده که هرکسی-

 کنید استفاده شده تجویز مقدار به و

 یجانه البته و نگرانی و استرس هرگونه از باید و کرده پیشرفت زیادی حد به بیمارتون خب البته

 باشید دور

 مگه آخه.....زدم براش دلم پوزخندتوی کلی منم که تیپ خوش دکتر هاوتجویزها توصیه از بعد

 باشه نداشته نگرانی و استرس من داغون زندگی میشه

 هم که بوده پست قدر اون پندار یعنی.....قصدجون.....کرده رو قصدجونت بوده هرکسی دکترگفت

 که اون.....میگیره داره رو چی تاوان.....رو برادرم و من قصدجون هم و کرده رو من آبرویی بی قصد

 پس.....میدادن همدیگه برای هم جونشون که بودند رفیق تا سه و باهم همیشه حامی و ماهان با

 کشت رو ماهان چراپندار....بود؟ میرفت؟چراپندارعصبی حامی شد؟چرا چی

 نکردم اشتباهی کار وقت هیچ که کرده؟من رو من جون و آبرو قصد چرا

 هچ مزندگی چراهای میدونستم کاش......میفهمیدم کاش....بشم محکوم باید گناه کدامین به خدایا

 دارن جوابی

 .بسوزم جهنم توی این از بیشتر نزار.....کن کمک خدایا....تویی امیدم تنها خدایا

 توی ارباالجب که هست داروهایی دلیلش مطمئنم و بیشترشده روزا این توی تنگیم نفس احساس

 اومدنم هوش به از که دوروزی این توی که شده باعث االن و شده تجویز بیهوشیم وضعیت

 .کنم استفاده راحت کشیدن نفس برای مونوموس کپسول از میگذره

 تارای این تاببینم روبازکردم چشمام کمی اما برنداشتم چشمام روی از رو دستام در باصدای

 دهش که میده انجام بیمارستان این توی کاری چه دختر این خدایی......چرابرگشته دوباره فضول

 دیگه داره هم ها مزیت این داشتن مارستانبی رییس پدرشوهر دیگه خب.....سوپروایزر

 :گفتم و آوردم پایین رو اکسیژن ماسک نشنیدم ازش صدایی اینکه خاطر به
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 راه هب راه که میکنی غلطی چه کوفتی بیمارستان این توی برگشتی؟تو که میخوای چی دوباره-

 .....دختر؟ اتاقی این توی

 صدام و نفس گرفتگی باهمون برمیداشتم رو دستام اینکه درحین نمیزنه حرفی بازم دیدم وقتی

 :گفتم

 .....سالمتی به گرفتی مونی الل چرا اومدی که حاال-

 ویر رو دستاش که بلندبشم کردم سعی بود،باعجله ایستاده کنارتخت که شخصی بادیدن اما

 :گفت و گذاشت ام سینه

 بخواب-

 داداش...دا-

 :گفت مکث باکمی

 نیومدی...بیای منتظرشدم8بود،تا5ساعت....خونه اومدم-

 ریبست آرمان بیمارستان االنم و افتاده هایی اتفاق چه گفت.....مهدیس به زدم زنگ شد که 8/23

 ....اینجایی روزه1 گفت....هستی

 بودند نشده هم نگرانم حتی هیچکدوم و اینجابودم روزبود1.....زد حلقه چشمام توی اشک

 دنش تموم تا اورژانس در پشت و آوردنم می بیمارستان ساده خاطرضعف به روزاکه اون مثل دیگه

 ممه کسی برای دیگه بودنم زنده و بودن مرده باورکنم انگارباید.....نبود مینشستند سرمم

 حتم به....نیست

 بود بهتر براشون بودم مرده اگه

 دتش بغض بخاطر که تنگی نفس از بود شده مقطع که نفسی و میلرزید که صدایی و بابغض

 :گفتم بود گرفته

 نذاشت..نذ... مان...آر....میومدم...می.. ..باید....داش...دا...ببخشید....بب-

 ....بکشم نفس بتونم بهتر تا کشیدم عمیق چندتانفس و گذاشتم صورتم روی رو ماسک

 میشا؟ بوده کی....غریبه ماشین بایه.....خونه اومدی باکسی گفتن-
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 که ماشینی ناو پس.....کنم باورت نگفتی مگه....تهمته نگفتی مگه....میکنن اشتباه همه نگفتی مگه

 میشا؟ بوده کی شدی پیاده ازش تو دیده پیمان

 پیچید اتاق توی تارا صدای و بازشد درباشدت

 روزش و بازخواست؟حال آوردید تشرف.....کردید رنجه قدم هفته یه از بعد.....برادر جناب کافیه-

 بزاری راحتش و بیرون بری بهتر.....بســــه...بینی نمی رو

 :نالیدم و برداشتم رو ماسک

 میکنم خواهش....تـارا-

 برداره تارا و من از چشم ماکان شد باعث پیچید اتاق توی که محتشم دکتر صدای

 بستگانشه از که دختری خواست ازم خونه،آرمان برم میخواستم بود 8به ربع یه ساعت شب اون-

 ونخیاب توی بره بوده زیرسرم و هوش بی چندساعت که ضعفی اون با شب موقع این که نگرانه و

 .....رفتم و کردم پیاده 8سرکوچه رو دختر اون باآرمان رفاقت براساس هم من و برسونم

 .......کردم ماشینش سوار منظورخاصی به ونه میشناختم رو دختر اون نه من

 :گفت بامکثی

 کنه استراحت آرامش توی چندروزی بزارید بهتره....داره استراحت به نیاز من بیمار هم االن-

 :گفت و بوسید رو موهام روی و شد خم کمی....برگشت طرفم به ماکان

 وقتی.....کنم بازخواستت نخوام دودلی و باشک امروز تا میگفتی رو راستش روزاهم اون کاش-

 ...دنبالت میام شدی مرخص

 رو خودشون راه اشکام و گذاشتم هم روی رو چشمام من و کرد ترک رو اتاق باعجله وبعد

 بازکردند

 ازم و میدونن رو من زندگی رازهای هم ها غریبه کی از.....شدم کس بی و بدبخت اینقدر ازکی

 .خونم هم.....برادرم شک دربرابر میکنند حمایت

 پرت جوش و جنب و خرید درحال مردم و خیابون دیدزدن از حواسم نوکیام گوشی زنگ باصدای

 انداختم گوشیم صفحه به نگاهی و شد
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 تارا جانم-

 کجایی؟....عزیزم سالم-

 چطور؟....اتوبوس توی....سالم-

 نیای؟ بیرون ازخونه نبود قرار مگه اتوبوس؟میشا توی-

 باشم داشته کار یه باید بنده.....آب نه و میشه نون نه برام باتو قرار عزیزم-

 کردم درک رو نفسش سنگین کردن فوت هم گوشی پشت از حتی

 تک کت خودم وگرنه باشم مرده من دعاکن برسی اینکه از اماقبل.....کاردارم باهات بیابیمارستان-

 میکنم رو موهات

 یعنی این......پیچید گوشم توی بوق صدای و کرد قطع بمونه من از جوابی منتظر اینکه بدون وبعد

 پذیره نمی رو پیشش نرفتن برای ای بهانه هیچ اینکه

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

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

 بود نیال دیدم که کسی قلب،اولین بخش به باورودم

 نیالجون سالم-

 تیره ای قهوه موهای و ای قهوه باچشمهای رو سبزه دختر یه نیال......برگشت طرفم به

 ....داشت زیبایی سیرت اما نبود زیبا

 :گفت و برگشت سمتم به

 اومدی؟ که نیست خوب حالت بهتری؟ چطوری؟.....میشاخودتی وای ای-

 :گفتم و کردم گرد رو چشمام

 حالم منم....میشی خفه نکرده خدایی وقت بگیر،یه نفس یه میخوای......عزیزم نیالجان-

 داره کار باهام گفته.....ببینم رو تارا اومدم....خوبه

 :گفت باخنده
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 خوبی که خداروشکر....شدم ببخشید،نگرانت وای-

 :گفتم باشه خستم چهره برای نقابی میکردم سعی همیشه که بالبخندی

 سوپروایزر؟ خانم این کجاست حاال-

 :گفت سر پشت از صدایی

 بکنه رو موهات تک تک که اومده.....سرته پشت سوپروایزر خانم این--

 سر خیره دختره ببینن رو واقعیم هاچهره آدم کل نمیخوام که بیفت راه پس

 یه لمث و دادم تکون نیال برای دستی باخنده من و افتاد راه به افتاد راه به ارمان اتاق طرف به وبعد

 .افتادم راه به سرتارا میکنه،پشت حرکت مادرش سر پشت که خوب اردک جوجه

 :گفت دستوری حالت به و نشست اتاق دونفره مبل روی تارا و شدیم وارداتاق

 بشین-

 رامب رفتارهاش از نشستم،هیچکدوم و رفتم تارا روبروی مبل سمت به مطیع اما رفتن باال ابروهام

 فراموش رو عادتهاش هیچوقت و میشناختم خوب رو همیشگیم رفیق این نبود،من عجیب

 رو مشتصمی میخواد یا ناراحته که کردم کاربدی من یا یعنی میشه جدی اینقدر وقتی.....نمیکنم

 باشم داشته مخالفتی باهاش من نمیخواد و بگه کاری برای

 بگوتارا-

 کنم نگات بشینم بیای گفتم فکرکردی پس....میگم-

 :بعدگفت و کرد سکوت کمی

 پیداکردم برات من.....کاربگردی دنبال نیست نیازی-

 :داد ادامه خودش که زدم زل بهش باسکوت فقط

 تا صبح1 ثابت اینجاچطوره؟توشیفت شیفت که بخش،میدونی همین توی.....جا همین میای-

 بهتره برات طوری این.....میای ظهر بعداز2

 :گفت و گرفت جلوم رو دستاش بزنم،کف حرف تااومدم
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 نمیارم رو اسمت دیگه نیای اگه میدونی.....بشنوم نمیخوام چشم جز حرفی هیچ-

 بشم؟ استخدام میتونم چطور....ندارم بیمارستان کار سابقه هیچ من.....اماتارا-

 تو بتهال.....کارمیکنی بقیه دست زیر مدت یه گفتن....ندارن مشکلی هیچ دکترمحتشم و پدرجون

 نداری بقیه دست زیر به نیازی اصال معتقدم من و بوده الف نمرت

 مشکلی اینجا تو بودن با هم گذارهاش ازسرمایه تا3....خصوصیه بیمارستان یه اینجا

 نیست الزم پس......میدونه رو چیز همه خودش پس قلبه بخش رئیس محتشم دکتر.....ندارند

 باشی تونگران

 خانم سوسن خونه بری نمیخواست کنم صحبت من میذاشتی اولم روز اگرهمون

 :گفتم و شد جمع چشمام توی اشک.....کردم نگاه بهش بابغض

 دل برای تو بودن مطمئنم اما میدم تاوان چی خاطر به و چیه گناهم نمیدونم.....تارا ممنونم-

 عزیز همیشه که نمازیه رکعت3 همون خاطر به شاید که ای معجزه.....ست معجزه شکستم

 ....باشه عزیزجون دل ته از دعاهای خاطر به شایدم.....باشه میکرد حوندنش به سفارش

 :گفت بابغض.....بود کرده بغض هم تارا

 میشا ببینم رو روزت و حال این بخوام االن تا بود نکرده ترکمون کاش....بود عزیز کاش-

 بود؟ من طرف فکرمیکنی.....میکرد؟ باورم عزیز میکنی فکر-

 دکترمحتشم.....نیار منودر اشک الکی هم حاال.....بود باتو عزیز که مطمئنم....نمیکنم فکر-

 کنی شروع رو کارت شنبه از میتونی و کنی استراحت فعال فرمودندبهتره

 چراشنبه؟-

 کنن شروع رو کارشون شنبه از گفت....برات بخشه رئیس اکید دستور.....واال نمیدونم من-

 میبینمت شنبه.....میرم من پس اوکی-

 متونست که خداروشکرکردم و کردم ترک خونه مقصد به رو بیمارستان تارا از خداحافظی از وبعد

 هم هیچوقت هـــــه....گدایی میرفتم باید و میکشید ته پولم ذره یه همون وگرنه کارجورکنم یه

 قتیو عزیز میفهمم حاال و بیفته هم گدایی فکر به حداد علی نازپرورده دختر نمیکردم رو فکرش
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 میکردفکر کی.......چی یعنی میخوره چرخ هزارتا بیاد پایین تا بندازی باال که رو سیب یه میگفت

 .میبینم رو روزگار زشت و نافرم روی یه من

 و اشتمبرد رو گوشی و بردم بالشت زیر رو دستم همیشگی عادت به رو دستم تیکی تیک صدای با

 .کردم خاموش

 تا ااون هرحال برسم،به دیر نداشتم دوست اصال و بیمارستان توی کارم اول روز و بود شنبه امروز

 همب کردند استخدام تخصصیشون و بزرگ بیمارستان توی رو تجربه بی من که هم اندازه همین

 .بدم انجام بودن خوب برای رو تالشم تمام باید من و کردند لطف

 تهبابس خیار و گوجه یه و رفتم تاقم کوچیکتوی یخچال سمت به صورتم و دست شستن از بعد

 ساندویچ یه و آوردم بیرون هم رو بودم خریده دیشب که باگتی اوردم،نون بیرون پنیر کوچیک

 .ظهرگرفتم برای

 تویا کمد توی از و پوشیدم ساده مشکی مانتو بایه ای سورمه لی شلوار یه و کمدرفتم سمت به

 اتو رو رنگم ای سومه مقنعه تا آوردم بیرون رو بودم داده سروسامونش خودم که مامان قدیمی

 .بزنم

 نستخو مستخدم خانم پری اینکه خیال به.....درخورد به چندضربه که بودم مقنعه پوشیدن درحال

 :گفتم میزنه سر بهم ها صبح گاهی که

 بفرمایید-

 :گفتم باهول......ایستاد چارچوب توی ماکان در شدن باباز اما

 بخیر صبح سالم-

 :گفت بخیرم صبح و سالم جواب بدون

 میری؟ جایی-

 :گفتم و گرفتم نفسی

 بیمارستان میرم.....بله-

 بیمارستان؟-
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 بشم مشغول آرمان بیمارستان توی قراره.....بله-

 :دادوگفت باال رو ابروهاش

 .....شب شیفت-

 هک تفاوت بااین......سیندرالم شبیه جورایی یه هم من میدونستند همه.....فهمیدم رو منظورش

 انفرادیم سلول به میشم تبعید و میشه تموم8 ساعت من جادوی

 ظهر از بعد2 تا صبح1 فقط.....ندارم شب شیفت-

 عموچی؟ و بخش رئیس.........وتاراست؟ کارارمان-

 بتهوال بیمارستانه دارهای سرمایه بزرگترین جز بخش رئیس خب....خب.....گفته منو تاراشرایط

 نداره مشکلی هم عمو....نداره اشکالی گفته همین واسه......آرمانِ دوست

 منتظرتم بیرون.... شو اماده-

 ....داداش-

 :گفتم که زد زل چشمام به بازم و برگشت طرفم به

 ......شما امااگه.....میاددنبالم گفته تارا-

 :وگفت داد تکون سری

 برو باشه-

 اونم باالخره خب.....احساس بی و سنگین.....بودم کرده عادت زدنش حرف مدل این به بود مدتها

 ...........میدونست مقصر منو

 .رفت و درروبست که کردم زمزمه خداحافظی

 هک مدارکی و گوشی و آوردم در رو مشکیم کوله و کردم درست رو ام مقنعه سریع در شدن بابسته

 ردرآخ و گذاشتم بودم پیچیده مرتب و بودم زده اتو دیشب که سفیدم ،روپوش میخواستن ازم

 ینا میدونستم حاال.....همیشگیم داروهی همون البته و بودم پیچیده ظهر ناهار برای که ساندویچی

 دیگه بیمارستان های هزینه پرداخت بخاطر خب اما میده تسکین بهم اما داره ضرر برام داروها

 .....میکردم قناعت ها مسکن همین به باید و بخرم رو داروها تابخوام بود نمونده برام پولی
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 تمدس.......کردم نگاه در پشت عکس به اول.......رفتم دراتاق طرف به و انداختم کتفم روی رو کیفم

 کردم زمزمه زیرلب را همیشگی جمل و کشیدم صورتش روی رو

 ......هستی توتااخرش که انگار......میمانم من اما......نبودم اولش از من که انگار تورفتی

 و هعصبانی االن بخاطرتاخیرم میدونستم.....رفتم تارا ماشین طرف به آروم و بستم رو حیاط درب

 درب تا اتاق توی از ندادم،بااینکه نشون رفتارم توی ای عجله بودم کردنش اذیت عاشق که من

 .بودم اومده باعجله رو حیاط

 انداختن لکمت به شروع بزنم حرفی اینکه از قبل و ماشین توی بانشستنم فکرمیکردم که همونطور

 آورد لبم روی رو لبخند از طرحی که بود جالب و خاص برام خوردنش حرص کرد،اونقدر

 خدای وقت نیست،یه کار در هم ای عجله و هستیم دررکاب ماکه......مادمازل؟ کردید چراعجله-

 بانــــو میگذره سخت بهتون ناکرده خدای......نشه خسته پاتون نکرده

 :گفت پرحرصی دید،باصدای که رو لبخند طرح و برگشت طرفم به

 منتظر ایستادم جا این بنده ساعته یه انگار نه انگار.....بخنده؟ کی تونخندی آرهخب-

 بتهال.....میارن تشریف میزنه قدم پارک توی اینکه مثل خاطر باآرامش هم ایشون......سرکارخانم

 ....بااین

 دیرمیرسم قطعا و میده ادامه همینطوری باشم ساکت اگه بودم مطمئن

 ساعت کجایه.....نکشید طول بیشتر ربع یه اوال-

 مهم برات خودت اگه.....بودیم بیمارستان حاال بودیم افتاده راه اگه زدن حرف این جای به دوما

 بیفتی راه بهتره پس.....دیرنرسم کاری اول روز که مهمه برام دیربرسی،من نیست

 گردوندم ای دایره رو چشمام و دادم باال رو ابروهام

 واال-

 :گفت ای مسخره بالحن میزد رو ماشین استارت که حال درهمون و کرد گرد رو چشماش

 من برای اما دیربرسی که نیست مهم برات اگه میگه االنم کرده خودش االف مارو...... واال خوبه-

 نرسم دیر که مهمه
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 چیزیه خوب خجالتم.....پررو سفید چشم دختره ای

 .گذروندم تارا های غه چشم و غرغرها با هم رو راه ادامه

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

 :گفت تارا که بودیم ایستاده میزدم صدا عمو رو اون قبال که تارا پدرشوهر اتاق در پشت

 برو.....دیگه زودباش-

 :گفتم و پایین انداختم رو سرم

 ....نتونم نکنه....دارم استرس-

 نزنی مفت حرف بهتره-

 اتاق داخل به رو من و شد وارد اتاق داخل از بفرمایید صدای با و درزد به چنددقیقه خودش وبعد

 :گفت نازش صدای با زمان هم و کشید

 خودم تیپ خوش و خوشکل بربابایی سالم-

 :گفت یهویی وبعد

 دکتر اینجایید شماهم.....اوا-

 کترد آلود اخم های چشم با که اتاقشه توی کالنتر دکتر جز کسی چه ببینم تا آوردم باال رو سرم

 :گفت بیخیالش تارا اما زده تارازل به که شدم مواجه محتشم

 ربارهد هم االن......سرکار بیاد شنبه از گفتند محتشم دکتر.....بودم گفته میشا درباره پدرجون-

 شدیم مزاحمتون موضوع همین

 دکتر سالم......عمو سالم-

 عموجان پیداشدی کم.....تودختر؟ کجایی.....عزیزعمو سالم-

 بوده من از سعادتی کم.......عمو شرمندم-

 میکنی جبرانش بعد به این از..... انشا-

 میگفت باشوخی همیشه مثل رو حرف این
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 بچه این یهو که نه..... ببینم بده رو میکنن تعریف ازش همه که پرستاری مدرک اون بیا حاال خب-

 باشن گذاشته کاله رو مرد پیر سرمن ها

 :گفت شده گرد های چشم با تارا

 و اریخواستگ چیه؟قضیه اصالمیدونید....واال خوبه....میزاریم؟ ماسرشماکاله یعنی......باباجون وا-

 بگید جونتون مهدیس همون به برید.....منتفیه فراش تجدید

 رجونپد برای میگه آرام خاله یواشکی همیشه و داره شوخی پدرشوهرش با همیشه تارا میدونستم

 موع میدونستند همه چون بود شوخی همیشه اما نیاره کم تاپسرهاش بزنه باال آستین میخواد

 ....نمیکنه عوضش دنیا با و آرامه خاله عاشق

 دیدی؟ دور رو آرام خاله چشم دوباره تو....تارا بکش خجالت-

 خوابی چه عروسش میگم آرام به امشب.....میبری منو آیروی دیگه حاال.....سفید چشم دختره-

 بگیره حسابی رو عروسش مادرشوهرعزیزحال تا براش دیده

 :گفتم و گرفتم عمو طرف به و آوردم بیرون رو تحصیلیم مدارک بالبخند

 ....عموجان بفرمایید-

 به هم رو سالم جواب زحمت حتی و بود نشسته ساکت چنان هم که دکتر جناب از بودم متعجب

 .....انداخت باال ابرویی و انداخت مدارکم به نگاهی ای چندلحظه فقط و نداد خودش

 ادامه برای آرزو کلی.....بودم شده التحصیل فارغ 71/85 معدل با و بودم دانشگاه اول شاگرد من

 ....فایده چه اما داشتم رشتم

 آدم دل روی آخرعمر تا آرزوها بعضی گاهی......نمیرسه تحقق به هم همیشه آرزو میدونستم حاال

 .....میمونن

 :گفتم تارا به عمو،رو اتاق از اومدن بابیرون

 نه؟ عجیبه خیلی دکتره این-

 میگی؟ رو کی-

 مرموز البته و ساکته وقتها خیلی نظرم به......محتشم دکتر همین-
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 ....طالست پنجه پسردکترمحتشم....برگشته خارج از نیست وقت خیلی.....آره-

 .برگشت پدرش فوت بعداز

 و نداره کشش زنی هیچ به میگن هم ها بعضی.....نمیگیره تحویل روهم ماده پشه حتی میگن

 و بگیره گرم باخانمی ندیدم من اینجاست که ماهی1-6 این توی البته.....کن ولش خب.....شاید

 باشه نزدیکش موجودماده یه یاحتی

 مرموزه زیادی نظرم به اما نمیاد بهش......جالبه-

 همینطوره آره-

 سر تپش از صدایی که میرفتیم بخش طرف به داشتیم بودیم باهم زدن حرف مشغول که همونطور

 :گفت

 چطوره؟ شما حال.....عزیز سوپروایزر خانم....به به-

 :شدوگفت عوض صورتش خاص حالت یه با تارا

 بااجازه.... ممنونم-

 سوپروایزر؟ خانم نمیکنید معرفی.......زیبا شدخانم عرض سالم-

 :گفت ناراضیه خیلی نگار که حالتی با تارا

 حداد خانم......من دوست البته و هستند جدیدمون همکار-

 طرز حتی.....بود همراه باهاش بد جورحس یه انگار......بود مشکوک تارا گفتن حداد خانم

 بود عجیب آقا بااین برخوردش

 اباشم خوبی همکاری امیدوارم......ارجمندهستم نیما دکتر بنده......همکارحداد خانم خوشبختم-

 بااجازه.....باشیم داشته زیبا خانم

 .رفت بخش ورودی ربد طرف به باشه جواب منتظر اینکه وبدون

 دیگه؟ بود کی این-
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 هم ادهم پشه یه از یکی محتشم،این دکتر برعکس........بیمارستانه دکترهای از دیگه یکی این-

 ....میخوره بهم ازش حالم.....دمخورنشو باهاش اصال.......نمیگذره

 حقیقته بلکه باشه شایعه فکرنکنم البته......میگه ها شایعه

 .......رختخوابش توی البته و دوسته دختر یه ای هفته

 بخدا اوره چندش.....نیست خالی تختخوابش هم هیچوقت

 .......یاهرچی باکره دختر یا داره شوهر زن طرف نیست مهم براش مرتیکه

 ....خواهرش یا مادرشه جای طرف یاحاال

 :گفتم و کردم جمع رو صورتم آوری چندش باحالت

 .....کثیف چقدر...... اّی-

 ......خب اما میکردند اخراجش آرمان و محتشم دکتر تاحاال باباست،وگرنه دوست پسر-

 نداریم کاری باهاش ماکه.....تارا بیخیالش-

 ....یمیشای میشناسی رو بعضیاشون خودت البته.......کنم آشنات ها بچه با بیابریم.....بابا آره-

 .رفت بود جلوتر کمی و من راست سمت که پرستاری استیشن طرف به وبعد

 روزها نای که کسی ودیدن بیمارستان به امیدرسیدن به اما بودم کالفه حسابی اتوبوس ازشلوغی

 طی بودن باهاش و دیدن امید به زو هرروز و بودم گرفته امید و بودم شده وابسته وجودش به

 .میکردم تحمل رو شلوغی این میکردم

 شش ی بچه پسر متوجه ورود لحظه از و بودم کارشده به مشغول بیمارستان توی بود ای هفته یه

 تردک حتی و پرستارها از باهیچکدوم عنوان هیچ به و بستری قلبی مشکل خاطر به که ای ساله

 .نمیده هیچکدوم به رو داروها تزریق و ها آزمایش انجام اجازه و نمیاد کنار ارجمند

 یاکیم اسم به خوشکل و ساله ده کوچولو دختر یه که بچه پسر کناری تخت پرستار من روز اون

 .میگذشت آمیزش موفقیت قلب عمل از چندروز و بودم فدایی
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 یسرم تا بده اجازه میخواست بچه پسر از که تارا صدای سرو به توجه بدون شدم اتاق وارد وقتی

 چک رو سرمش و مانیتور و رفتم کیمیا سراغ به کنه تزریق براش رو داروش و کنه وصل براش

 .کردم تزریق براش رو ارجمند دکتر تجویزی داروی و کردم

 .برگشتم بچه پسر طرف به مردی محکم باصدای که بود شده تموم کارم

 خوب نمیخوای خودت که حاال......میریم و میزاریم تنهات مامان و من بار این......کافیه ماهان-

 خونه برمیگردیم هم مامان و من بکن، میخواد دلت هرکاری نداره،تو اشکالی اصال بشی

 ....ماهان....ماهان...ماهان....شد تکرار ذهنم توی پسربچه اسم چندبار

 ......کنم کمک بهش بتونم کن کمک خدایا

 دیگه انماه یه کنم صبر نمیتونستم واقعا اما چیزی هر یا بودم شده احساساتی لحظه اون نمیدونم

 ......بره دست از

 :گفتم و برداشتم قدم تختش طرف به

 رو اقات بهتره.....کنه استراحت میخواد آقاماهان صبح وقت بیرون،این برید همتون بهتره....کافیه-

 .کنید خالی

 میشا-

 ......کنه استراحت میخواد االن ماهان....تارا بیرون برید بهتره-

 :گفت بود شده بدم انجام میخواستم که کاری متوجه که تارا

 .بگی تو هرچی باشه-

 .بردند بیرون هم رو پدرماهان و رفتند بیرون نیال همراه به و کرد گرد وعقب

 بهم دیب حس که بالبخندی و بود کرده قفل سینش روی رو دستاش افتادکه ارجمند دکتر به نگاهم

 .بود شده خیره من به میداد

 های صحبت یا بود مشکیش دور عینک پشت از نگاهش طرز بخاطر واقعا بد حس این نمیدونم

 .هردو وشایدم....تارا روز اون

 :گفتم و کردم باز لب
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 برید؟ نم تشریف شما دکتر-

 :گفت پررویی کمال با اون و

 راحتم من نه-

 :گفت ناراحتیم،ماهان ما پررو مرتیکه بگم و کنم باز لب بخوام من اینکه از قبل

 ....شدی شِرمـَن کارتن شبیه موهات و عینک بااین وقتی مخصوصا...ناراحتم من اما-

 ردممیک مقاییسه دکتر با رو شرمن وقتی خدایی اما بود شده گرد بچه فسقل یه زبون از چشمام

 .میگرفت خندم

 .....مشکی دکتر موهای و قرمزه شرمن موهای فقط

 .شد خارج اتاق از سرتق پسره گفتن و باعصبانیت دکتر

 هم من و شد بلند ماهان و بود ناظر تاحاال که کیمیا بلند های خنده دکتر شدن خارج با زمان هم

 .شدم همراه باهاشون ناخودآگاه

 :گفتم و نشستم ماهان کنار تخت روی....گذشت خندمون از که مدتی از بعد

 تو اسم هم داشتم داداش یه من میدونستی ماهان-

 ماهانه؟ اسمش یعنی-

 شیطون تو مثل درست....بود ماهان اسمش آره-

 نیست؟ ماهان اسمش دیگه یعنی-

 بزنم لبخند میکردم سعی اما بود پیچیده گلوم توی بغضی

 ....عزیزم ماهانه اسمش االنم-

 بود؟ ماهان اسمش میگی چرا پس-

 خـــــــدا پیش رفته االن.....نیست پیشم دیگه چون-

 مرده اینکه یعنی خدا پیش میدونم من-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 17 غزاله | گناه بی محکوم رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

32 

 

 .....زد حلقه چشمام توی اشک

 گذاشته تنها منو و مرده داداشم....عزیزم آره-

 :گفت و زد زل بهم براقش مشکی معصومِ چشمای با ماهان

 تنهایی؟ خیلی االن-

 عزیزم خیلی-

 بود؟ مریض داداشت-

 رو من و افتاد جونمون به سرطانی غده مثل یکی......بود ورزشکار.....نبود مریض من مریض؟ماهان

 .....کرد قبرستون راهی رو برادرم آبرو بی

 کنن خوبش نذاشت....همنگفت کسی به.....بود مریض آره-

 داری؟ توخواهر....رفت و گذاشت تنها منو آخرم

 دارم آره-

 سالشه؟ چند-

 .میاد دنیا به دیگه ماه سه.....نیومده دنیا به هنوز-

 بکنم؟ خواهشی یه ازت میتونم-

 چی؟-

 اذیتت تاکسی.....باشی خواهرت مراقب تا کنند خوبت.....کنن خوبت بزار.....نزار تنها رو خواهرت-

 نکنه

 میکنن؟ اذیت رو تو نیست داداشت-

 ماذیت همه نیست که حاال اما.....نداشت رو کردنم اذیت جرات هیچکس بود داداشم وقتی....خیلی-

 میکنن

 .رفت فرو فکر به کمی ماهان

 بزارم تاثیر روش بودم تونسته یعنی بود خوب این نظرم به
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 :گفت متفکرش قیافه به بودم خیره من که چنددقیقه چنداز از بعد

 اذیت خواهرمو باشه داشته جرات کسی که خدا پیش برم نمیخوام....بشم خوب میخوام من خب-

 .....کنه

 دارم؟ شرط دوتا اما

 :گفتم باهیجان

 ماهان آقا داری هایی شرط چه حاال.....خوبه خیلی که این-

 :گفت و کرد جدی ها بزرگ آدم مثل رو قیافش

 خب؟....باشی پرستارم باید تو اینکه اول-

 :گفتم همین برای نه یا بدم بهش رو قول این میتونم نمیدونستم

 بگیرم اجازه باید اول......ندارم رو جازه این من-

 هامه شرط از یکی این اما-

 :گفت سر پشت از صدایی

 چیه؟ بعدی شرط خب-

 ....بود پرسیده رو سوال این که بود محتشم دکتر صدای

 :گفتم و ایستادم دکتر به رو و گذاشتم عقب قدم یه و شدم بلند تخت روی از باعجله

 نشدم حضورتون متوجه ببخشید....دکتر سالم-

 چیه؟ دومت شرط نگفتی کوچولو آقا خب......خانم نیست مشکلی-

 :گفت باسرتقی ماهان

 هستی؟ کی تو دوما......نیست کوچولو من که اوال-

 :گفتم باعجله

 ماهان-
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 :کرد زمزمه لب زیر آروم

 آشنائه؟-

 :گفتم و روگزیدم لبم

 بخش این رئیس.....هستند محتشم دکتر ایشون-

 :گفت و خاروند رو سرش کمی ماهان

 بگیریم؟ اجازه ازش باید یعنی.....رئیسید؟ شما اِ-

 :فتگ داشت لبخندی حس که صدایی با و نشت صندلی روی تخت وکنار اومد جلو محتشم دکتر

 دومت؟ وشرط....قبول اولت شرط میگم رئیسم من که حاال-

 :گفت خودش خاص سرتقی با ماهان

 نیاد من بر دورو شِرمَن اون دیگه-

 :فتگ تعجب با محتشم دکتر و نشه بلند و بمونه لبخند فقط میکردم سعی که ای خنده با من

 شــــِرمــَن؟-

 نمیاد خوشم ازش اصال من.....دیگه آره-

 :گفت تعجب با دکتر

 حداد؟ خانم-

 :گفتم و کنم جمع رو خندم کردم سعی

 دکتر؟ بله-

 خانم؟ کیه شرمن-

 میزنه صدا اینطور رو ارجمند دکتر اما.....دکتر ببخشید-

 ارجمند؟؟؟؟؟ دکتر-

 :گفت ماهان
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 باشه من دکتر نمیخوام......خودشه بله-

 :گفت میرفت در سمت به که همونطور و د بلند محتشم دکتر

 .میکنم شرمن حال به هم فکری یه.......کوچولو آقا چشم-

 و شد عمل محتشم دکتر توسط دیروز ماهان و شدم ماهان دوست و پرستار من بعد به روز اون از

 شکا......میرمم ماهان باز های چشم امید به فقط برمیدارم قدم بیمارستان سمت به دارم که حاال

 .ببینم رو براقش مشکی های چشم دوباره امروز

 اهانم سمت به روپوشم پوشیدن از بعد ،تا رفتم پرستاران اتاق سمت به بیمارستان به ورود با

 .کنم پرواز کوچولو

 تحویل زمان هنوز.....بود خلوت عجیب بخش....رفتم پخش طرف به روپوشم پوشیدن از بعد

 و بزنم سر CCU به بتونم که بودم اومده زود ساعتی نیم ماهان بخاطر من...نبود ما شیفت گرفتن

 اما پرسمب محتشم دکتر از رو ماهان حال هم شیفتم گرفتن تحویل از بعد میتونست.ببینم رو ماهان

 ردهک باز حاال تا دیروز از بعد رو خوشکلش های چشم شاید......ببینمش خودم میخواستم قبلش

 ......باشه

 راست سمت سالن سمت به کفشی های روپوش پوشیدن از بعد و کردم باز روCCU درب آروم

CCU قسمت ماهان میدونستم.کردم حرکت B-2هستش.... 

 گرفتم قسمت اون جوش و جنب از رو نگاهم دوباره......کردم نگاه B-2قسمت شلوغی به تعجب با

 هم ماهان اسم.....بود B-2 قسمت..... میدیدم درست داشتم.....کردم نگاه پارتیشن در سر به و

 ارجمند دکتر صدای و افتاد ماهان به نگاه اونجا شدن خلوت با......بود شده حک پارتیشن باالی

 :پیچید گوششم توی

 .......3::1مرگ زمان-

 ......میپیچید گوشم توی بارها و بارها صدا

 ....میرسه آمبوالنس الن ا......داداش.....ماهان....داداشی"

 ......خانم آجی آروم-

 ......زدم زل بهشون ناباور و آوردم باال رو خونیم های دست

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 17 غزاله | گناه بی محکوم رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

36 

 

 .... .توروخدا.....داداشم.....داداش-

 :آلودگفت درد و گرفته باصدای ماهان

 ....نیست چیزی-

 اگه.....کن....تعریف.... بابا و... ماکان..ما برای.... رو چی.... همه....میگم چی ببین کن گوش فقط

 ... .برگرده....باید....بزن....زنگ... حامی.... به...بگو....بهشون تو.....نبودم....

 دکتر یه...نکردی ی توکار....باشی....مواظب....باید. ..شده...چی...پندار....نمیدونم...ن

 ....میگه دروغ کن ثابت..... برو....دیگه

 اون توی....میریخت بیرون بیشتری سرعت با خون لحظه هر....میزد نفس نفس زدن حرف از

 ....بود رفته پارک ورودی جلو به آمبوالنس دنبال به که نگهبانی جز نبود کسی پارک

 ....داداش....نکردم کاری من بخدا....نمیتونم من...بگی باید خودت....باش آروم داداش-

 بود گرفته اوج گریم هق هق

 .....بده....انجام اشتباهی همچین غیرممکنه من بهار همیشه گل...گل....عزیزم میدونم..... میدونم-

 ....برسیم بیمارستان به تا کشید طول چقدر نمیدونم هم بعدم....رسید آمبوالنس

 بود نگذشته رسیدنمون از دقیقه چند

 .....نمیدیم چیزی......بودند پوشونده رو ماهان دور دکترها همه

 :پیچید گوشم توی دکتر بلند صدای دقیققه چند از بعد

 "شکمی شدید ریزی خون مرگ علت....33:27 مرگ زمان-

 ......بدم انجام نمیتونستم واکنشی هیچ......بود شده حبس ام سینه توی نفس

 .....پیچید سینم قفسه توی همیشگی درد دوباره

 ....نشست گلوم رو دیگم دست و......زدم چنگ رو سینم قفسه و آوردم باال زحمت به رو دستم

 .....خوردم تا کمر از

 ......پرکشید امیدم دوباره......دادم دست از رو ماهان دوم بار برای.... دوباره......مرد هم ماهان این
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 ......نداشتند رو وزنم داشتن نگه توان دیگه پاهام

 .....نمیگرفت صورت بازدمی و دم هیچ.....بود شده زیاد گلوم خر خر

 نپایی و باال چشمام جلو میخورد تکون که هاش لب و میومد سمتم به که ارجمند دکتر تصویر

 .....بشنوم نمیخواستم شایدم یا....نمیشنیدم چیزی اما میشد

 آخرین و شدم زمین پخش CCU زمین روی شونه سمت از بعد و اومدم فرود زمین روی بازانو

 .هیچ دیگه و دویو می سمتم به که بود محتشم دکتر زده وحشت نگاه دیدم که چیزی

 مرصاد؟-

 انآرم به رو نگاه و کشیدم بیرون هام دست حصار از رو سرم بدتر صبح یه و بد شب یه از کالفه

 .دوختم

 .....بود خوابیده صورتش توی مشت یه االن حتما نبود رفیقم اگه

 .....میکنه تهدیدش داره خطری چه نمیدونست حتی که میزد دختری برای برادری از حرف

 .....باشه بد همه این وضعش میذاشت نباید میدونست برادری اگه که....بود برادر اگه که

 خواه....میگن؟میشا چی ها بچه.... بچه-

 تدس از رو کنترلم حتما میشنیدم اگه که....بشنوم زبونش از رو کلمه این نمیخواستم حتی

 ....میدادم

 ....شو خفه فقط-

 هنوز و خواهرته بگی داره؟میخوای مشکلی چه نمیدونی هنوز و خواهرت بگی خواهر؟میخوای

 ......کرده سر آرامبخش با فقط رو سنگینی دردهای چه گذشته سال چهار ، سه توی نمیدونی

 هم مرگ پای تا....بودم نرسیده بهش اگه که.......رفته قلبی سکته پای تا امروز خواهرت برادر،

 .....میکردی خاک رو خواهرت باید من اتاق جای به االن و میرفت

 :وارفت مبل روی و گرفت هاش دست توی رو سرش آرمان

 .....کردن متهمش همه و گفت......نکرد باور هیچکس و گفت....سال؟گفت سه-
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 این فکرم اما نگفتم تارا به....بوده شیطنتاش از یکی جز هم این شاید کردم فکر من حتی گفت

 بود سپرده دستم رو اون آخر لحظه ماهان....بود

 کار سر ور کسی میخواسته دوباره شاید....بوده سوتفاهم یه فقط گفتم....بوده نگرانش ماهان گفتم

 ....شده سوتفاهم بقیه برای و بزاره

 ....نکرد باور خواهرشو حرف محکم تارا مثل.....نبود تارا مثل دلم اما شدم تارا همراه

 .....ودب کرده باور اینو خودشم....بوده پندار نقشه و میشده اینطور استرس سر از بود گفته میشا

 بود ریخته بهم رفیقم حال.....برداشتم قدم آرمان طرف به و شدم بلند جام سر از

 شریخت بهم حال اما بشم آروم تا بیاد پایین فکش توی مشتم میخواست دلم لحظه اون درسته

 ....زده گندی چه فهمیده هم خودش میگفت

 :گفتم و نشستم کنارش

 آرمان؟ چیه دختر اون مشکل بگو بهم-

 هب اونو فقط قبلی داروهای و بخره رو جدید داروهای بودم گفته بهش بود جا این که پیش روز چند

 ....میده هل مرگ سمت

 واقعا انگار.....داشت همراهش رو قبلی داروهای همون بازم بیارن برام رو کیفش خواستم که امروز

 ....بره مرگ سمت به میخود فقط دختر این

 :گفت و داد تکون راست و چپ به سری آرمان

 قبر هی آرزوی فقط که کردند کاری نداشت آسایش دستش از کسی که شیطون و شاد دختر بااون-

 .....داره رو برادرش کنار

 ....میده داره رو چی تاوان نمیدونه هم خودش حتی.....کردند تا باهاش بد خیلی

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

 ........بخواب آروم-

 ....مرد ماهان.....ماهان؟...تارا-
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 .....بودند کرده عوض رو اتاقش.....زندست ماهان....عزیزم نه-

 دوختم دکتر به و تاراگرفتم از رو آلودم اشک نگاه محتشم دکتر صدای باشنیدن

 خبره؟ چه اینجا-

 عوض ور اتاقش فقط بخدا میشا....کنه باور تا زندست ماهان بگید بهش بیاید شما توروخدا دکتر-

 ....کردند

 .....داریم کار باهم کم یه موحد خانم و من...ببرید تشریف شما لطفا مبین خانم-

 و رفت ربد طرف به و بوسید رو پیشونیم....شد بلند کنارم از و داد تکون مثبت نشونه به سری تارا

 .دوختم دکتر به و گرفتم رو نگاهم دکتر صدای با تا بود راهش بدرقه همچنان نگاهم من

 ......گرفتم دکتر نگاه از رو نگاهم

 من هک بده توضیح برادرم مجبورشدجلو که پیش هفته ازافتضاح اون......بودم شرمندش حسابی

 ......جدید افتضاح این که هم حاال و رسونده چرا رو احمق

 :کردم زمزمه آروم

 میگه؟ راست تارا-

 رو؟ چی-

 نیست؟ ماهان مرده که اونی خوبه؟که ماهان گه-

 :گفت و داد تکون مثبت نشونه به سری

 ......بودند نکرده جا جابه هنوز رو اطالعاتش اما.....بودb-1 اتاق توی-

 خوبه؟ حالش-

 :گفت و نشوند صورتش روی اخمی

 .....تو از بهتر خیلی خیلی....توئه از بهتر مطمئنا-

 اساحس......نشم شرمندش این از بیشتر و نیفته چهرش به تانگاهم گذاشتم هم روی رو چشمام

 .....داشتم دکتر به نسبت عجیبی شرم
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 هم تخود انگار اما میکننن نزدیکت مرگ به بودم گفته....هستند سم برات داروها اون بودم گفته-

 بشی؟ دالرحمه راهی نمیاد بدت زیاد

 قضاوت دربارم راحتی به که میدونست من از چی اون.........بود داده دست بهم بدی خیلی حس

 .....میکرد

 ریدخ پول اگه.....خودکشی با نه اما میخواست برادرم کنار قبر سنگ یه فقط دلم روزها این درسته

 رو چندتاش روزی باید که هایی آرامبخش این از دست مطمئنا داشتم رو کوفتی های قرص اون

 هب ومن بشه کمتر کم یه فقط درد این شاید.....بگیرم آرامش کمی کمی،فقط شاید تا بخورم

 .....برسم آرامش

 همینه آرزوم تنها......نمیاد بدم آره-

 ......میزنید حرف راحت اینقدر که میدونید من از چی شما

 .....میدونند دیگران که چیزهایی اون همه-

 دفاع خودت از چرا میگی راست داری تو اگه......شنیدی تهمت چرا نکردی خیانت بهش اگه

 نمیای؟ بیرون و میمونی زندان اون توی نمیکنی؟چرا

 نیک ثابت اینه؟نمیخوای هدفت برادرت؟آره؟واقعا کنار میخوای قبر یه فقط که میگن درست دارن

 میکنن؟ اشتباه دارن همه که

 ......فشردم هم روی رو چشمام

 ......است همه صحبت نقل زندگیم همه که من به لعنت.....آرمان بهت لعنت

 بازنده نفر یه همین جلو نمیخوام اینبار......کنه فکر بد دربارم یکی این حداقل نمیزارم اما

 .......باشم

 .......کنم ثابت رو خودم که اینه برای فقط موندم اونجا اگه-

 :گفتم دل ته واز باالآوردم رو گرفتم اشک نگاه

 ناهیمگ بی تاوقتی نه.....نکردم ثابت رو خودم وقتی تا نه اما میخواد برادرم کنار قبر یه دلم واقعا-

 نشده ثابت
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 اما.....بگمش نمیتونم که دلیلی.....داشتم ای دیگه دلیل اما.....نخریدم رو ها قرص اون من درسته

 .......بکشم عذاب آرامش،بازم جای به هم دنیا اون که نمیخواد خودکشی ای ذره حتی دلم مطمئنا

 درد بدون ساعتی یه تا میخورم رو ازشون تا شش روزی گاهی که های قرص اون با من

 آرامشم ساعت یک طالب فقط من......باشه

 و اینجا به شدن باعث مردم این و جامعه این که آدمیم من اما گفته چی شما به آرمان نمیدونم

 ......برسم خراب حال این

 افتاده نفس نفس به که بود بیشترشده اونقدر ام سینه قفسه فشارروی و تنگی نفس احساس

 ......بودم

 ......هکن کم درد این حجم از تا بکشم بلند های نفس سعیکردم من و داد قرار بینیم روی رو ماسک

 :گفت که شنیدم رو دکتر صدای شدم تر آروم که کمی

 میگردم دکتر اون دنبال هم همه از اول....کنی ثابت رو خودت میکنم کمک بهت-

 .....نمیکنم اشتباه تو درمورد بشه ثابت هم خودم به میخوام

 :گفتم و آوردم پایین رو ماسک آروم

 افتاد برام که اتفاقی هر

 داره محکمی دلیل شاید

 میبینی برگرده ورق وقتی

 بدهکاره من به زندگی این

 ....... شدم امیدوار دوهفته این توی چقد که کردم فکر این به و کردم قطع رو تماس

 پیگیر کنه،همچنان کمک بهم بود داده قول که پیش دوهفته از محتشم مرصادخان جناب

 ولی بود سخت براش ها آدرس و اسم کردن پیدا کم نبوده،یه ایران سال چندین چون......بود

 عوض اونارو کسی و نبوده اصل قلب نوار و ها عکس اون که کرده پیدا سال سه از بعد که همین

 .....شده قلب قوت برام خودش بوده پندار کار مطمئنا که کرده
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 ندهرچ...شدنم تبرئه برای....گذشتم کردن پیدا برای شده همراهم که ممنونم ازش روزها این توی

 همن گناهی بی از ردی دنبال هم خودش که هرچند......باشه نداشته اطمینان بهم خودش هنوزم که

 ......درسته ها آدم به نگاهش کنه ثابت خودش به تا

 خراب برای....خودم کردن ثابت برای....بهم کردن کمک برای میشد پیدا کسی روزها همون کاش

 این های آدم ی همه روز بوده،اون بامن حق بشه ثابت که روزی که.....بینمون های حریم نشدن

 یه نه....بودم روزی یه نه انگار که جوری.......میکنم ترک بدشون و خوب خاطرات همه با رو شهر

 .....اومدم روزی

 پا زا منو قلب درد این اینکه از قبل....کنم رها رو خودم میتونستم کاش.....میومد روز اون زود کاش

 .....بندازه

 .گفتم بفرماییدآرومی و گرفتم پنجره از رو نگاهم در باصدای

 ......میشاخانم سالم-

 جانم؟.......خانم پری سالم-

 ......گذاشت تخت روی آروم......بود دستش توی ای کاوروجعبه

 .....زدم زل خانم پری به باتعجب

 :کرد زمزمه آروم

 ....آینده هفته برای.....کردند تهیه رو اینها خانم-

 .....مگه؟اینا خبره آینده؟چه هفته-

 :گفت داشت بامن زدن حرف با همیشه که بغضی و اروم اخم با

 دارید خبر میکردم فکر.....خانمه مهدیس عروسی آینده هفته-

 نشست گلوم توی بغضی.......زد حلقه چشمام توی اشک

 میکردم مرور رو مهدیس نامزدی خاطرات ولی بود خانم پری صورت به نگاهم

 میشایی؟؟؟-"
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 .....داداش جانم-

 ....میشم کالفه دارم مهدیس دست از بخدا.....ببند رو قالده این بیا بابا-

 ....برنمیداره سرمون از دست هنوز ولی مردم پسر به انداختیم رو عنق دختره

 بازترشد لبخندم افتاد کالفش قیافه به که نگاهم

 نفرستند پسش باشیم مواظب باید االن....زوده که هنوز-

 .....شدی راحت دستش از بگی راحت خیال با میتونی بعد کردیم عروسش هروقت

 ......کرد بیشتر رو ماهان غرغر ماکان صدای

 نمیزنه غر اینقد خواهرش سر پشت آدم.....ماهان بسه-

 میاره؟ شخصیت کجاش قالده این......زره؟ فوالد مادر یا خواهره این آخه-

 .....ببندم اینو چطوری من حاال

 :گفتم و کردم بلند رو دستام و ایستادم کنارش

 ....نیفته راه کارت شما که که داداش خان نباشه میشات اینکه مگه-

 ....کوچیکست داداش اون....خانم میشا منم داداش خان-

 :گفتم بشنوه اتاقش توی از ماکان که طوری بلند.....باآرامش و بلند....خندیدم دوباره

 .....تیپ خوش و خوشکل داداش خان دوتا.....داداشیت خان میشا برای هردوتون-

 .....البته که اون-ماکان

 :نشست کنارگوشم ماهان سر

 داری؟ دوست همه از بیشتر ماهانو داداش که بگو-

 :وارگفتم وزمزمه جدی ولی خندید نگاهم

 ....دارم دوست......داداش هرچیزی و هرکس از بیشتر-

 :شد کشیده دستم که کردم گرد عقب و کردم محمتر رو کراواتش
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 ...پندار....بیشعور پسره اون از بیشتر حتی-

 .کردم باز بستم تایید به رو چشمام

 .....کشید آغوشش توی رو من و زد لبخندی

 .....باشم برات دنیا داداش بهترین و بخرم رو قالده بهترین عروسیتون برای میدم قول-

 داداش بهترین االنم واینکه.....نیست قالده اون به نیازی......داداشم خوشکلی جوره توهمه-

 دنیایی

 :گفت و اومد بیرون آشپزخونه توی از خانم پری که زدم چشمکی

 ".....ایشا نبینید همو داغ......کنه دورتون بد چشم از خدا.....شدید خوشکل خیلی.....مادر...ماشا-

 همه.....ریخت بهم چیز همه و رفت پونه......گرفت رفتن تصمیم حامی.....بود شب همون از ازبعد

 .....شد نابود چیز

 کنم کنترل رو هام اشک تا گذاشتم هم روی رو چشمام

 من؟ بودن از نمیکشن خجالت.....نیستم آبروریزیشون مایه دیگه-

 .....میکردم حس خودم به رو لرزونش نگاه-

 .....مردم نمیخوان....باشید داشته رو آرایش مالیمترین گفتن-

 ....هست ای دیگه چیز....متوجهم-

 ....خانم نه-

 منتظر.... کردم حس رو در بعدبازشدن و هاش قدم صدای......دادم تکون آروم رو سرم

 :پیچید اتاق توی خانم پری صدای اول اما بشنوم رو در شدن بسته موندمصدای

 ......نبودید آبروریزی مایه هیچوقت-

 .......کنه لعنت رو روزها این بانی و باعث خدا

 .بست رو در وبعدآروم

 .....کرده لعنت.....خانم پری کرده لعنت
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 .....بغض از پر گلوم و داشت اشک هنوزم چشمام

 ....افتاد روصفحه شده حک محتشم دکتر اسم به دستم،نگاهم توی گوشی بالرزش

 ......فشردم رو گوشی رنگ سبز دکمه دستام لرزش با

 خانم میشا سالم-

 و کرد تهیه خودش رو داروهام اما بودم شده مرخص که روزی فردای از.....شدم خانم میشا کی از

 بوده عمو تجویز گفت

 ....انگاری سهل خاطر به ناراحته دستم از که

 .....نبوده شوخی حرفش گفت که روز همون از

 ......کنه کمکم میخواد واقعا که

 موحد؟ خانم....خوبی؟الو....خانم میشا-

 .....کنم مخفی رو صدام بغض و نریخته فرو های اشک تا کشیدم عمیقی نفس

 ...دکتر آقای سالم-

 ...خانم؟ خوبی-

 .....داشت نگه رو بغض نمیشد دیگه انگار

 :گفتم بغض همون با و آروم

 .....خوبم-

 :گفت سکوت ثانیه چند از بعد

 بزنی؟ حرف میخوای.....خانم میشا نمیده نشون اینو که صدات-

 بشکنی؟آره؟ رو بغض این میخوای

 .....نداشتم زدن حرف برای رو کسی بود وقت خیلی.....میخواستم

 .....بشکنم رو بغض این میخواستم
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 در سمت بیا پنجره از و کن قفل رو دراتاقت.... نیست خونه مستخدمتون و تو جز کسی میدونم-

 ....منتظرتم اونجا من.....پشتی

 :پرسیدم زده وحشت

 چــــی؟؟-

 نکردی؟ رو سالگیت78 شیطونی هوس-

 مونده؟ برات ها شیطونی اون از چقد ببینم میخوام....شنیدم زیاد شیطونیات از

 :گفتم لرزون

 یام نم....نمیتونم...ن...من....نمونده چیزی-

 داری؟ اعتماد بهم-

 :نشنیدگفت ازم حرفم وقتی

 جز مطمئنن خرابم حال و بغض این....کنیم حل رو مسئله این باهم قرارشد....کن اعتماد بهم-

 ....گذشتست همون

 .....پشتیم در پشت دیگه چنددقیقه تا من......میشاخانم بیا

 افته نمی اتفاقی هیچ میدم قول بهت

 ......کردم سکوت بازم من اما

 ....نکردم فکر بهش اصال که نبود اعتماد موضوع

 ....اما.....دوباره توهین از.....گذشته تکرار از.....ترسیدم من

 منتظرتم......میشاخانم نذار منتظرم زیاد-

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

 کردم فکر و رفتم بیرون لرزون های قدم با

 ....نباشه اشتباه کارم اینبار کاش
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 .....نشه سواستفاده اعتمادم از بار این کاش

 .....ندارم رو گذشته رنج و درد همه اون تحمل روزها این من

 .....نمیمونه من از چیزی بشن تکرار اگه که

 .....شد روشن و خاموش بار یه دادن عالمت برای ماشینش های چراغ درب از خروجم با

 ....برداشتم قدم سمتش به

 .....کنم اعتماد بتونم دوباره بذار خدایا

 .....نیستن دیدم من که بدی به هات ادم ی همه بده نشونم

 میریم داریم کجا نمیدونستم.......سمته کدوم به مقصد نمیدونستم

 کجا السو به فقط و بود شده فرما حکم بینمون سکوت کرد حرکت و نشستم ماشین توی ازوقتی

 :بود شده زمزمه کوتاه جمله یه........من میریم

 سواستفاده اعتمادت از باش مطمئن......دادی انتخاب حق بهم پس کردی اعتماد بهم وقتی-

 نمیکنم

 ......کردم اختیار سکوت ومن

 به......زدم چنگ گذشته از رهایی برای طنابی هر به بودکه این جز.....کنم اعتماد به تونستم چطور

 ....ببره پیش شدن تبرئه سمت به رو من که هرراهی

 .....کشیدم منتظرش های چشم تا رو خیسم نگاه

 نمذه اونقدر گفت که ای جمله با اما کرده انتخاب رو چرااینجا بدونم میخواستم فقط.....اینجا چرا

 .....شدم چشماش مات تعجب با فقط که بود شده ریخته هم به و نامرتب

 الیخ اینجا که......داری عالقه اینجا به زیاد میگفت همیشه ماهان اما بودم ندیده اینجارو بااینکه-

 ....بغض از میشی

 ....کردم انتخاب اینجارو همین برای
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 مات هنوزم من اما گرفت نفس و نشست چوبی نیمکت روی.....برداشت جلو سمت به قدمی

 ......بودم حرفش

 .....بگم گذشته از میخوام امشب-

 :گفت کردو مکثی

 .....اما بودند رفیقام پندارم و حامی بدونی بخوای اگه.....بود رفیقم بهترین......داداشت-

 .....بودیم درارتباط باهم بیش و کم.....نذاشت تنهام ماهان بازم رفتم سالگی هجده از قبل وقتی

 .....نداشتم خبر پندار از هیچوقت اما.......حامی بعدم مدت یه

 مجبور شد فوت پدرم که پیش چندماه.....فهمیدم دیر....من......نداشتم برادرم مرگ از خبر حتی

 .....فهمیدم و بیام شدم

 ....زدند تهمت تو به چطور میدونستم....بودم ماهان فوت از قبل اتفاقات درجریان ولی

 هک اشکیت چشای از.....گفت تو بغض از.....گفت و کرد گریه......میشا زد زنگ بهم.....گفت ماهان

 ......میکرد دیوونش

 :گفت و برگشت سمتم به

 .....بود کرده دیوونش اشکی چشمای این-

 .....میزد قلبش به آتیش خوندی براش نیمکت همین روی.....بغض با که رو آهنگی اون

 .....کنم کمکت که بود این برای فقط و فقط......بدونم گذشته از خواستم اگه....سراغت اومدم اگه

 .....نکن سرافکنده رو ماهان......وایستا محکم بعد اما دختر بشکن رو بغضت

 .....ماهانه زندگی کردن خراب هاش دلیل از یکی شاید میدم تاوان دارم روزها این اگه-

 ......کردم نابود رو زندگیش بیهودم باعشق من

 رمقص که نکردی کاری تو.....رو جاشون بی قضاوت تاوان....میدی رو بقیه اشتباه تاوان داری تو-

 ....بدی تاوان بخوای و باشی
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 یه که میدم تاوان دارم.....شدم باخبر امشب تازه و خواهرمه عروسی که میدم تاوان دارم من-

 نای از بیشتر آبروشون تا بدم نشون رو خودم جشن اون از گوشه یه که فرستادند برام لباس

 .......بشه داده نشون همه به حقارتم باید ننگ مایه من.....نره

 ....شدم خاک منم....شدم دفن باهاش منم....گذاشت تنهام وقتی....رفت ماهان وقتی

 ....میکنم جا بی تقالی فقط

 غدغهد بی یکماه فقط بتونم ببندم همیشه برای رو چشمام بخوام اینکه از قبل حداقل دارم امید

 .....بمیرم آرامش توی و بگیرم ارامش ها آدم این از دور

 ایدب که کاری....رفت و گفت شما به رو حرفش که بودید براش خوبی برادر اونقدر اینکه از ممنون

 ....میشد زده ماکان به باید که حرفی....میکرد ماکان به

 ....خستم......خونه برگردونید منو لطفا

 ....ماهان نه....من برای بار این.....میخونی رو آهنگ اون دیگه بار یه-

 رو آهنگ اون کنی خالی رو بغضت بخوای هروقت گفت....گفت آهنگ اون از برام زیاد ماهان

 میخونی

 خداحافظی باهاش که نبودم حتی که داداشی برای......برادرم برای.....دارم بغض منم امشب

 .....کنم

 .....داشتم نیاز بهش هم خودم امشب شاید....دادم تکون سری

 .....دمیکردن سو سو که دوختم شهر های چراغ به رو نگاهم....نشستم آروم و رفتم نیمکت سمت به

 ......کردن خالی برای.....خوندن برای کردم باز لب

 سنگی دیوارای پر دیوار شده دنیام همه

 دلتنگی دردای همین دردام منو نمیکشن

 تو با برگشتنت من به من با دل های صبوری

 تو تا ازم راهه چقد عشقم ازم دوری چقد
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 هرزه تنهایی ازین درد هجوم از کن رهام

 مرزه بی که دنیایی به برگرد من دلتنگی به

 مینوشم لحظه هر من که تنهایی زهر کشندست

 آغوشم به برگرد بیا یاب در منو لحظه همین

 دیوارم تا صد اسیر آوارم یه تو بدون

 امیدوارم داشتنت به باشه نفس که وقتی تا

 بسیارم گریه و اشک از دلتنگی حس از پرم

 بیزارم دیوارا ازین خستم ماست بین هرچی از

 جونم همه عشقم تویی دیوونم یه بازم ولی

 نمیسپارم دل هیچکس به تو جز من مرگ روز تا

 ممنونم باشی نداشته عشقی من به حتی اگه

 دارم دوستت جون پای تا عشق با من مرگ روز تا

 آرمان کردن دیر از.......میخورد حرص داشت که کردم نگاه تارا به

 ......میکردم فکر امروزش لطف به داشتم فقط من و

 ......میشدم دیوونه حتما بود گذاشته تنهام اگه که...بود نذاشته تنهام و بود اومده صبح از اینکه

 .....میخورد چرخ مهدیس نامزدی روز های صحنه فقط سرم توی که

 .....خندیدنامون....پوشیدنامون لباس.....هامون کل کل

 ......بود آور زجر....... گلم داداش....عزیزدلم ونبود

 عروسی میریم داریم......برسی خودت به کم یه نمیخوای مطمئنی میشا-

 .....میدونی رو شرایط که تو.....عزیزم خوبه همینطوری-

 :گفت و بیرون داد وبافوت سنگین رو نفسش
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 ....سرکوچست گفت آرمان.....بیابریم.....باشه-

 دمپوشی رو بود فرستاده برام مامان که ای ساده لباس همون من.....میگه اینجوری چرا میدونستم

 مراهشه نسبتاضخیم مشکی ساپورت و سفید کت یه که بود زانو سر تا ای حلقه آستین لباس یه

 ....مشکی طرح با سفید شال و مشکی کفش یه با.....داشت

 یه و بود پوشونده رو چشمم زیر سیاهی های الیه که بود پوست رنگ پودر کرم یه فقط هم آرایشم

 ....مات خیلی کالباسی رژ

 امانم اینکه دلیل ویاحتی باشه چی قوم اون رفتار قراره درصد یه حتی که کنم فکر نمیخواستم

 .......باشه میتونه چی کنم شرکت عروسی جشن این توی من میخواد

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

 ملتح رو سالن ای دیگه ای لحظه نمیتونستم حتی که بودم کالفه ها پچ پچ و ها نگاه از اونقدر

 ......کنم

 مریالخواهر و مرصاد باشندو کنارم رو وقت بیشتر میکردند سعی آرمان و تارا اینکه وجود با

 داشتم عجیبی خفقان حس من اما بودند میز سر مرصاد،همواره

 :کردم زمزمه تارا به رو آروم

 .....برمیگردم زود......بیرون میرم کم یه-

 .....عزیزم بیام باهات میخوای-

 ......برمیگردم و میخورم هوایی یه برس،منم مهمونامون به تو....عزیزم نه-

 :گفتم مریال و مرصاد به رو و شدم بلند صندلی روی از

 ......برمیگردم زود.....میذارم تنهاتون که میخوام معذرت-

 .....رفتم باغ ورودی در سمت به و کشیدم عمیقی نفس

 .....بگیرم فاصله ها آدم ی همه از میخواستم

 میداد آزارم بدجوی تنگی نفس واحساس بود شده شدید قلبم کوبش
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 ......کنم پیدا سروصدا این از دور به جایی یه باید

 آرامش و بشینم اونجا کمی بشه شاید.....بودم دیده نزدیکی اون رو آالچیقی سقف ورود موقع

 .....بگیرم

 ......نشستم بود شده ساخته اونجا که سکویی روی آالچیق به باورود

 ....گذاشتم قلبم روی رو دستم و کشیدم عمیقی نفس

 بشه رها قفس این از تا بود افتاده تالش به اینجوری که نداشت تحمل دیگه اونم انگار

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

 ......رفتم عقب به قدمی و برگشتم سمتش به هراس با اومد سرم پشت از که باصدایی

 .....کردم پیدات آالچیق توی و زمین روی.....میگشتم دنبالت آسمونا توی....میشاخانم.....به به-

 .....میگفت تمسخر با رو ها حرف این همه

 یحت دیگه شدنش محرکه بیار آتیش و اتفاق اون از بعد از و....نمیومد خوشم پیمان از هیچوقت

 .....نداشتم تحملشم

 ......برداشتم قدم آالچیق بیرون سمت به و گرفتم ازش نگاه باچندش

 ......کنم تحملش نمیتونستم هم لحظه یه حتی

 زدم زل بهش کنه پنهان رو وحشتم میخواستم که اخمی و وحشت با عقب به شدنم پرت و بازوم با

 :گفتم

 ....سالن برگردم میخوام....میکنی؟بروکنار غلطی چه-

 .....اومدی اشتباه......نچ نچ-

 .....دخترعمه باش ما با بارم یه.....ملسه ت*ن*د*ی*س*ا*ل که باهمه

 ......نگذره بد بهت میدم قول

 میگی؟ ها؟چی.....خونم آوردی تشریف بعدی دفعه میده،از کیف دیدی کردی تست شایدم

 ....بودم افتاده نفس نفس به......میزدن بیرون داشتنت حدقه از چشمام
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 .....بود شده عادی ها نفس نفس این روزا این

 .....زدم فریاد.....زدم جییغ داشتم که توانی آخرین با

 .....گمــــــــشــــــو.. ....گمــــــــشــــــــــــو-

 دست زیر از کردم سعی و گذاشتم عقب به قدمی وحشت با گرفت قرار دهنم روی که دستش

 ......بیام بیرون کثیفش

 .....میشدند محکم بیشتر دهنم و کمر دور شده قفل میکردم؛دستای تقال بیشتر هرچقدر

 و شد کمتر دستش فشار و گفت آخی گرفتم گاز توانم تمتم با رو دستش و کردم باز رو دهنم

 ....شدم پخش زمین روی پیچ پام که بزارم عقب به قدمی تونستم

 .....میکرد کند رو حرکتم بودواین شده تر مقطع هام نفس بودو رفته تحلیل توانم تمام

 .....شستن شکمم روی و شد ور حمله سمتم به بشم خالص اونجا از و بشم بلند بتونم اینکه از قبل

 .....نخواستی خودت اما کنم تا خوب باهات میخواستم-

 .....پاشی رم*زی از نمیزارم نبرم حالمو تا امشب باش مطمئن

 .....پیمان... پی....نکن.....اینکار....بامن...با.... میکنم....التماست....التماست-

 .....نبودند درست نفسام.....بودم ترسیده

 .....بگذره خوش بهت میدم قول.....نفسی نفس چه......م جـــــــــــونـــــــــــ ای-

 ......بدم نجات رو خودم تا زدم چنگ هاش شونه رفت،به فرو گردنم توی که سرش

 ......گرفت دستش توی رو کتم دکمه تک اومد باال دستش

 ......افتادم تقال به تر شدید

 ......بشم مانعش تا آوردم باال رو دستم

 ......کجا حریص نر یه زور و قدرت و کجا من پاافتاده از قدرت اما

 ......شدم خفه خورد صورتم به که محکمی کشیده با که بود شده بیشتر تقالم
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 ....زدم دل ته از جیغی.....نشست بدنم روی و رفت لباسم زیر که دستش

 :نالیدم دلم توی

 خدایاکجایی؟؟؟-

 اشکی.....نبود نفسی دیگه.....رسید آخر به نفسم....نشست ساپورتم باالی توار روی که دستش

 .....نبود

 ......میزد میون در یکی و بود شده خسته اونم انگار.....بود شده آروم دیگه هم قلبم

 ......نبود چیزی سرد کاشی اماجز چرخید زمین روی دستم

 ......نبود هم نفسی

 ......آبروم دادن نجات برای انرژی کم یه.....هوا کم یه دنبال.....بود سرم باالی به نگاهم

 ......برداشتم تقال از دست افتاد ماهان اشکی چشمای به که نگاهم

 .....دنبالم بود اومده داداشم

 ......بهتر این از چی دیگه

 .....گرفتم ماهان طرف به و سردجداکردم سرامیک از دستم

 .....خدایاممنونتم

**** 

 .....برسونم میشا به رو اسپری امشب هرطورشده باید

 .....نیست مساعد اصال روزاحالش این

 من اگه مطمئنا اما کنم دورش نداره چیزی عذاب و درد جز براش که خونه این از هرطورشده باید

 ......نداره چیزی بیشتر عذاب و درد جز بکنم و کار این

 .....برگرده حامی اگه اما

 ......برگردونمش مجبورم
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 .......مجبورم

 :کردم زمزمه لب زیر و اومدم فکربیرون از آرمان باصدای

 دخترکجارفت؟ این پس-

 ....کن عوضش بریم بیا.....کردی پارک جا بد رو ماشین اینکه مثل.....داداش کجارفتی-

 :گفتم و دادم تکون سری

 .....بود خوب جاش که ماشینم-

 .....بسته مردمو راه ولی آره تو برای-

 ....رفت ازبین بشینه لبم روی تا میرفت که لبخندکمرنگی پیچید گوشم توی که جیغی باصدای

 ......نشت آالچیق سمت نگاهم

 .....باشه آالچیق از میتونست فقط یافته انعکاس صدا

 نبود؟ میشا صدای این.... این-

 .....میشا

 ......دویدم آالچیق سمت به میتونستم که سرعتی بیشترین با

 ودستاش بود کبود صورتش که دختری و بود زده خیمه دختری روی حریصانه که پسری بادیدن

 .....شد حبس سینم توی نفس میچرخید خاک پراز سرامیک روی

 ......باشه دیروز بغل به زانو دخترک نمیتونه این......باشه عادالنه نمیتونه این خدایا نه

 بی رپس سمت به افتاد زمین روی جون بی کوتاه لحظه چند از بعد و رفت باال سمت به که دستاش

 .....کردم حمله میداد ادامه کارش به وجود بی و حریصانه هنوزم که شرفی

 .....بود شده بیدار خواب از هم من،انگارآرمان کردن حمله با

 .....پیمان میکشمت میگفت فریاد با مدام و کرد حمله پسر به آرمان

 ......داشت نادرستی وضعیت که رفتم میشا سمت به ومن
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 .....مظلومیتش همه این برای.....میسوخت براش دلم

 ......شدم شوکه کرد لمس سردشو دست که دستم

 .....نداشت نبض

 ...کن خبر آمبوالنس....آرمـــــــان-

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

 ......بودند شده جمع دورمون همه

 قلبی ایست از آرمان و من زور و ضرب با که دخترکی عریان نیمه بدن روی آرمان و من کت

 .....بود بودنشسته برگشته

 حاال و کردند نگاه دخترشون موندن زنده برای آرمان و من تالش به بهت با که مادرش و پدر

 .......بودند نشسته ها صندلی لبه صامت و هردوساکت

 .....میکردم شکر ماشینم توی جامونده پزشکی کیف برای خدارو ومن

 .....کردند منتقل خودمون بیمارستان به رو توضیحاتم،میشا طبق و آمبوالنس بارسیدن

 لحظه لحظه و میکرد گریه خواهرش مظلومیت برای خواهرانه که بود تارا فقط جمع این توی

 ......همراهیش

 .....تمشبرداش و رفتم کیفم طرف شد،به جمع میشا بابت از که خیالم.....نشست که آمبوالنس توی

 :گرفتم کیفم از رو نگاهم مادرش باصدای

 بده؟ خیلی حالش-

 .....میبستم بودنش مادر و بودن بزرگ روی چشم باید امشب

 میشید؟؟؟ خالص دستش از کی بدونید باشه،میخواید مهم باید که البته....مهمه؟ براتون-

 ......دیدید رو دختر این که بود شبی آخرین بگم،امشب بزارید

 .....نمیگرده بر خونتون به دیگه

 :برگشتم ماکان سمت به
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 کردی تموم رو برادری.....ماکان غیرتت به حاشا-

 .....میکردند درازی دست ناموست به داشتند

 ....میشکنم رو گردنت بشی نزدیکش قدم یه اگه فردا از.....بود تو ناموس تاامشب فقط اما

 ......سپرد بهم رو خواهرش و دنیا سر اون زد زنگ که بود ناامید ازت ماهان

 ......بدید آزارش دیگه نمیزارم باش مطمئن اما اومدم دیر شاید

 میکرده؟ غلطی چه اینجا وگرنه نمیخواسته خودش معلوم کجا از-

 گذاشت؟؟ پدر میشه رو مرد این اسم

 اشبر مرگ دقیقه سه و قلبی ایست به منجر بخواد رو رابطه یه خودش کسی اگه که اونجایی از-

 .....نمیشه

 ......مرگه قدمیه یه در حاال که نگرفتید جدی رو بیماریش اونقدر که اونجایی از

 تریدخ ولی معتبرند شما برای....پیمان....پندار.... دنیا های فطرت پس ی همه که متاسفم براتون

 ......نیست معتبر براتون کردید بزرگ وچندسال33که

 یا میگه راست برده مرگ پای تا رو دخترتون و خورده خرخره تا که پسری امشب میکنید فکر

 .....رفته؟ مرگ پای تا آبروش از ترس بخاطر که دختری

 ......منصف و بشید قاضی خودتون برای امشب

 .....میکشم نفس هنوز

 ......لعنتی های دستگاه این جیغ جیغ صدای و لوله و سیم همه این بین.....ام زنده هنوز

 ......داری دوست هات بنده بقیه مثل هم بارمنو یه همین کردم فکر خدایا

 .....نیستم هم پاک حتی.....ندارم هم آبرو حتی حاال.....ندارم هیچی که منی

 .......بست نقش لبم روی خندی تلخ

 ......نیستم هم پاک حتی حاال

 ......میکنم تمومش نمیکنی،خودم تمومش تو که حاال خدایا
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 .....بیارم طاقت بتونم ممکنه غیر بعد به امروز از ولی آوردم طاقت تاامروز

 .....کردم جدا تک تک رو ها لوله و ها سیم ی همه

 ......میشدم آزاد باید.....میرفتم باید

 ......میکردم خودموآزاد باید

 .....وحشت و پرترس دنیای این از میکردم آزاد

 .....پرنفرت و کثیف دنیا این از میکردم آزاد

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

 .....بردارم میزاشتم کمدم توی همیشه که لباسی دست یه تا رفتم تاریپرس اتاق طرف به

 شدی؟ بلند چی برای.....میشا وای-نهال

 .....دختر میکنه خراب سرمون روی رو اینجا بیاد محتشم دکتر اگه

 ...برمیگردم زود....نهال برم جایی باید-

 دختری که میبینی.....خوبه حالمم

 ....بده اجازه بیاد بزار.....برو خواستی هرجایی بعد بیاد دکتر کن صبر-

 :گرفتم دستم توی رو دستاش و رفتم طرفش به

 .....نهال میکنم خواهش....نمیزاره بیاد دکتر....برم باید....میکنم خواهش نهال-

 ....بشینه چشمم توی اشک نیش میشد باعث بود قلبم توی که دردی

 تا تمرف برادرم ابدی خونه سمت به و رفتم بیرون بیمارستان از نهال کمک با و تر راحت واینجوری

 .....کنم عذرخواهی برادرم از کارم انجام از قبل

 ....میشم له دادم برادرم به که قولی بار زیر دارم من

 ....داداش-

 ......ولی داداش میدونم.....دادم قول میدونم
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 راست وت که......پاکم کنم ثابت میتونستم که بود وقتی مال......بود تو نداشتن وقت مال اون ولی

 میگی

 ......گناهم بی پاک من که

 ......میشم خفه کثافت این توی دارم حاال اما

 ......ندارم رو تحملش دیگه

 .....صبرکنم بودن کنارت برای نمیتونم دیگه اما ببخش منو

 جلو رو مردن این که ببخشه منو ذره یه که هست بخشنده خدااونقدر.....میمیرم دارم که من

 ......میندازم

 .....بمیرم تو اتاق توی میخوام

 .....خاطراتمونه از پر که باشم جایی میخوام

 .......تو و من خاطرات

 .......دارند جا هم رفقامون خاطرات این توی که کنم چکار اما

 .......نرگست وگل......پونه......پندار....حامی

 ......کنم وداع باهمه باید شاید

 ......بود کیفم توی همیشه......بودم خریده روزها همون رو ها قرص این

 .......بودم داده قول تو به من اما

 ......شده برام چیز امروزهمه اما

 .....نمیتونم دیگه......داداش ببخش منو

 بگیر دستمو میکنم خواهش

 ......پیشت بیام تا میده فرصت بهم ساعت یه فقط قرص این

 .......وایمیسته همیشه برای قلبم دیگه ساعت یه
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 ......نداره رو طاقتش دیگه هم قلبم

 ......نبود کارآسونی زخم همه واین درد حجم این طاقت

 .....داداش میگیرم آتیش دارم......سوزوند رو روحم و قلب همه بود اسید زخم این اما

 ......کاشتم سردش قبر سنگ روی ای بوسه

 .....گذاشتم دهنم توی رو قرص

 ......بودم کرده عادت ها قرص به

 ......کشیدم سر قرص رفتن پایین اندازه به رو بخره بودم خواسته راننده از که آبی شیشه

 ......مونده دیگه ساعت یک فقط داداش

 ......میبینمت دیگه ساعت یک

 .......رفتم پیش بود منتظرم هنوز که تاکسی طرف به وبالبخندی

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

 ......بود کرده کالفم حسابی ترافیک

 ......کرده یخ حسابی بدنم و میگذشت بودم خورده رو قرص که زمانی از ساعت نیم

 .......میکردم سرما احساس

 ......شده کم خون پمپاژ میکردم حس

 ......بود شده کند نفسام......میزد کند قلبم

 ......نمیزد حرفی که خداروشکر......انداخت می نگاه بهم آینه توی از راننده

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

 .....شدم پیدا و دادم بهش رو کرایه کندی به.....ایستاد که کوچه سر

 ......بردارم قدم درست نمیتونستم

 ......برداشتم قدم خونه سمت به ها ماشین و دیوار به تکیه با
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 ......بود عذاب مایه که ای خونه

 .......بود دنیام جهنم که ای خونه

 ......بود شده اضاف بهش چشم رفتن سیاهی و سرگیجه و بود شده تر مقطع نفسم

 .....بود باز حیاط ورودی درب

 .......میومد فریاد صدای

 ......بشم عذابشون و آبروریزی مایه که نبودم که من

 ......میگرفت رو خونه این آرامش داشت که بود کی پس

 ......داشت اهمیتی چه اما

 .....داشت اهمیتی چه میمردم دیگه ربع یه از تاکمتر وقتی

 .....خورد هم به و شد رها ناتوانم دست از سالن در.....سالن به ورودم با

 ......چرخید سمتم به ها نگاه.....خوابید صداها

 .......نشست براقی یشمی چشمای توی نگاهم

 مونده؟ میشد؟یادم براق کی

 .....نیست میلش باب چیزی وقتی.......خشمگینه وقتی

 .....آدمه همون هنوزم

 ......نگاه همون با

 ......کردم تکیه دیوار به

 .......بود توان آخرین این

 ......نفس آخرین

 .....هست که بودم خوشحال.......میدیدمش که بودم وخوشحال

 .......نیست رویا که کردم باور پیچید گوشم توی که صداش
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 میشایی-

 .....همیشه.....بودم میشایی براش همیشه

 ......بودند گوش و بودند زده زل بهم همه

 .....واکنشم برای

 ......زدم لب آروم

 ؟ چرا حاال ولی قربانت به جانم آمدی

 ؟ چرا پا از ام افتاده من که حاال وفا بی وفا، بی

 آمدی سهراب مرگ از بعد و نوشدارویی

 ؟ چرا حاال خواستی می زودتر این سنگدل

 نیست تو فردای و امروز مهلت ار ما عمر

 ؟ چرا فردا توام مهمان امروز یک که من

 ......ببینم رو امروز نمیکردم فکر هیچوقت

 .....بود چهارسال این همه لحظه ترین بخش لذت برام لحظه این

 .....من خواهری.....بود کاش.....بود هم میشا کاش اما

 ......برداشتم قدم ماکان طرف به

 .....نبودم ناراحت خوردش کتک و دردمند قیافه دیدن از هم ذره یه حتی

 .....میبرم لذت میبینمتت اینجوری وقتی-

 از کرد کمک سایه به که نیستی هیچی الیق تو میدونست خوب......بودت شناخته خوب ماهان

 ......بشه خالص دستت

 .....شدست ثابت لیاقتیت بی تو میده نشون این و ماکان ندارن توازن هات نداشته و ها داشته

 .....نمیدونستم-
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 میشد؟ عوض چی میدونستی واگه-

 نمیشی؟ عوض هیچوقت تو

 کنی؟ اعتماد خواهرت به باشیم داشته توقع که کردی اعتماد زنت به مگه

 .....تو

 .....لعنتی کافیه.....کافیه-

 بکشی؟ رخ به رو اشتباهاتم میخوای دیگه چندبار

 .....دوبار....بار یه نه اونم......کردم اشتباه

 ....دوبار.....دوبار رو اشتباه یه اونم

 .....بمون دور میشا از فقط هم االن.....خواستی خودت-

 ......بمونه دور شما از باید فقط و نداره مساعدی حال اون

 .....نذار نهاشت فقط.....فقط....میشم گم.....باشه-

 .....نمیذارم-

 ....تصورم اینکه یا بود من برداشت این نمیدونم

 .....بود اشتباه از پر مردی من برای همیشه که مردی ماکان

 .....سکوتش با گاهی.....نشدن همراه با گاهی.....هاش تندی با گاهی

 ......بود کننده متاثر این و بود خمیده امروز

 ......رو همسرش بهش نکردن اعتماد و زنش به باتندی یکبار

 ........... بود داده دست از رو وفرزندش

 ......بود باخته رو زندگیش

 .....نداشت برگشت برای فرصتی و بود باخته وجود باتمام

 ....بود فرستاده چاه قعر به رو خواهرش اعتمادش بی نگاه و سکوت با یکبار و
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 .....افتاد نمی اتفاق شاید فقط و شاید بود پشتش ماکان اگه که چاهی

 .....بود تر آهسته کمی سقوط این حداقل شاید

 .....نبود آزاد سقوط شاید

 .....میشد نرم سقوط شاید

 .....میشکست تر آهسته شاید

 .....شدت بااین نه.....ضربه بااین نه

 .....میبودم خواهرم مراقب بقیه کمک با باید من.....نداشتند جوابی شایدها و ها اما این که اماحاال

 .....بقیه داشتن از بودم خوشحال چقدر و

 .....صالبت با......پرقدرت اما بودند اومده تازه که ای بقیه

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

 .....گرفتم پنجره از رو نگاهم حامی باصدای

 چیه؟ تارا؟نظرتت میگی چی تو-

 :کردم زمزمه آروم

 .....بگم دارم چی-

 ....نمیخوام چیزی خوبیش جز من.....صالحشه به این-

 ....دارند فرق بودنت روزهای های آدم با ها آدم این.....حامی میترسم-

 .....دیدم جون و دل با رو هاشون تفاوت من

 ......رسوندن اینجا به رو گل برگ میشای چطور دیدم

 رسیدن؟ اینجا به چطور فهمم نمی-

 بزنی؟ حرف بودی نزدیکتر همه از که تویی نیست وقتش

 خانی خاندان وارث برای داشتم جوابی چه.....بودم عصبی و کالفه
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 بود دیده حال بااین رو خواهرش و بود برگشته سال سه از بعد که کسی برای

 .....نبود برادرش که

 .....همه از بیشتر.....بود شده بد حامی به

 .....بود شده پنهان ازش کسش همه.....رفیقش.....برادرش مرگ

 .....بود پاسخگو کسی چه وحاال

 ....بده رو امروزش دردمند چشمهای جواب میخواست کسی چه

 :نالیدم بابغض

 حامی؟ داداش بگم بهت دارم چی.....است همه مثل منم حرف-

 ....رفتی تو

 ....نفهمید هیچکس.....چرا؟ نفهمیدیم.....کرد خودکشی پونه....پونه

 ....نبود خوب پندار

 .....شد بیشتر میشا با رابطشون روزها همون

 .....پونست مرگ بخاطر میکردیم فکر همه

 ....کشید نامزدی به نیمه نصفه رابطه اون هممون تعجب در اما

 زا بعد اما نبود خوب رفتی تو که اولی همون از البته......نیست خوب حالش میشا میکردم حس

 ......بود شده بدتر نامزدی

 .....شد بد حالش خودم جلوی بار یه

 .....دکتر رفته پندار با گفت.....داداش پرسیدم ازش

 .....نباشم نگران گفت

 .....میگه بهم همیشه مثل باشه چیزی اگه گفتم و دیدم رو چشماش ترس لعنتی من اما

 ......نزدم دم و دیدم رو استرسش و نگرانی
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 :پرسید ازم بیفته ماهان برای اتفاق اون اینکه از قبل روز یه

 میکنی؟ باور کردم خالف کار یه من بگن بهت اگه تارا-

 هستیم؟ پسرم دوست و من بگند و جلوت بزارند عکس تا چند مثال....مثال

 میکنی؟ باور

 :گفتم و خندیدم بلند صدای با بیشعور احمقِ منِ

 داشتن؟ پسر دوست و میشا و ها دیوونه گمشید میگم منم-

 ....بسته پشتمون هفت برای بینمون اومده که پندار همون

 ....عشقم کرده دور ازم رو تو کافی اندازه به

 .....خندید بلند باصدای اما بود افتاده که اتفاقاتی همه با شب اون

 .....خندید که بود شبی آخرین شب اون و

 .....حامی میفهمی

 .....شب آخرین

 .....خندید شب آخرین بای شب اون من سرزنده و خنده خوش رفیق.....من میشای

 .....بلند صدای با

 .....تاشد که زانوهام

 .....شد تبدیل هق هق به که هام گریه

 .....شد پذیرام آرمان آغوش

 شد؟ میشا پذیرای کسی چه آغوش کردم فکر این به فقط من و

 شد؟ باز روش به کسی چه آغوش برادرش نبود در درد همه اون از بعد من میشای

 .....هیچکس

 .....بود تنها
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 .....کرد خفه تنها رو هاش هق هق ی همه سال2 من بهار همیشه گل

 .....بود تنها و کشید درد

 .....تنها تنهای

 ......نبود براش آغوشی

 ........نبود براش مرهمی

 ......نیست راهی یعنی میزنه برگشتت خداهم وقتی

 ......بکشی عذاب و باشی باید یعنی

 .....نزن دم و ببین رو جهنمم....بکش عذاب......باش نیمه نصفه نفس همین با یعنی

 .....میزنه حرف مرصاد با داره که حامیه صورت روی نگاهم

 ......بودم منتظرش ماهان رفتن اول روزهای

 ......کنه خفه رو همه داره که ای جذبه با همیشه مثل و بیاد منتظربودم

 ......نپیچه خراب و هرزه گوشم توی دیگه تا کنه خفه

 .....نباشه ازمن گرفتن کام دنبال به مردها ی همه چشم تا کنه خفه

 .....نیومد اما

 ......پیچید گوشم توی خراب و هرزه و نیومد

 .......بودن گرفتن کام دنبال مردها همه نیومدو

 .....زجرکشیدم و نیومد

 .....تنهاترشدم من و نیومد عمرم همه حامی

 ......میکنه چکار اینجا حاال اما

 ......گذشته چیز همه که حاال

 .....نمونده چیزی که حاال

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 17 غزاله | گناه بی محکوم رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

68 

 

 میکنه؟ چکار اینجا دنیام آدم ترین کثیف من و خوبه آدم قاتلش و خاکه زیر برادرم که حاال

 ......میپرسیدم تا داشتم زدن حرف جون کاش

 داری؟ چکار نشسته لجن به تن این اتاق شیشه پشت تو خوبم روزهای مرد

 میکنی؟ چه اینجا نباشه وارث پسرش و باشی وارثش دید الیق آقاجون که تویی

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

 ......نمیگذارم دستش در را دستم

 ......بشن کثیف من های دست مثل هم او دستهای نمیخوام

 .....خواهرکم نیست تمیزتو و سفید های دست الیق نشسته لجن به تن این

 ......میگیرم جا ماشین صندلی روی آروم

 میشم جمع خودم توی میده حرکت دستور و میشینه کنارم که حامی

 ......نزده دم و کرده نگاه فقط دوهفته این همه

 که خوابیده چی هست همیشه از تر روشن روزها این که ای سبزتیره نگاه پشت نمیدونم

 ......آنقدرآرومه

 ......کنم تعبیر رو سکوتش میشد کاش

 گناهکارم؟ من میکنه فکر بقیه مثل هم اون

 نکرده؟ گناه به کنه محکوم رو من هم حامی قراره

 ......نشست رنگ سفید طبقه3 ساختمون به نگاهم

 کجاست؟ اینجا

 اینجاآوردن؟ چرامنو

 :گفتم مبش پیاده و بکشم رو جونم بی پاهای بتونم و کنه کمکم تا ایستاد کنار تارا و بازشد که در

 .....کجاست؟من اینجا-
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 ......پیچید گوشم توی حامی محکم صدای

 ......بشکنه رو سکوتش داشت قصد انگار

 ......میمونیم اینجا مدت یه-

 ......پیچید و خورد تاب و پیچید سرم توی "میمونیم"

 ........خانی خاندان وارث با بود شده چه

 نلج که منی.....شدم خونده ناپاک و هرزه که منی ولی آبرو یعنی وارث که نداشت یاد به او شاید

 ......خانی خاندان آبروی یعنی حامی که بود یادم خوب بودم وحشی دنیای گرفته

 بلرزاند؟ خانه یک در بامن بودن با را پدربزرگ و عزیز تن میخواست

 ......بدهد باد به را ها خانی ساله چندین آبروی

 ......نبود من کار هایم عزیزترین تن لرزاندن.....نه

 شود خراب من مثل هم او میزاشتم نباید....میگفتم باید

 .....بمونیم جا یه نمیتونیم ما-

 .....باغ خونه میرم من

 .....کنم بدبخت هم رو بقیه آخرعمرم روزهای نمیخوام

 .....ترسیدم بود شده براق و یشمی هم باز که چشماش بادیدن

 ترسید ها خانی عصبانیت از باید همیشه

 .....بیاید سمتم به تا جلوگذاشت قدمی

 .....شد ظاهر درب توی زنی و شد باز درب نرسیده دوم به اول قدم

 ......بودم منتظرتون.....مادر اومدید خوش-

 :گفت لبخند با و برگشت در طرف به.....رفت یشمیش چشمان برق

 .....جونم مریم سالم-
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 دوختم چشم زن به شده گشاد چشمای با

 میگویند بالبخند چیزی چه نمیشنیدم و بودم شده کر

 برگشتم قبل سالها به

 بکنه دل و بره اومده دلش چطور دیوونه پسره این نمیدونم....دونست یه جون مریم-"

 .....جان حامی دیوونه میگی خودت-

 بگذره جون مریم آرامش از نخورده خر مغز آدم وگرنه

 دارید؟ چراشمااینقددوسش-

 داره آرامشی چه خوندنش قرآن شنیدن نمیدونی.....خونش داره آرامشی چه نمیدونی تو-

 .....میشا ماه....نیست که مریم

 خواست به کامل سال7 اون ولی ها خانی نوه به....نداده شیر من به خانی عروس....من مامان

 شیرداده من عزیزبه

 "کرده مادری برام

 .....معروف جان مریم همان....جانشان مریم

 ......میخورد قسم برسرش هم عزیز که همانی

 .....میشا میکنی چکار اینجا

 .....پاکی همه این توی

 .....خدا پاک های آدم کنار

 ....میگیره رو همه لجن و نحسی این.....میشه بایدبری

 .....رو پندار....گرفت رو برادرت که طور همون

 ......برمیدارم عقب قدم یه

 .....دیگر قدم یک
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 ......میکند نگاهم تعجب با تارا

 .....بود دوخته چشم من به مادرش سر پشت از میترا

 .....بود من روی به لبخند با جانشان مریم نگاه

 ......خوردم کسی به دیگر قدم یک

 میری؟ جایی:مرصاد

 ...ن...ن.....برم باید-

 ....بود کرده فلجم افکار هجوم اما نمیدانم بود شده پیدا کجا از لکنت این

 بودجانکم منتظرت....مادر بیا......دخترم اومدی خوش-

 بگذارم عقب قدمی نمیتونستم مرصاد بودن با.....آمد سمتم به

 .....گرفت دستش در را دستم

 نمیترسد؟ ناپاکیم از.....کثیفم نگفت

 .......کشیدم بیرون روآروم دستم

 :کردم زمزمه آروم

 ......کثیفه-

 :گفت و شنید

 بودی بیمارستان.....مادر نداره اشکالی-

 ......جانکم بگیری دوش میکنم کمک داخل بریم

 .....بود ذاتی مهربانیش

 نحسم....کثیفم من....نمیام داخل-

 .....میشید کثیف

 .....کنم خراب هم شمارو نمیتونم.........بیام نمیشه
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 ....من.....پاکید شما.....جونید مریم شما

 ....گرفتم نفس.....رفتم فرو که خوشبویی و گرم درحجم

 ......بودم بو و گرما این دنبال بود سالها

 نبود سهمم گرما این و شدم خفه و زدم نفس نفس سالها

 مادر پاکترینی تو-

 بوده الهی امتحان

 اونا برای هم......تو برای هم

 بهار گل نخور غصه هست مریم تا

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

 خودش مثل درست.....صمیمی و بود گرم جون مریم خونه

 ......میگذشت اومدنم از روز2

 ........نمیومدن پایین خوردن غذا برای جز و بودند باال طبقه پسرها

 میزد سر بهم هرروز و بود رفته تارا

 دبو کرده تجویز مطلق استراحت مرصاد

 .....بود کرده اختیار سکوت هم باز حامی

 .....میکرد ناآرومی بد قلبم گاهی

 ....میکرد خبر رو مرصاد جون مریم

 .....میکرد سکوت و میفشرد دست در رو دستم و میکرد نگاه فقط و میومد حامی

 .....شد بد حالم من و آمدند آرش و مهدیس

 .....بودم شده دیگری حجله ناپاک عروس من عروسیشان شب

 .....را هیچکدام....ببینمشان نمیخواستم عمرم آخر تا دیگر
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 .....آمد که حامی.....شد بد که حالم

 .....کجاست خاکم بدانند هیچکدام نگذارد مردم وقتی کردم وصیت

 ......است بهتر مردن غریبانه

 خندپوز با تا آیند می آبرویشان حفظ برای اما نخواستن را من که هاییست آدم آمدن از تر باشرف

 .....کنند چالم

 شدند براق هایش یشمی هم باز

 .....کوبید دیوار در دست و کشید فریاد

 .....کردند بیمارستان راهی را تو و قبرستان راهی را ماهان که تکی تک از....میگیرد تقاص گفت

 .....ریخت آرامش دلم در من و

 .....ندهد انجام و بگوید را چیزی حامی ندارم یاد به

 شدم خوشحال آبرویم برای.....خودم برای نه

 .....شد خاک همنشین مظلومانه که برادری برای

 . . . روزها این

 . . . بشینم دنیا به پشت گوشه یه برم خواد می دلم

 : بگم و کنم بغل پاهامو

 . . . خـــــــدایا

 . .  نمیکنم بازی دیگه من

 کنیم صحبت کمی و بزنیم قدم کمی و بریم بیرون که بود خواسته جون مریم

 .....میگیرد دلمان خانه توی بود گفته

 شا روحیه تا بزنیم قدم کمی میخواهم و پوسیده دلش دخترم بود گفته مرصاد خواسته برخالف

 برگردد
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 ......بود من به را دخترم

 خواند؟ دخترم مرا کسی چه بار آخرین

 دارم؟ندارم؟ یاد به

 شنیدم؟ کسی چه زبان از را دخترم

 ......نمیدانم

 .....میماند عسل جام شیرینی مانند به که ها دخترم این است وچقدشیرین

 .....شیرین و گوارا بس

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

 .....بودیم نشسته پارک سبزرنگ صندلی روی میشد ای دقیقه5

 .......بود خوب هوا

 ......اماپاک سرد کمی

 دختر؟ گل بزنیم حرف-

 بگید چیزی یه میخواید که میدونم-

 ........روزه چند

 جون مریم باشید راحت

 .....بزنم حرف اتفاق اون درباره میخوام-

 ......کردم نگاه جون مریم به استرس و تعجب با

 ......میگفت سخن اتفاق کدام از

 ......خواهرت عروسی شب.....شب اون-

 ......شد حبس نفسم

 .....میپیچید اش پی و دررگ درد و بود گرفته تندتری ریتم قلبم
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 ......میگفتم باید.....میزدم حرف باید

 .....نمیخواستم....من.....من-

 ....نم......هوابخورم میخواستم فقط....فقط

 .....بدم....ست د...از...مو...پاکی.....نمیخواستم

 آمد باال کمی فقط و کمی شکست،نفسم ام خورده گره بغض گرمش آغوش در رفتن فرو با

 پاکی هرشرایطی در و همیشه تو.....نازم دخترک-

 .....نیفتاده اتفاقی هیچ شب اون

 .....رسیدن آرمان و مرصاد......شد بد حالت که تو

 .....بیفته اتفاقی نذاشتن

 ......نداشتی گناهی تو فهمیدن هم خانوادت

 .....اومد خواهرت همین برای

 ......میگیره تماس حامی با روز هر برادرت

 ......گناهی بی تو میدونن اونا

 .....نکردند کنند باورم میخواستم وقتی.....جون مریم نه-

 .....کردند خاک ماهانم داداش با هم منو اونا

 ......نداره وجود میشایی

 .....ببینمشون نمیخوام.....نیخوامشون

 بودم مرده ماهان جای به من کاش......نمیکشم دیگه.....بسه

 ......میشدم خالص و نمیومد باال نفس این کاش.....میمردم من کاش

 .......... نبود خوب گریه همه اون از بعد حالم

 ...........بود همیشه از سبکتر دلم ولی
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 .....رسیدیم که خونه

 ......کنارم جون مریم و نشستم تخت روی

 ......گفتن به کردم شروع گرفتم که نفس

 رو هام نگفته بشنوه روزها این توی باید نفر یک

 ......جون مریم از بهتر کسی وچه

 .....دارم ایمان بهش هرکسی از بیشتر

 .....بودند خوبی روزهای روزها اون-

 وپندار....حامی.....ماهانم داداش

 .....رفاقت از بیشتر چیزی یه....بودند رفیق

 ....پونه گل....پونه.....بود ای مدرسه هم من با پندار خواهر

 ظامین پدرش.....بود شده بزرگ سختگیر و مذهبی خانواده یه توی که داشتیم دوست یه پونه و من

 .....گیر سخت شدت به و بود

 .....من نرگس گل......نرگس

 .....حامی هم گاهی......میومد دنبالمون مدرسه از بعد همیشه ماهان

 گُل سه ما به اونا و میگفتیم تفنگدار سه اونا به ما

 .....اریمد پشتیبانی نفر یه.....کن چهارتاش میگفت تفنگدار،حامی سه میگفتیم وقتی همیشه

 مرصادبوده آقا منظورش میدونم حاال اما نمیدونستم روزها اون

 ......پدرش راننده معموال......دنبالش میومد که بود کسی اوقات بیشتر نرگس

 ......خوندیم درس هم با.......کردیم انتخاب رشته یه باهم

 ریخت بهم چیز همه که بودیم آخر سال

 کمتری مراقبت با اما داشت راننده نرگس هنوزم......میومدن دنبالمون پسرها هنوزم
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 .......بود سختگیر براش هنوزم پدرش اما

 .....تایی شش.....بیرون میرفتیم زهرمار و کوفت هزار و کالس بهونه به ها بچه با ها وقت خیلی

 .....براش میمرد.....بود نرگس عاشق ماهان

 .....داشت رفتن خواستگاری زمزمه ماهان روزها اون

 .....چرا نمیدونم......بره میخواست حامی

 .....نبود خوب رفتنش.....رفت و کرد بهونه رو درس

 نگفت قتهیچو که گیربود جایی دلش میدونستم من اما باشه داییش دختر با که رفته میگفتن همه

 ......کرد خودکشی پونه رفتنش از بعد روز دو

 ......خونش بودم رفته خودکشیش از قبل روز

 ......حامیه گیر دلش میدونستم

 .....دروغه بگه هرچه هرکی گفتن بهش

 ......میدونه که بیارم روش به نمیخواستم اما بود کرده گریه خیلی

 ......بود وحشتناک خاکسپاریش روزهای

 ......تر وحشتناک بعدش روزهای

 .....آوردم کم نفس روزها اون بایاد

 .....میشدن پایین و باال چشمام جلوی ها صحنه همه انگار

 میزنه بیرون سینم قفسه از لحظه هر میکردم حس که بود گرفته تندی ریتم اونقدر قلبم

 میاورد بیرون کشو از رو داروها عجله با جون مریم

 میکردم مرور رو عذاب از پر روزهای اون فقط من و

 .....داشتن درد عجیب که روزهایی

 .....اما است خوب خوابیدن
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 ......داشت زیادی حرفهای "اما" واین

 .....بگذارند ها کابوس اگر اما

 .....بردارند سرت از دست گذشته اگر اما

 .....ات مغزبیچاره از بکشند دست مالیخویایی اگرفکرهای اما

. 

. 

. 

 ......دیگر امای هزاران و

 ......میگیرد قرار دیدم جلوی سبزیشمی چشمان با مردی نگاه میکنم باز که را چشمانم

 دیدم غمگین رو چشماش همه این کی

 ...حامی-

 میدی آزار خودتو همه این چرا.....حامی جان-

 میشم خفه دارم......حامی بگم یکی بایدبرای-

 .....آخرم روزهای میکنم حس.....بدونه یکی حداقل میخوام

 ....رسیدم انتها به

 .....بخندی دوباره اینکه برای میدم جونمم-

 ......باشی آروم

 .......بکشی نفس

 .....بزنم حرف بزار پس-

 .....بشم راحت و بگم میخوام

 ......آرومم بمیرم و بگم اگه
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 .....میمیرم خفگی همه این با نزنم حرف اگه

 داد تکون تایید به سری حامی کرد زمزمه جانی حامی که جون مریم

 شنیدم رو کردی تعریف جون مریم برای که چیزهایی همه-

 کرده؟ خودکشی چرا فهمیدی تو....تو

 من؟ بخاطر...ب

 .....چرخوندم صورتش روی رو نگاهم

 .....بگم دوباره نمیخواستم و بود شنیده که بود خوب

 .....نمیدونم...ن-

 .....بدبود همه حاله روزها اون

 ....گذاشته نامه دوتا میگفت ماهان

 .....نمیدونم رو دیگه یکی.....پندار برای یکی

 .....بوده کی نامه نگفت.....خبره چه نگفت کسی برای پندار

 .....نیاورد خواستگاری از اسمی دیگه ماهان بدمون حال و پونه مردن با

 .....نمیگفت که شما به هم قبلش البته

 ....میگفت من به اما

 .....بودیم همیشه از تر مرده دل روزها اون

 .....میکردیم شدنش خوب برای رو تالشمون همه ما و نبود خوب پندار

 .....بود شده بیشتر آمدهامون و رفت

 .....کردیم عوض رو پندار خونه

 .....اون پیش یاما میموند ما پیش اون یا

 ......داشتم پندار به خوبی حس یه همیشه
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 بودم مطمئن اینو.....نبود عشق

 .....بود خاص داشتن دوست یه اما

 .....کرد تقویت رو داشتن دوست این به و شد نزدیک بهم که بود فهمیده رو این هم پندار انگار

 .....میشد بد حالم رفتنت روز از

 ....میزد تند قلبم....میشد تنگ نفس داشتم ناراحتی و استرس هروقت

 .....میاورد فشار ام سینه قفسه روی سنگینی جسم

 .....جونم بالی شد همین

 بود زده حرف من درباره ماهان با پندار هم روزها همون

 .....کنیم نامزد شد قرار و کرد مشورت بابا با ماهان

 کنیم آمد و رفت تر راحت تا خوندیم محرمیت صیغه یه.....کرد دستمم حلقه.....کردیم نامزد

 داشتم بحثی یه پندار با روزها همون

 .....نذاشت اما.....کردیم نامزد بگم و بگیرم تماس میخواستم

 کنی رفتار داری دوست هرطور که نیستی مجرد دیگه تو میگفت

 ......بیمارستان رفتیم و شد بد حالم روز همون

 نوشت آزمایش و بود مشکوک دکتر

 .....بدیم رفیقش به ببریم ها آزمایش گفت پندار

 .....خونش بریم فروخته رو مطبش و خارج میرفت داشت رفیقش چون اما

 .....م*ی*گ*ز*ر*ه مهر شد ها بعد رفتن اون و رفتیم

 .....نداشت کارخالفم یه سن اون تا که دختری خرابی و بدنامی نشونه شد

 .....شد عوض پندار بعد به اون از

 بدبختی عامل شد بود شده گرفته من از دکتر اون خونه جلوی روز اون که هایی عکس
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 .....میرفت گیج سرم...بود بد حالم دکتر خونه جلوی روز اون

 ......داخل برد و گرفت منو دکتر اون

 .....شد فرستاده من برای اول ها عکس اون

 .....بودم ترسیده

 .....زدم حرف ماهان با

 .....دادم نشونش رو ها عکس

 ......دیده و بوده باهات خودش پندار نباش نگران گفت

 دارپن و بوده پندار دوست خونه اونجا که گفتیم ماهان و من و شد فرستاده ابا برای اونا وقتی اما

 .....کرد انکار

 .....شد خراب دنیا

 .....آقا پندار و شدم هرزه من

 .....شد رو بعدی های عکس بعد

 .....ساختگی عکس سری یه

 تو و تگرف فراز که التحصیلی فارغ مهمونی های عکس و فیلم و دانشجویی فیلم و عکس سری یه

 .....نبود ماهان و بودی

 .....بود من رقصیدن از فقط ها عکس اون اما

 .....بودن نرگس و ماهان راه همه توی

 .....روز اون

 .....رفت ماهانم داداش که روزی

 .....روز اون

 .....نبود شنیدنی و گفتنی اینجا.....نمیتونستم
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 میرود جانم که دیدم خویشتن چشم به من

 .....فشردم هم روی محکم رو چشمام

 .....بودند قرارگذاشته پارک توی پندار با ماهان-

 .....بشیم بیخیالش نمیتونستیم و داشتیم دلشوره نرگس و من

 ......پارک رفتیم

 .....میدیدمشون دور از

 ......بودند جروبحث درحال

 صبرکنم هم نمیتونستم اما......بریم جلو میترسیدیم

 .....بود سخت صبرکردن

 .....بودن سخت زیادی که شنیدم رو هایی حرف جلورفتم

 .....نداشتم توقع

 .......بودم هرزه من و بود داشتنی دوست پندار

 .....بودی توخائن و بود داشتنی دوست پندار

 .....بود نامرد ماهانم داداش و بود داشتنی دوست پندار

 .....گناهکاربودیم براش ما هرسه چرا نفهمیدم هیچوقت

 ......دادیم پس رو چی تاوان نفهمیدم هیچوقت

 ......میره داره پندار و داداشمه سینه توی ته تا چاقو یه دیدم یهو

 .....رفت پندار و بود خون غرق داداشم

 ....بودم بامن نرگس که کنم مخفی مجبورشدم

 .....میکردم محافظت نرگس از باید اما......باورنکرد رو حرفام کسی
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 دفاع خواهرش از ماهان و دیدن پارک توی بوده ها عکس توی قبال که مرد یه با منو گفت پندار

 .....شده عصبی اون و کرده

 .....داد جلوه ناموسی رو قتل

 .....شهربودیم های روزنامه تیترهمه

 ......حامی کشیدم دردی چه نمیدونی تو

 .....چسبوندن انگ هزارتا بهم که بود کم برادرم نبود

 ......گرفتم دستم توی رو دستاش و کشیدم عمیقی نفس

 ......دارم خواهش یه ازت فقط-

 .....دادیم رو چی تاوان بفهم

 .....کشیدم رو زجرچی بفهم

 ......بمیرم آرامش بذاربا

 .....داده رو پرونده بررسی مجدد تقاضای وکیلش البته.....میشه اعدام پندار دیگه دوهفته تا

 ......نیست معلوم هیچی اما

 ....بشه دیر اینکه از قبل......شده چی که بفهم میکنم خواهش

 .....پیچید هام شونه دور و آورد بیرون دستام توی از رو دستش آروم

 ......افتاده اتفاق این چرا میفهمم قسم شرفم به-

 ......بدن پس بایدتقاص همگی بعدش اما

 .....دخیلند ماهان و تو امروز حال توی ای ذره که اونایی ی همه

 .....هیچکدوم از.....نمیگذرم

 .....گذشته من های دل درد و ها صحبت از ماهی یک

 .....تره گرفته و تر کالفه هرروز حامی
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 زمانی درست حاال اما بودم اومده بیرون خونه از تارا دیدن بهونه به امروز که بودم نگرانش اونقدر

 .....نشستم مرصاد اتاق در پشت نیست تارا شیفت که

 بدیلت مرصادخان و مرصاد آقا که شده نصیبم خاصش های دوستانه اونقدر گذشته یکماه این توی

 .....شده خالی مرصاد به

 حذر در چشماش به کردن نگاه از چندماه این توی که اخمویی مرد اون دیگه مرصاد من نظر به

 .....نیست بودم

 .....نیست هم ماهان دوست حتی من برای مرصاد

 .......مرده یه مرصاد

 .....باشه خوبی دوست میتونه هم جدی لحن همون با اما جدیه که مردی

 ......نداره مکان و زمان جدیتش که مردی

 .....قوی و محکمه که مردی

 خانوادش پای تا ایستاده محکم افتاده پدرش فوت از بعد که مشکالتی ی همه با که مردی

 .....نلغزه

 بود کافی فقط که زمانی درست هم اون....گذشته آرزوهاش و آینده از خانوادش برای که مردی

 .....بیاره دست به رو تالش،آرزوش سالها از بعد و کنه بلند رو دستاش

 دست از رو مهم چیز میکرد،یه بلند آرزو اون برداشتن برای رو دستاش اگه متعقده خودش اما

 ....نمیگیره براش رو جاش چیزی هیچ که میداد

 ....بره بین از آرزوهات اگه حتی....داره رو هرفداکاری ارزش که چیزیه خانواده معتقده

 خانواده داشتن و گناهی بی اثبات برای خودم از چی؟من من......فکرکردم این به من و

 .....نگذشتم؟

 .....خریدم جون به رو چیز همه و گذشتم چیز همه از که من

 ....بشه که نخواستن.....نشد اما
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 گذشته سال: توی که برادری و خواهر ترحم و دلسوزی شدم له تهمت این بار زیر من که حاال

 .....داره ای فایده چه رنجم و درد به برسه چه ندیدن منو حتی

 .....نمیخوام رو دلسوزی و ترحم این من

 ......ندادند و خواستم محبت من

 .......ندادند و خواستم باور من

 .......ندادن و خواستم عشق من

 ......بس و شد نصیبم زجر و زهر و تهمت فقط خواستم که چیزهایی ی همه جواب در

 .....حداد خانم-

 .....زدم زل بهش سکوت در

 .....هستن منتظرتون دکتر آقای-

 ......میکنم زمزمه ممنونی و میدم تکون تایید به سری

 :میگه متعجب چشمای با مرصاد اتاق به ورود با

 .....تویی میشا-

 .....سالم-

 .....خواهرته میکنی؟فکرکردم چکار اینجا سالم-

 داشتی؟ خوبه؟مشکلی حالت

 :میگم و میکشم عمیقی نفس

 ....خوبم نه...نه-

 .....یعنی خب....بزنیم حرف اومدم فقط

 .....بشین بیا-

 .....نمیومدم کاش میکنم فکر لحظه یک که میگه جدی و محکم اونقدر
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 .....بود لحظه یه همون مال فقط فکر این اما

 مه حیاط توی حتی گفتم که ای آلوده هوای شده،توی باعث صحبتی چه بدونم که آمادم من خب-

 ......کنیم صحبت بعد و خونه برسم من نکردی صبر و کوبیدی رو راه همه پانذاری،این

 و نمیمونه مخفی دیدش از که میزنم لب به لبخندی ناخودآگاه که داره حرص حرفاش توی اونقدر

 :میگه باحرص

 ....بخنده مرصاد نخندی تو.....خب آره-

 .....شادیم دل خندتون به هم ما......بنده گرفتن مسخره و خنده به همیشه

 برای حصب هرروز که میفتم جون مریم همسایه دختر یاد و زیرخنده میزنم بلند میاد که دلشاد اسم

 ........میشه ما مرصادخان نصیب دلبرانش عشوه و لبخند و میاد بالکن روی مرصاد به کردن سالم

 .....نباش ناراحت دستم از لطفا-

 .....نمیشد خونه.....میزدم حرف باید

 .....خب......نگرانم من یعنی خب

 ....باش آروم.....خانم میشا آروم-

 ......میفرستم بیرون رو شده حبس نفس و میکشم عمیقی نفس

 ......نگرانی چی از بگو بهم حاال-

 نگفتم؟......نیست وضعیتت مناسب اصال نگرانی و استرس که گفتم قبال

 ......اما گفتی-

 چیه؟ بابت نگرانی این بگو اول-

 :میگم و میدوزم دستم توی آب لیوان به رو نگاهم

 داره؟ مشکلی چه حامی میدونی تو-

 بزرگ باهاش که منی ولی بده نشون نمیخواد و نیست خوب حالش......گرفتس خیلی مدت این

 .....میفهممش شدم
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 .....نگرانشم من

 .....بابا و دایی خب یعنی.....منه بخاطر نکنه

 .......بیفته دردسر توی من بخاطر نمیخوام......نگرانم من

 .......کنه بدی بهش کسی نمیخوام

 .....گفتم بهش رو چیز همه اینکه از شدم پشیمون اصال

 ......میشه تر پریشون روز اون از که میبینم

 ......بیفته اتفاقی براش نمیخوام

 :ومیگم میارم باال رو سرم

 ......بیاد سرش بالیی نمیخوام من-

 ......بیفته براش اتفاقی من حرفای بخاطر اونم نمیخوام

 اتفاقی هیچوقت بودم نذاشته درجریانش و بودم نزده ماهان به حرفی من اگه میگم هزاربار روزی

 ....افتاد نمی براش

 ماا......بود زنده اما میزد تهمت بهم کاش.....میکرد نگام بدبینی و شک با بقیه مثل اونم کاش

 .....میکشید نفس....بود

 اینکه حداقل اما بود زندگیم همه ماهان که منی برای بود تر سخت نداشتنش شاید اونجوری

 .....میکرد زندگی

 ......داشت بچه اصال شاید......نرگس با بود کرده ازدواج االن تا

 .....حاال اما

 ......میشم ام سینه خس خس بیخیال و میکشم عمیقی نفس

 ......بیفته اتفاقی براش حامی نمیخوام من-

 ......ببینم رو خوبش رو،زندگی خوشیش ام تازنده میخوام که کسیه تنها اون

 .....کنه زندگی.....کنه حس رو خوشبختی بتونه نفر شش ما از نفر یه شاید
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 ......کن گوش من حرف به و باش آروم حاال-

 .....بذاره چیز همه جریان در رو تو زودتر هرچه بودم گفته حامی به

 ......وقتشه االن من نظر به اما بگه بهت شد راه روبه چی همه وقتی میخواست

 .....میکنیم صحبت همینجا......بیاد تا میگیرم تماس باهاش

 ......نداره وجود ای کننده نگران چیز هیچ......کنی استراحت باید تو قبلش اما

 .....درمیونه یکی خس خس با که هاتم نفس و باالست قلبت تپش.....نداره ثبات االنت وضعیت

 .....نیست حرفی که وگرنه....بزنیم حرف بتونیم تا بشی آروم کم یه بهتره

 ......شدم همراه باهاش و دادم تکون سری مطیعانه من و

 .......حرفه حرفش میدونستم خوب

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

 ......میچرخید اتاق توی تعجب با نگاهم

 .... ونرگس......آرمان.....تارا.....جون مریم.....مرصاد....حامی

 ......معصومیت و چادر باهمون......ماهانم داداش نرگسِ گل

 :کردم زمزمه آروم

 ......نرگسی-

 :گفت لرزون وصدای گریون های چشم با

 .....اومده سرت به چی......دلم جونِ-

 پیچید گوشم توی ماهان کشیدنش،صدای آغوش بابه

 "هست هم نرگس گل هست،بوی وقتی همیشه"

 "میده انتقال هممون به که هست وجودش توی آرامش این داره،انگار آرامش بودنش"

 "داره میزنه،چقدآرامش لبخند وقتی میدونی"
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 .......آرامشم اون ی همه وسعت توی االن ومن

 ......نیست غمی که انگار

 ......بادقت و منظم......بودند شده آروم قلبم های ریتم

 نرگسی؟ شده چی-

 .....نمیدونی تو رو چیزهایی یه-

 .....میدونیم ما ولی چیه پندار رفتار دلیل نمیدونی بودی گفته......بزنیم حرف اومدیم

 ......شدم خیره نرگس به بهت و تعجب با

 .....میدونست رو من بدبختی و نحس روزهای ی همه دلیل نرگس

 ......شدم دوست شماها با پدرم گیری سخت ی همه با دبیرستان دوران همون از-

 همیشه راتا و تو رویای اینکه بود،برای پزشکی دندون که خواستم برخالف......رفتیم دانشگاه وقتی

 .....کردم انتخاب پرستاری هم بود،من پرستاری

 ......برام بود بهترین هام ترس ی همه با بودن شما با روزهای

 ....وپونه.....رو تا دو شما رفاقت.......داشتم رو ماهان های توجه

 :گفت عمیق نفس یه از بعد حامی و کشید حامی گرفته غم نگاه تا رو نگاهش نرگس

 بره خواست که مرصاد.....مرصاد و ماهان.....مدرسه دوران از......داشتم داداش تا دو همیشه-

 مرع تا داداش،خودم نخور غصه گفت.....نشست شونم روی پندار برادرانه دستای اما بودم غمگین

 ......پشتتم دارم

 ......نداشتم هیچکدوم روی خاصی نظر هیچ هیچوقت

 ......اومدن بعدها که ای پونه و نرگس نه......میشا و تارا نه

 برای داشتن عجله که مردمی ی همه برعکس که دیدم رو بارونی،دختری روز یه......روز یه اما

 تا میزد قدم....نداشت عجله که بود هاش شونه روی غم اونقدر دختر اون اما بارون فراراز

 ......بشوره رو هاش بارون؛غصه
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 .......شدم دختر اون عاشق روز همون

 یرهم نفسش سالهاست برادرم نمیدونستم......داره برادرم عشق گروی دل نمیدونست که دختری

 ....دختر اون برای

 .....داشتم بودن پست حس.....شدم نابود فهمیدم وقتی

 .....برم تا کرد ردیف رو کارام ماهه یک......بیام میخوام گفتم و زدم زنگ مرصاد به

 ......گذاشتم جا سرم پشت خرابه چقدر نفهمیدم و رفتم

 .....میشد بدتر روز به روز پونه حامی،حال رفتن از بعد-تارا

 ......نبود خبردار روحشم حامی اما......حامیه عاشق میدونستیم ماهان و منو

 ......ندیدش هیچوقت....نفهمید هیچوقت حامی اما بود حامی کنار همیشه پونه

 ......نرگسه عاشق حامی میدونست و بود کنارش بود،پونه خراب حالش حامی که روزایی

 .....بدتر رفت که حامی.....بود داده دست از رو امیدش ی همه

 .....کنه خراب خونه میدونستن همه که ستاری.....شد باز پندار پیش ستار پای که بود روزها همون

 ......بودن کرده کار به شروع شرکتی توی دو هر ماهان و پندار

 ......میرن شمال ها پروژه از یکی انجام برای روز سه

 .....نشد انجام عمل روز اون البته که برمیگرده مادرت عمل بخاطر ماهان

 .......بمونه بیشتر میشه مجبور کارها حجم بخاطر پندار اما

 نمیدم،با رو هاش تماس جواب و بودم بیمارستان توی من چون و نبوده خوب پونه حال روز همون

 .....میگیره تماس ماهان

 "بگذر عشق این از زندگیت و حالت شدن بهتر برای"میگه پونه به و میزنه سر بهش ماهان

 .......مینویسه پندار برای خودکشیش از قبل پونه که ای نامه توی که ای جمله همین دقیقا

 ......فتهبی انتقام فکر به و کرده خیانت برادریش به ماهان کنه فکر پندار میشه باعث جمله همین و
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 ......میکردم نگاه بهشون غم و بهت با

 ......بود نرگس عاشق که حامی

 ......بود ماهان عاشق که نرگسی

 ......بود حامی عاشق که ای پونه و

 و داشت را ماهان به رسیدن روزشمار که نرگسی و نکند خیانت برادرش به تا بود گریخته حامی

 .....بود مرده که ماهانی

 .....کرد خودکشی که ای پونه هم باز و

 عشقش؟ یا ماهان حرف چرا؟بخاطر

 ....اما.......ماهان؟ حرف بخاطر....کرد؟به خودکشی چرا-

 ......بود کرده که حماقتی بخاطر.....نه-تارا

 ورهرط و میخواسته رو پونه خودش خیال به که ستاری پیشنهاد نبود،به پندار که روزهایی همون

 ......میاورده دستش به باید شده

 ......حالش شدن بهتر برای میده رو توپ مهمونی یه پیشنهاد پونه به

 ......میخوره نوشیدنی زیادی مقدار و.....میره همراهش پونه و

 ......میکنه تجاوز نوشیدنی همه اون از گیج پونه به و میکنه استفاده بهونه همین از هم ستار

 .......میبینه شده تموم رو عشقش و رویاها ی همه و بوده باردار که میکنه خودکشی وقتی پونه

 و محال شدن بهتر برای باید میگفت،من درست ماهان که میگه میزاره پندار برای که ای نامه توی

 ......نیاد بار به رسوایی این تا میگذشتم عشق این از زندگیم

 شده تموم رو زندگی که بود پونه این اما کنه ازدواج پونه با میخواسته بدیش همه با ستار

 ......میدیده

 ......ماهان از انتقام برای میفته تکاپو به جمله اون بخاطر که وپنداری

 .....گناهم بی داداش و من.....نفهمیدم و بودم برم و دور های آدم ی همه قربانی که منی و-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 17 غزاله | گناه بی محکوم رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

92 

 

 ......بود ریخته بهم چیز همه

 ......بود گفته را چیز همه.....بود زده حرف پندار با حامی

 .......بود شده بیمارستان راهی پندارِعصبی

 ......بود شده ستار خصوصی شاکی و

 ........بود بازشده هم باز ها پرونده ی همه

 او اام نوشته درست نسخه حتی و نداشته خبر چیزی از که گفته و داده را فرید مشخصات پندار

 ....خریده مسکن داروی

 ......میشدن حل داشتن یک به یک معماها ی همه

 ......بودند شده شروع ها بازجویی هم باز

 ......بود نداده رو خونه از خروج اجازه داشتم روزها این که بدی حال بخاطر مرصاد

 ........بود خونه توی من های بازجویی ی همه

 .....بشم محکوم گناه بی نبود قرار بار این.....باشم مبرا بود قرار اینبار

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

 ......بود دادگاه دیگه روز2

 ......پذیرفته رو جرم و کرده اعتراف ستار اینکه وجود با بود گفته بود گرفته حامی که وکیلی

 ......داشت وجود تاریخ همون توی پونه به تجاوز بر مبنی بیمارستان توی که مدارکی و

 .....کردند توصیف بد رو پونه حال که زنان پزشک دو شهادت و

 ......نشه تبرئه ستار که شده باعث موضوعات این ی همه

 ......قتل دلیل بر مبنی پندار اعترافات همینطور و

 داری؟ حسی چه میشی مبرا داری که حاال-

 :میگم و میزنم جونی کم لبخند
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 نه؟ بودم گفته بهت روز یه-

 میفهمی برگرده ورق وقتی"

 بدهکاره من به زندگی این

" 

 بلدی؟ رو کاملش-

 .....اوهوم-

 میخونی؟-

 :گفتم و زدم مرصاد آرامش به لبخندی

 ....میخونم-

 باشم؟ منم میشه-میترا

 .....عزیزم تو بیا-

 بیایم؟ ماهم هست اجازه-

 نه که چرا آره-

 ......زدم لب دل ته از و بستم و چشمام

 تنهایی روزای دختر من"

 "جنگیدم تازه عذاب هر با

 دوختم مرصاد آرام چشمان به را نگاهم

 ......شدم اوندار با حد این تا کی

 من با نگو فردا ی غصه از"

 "دیدم بدترم این از روزای

 ....آمد آرامم وحشتناک روزهای در که مردی
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 .....نفهمیدم هم خودمم که شد رفیقی آرام آرام

 رفتم جنون تا ، وحشت مرز تا"

 "نیست کم شدن دیوونه ترس از

 رفت کنار کم کم تلخ خاطرات اومد وقتی از

 کشید سرک سیاه ابرهای پشت از ماه که اونجایی تا

 تو از غیر به من و اومدی تو"

 "نیست یادم تصویر جز به چیزی

 .....شست رو ها تلخی ی همه یاد و اومد

 .....نشده؟ گیر نفس برام روزها اون کابوس که روزه چند

 روزای فکر تا اومدی تو"

 "شه وا سرم از گذشته تلخ

 .....ایستادم و شدم قوی ضربه هر با که حاال

 فرداهایم برای ایستادم مردونه هم باز بودنم بیمار ی همه با که حاال

 شم تر قوی تا خوردم ضربه من"

 ♫♫♫"زیباشه میتونه من فردای

 بسازه ای دیگه میشای من از تا افتاد اتفاقات همه شاید

 افتاد برام که اتفاقی هر"

 "داره محکمی دلیل شاید

 برگشته ورق که حاال

 شده ثابت بیگناهیم که حاال

 میبینی برگرده ورق وقتی"
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 بدهکاره من به زندگی این

 "..بدهکاره من به زندگی این

 .....کنی باور منو تو فقط اگه

 ....باشی کنارم دوستانه هم باز اگه

 عشق تا کنی باور منو باید"

 "باشه آرزو و امید سقف

 .....شدی مرحم دردم ی همه برای تو

 .....بودی من شکسته و مریض قلب دکتر تو

 میتونه تو دست مرحم با"

 "شه مداوا من عمیق زخم

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

 .....بود دادگاه روز

 ......ستارگذشت باگریه همراه اعتراف با که روزی

 .....گذشت پندار های اشک با که روزی

 ......بود درد سراسر که روزی

 ......تجاوزکرد بهش ولی داشت دوست رو کسی میشه مگه

 .......بخوای عشقت برای رو درد بودو عاشق میشه مگه

 میشا....صبرکن میکنم خواهش.....میشا-پندار

 ....میشا بریم بهتره-حامی

 ....داداش حامی-پندار

 .....شد ور حمله سمتش به و برداشت پشتم از رو دستش حامی
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 ......میکردم نگاه بهشون وحشت با

 ......میشد تکرار داشت پارک های صحنه دیگه بار یه

 .......وحشتناک های صحنه همون

 داداش؟ داداش؟کدوم......ببند رو دهنت-حامی

 رو؟ کشتی؟ماهان رو برادرمون شک یه بخاطر تو

 کردی؟ خراب رو میشا زندگی شکت بخاطر

 عوضی؟ میمرد؟؟آره داشت میدونی

 به ات بودن گرفته رو دستاش دیگه مرد یه و مرصاد که رفتم حامی سمت به نفس نفس و ترس با

 .....نره پندار طرف

 ....حامی....حا-

 جانم؟-

 .....نیست خوب حالم....حال....بریم-

 .....شنیدم جمله یه فقط و برداشتم قدم باهاش شد محافظم که مردونش دستای

 .....دیروزم مرد از

 .....برادرم قاتل

 ....ببخش زندگیت کردن خراب برای منو-

 .....ببخشم آرزوهام کردن خراب برای رو تو من اگه

 .....ببخشم بدم حال و بیماری پیشرفت بخاطر رو تو من اگه

 .......ببخشم تحقیر و درد همه اون بخاطر رو تو من اگه

 ........دیروزم مرد نمیبخشمت برادرم کشتن برای هیچوقت اما

********************************************** 
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 جون مریم-

 .....جانم-

 ....نمیومدیم کاش.....میشن عصبانی دستمون از-

 .....داریم خرید بود،کلی الزم.....نباش نگران تو.....مادر نه-

 .....نداریم الزم چیزی ماکه اما-

 داری؟ مناسب لباس تو بیاد مهمون یه میگه؟االن کی-

 خترد بدو.....کنیم تموم رو کارمون کجاییم نفهمیده مرصاد تا بیا و کن سکوت پس.....خب نداری

 تنبل

 .....رفتم دنبالش به و زدم خندی تک

 .....میده رو بهار اول روزهای بوی بودنش

 ......داره رو عزیز های مهربونی بوی

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

 تا ناز،چند جین شلوار تا خوشکل،سه مانتو تا وچند کفش جفت چند شامل که خرید عالمه یه با

 .....اومدیم بیرون پاساژ از خونه برای خوشکل لباس

 ......نکردم خرید پاساژها اینجور توی دیگه میشد سالی چند

 ......مهدیس نامزدی ازبعد درست

 اهایج کردبه استفاده نمیشد دیگه قبلی از و داشتم نیاز خیلی که مواردی در فقط بعد به اون از

 .....میخریدم رو میخواستم که چیزی اون و میرفتم بازار وجمعه ارزون

 .....کشیدم گذشته سال سه از آهی

 .....نبود خرید من درد

 ......نبود پولی بی من درد

 ......نبود کارکردن من درد
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 ......بود خانوادم توهین و بدبینی من درد

 .....بود مردم بد نگاه من درد

 .....بود خانوادم اعتمادی بی من درد

 .....اومدم خودم به جون مریم کردن صدا با

 عزیزم؟ خوبی-

 ....جون مریم خوبم-

 هاپیرمرد عین و فهمیده پسره این که بریم سریعتر بیا.....نبود حواست کردم صدات بار چند-

 .....کرده شروع رو غرغرش

 .....خدابیامرز نبود غرغرو که باباش واال

 .....خندیدم بلند صدای با جون مریم حرف به

 ....میشه همیشه از جذابتر و میره هم توی خوشکلش اخمای بازم بفهمه مرصاد اگه

 .......شدم اخماش همین عاشق منم کنم فکر

 ....غیرممکنه....نه نه....گفتم؟من چی االن من......عاشق؟

 .....بشم عاشق میتونم چطور نیست امیدی هم بودنم زنده روز یه به که منی

 .....مرصاد کاملی به مردی عاشق اونم

 .......افکارم به میزنم پوزخندی

 ......ندارم مرصاد درباره هم رویاپردازی حق حتی من

 ......هاست بهترین الیق مرصاد

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

 مامان؟ شماروببرم من که بگید بیرون برید میخواید وقتی بگم چندبار-

 نمیدید؟ گوش حرفم به چرا
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 پسرم؟ شدی آژانس راننده شما کی از جان مامان-

 مامان؟-

 به و دادم باال رو ابروهام و کردم ای خنده هم من و رفتم مرصاد برای ای غره چشم جون و مریم

 ....رفتم اتاق سمت

 ......بخنده باید کی نخندی تو اگه خب آره-

 خوردی؟ رو داروهات

 :گفتم لبخند با و نشستم تخت روی

 .....نیست هم اشتباه همچین جون مریم حرفهای میکنم فکر که حاال میدونی-

 .....کشید هم توی رو بودم عاشقشون که اخمایی

 .....میشا شو خفه....شو خفه

 مثال؟ گفتند چی خانم مامان-

 .....دادم باال ابرویی

 خب؟-

 .....نبوده اینجوری اصال بابات خدا بنده البته.....غرغرویی پیرمردها شبیه شما گفت-

 .....رفتی کی به نمیدونه خدا بنده جون مریم

 گفت؟ مریم مامان-

 .....داره حق خدا بنده خب البته....بله-

 .....شنیدم زیاد رو بابات اخالقی خوش تعریف من

 .....غرغروام من که.....اینطور که اِ-

 .....کیه غرمیزنه وهی میره هم تو اخماش درمونش دارو موقع که اونی بعد

 ......جنابعالی مثل یکیه اونم-مریم
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 رو خونه همه خندشون مرصاد و رسیده تازه حامی و شدم خیره جون مریم به گردشده چشمای با

 ......برداشت

 .....میکنی یکی به دست خانم بامامان دیگه آخ آخ-

 .....بگیر تحویل بفرماخانم

 ......رفتن بیرون باخنده انداخت حامی شون دور دستی و داد تکون خنده به سری دوباره و

 ......شدم خندهاشون مات من و

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

 ......اومدم بیرون موردعالقم کتاب از رو سرم در باصدای

 ....بفرمایید-

 ......داریم مهمون عزیزم-

 .....منتظرتم....بیا و بپوش رو مناسبت لباسهای از یکی

 ......بست رو درب بزنم حرفی من اینکه از وقبل

 .....بلندشدم تخت روی از و گذاشتم کنار رو کتابم تعجب با و دادم باال ابرویی

 ......بودم شده خسته خیلی آلوده هوای و خرید بخاطر امروز

 .....کنم استراحت فقط و فقط تا اومدم اتاق به دکترمرصاد دستور داروهام،به ناهارووعده از بعد

 ......پوشیدم یشمی شال و مشکی مشکی،شلوار-یشمی تونیک یه

 ......رفتم سالن سمت به

 ......یانه هست مناسب لباسم بدونم تا هستن کی مهمونها میدونستم حداقل کاش

 .....نیاد خوشش من از مهمونشون شاید.....باشم من داره لزومی چه اصال

 .....میرفتم و میتونستم کاش......شدم جل اینجا اومدم خودم من
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 ناراحت دستم از حامی و جون مریم اینکه هم و ندارم موندن برای جایی هیچ هم که افسوس اما

 وعم با بودم تاراخواسته از من که قبل دفعه مثل.....میخوره گره بیشتر مرصاد اخمای و میشن

 ور اخماش مرصاد و پاکرد به غوغا حامی و سرکارم برگردم من هست امکانش اگه که کنه صحبت

 روبراه حالت تا میکنی استراحت فقط االن اما برگردی اونجا میتونی همیشه"گفت و کشید هم توی

 "بشه

 ......خورد بود زده زل درسالن به که غمگینی های چشم به نگاهم سالن به باورود

 ......چرخوندم سالن توی ناباور رو نگاهم

 مامان)زندایی(...حامی ابای ب)دایی...تارا.....آرمان....آرش. ...مهدیس...ماکان....مامان....بابا

 (....حامی

 .....بکنه اینکارو من با جون مریم نمیکنم باور

 ......بکنه اینکارو من با مرصاد،عشقم نمیکنم باور

 ......بکنه اینکارو من با هم عزیزم حامی نمیکنم باور

 .....میچرخم

 .....بمونم نمیتونم

 ......برم اینجا از باید

 .....نیست اینجا دیگه من جای

 .....دخترم نرو-

 ......میپیچد درگوشم دخترمش

 "برادرکش" بود گفته من به هست یادم

 "دخترکثیف" بود گفته من به هست یادم

 "رزه**ه دختره" بود گفته من به هست یادم

 .....ندارد میشا اسم به دختری بود گفته من به هست یادم
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 ......بود گفته من به هست یادم

 را روزها آن لحظه به لحظه ی همه.....چیز همه هست یادم

 ....انگیز نفرت....پررنج....پردرد روزهای آن چیز همه

 .....میروم

 میروم قلبم کوبنده های تپش با

 ......میروم بلند های باقدم

 .....میروم شتاب با

 .....بپیچد دردناکم جانِ و درگوش بیشتر هایش گفتن"دخترم"تا نمیمانم

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

 ......کشیدم بیرون زیرتخت از رو ساکم باعجله

 .....بایدبرم......کنم جمع باید

 چکارمیکنی؟ داری میشا.....میشا-

 :برگشتم سمتش به

 ...بشه نزدیکم کسی نمیزاری گفتی.....کردم اعتماد بهت-

 .....میشدم گور و گم داشتم خودم که من

 ح....عزیزم باش آروم-

 ....میشم خفه دارم.....نمیتونم-

 نمیدونی.....کشیدم چی من میدونی تو

 .....داشت درد چقدر ها آدم کثیف نگاه میدونی

 .....داره درد چقدر ساله63-53یاهمسایه محل سوپر داشتن نظر میدونی

 .....نشنیدی و ندیدی رو هیچکدوم چون.....حامی نمیدونی نه
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 .....دخترم میگه امشب که زنی توسط خوندنم رزه*ه.....داشت درد همه از بیشتر چی میدونی اما

 ....کردن خوردم ناکس و کس جلو.....نخواستن منو خودشون

 .....شدم؟؟ بیمارستان راهی پدر اصطالح به همین ناحق کتکِ از بار چند میدونی

 ......شدم زنده و مردم اتاق اون توی تنهایی سال سه میدونی

 کس هیچ و بود خراب چرا؟شوفاژاتاقم میدونی......زدم یخ زمستون سرمای توی سال سه میدونی

 .....نفهمید

 .....گذشت؟ چطوری سال سه میدونی

 ......میزنه نفس نفس ازآب بیرون که ماهی مثل.....بودم آورد کم نفس

 آوردم باال رو نگاهم گرمی حجم توی فرورفتن و صورتم روی اکسیژن ماسک نشستن با

 :زد لب دید،آروم که رو نگاهم

 ...شد تموم چی همه.....شد تموم-

 خودش مثل درست....زدم لب.  برداشتم رو ماسک

 ....نزار تنهام-

 :زد آرومی لبخند

 نباش نگران....نمیزارم-

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

 :مرصاد

 ور میشا خانواده دور یه تارا که رفتم سالن طرف به و سپردم میترا به رو میشا،اون باخوابیدن

 .....کرده پهن آویز رخت روی و شسته

 ......بوده همین هم من آخری لحظه کردن خبر و اومدن از هدفش اصال

 ....دارم میشا به حسی چه میدونست خوب
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 ....اینجارسوندینش به ذره ذره شما....نیارید دلیل من برای بهتره-

 ....بزارید تنهاش دیگه بهتره شده،حاال ثابت بودنت خانواده.....کردید زجرکشش سال سه

 ....کنید تمومش بهتره-

 بیمارستان بدیم انتقالش باید.....خبرکردم آمبوالنس

 مرصاد؟-حامی

 :زدم زل بهش ناراحت

 .....نداره ای دیگه ناراحتی و استرس کوچکترین تحمل گفتم بهت امروز-

 ......انداختی راه نمایشی همچین تو اونوقت

 ور تحملش....حامی کن دورشون میشا از.....بدن تاوان باید گفتی که هستن هاهمونایی آدم این

 حامی میاره نداره،کم

 ......بدیم نذارازدستش

 ......حامی بدم ازدستش نذار

 .....بدم دست از رو شیطنتاش دیدن برای میمردم بچگی از که رو دختری نذار

 ......بشم شرمنده رفیقم جلوی نذار

 .......بدم دست از رو عشقم نذار

 .......رفیق نذار

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

 ......نبود مستقیم صراطی هیچ به میشا

 .....نیست عمل برای دلیلی میگفت.....نبود عمل به راضی اصال

 ......میکردم کاری باید من و

 .....کنم صحبت باهاش خودم بتونم تا بودم کرده بیرون رو همه
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 ....مرصاد خستم....کنم تحمل رو عمل نمیتونم.....خستم باورکن مرصاد-

 ......بزنم حرف ای دیگه چیز درباره اومدم من اما.....میدونم-

 افتاده؟ شده؟اتفاقی چی-

 .....بود خورده گره اش پی و رگ در سال سه این در اضطراب و تشویش این انگار.....بود نگران

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

 :میشا

 افتاده؟ شده؟اتفاقی چی-

 ....نهنک....افتاده اتفاقی دوباره نکنه...بودم نگران

 ......کنم تعریف قصه یه برات میخوام-

 ......زدم زل چهرش به مشتاق و کشیدم راحتی نفس

 ......داشتم رفیق تا چند بودم که بچه-

 .....بودیم اونا مادربزرگ همسایه ما و داشت مادربزرگشون با فامیلی نسبت یه مادرم

 .....بودن برادرم.....داشتم دوست خیلی رو حامی و ماهان من

 رفیقش که کسی حتی نبود درامان شیطنتاش از هیشکی که بود نفر یه وسط اون اما

 .....داشتیم رو هواش جا وهمه وهمیشه بود کوچیکتر ما از چندسالی.....بود

 رو دختر اون چقدر میدونستم خوب اما بود سالم71 آرزوهام دنبال برم میتونم گفت بابا که روزی

 .....داشتم دوست

 ....رو خندیدناش...رو زدنش حرف....رو شیطنتاش

 هن بابا به نمیتونستم....بودم مجبور اما بشم دور ازش نمیخواست دلم هم سالگی71همون توی

 .....بگم

 ......موند دلم اما رفتم

 .....پرسیدم رو حالتون جمعی مریم مامان از قبلش.....بیام میخواستم وقتی بعد سالها
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 .....کنارشه من بجز کسی....دیگست کسی نامزد شیطون دختر اون گفت اون

 .....آوردم بهونه و موندم....نیومدم

 .....زده تهمت گل برگ دختر اون به نامرد یه گفت.....شده چی گفت و زد زنگ داداشش

 .....عمل تا چندین و داشتم قرارداد.....بیام نمیتونستم

 دست ازش نمیتونم.....هست و بوده من عشق دختر اون.....کردم تالشمو ی همه اومدم وقتی

 ....بکشم

 ....میکنم اشتباه....نه نه...منه با اینها ی همه.....زدم زل بهش شوکه

 کیه؟ دختر اون....اون-

 ....من بهار همیشه گل.....عزیزم تویی-

 .....دارم و داشتم دوسش همیشه که کسی

 خواهش یه......دارم درخواست یه ازت هم حاال

 ......زدم زل بهش ناباور.....زدم زل بهش و متعجبم هنوز

 .......بوده عاشقم مرصاد کنم باور میتونم چطور

 ........عاشقمه مرصاد باورکنم میتونم چطور

 .....باشمت داشته بزار نداری دوسم اگه حتی.....میشا کن ازدواج من با-

 .....باش خونم خانم....باش من با فقط......بشی عاشقم که میکنم محبت بهت اونقدر

 ....نه یا میمونم زنده نیست معلوم....نیستم سالم من...من-

 :گفت و گذاشت صورتم طرف دو رو دستاش

 .....میشی خوب....میشی توعمل......هیسسسسس-

 .....میزنه لبخند بهمون بچگیامون مثل زندگی دیگه بار یه

 میگی؟ چی حاال
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 بود مرموز برام روزاول که شدم مردی اخمای عاشق من.....کنی عاشقم تو نیست نیازی-

 .....دادم جاش مریضم قلب توی و شد همراهم....شد رفیقم....یواش یواش.....اومد

 ......مرصاد دارم دوستت

 .....برگشتیم عقب به هایی دست زدن کف باصدای

 امی ح...آرمان....تارا...میترا....جون مریم

 ......بودن کنارم دردناکم و غمگین لحظات که اونایی همه

 .......ساختن خانواده برام که اونایی ی همه

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

 .....روبازکردم چشمام اطرافم باصدای

 خانم؟ عروس کردیم بیدارت-

 :گفتم باخجالت

 ....عمو سالم-

 ....میزد حرف باخاله داشت عمو پس.....شد وارد که دیدم رو آرام خاله که نشستم آروم

 .....خاله سالم-

 دبای.....گرفتم وقت مرصاد و بداخالقت عمو ازاین چندساعتی یه که پاشو....من عروسک سالم-

 ....برسیم کارامون به زودتر

 .....شد وارد سروصدا با تارا که بودم خاله حرف فکر توی

 .....جون مامان خدمتم به آماده بنده......کردم عوض کریمی با رو شیفتم من-

 شد73 ساعت.....آرایشگاه برسیم زودتر باید......برسه مرصاد تا کن آماده رو میشا....عزیزم بیا-

 ....بجنب کم یه....کنه حموم خونه بایدبری هم اول.....محضر قرارداریم سه مادر،ساعت

 محضر؟؟؟-
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 سرش کالهی چه بفهمه اینکه از تاقبل بشی؟باید اخمو پسره اون زنِ قراره کجا پس دیگه آره-

 خواهر میمونی دستم رو وگرنه.....بندازیم بهش رو تو رفته،زودتر

 ......میکرد نگاه تارا به داری خنده های اخم با مرصاد به رو نگاهم

 .....جاداره سربنده رو خانمم.....نکن اذیت منو تاراخانم،خانم-

 .....رفتند بیرون باخنده وهمه

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

 ......نداشت ای فایده گفتم که هرچیزی

 ....عمل بعد....عقد اول......بود یکی مرصاد حرف

 ......پرسیده نظرمن درباره ازحامی هم اون و کرده صحبت پدرم با بود گفته

 ......خیرکردن دعای برایمان مادرم پدرو بود گفته

 بدون سال33که منی به تهمت بااولین سال2 که میزد؟همانی حرف خیر دعای خیر؟ازکدام دعای

 .....کردم زندگی لغزشی و خطا کوچکترین

 .....دادم روبیرون نفسم

 .....خب کمکت بیام کن باز بابا.....میشا نشد تموم-

 داخل بیا....تمومه-

 ....عجب چه-

 لباس؟ خرید سراغ بره کرده وقت کی مرصاد نمیدونم-

 .....میتراگفت.....داشته آشنا جون مریم.....نمیدونم-

 لباس جنس از هایی گل هاش آستین که زیبا یاسی مجلسی لباس یه.....دوختم لباسم به رو نگاهم

 .....بود

 کرده درست بسته نصفی و باز نصفی رو موهام.....بود شده استفاده موهام برای گل همون از و

 .....بودن
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 ......دوختم مهدیس به و گرفتم روازلباسم نگاهم صدا شنیدن با

 و آرمان سخت مراحل تمام در که بوده اون همیشه سال سه طول درتمام گفت آرمان که خواهری

 .....کرده خراب رو تارا

 ......روخبرکنه آرمان خواسته ازآرش اینکه یا و خودش یا

 میحا و مرصاد سراغ ببینم،هرروز رو کسی نمیخواستم و بودم جون مریم خونه که مدتی ودرتمام

 .....ببینه رو من و بپرسه رو حالم بتونه تا میرفته

 ......شد سالم سه دلتنگی سهم خواهرانش وآغوش اومد سمتم به دید که رو نگاهم

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

 .....داشتم دوستش که مردی به......دادم را بله

 .......داشت دوستم که مردی به.....دادم را بله

 خوشبختم بود خورده قسم برادرم ابدی خانه کنار پیش ساعت7 که مردی به......دادم را بله

 ....نمیکند رها را دستم میکند،که

 با....کسیم بابی....خانوادگیم بی با....بود کرده قبول چیزم همه با را من که مردی به.....دادم را بله

 ....بیماریم

 .....میکنم ثبت خاطرم در رو دنیام زن خوشبخترین من میکنم حس که امروز

 ....داشتن را عشقش برای.....بودن مرصاد با برای.....دارم زیادی آرزوهای مطمئنم امروز

 میکنه؟ کجاسیر خانمم-

 ....بمیرم نمیخوام من...من....مرصاد دارم آرزو کلی.....میشمرم رو آرزوهام دارم-

 .....میدیم انجامش عمرمون آخر تا دونه دونه رو همشون عمل از بعد....بشمر رو آرزوهات ی همه-

 .....نمیزاری تنهام عمل اتاق توی که تو-

 ....ندارم رو دلش....ندارم رو کردنت عمل قدرت گفتم فقط-
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 قول.....نمیکنم رها هم لحظه یه رو دستت دادم قول داداشم به امروز همین.....هستم پات به پا اما

 ....خانمم میدم

 .....کرده درحقم که لطفی ی همه برای خداروشاکرم من و

 .....است هرسختی،آسانی از پس که گفت درست و

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

 .....دنیاست روز ترین سخت امروز

 .....نمنبی رو شیرینش صورت هرگز شاید.....بازنشن هرگز ببندم،شاید که رو چشمام میدونم خوب

 .....نکنه مجازاتم امروز هام ناسپاسی ی همه بخاطر خدا کاش

 داشتی؟ کاری من با خانم آبجی جانم-

 ......حامی بزنیم حرف باید-

 میکنه؟ نگاه منو میرغضب مثل شوهرت که حرفیه جانم؟چه-

 ....کن گوش فقط و نگو هیچی لطفا....حامی دارم ازت خواهش چندتا-

 .....میگفتم باید اما خودم برای بود سخت....گفتم که داد تکون تایید به سری

 .....ندارم آرامش باشم هم دنیا اون بشه اذیت اگه میدونم....باش مرصاد مراقب نبودم اگه....اگه-

 :غرید زیرلب

 ....باش بدعنقت شوهر مراقب پاشو خودت خب-

 :وگفتم زدم لبخندی

 خاص جای یه نیست نیازی اصال.....کن خوشبختش هممون بجای....شده اذیت خیلی نرگس-

 ....بشه همراهت بخوای ازش صداقتت ی باهمه کافیه کنی،فقط خواستگاری ازش

 ....هستم چاکرشم-

 اونجاهم نذار....بیان سرخاکم ها آدم اون از هیچکدوم نذار.....مُردم اگه.....خواستم وآخرین-

 ....بدن عذابم
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 .....بدم یخیل بگی شاید.....ایم کینه من بگی شاید

 .....نمیشه صاف باهاشون قیامت قیام تا دلم.....کنم صاف باهاشون رو دلم نمیتونم اما

 .....کنم فراموش کشیدم که رو دردهایی نمیتونم

 ......کنم فراموش رو هاشون تهمت نمیتونم

 .....بگذرم ازشون نمیتونم

 ......کنم حاللشون نمیتونم

 روی اونقدر....زدن زخم هم اونا اما داشتم درد...داشتم غم.....بودم داده ازدست رو داداشم من

 پاک روگرفته تنم ی همه عفونت این.....کرده عفونت که نداشتم مرهم و پاشیدن نمک ها زخم

 .....نمیشه

 بیرون بیا سالم اما....نبخششون...رو چیزی هیچ....نکن فراموش-

 .....بساز رو زندگیت ها آدم اون بدون اینبار

 .....دایی های خوشکل واسه زدم صابون رو شکمم االن از من

 :گفت و زد چشمکی

 ......نخورده منو دراکوالت شوهر اون تا برم-

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

 .....بعد سال2

 .....گذشته سال سه

 .....تاحاال و بود کنارم عمل لحظه به لحظه و نکرد رها رو دستم که موقعی همون از

 ......رضا امام حرم بریم و بیرون بیام سالم که بود نذرکرده مرصاد

 .....میکنه درست تاریخ همون توی هرساله که بود کرده ای رشته نذرآش جون مریم

 ......افتاده ها اتفاق خیلی
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 ......میشه سالی3.....کردند ازدواج حامی و نرگس

 .....زیبایی الهه معنی به....آرمینا اسم به ناز و شیطون دختر یه....دارند ساله3 دختر یه آرمان و تارا

 خیلی....نازمن کوچولوی مهبد.....مهدیسه کپی که پسر یه.....دارند ماهه6 پسر یه آرش و مهدیس

 ....شیرینه خیلی

 .....کرده ازدواج همکاراش از یکی با میترا

 ....میکردیم کار باهم بیمارستان توی.....میگذرونیم رو خوبی روزهای مرصاد و من

 .....میرسم آرزوم به دارم باالخره میکنم حس......دارم خوبی حس روزها این

 .....ام حامله اینبار مطمئنم.....خوشحالم خیلی ولی نگرفتم رو آزمایشم جواب هنوز

 .....رفتم بیرون و اومدم خودم به مرصاد مداوم های صدازدن باصدای

 .....مرصاد جانم-

 :گفت و گرفت جلوم رو ای برگه عصبی

 میشا؟ چیه این....چیه؟ این-

 :گرفتم دستش از رو برگه

 .....ببینم بزار.....چیه چی-

 شده؟ چی میگم.....میگه تبریک بهم دیدم رو آزمایشگاه دکتر-

 .....دادن آزمایش امروز.....بارداره خانمتون میگه

 .....نشست لبم روی لبخندی

 .....مرسی خدایا وای....میگی راست-

 .....نابودیمونه حکم برگه این....نخند....میشا نخند-

 میگی؟ داری چی....مرصاد...م-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 17 غزاله | گناه بی محکوم رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

113 

 

 نگفتم صدبار احمق منه بشی؟مگه حامله نباید عملت از بعد سال5 تا نگفته تو به دکتر مگه-

 ....باش مواظب

 ....خوبه حالم....نمیکنم مصرف خاصی داروی من-

 ......مهبد مثل پسرتپلی یه.....میخوام آرمینا مثل ناز دختر یه منم.....میخوام بچه منم

 بین از تو شدن اذیت از قبل رو بچه این باید االن ولی داریم وقت هنوزم ما....خانمم...عزیزم-

 .....ببریم

 :شد حبس سینم توی نفس

 ...بمیرم اگه حتی....نمیکنم اینکارو.....ممکنه غیر-

 :بعد ماه8

 .....گذشته ماه8 روز اون از

 ......نذاشتم عقب هم قدم یک موضعم از

 .....وقتشه االن و......میومدن دنیا به باید من دوقلوهای

 .....باش مراقبشون میکنم خواهش...نبودم اگه....مرصاد-

 از تو....خانمم آفرین.....نکن هم فکر نبودن به حتی.....باش هات بچه مراقب بیرون بیا خودت-

 .....برمیای پسش

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

 .....بازکردم رو سنگینم چشمای اطرافم صدای با

 .....نازن چقد نمیدونی وای-

 .....خانمم بیدارشدی-

 ....مرصاد-

 .....ها بچه-

 نباش نگران خانمم خوبن-
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 .....میشا خوشکلن چقد نمیدونی وای-تارا

 ......منه عروسه دخترت بگم االن همین-مهدیس

 .....جوون جاری تو تپل پسر به بدیم آوردیم راه سر از رو دخترمون مگه-تارا

 .....آوردن رو ها بچه که میخندیدیم کلشون کل به

 مادر؟ بزاری میخوای چی رو اسمشون-جون مریم

 ......جون مریم برگردوند بهم ماهانمو دیگه بار یه خدایا.....ماهک و ماهان-

 .....مادر خیره قدمشون-

 ......زدم شیرینش دعای به لبخندی

 .....برسم امروز شیرینی به که گذروندم رو ها سختی اون ی همه

 ور زندگی طعم نذاشتن که اونایی برای....برادرم برای خالی هم هنوز قلبم از جایی یه بااینکه

 .....بچشم و بچشه

 .....راضیم امروز اما

 ....دارم که عشقی داشتن به راضیم

 .....هستن ام آینده که هایی بچه داشتن به راضیم

 ......خانوادم داشتن به راضیم

 باقیست همچنان دفتر،حکایت این آمد پایان به

 یانه بود خوب نمیدونم

 یانه نشست هاتون دل به نمیدونم

 .کردید همراهی رو من اینجا تا اینکه از ممنونم اما

 31/31/:1 پایان

 (پ.فاطمه)17غزاله
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 http://www.forum.98ia.com/t1257154.html: تایپ منبع

www.negahdl.com 

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 یا رمانها که میخواهید و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که صورتی در

 با ما و همراجع ما وبسایت به میتوانید شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در شعرهایتان

 بگیرید تماس
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