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..دروغ است تو باور نکن مثال خود من هرروز ،دوباره  شودیعاشق م کباری:آدم فقط  دیگویم یرسیکه م یهر کس به

 شومی،عاشقت م

 

 خدا بنام

 

 یبهش بگه بابا چ ستین یکیخله آخه  یماندانا نیزنگ خورد،هوووف باز ا میتختم نشسته بودم که گوش یرو

 تم به گذشتمپرت کردم اونور چون اصال حال و حوصله بحث و کل کل باهاشو نداشتم داش ویاز جوونم..گوش یخوایم

رو  و انتقامم مونمیهستم،زنده م رمیاز رو نم من یکه درحقم کردند ول یکه باهام کردن به نامرد یبه کار کردمیفکر م

 دنیبه گند کش مویکردن و زندگ یکه باهام باز ییاز تمام اونا رمیگیم

 

وان و پر کردمو نشستم توش بازم  امیحال و هوا در ب نیاومدم و بلند شدم رفتم حموم تا از ا رونیفکر گذشته ب از

د نبود رنگ ب افمیق نهیجلو آ ستادمیلباسام ا دنیبعده پوش رونیاومدم ب یربع آبتن هیبعده  کردیفکر گذشته ولم نم

دخترا..اخالقمم قبال  یدر کل خوب بودم مثل همه  بود کیبود دماغمم کوچ دهیدرشت و کش ،چشامیپوستم گندم

 بهتر شدم کمیافسرده که با دکتر و دارو  کیشدم به  لیتبد یاتفاق لعنت بعده اون یبود ول طونیش

 

ر بخاط یحقوق بخونم ول خواستمیدر واقع م خونمیحقوق م کننیفکر م ایلی؛خ دونهینم یشکیو ه هیافسر رشتم

خواهر خل و  هیگل دارم با  یکه تو درونم شعله ور بود وارد نظام شدم .از خانوادم بگم براتون دوتا داداش ها یانتقام

کردم  فیتعر یبسه هر چ گهیسالمه خب د22 دممسالشه خو19سالشونه خواهرمم29چلم داداشام دو قلو هستن و
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راست رفتم سمت هال بابام و داداشام  هینه!!از اتاقم خارج شدم و  ایهست  یکس نمیدور تو خونه بزنم بب هیبرم 

 زدم پس کله دوتا داداشام و نشستم دونهیتو آشپزخونه بود رفتم  شهیثل هممامانمم م کردندیداشتن فوتبال نگاه م

 :فتمو گ ششونیپ

 

 !؟وونهیخله و د یاحوال داداشا_

 

 چه طرز حرف زدنه؟ نیا مایهفت سال ازت بزرگتر یناسالمت یکشی:تو خجالت نماحسان

 

 میبابا بزار خوش باش الیخیب_

 

 ؟یآبج گنیبه تو هم م یپرو شد میرو داد گهید نهی:همحسام

 

 مواظب باشا مگه من چمه... یاوهوک_

 

 ..یردک دایدست به زنم پ ای،تازگیزک یادبا گفت یبگم به ب یادبم که چ ی،ب یکه هست وونهی؛د ستی:چت نحسام

 

 .رفتم شدمیداداشا اگه نبودن واقعا نابود م نیا نییخنده سرمو تکون دادمو از جام بلند شدم واقعا نعمت ها با

 از پشت بغلش کردم و گفتم: شستیآشپزخونه تا به مامانم سر بزنم داشت ظرف م

 

 !؟؟یاحوال مامان خانوم گل ؛چطور_
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 دستمو از دور کمرش باز کرد و روشو به طرفم برگردوند و گفت: مامان

 

 :خوبم دختر گلممامان

 

 شکر یاله_

 

تم گرف میاز آشپزخونه خارج شدم و رفتم تو اتاقم تصمبوس گنده از رو لپش برداشتمو  هیاز حرف زدن با مامان  بعد

 برداشتمو شماره شو گرفتم با بوق دوم جواب داد ویبه ماندانا زنگ بزنم گوش

 

 دلم هزار راه رفت.. یهست یخودم کفنت کنم ؛کدوم گور ی،الهینینب ریخ ی:الهماندانا

 

 !!یزنیسره حرف م هیتازه کن؛بابا چه خبره  ینفس هیبابا ماندانا جان  یا_

 

 ؟ یدادیرو دستت چرا ماسماسکتو جواب نم وفتمیم کنمیسکته م یگینم شعوری:خب اخه بماندانا

 

 جوونم.. ال،ماندانااایخیکار داشتم ب_

 

 ؛باشه بابا خر شدم کارتو بگو؟ یباز نفله مهربون شد هی:چماندانا
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 تو رگ!! میناهارم بزن هیبخدا ؛ دمیدودور پوک میبر یایم_

 

 به حساب تو.. یول می:باشه برماندانا

 

 باشه بابا سگ خور_

 

 دم درم . گهیساعت د مین یهان ی:اوکماندانا

 

 یعاشقتم ،بووس با ییوا_

 

 ی:گمشو باماندانا

 

 هی داشت با ییکه کمربند طال دیسف یمانتو هیبا  یمشک یشلوار دمپا هیکردم  دایآها پ\-بپوشم : یحاال چ هوووف

،از همه  رونیاز اتاقم ب دمیکرم و برق لب زدم و پر هیپام کردم و  ممیمشک یسرم کردم صندال ریحر یشال مشک

زود از  دمیکه رس دمیطبقه همکف فهم گفتیکه م یزن یکردمو دکمه آسانسور و زدم و وارد شدم با صدا یخداحافظ

 هیکت نشیاونجا و به ماش ستادهیاپسرکش و پیماندانا با به ت دمیکه د دمیدو رونیشدمو به طرف ب ادهیآسانسور پ

تصادف  شیهفته پ هیرنگ بود و چون  ییبدون صندوق آلبالو206من  نیصندوق دار بود و ماش206 نشیداده ماش

بعد از  میشاپ راه افتاد یو به طرف کاف میماندانا و بعد از سرو کله هم زدن نشست شیگاهه ..رفتم پ ریکردم هنوز تعم

 بعد از سفارش دوتا قهوه ماندانا گفت میو نشست میشاپ رو انتخاب کرد یکاف یجا نیدنج تر دنیرس
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 :روشا؟؟؟ماندانا

 

 هووم!_

 

 ؟؟؟یکنیفکر م انی:بازم به شا ماندانا

 

 ؟یپرسیم یسوال نیگفتم:چرا همچ الیخیب

 

 :خب برام جالب بود بدونم..ماندانا

 

ر بهش فک تونمیبازم م دیبه گند کش مویو زندگ که بهم کرد یبعد از اون همه نامرد یکرد کنم؛فکرینه فکر نم_

 کنم..؟!

 

 حق با تواء... یگی:نه خب راس م ماندانا

 

 که هیکس انیبودم ..شا انی.منکه همش تو فکر شا میحرف نزد چکدومیآوردن و تاتموم شدن قهوه مون ه سفارشارو

عشق  هیکه اون  فهممینگاه عاشقش شدم البته االن م هیو با  دمیو د انیسالم بود شا 18یوقت ادمهیتو گذشتم بود 

 دممریداشتم م یگفت که دوسم داره از خوشحال بهمو  شمیاومد پ انیشا ینبود بلکه هوس بچگانه بود وقت یواقع

 ششیبهم زنگ زد و گفت :برم پ انیروز شا هیمنه خرم اعتراف کردم که دوسش دارم خالصه بعد از سه ماه رابطه 

 یمیچون اونموقع ها با احسان صم انیشا شیپ رمیت و حوصلش سر رفته منم زود به احسان گفتم که مخونه تنهاس

خونشون سه تا پسر هست  دمید انیشا شی.از خونه خارج شدم و رفتم پ دادمیبهش اطالع م داموبودمو رفت و آم
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 هیچ شیمعن دونستمیهارو م تیموقع نجوریبودم خب باالخره هجده سالم بود و ا دهیهم تعجب کرده بودم هم ترس

م و لبخند زد هیو  انیش شایکردم خونسرد باشم و رفتم پ ی!!سع هیماجرا چ دیفهمیم شدیم ینطوریا یهر کس یعنی

 گفتم :

 

 ؟؟ییتنها یتو که گفت زمیعز_

 

بود  نیخونه هم نیتو به ا دنیلحن فوق العاده سرد گفت:آره گفتم تنهام چون تنها راه کش هیپوزخند زدو با  انیشا

تا  انجیا کشمتیوگرنه اونقد م یبر زارمیم یبه هرکدوممون برس مینزن که حوصلتو ندارم چهار نفر یحاالم زر اضاف

 یوفتیبه غلط کردن ب

 

از اون پسرا اومد  یکینبود  یخبر چینه انگار ه یبشه ول یمعجزه ا هیکه  کردمیبودم همش خدا خدا م دهیترس واقعا

 و غیبه ج یاون توجه یتا دست از سرم برداره ول کردمیتقال م زدمویم غیو منو برد اتاق هلم دادو افتادم رو تخت ج

زد آروم آروم اومد و لباشو گذاشت رو  مهیرو تخت و روم خ تادباز کرد و اف رهنشویپ یدکمه ها کردیمن نم یداد ها

سرخ  یباز کنه که روم سبک شد چشامو باز کردم و احسان و حسامو با چشما مانتومو یلبام و خواست دکمه ها

 زکردم و زجه زدم که از حال رفتم ...چشامو با هیکردم اونقد گر هیزار زدم و گر شدیبغل احسان و تا م دمیدو دمید

 ان،اونیاومد .شا ادمی یهمه چ هویسرم بهم وصل بود .. هیبه دستام نگاه کردم  دمیرو به روم د دیاتاق سف هیکردم و 

ذره نتونستم از خودم دفاع کنم  هی یخاک بر سرم که حت یعنیگرفت  میپسره و در آخر احسان و حسام دوباره گر

 وارد اتاق شد و گفت: یپرستار

 

 ؟ی:باالخره بهوش اومدپرستار
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 تیارفتم شک یبود وقت نیهم انیکه کار شا دمیبهش نکنم ..خالصه اونموقع فهم یکردم خونسرد باشمو توجه یسع

افسرده  هیشدم به  لیتبد گهیکارو کرده و االنم دنبالشن بعده اون ماجرا د نیاز دخترا ا یلیبا خ انیکنم گفتن که شا

 بهتر شدم .. کمیبا کمک خونوادم  یول

 

بشم و  سیگرفتم پل میو بعد چند ماه گرفتن و به چهار سال حبس محکوم شد .منم بعد از اون ماجرا تصم انیشا

پس  دمی.تو فکر بودم که دسمیکه پل دونستیاعمالشون برسونم و فقط خونوادمو ماندانا م یو به سزا انیامثال شا

 کنهیو بروبر داره من و نگاه م ستادهیاو رغضبیم نیاالغ ع یماندانا نیا دمیبرگشتم د هویگردنم سوخت 

 

 باالسرم! یستادیوا رغضبیم نیچرا ع یباز دوباره هار شد یچته روان_

 

 ؟یتا جواب بد یکتک بخور دیحتما با زنمیصدات م یه یبود ی:دوساعته کدوم گورماندانا

 

 دانشگاه؟؟؟؟ یریبرو بابا حوصله ندارم؛فردا م_

 

 ؟؟؟یری،تو چطور؛م رمیهفتس نم کیگفت:آره بابا  یرو صندل نشستیک م یحال ماندانادر

 

 ..میکار دار یفردا کل میپاشو بر هگیواحدم پاس کنم .خوب د نیا خوامیم رمیآره م_

 

 :باشه بلند شوماندانا
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ماندانا منو رسوند  میناهارو زد دیق گهید میماندانا بعد از حساب کردن پول قهوه هامون به سمت خونه راه افتاد با

 در آوردمو انداختم درو باز کردم وارد حال شدم فمیو از تو ک دیخونه و خودش راه افتاد .کل

 

 سللالمم_

 

 ی:سالم باباجون خوش اومدبابا

 

 ...یاسکول کجان ؟؟چرا ن یها وونهیسه تا د ؛اونییبابا یمرس_

 

دارن نگام  والیهوو ه نیاحسان و حسام و صدف ع دمیپس گردنم سوخت برگشتم د هویحرفم تموم نشده بود  هنوز

تاقمو تو ا دمیپر یفرار اونام دنبالم امدن تند پا گذاشتم به خورمیم گهیحاال اگ بمونم سه تا د دمیمنم که د کننیم

 .. دمیراحت نفس کش الیدرو قفل کردم با خ

 

 آره !!؟ گهید میا وونهیباز کن درو با توام ؛حاال ما د ی:اوهواحسان

 

 .. گفتمیکه نم یکنم نبود کاریچ یعه داداش_

 

 گهید متینیبی:محسام

 

 .میرسیبابا بعدا به حسابش م میبر نیای:بصدف
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 ساعت مامان شام صدام کرد بعد از خوردن شام اومدم اتاقمو با فکر فردا خوابم برد.... کی بعد

 

 ،خفه شو از جلو چشمام روسیو یاههه نکن...انگل؛کرم دار_

 

 هافیق شییکنارم نشسته خدا ینخود افهیق هیماندانا با  دمیخنده چشامو باز کردم د ریزد ز یپق یکی دمید هوی

 یخوب افهیلخت کال ق یو ماها دیو پوست سف یقلوه ا یو دماغ کوچولو و لبا یش عسلداشت چشما یخوب

د زل بو یمخصوص سروان روشا محمد هک یعصبان یبا چشما کنهیم یچه غلط نجایا الیگودز نیا نمیبب سایداشت..وا

 زدم بهش

 

 نکن.. یاونجور تویگاو ی:غلط کردم حاال اون چشماماندانا

 

 هاننن!!! یدار کاریچ نجایا یاومد یزود نیصبح به ا یچ یبرا یکنیم یدار یچه غلط_

 

 مظلوم کرد و گفت: افشویق ماندانا

 

 .مایسرمون دانشگاه دار ریخ گهید یبش داریب دیکنم با کاری:خوو چماندانا
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دوش رفتم  یحموم بعد  دمیمثل جت از خواب پاشدم و دو هویگفت دانشگاه  یوقت یخندم گرفته بود ول افشیق از

ز اتاق و برق لبم زدمو ا ملیر هی دمیپوش یطوس یو با مقنعه  یمشک یبا مانتو یشلوار ل هی دمیتند تند لباسامو پوش

 ماندانا رو مبل نشسته دمیکه د رونیاومدم ب

 

 شد . ری:بدو صبحونه بخور که دماندانا

 

قط و ف میزدیحرف نم چکدوممونیتو راه ه میراه افتاد دمیاسپورتمو پوش یها یمشک یاز خوردن صبحونه کتون بعد

من  دانشگاه )خب میدیربع رس هی.بعده  شکوندیم نمونویسکوت ب خوندیبا احساس م یفالح اریکه ماز یآهنگ یصدا

کالس که تو محوطه دانشگاه  میبر میراه افتاد نیو پاس نکردم (بعد از پارک ماش یچند واحد هی یدرسته سروانم ول

 رفتم و به حرفاشون گوش دادم کنهیدختر و پسر داره اون پشت دعوا م هی دمیکه د میبود

 

 باربد ؛تروخدا تنهام نزار بابا بفهم بهت عالقه دارم زمی:عزدختره

 

 بهم . یدیتو چسب یبهت ندارم از اولشم بهت گفتم ول یمهسا من عالقه ا نی)باربد(:ببپسره

 

چون دختره خودش  یول زدمشیم خوردیتا م رفتمیم دکریم رشیخب خوبه اگه پسره تحق نییعجب دخترا هووف

که  نیاومدم هم یم ییتنها شویدو کالس رو با ماندانا بق میندارم ..با ماندانا وارد کالس شد شیکار زونینچسبه و آو

از روش  دمیپر یحرکت حرفه ا هیاومد که با  ییپا ریاز دخترا ز یکی نمیمورد نظرم بش یصندل یخواستم برم رو

 یکه من سروانمو حرکت ها دونستنینم یول خونمیم یافسر دونستنیخب درسته م کردندی؛همشون با تعجب نگام م

 پوزخند به اون دختره نگاه کردمو گفتم: هی.با  دمیآموزش د یحرفه ا

 

 نباشه.. یلنگاتو جمع کن تا دوروبر کس شهیاگه م دایببخش_
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 بود ومدهی.رفتم نشستم سرجام استاد هنوز ن کردیم مداشت نگا یعصبان یهم با چشما دختره

 

 زننیدارن حرف م یپسر هیدر مورد  دمیدقت که کردم د دمیپچ پچ شن یپشت سرم صدا از

 

 ..کنهیم میچه اخم گرویاون پسره ج یدید ترایم ییی:وایاول دختر

 

 دهیمحل سگم نم یشکیمغروره به ه یلیخ ی(:آره ولترای)میدوم دختر

 

 .. کنمیمن تورش م ی:آره ول یاول

 

 میپسر چشم تو چشم شدم اوو چه اخم هیبرگشتم جلو که با  زننیحرف م ینطوریدر مورد کدوم پسر ا نارویا هه

جاش ک نیاوووق ا گفتنیم نویدخترا هم نیپس ا شییییکرده نکبت منم متقابال بهش اخم کردمو رومو برگردوندم .ا

نسبتا  یداشت که نافذ بود ابروها یمشک یلیخ ینه تا اون حدا ...اووم چشا یعنینه ؛خوشگله  یآخه ...ول گرهیج

داشت  یجذاب افهیداشت و موهاشم داده بود باال در کل ق شمیبود ته ر یداشت دماغ و لبشم معمول یپهن و مشک

 دمیمخصوصا چشاش منکه پسند

 

 نه ؟؟؟!! ای یکه بپسند یا کارهی:به تو چه تو چوجدان

 

 گهینظر بود د هیاه خفه شو وجدان جان _
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 :به به چشمم روشن وجدان

 

 خفه_

 

م چون کن تیتا رزممو تقو رفتمیم دیکردمو به سمت باشگاه راه افتادم .با یتموم شدن کالس از ماندانا خداحافظ بعد

ه وارد خونه شدم چون راه افتادم سمت خون نیخوب آماده باشم.بعد از تمر دیکه با میدار تیمامور هیماه  نیآخر ا

استراحت کنم به طرف اتاقم  رمیو با گفتن خستم م ونوادهکردم به اهل خ یحال و حوصله کل کل نداشتم فقط سالم

ق فشرده و فو ینایبه کارم نداشتن دو هفته گذشت و من با تمر یواقعن خستم کار دونستنیراه افتادم اونام چون م

 دهیمن هنوز ند یبا ما هست ول تینفرم تو مامور هیشدم سرهنگ گفته بود که  تیرزم آماده رفتن به مامور یحرفه ا

 قهیجشن بود بعد از چند دق هیتو تمونیچون مامور میجشن مفصل آماده کن هی یبودمش .ما قرار بود خودمونو برا

 بهم احترام گذاشت و یریستوان نص میشم رفتم اتاق گر میبرم گر دیاومدن و بهم خبر دادن که با

 

 میگر یبرا دیی:سالم جناب سروان بفرماستوان

 

نا ماندا باری یبودم حت یجد یلینبودم خ یکارم اصال آدم شوخ طیمح ی.تو یصندل یتکون دادمو نشستم رو سرمو

تموم شد  ممیکپ کرد باالخره کار گر چارهیباهاش برخورد کردم که ب یسرد و جد یلیاومده بود محل کارم که خ

 پر رنگ زده بود و یرژ صورت هیشده بود  دیسف مبه خودم نگاه کردم اووووه چه شدم پوست نهییآ ..پاشدم و رفتم تو

کت دامن  هی دمیبودمو پوش دهیکه خودم خر میبهرحال خوشگل شده بودم لباس یول زایچ نجوریو ا هیو سا ملیر

 دمیفس هیکفش پاشنه ده سانت هیبود  یا روزهیچون لباسم ف ومدیبهم م میلینبود و خ یوخوشگل لباس باز کیش

 نیبا شلوار ج مویسرمه ا یمانتو میاونور کردن سرهنگ دستور داد که آماده باش نوریا یباالخره بعد از کل دمیپوش

تا  فمیگذاشتم تو ک ممیده سانت یو کفشا دمیانداختم سرم صندل هامم پوش دمیسف ریشال حر هی دمویپوش دمیسف

 میشد نیاونجا عوضش کنم ..با دوتا از همکارا سوار ماش
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 (کاوه بمن اشاره کرد و گفت : دی)سروان کاوه و سروان مروار

 

 یزیاونجا اسم تو رهاست .رها عز نی:ببکاوه

 

 گفت: کردیاشاره م دیک به مروار یدر حال و

 

 یصبور نیو اسم توهم نازن_

 

 یازین نایبه خودش اشاره کرد و گفت :منم س و

 

 م:گفت ستین نجایچون معلوم بود جشن ا میاومد نجایتعجب کرده بودم که چرا ا ییجا هی میدیرس قهیاز ده دق بعد

 

 !!نجا؟؟چخبرهیا میکاوه چرا اومد نمیبب_

 

 نیش ادهی..پیفهمی:مکاوه

 

ه ن شدیکه رو بروم بود کپ کردم اصال باورم نم یزیچ دنیاز د یییی..وا ییجا هی میو رفت میشد ادهیتامون پ هرسه

دا خ یییوا کنهیم کاریچ نجایپس ا دمیدی!!!من که اونو تو دانشگاه مهیک نیاصال ا کنهیم کاریچ نجایا نیا اایخدا
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که تو دانشگاه باهاش داشتم  ییبا اون کل کل ها شمی؛؛نکنه همون سرگرده باشه اگه باشه که من رسما بدبخت م

بعد چند لحظه حالت خودشو بدست آورد و با  یو قورت دادمو رفتم جلو تر اونم چشاش گرد شده بود ول..آب دهنم

 اخم نگاه کرد و بعد روشو کرد طرف کاوه و گفت

 

 )اوه اوه چه خشن(؟ی:چخبر سروان کارا رو درست کردنیراد

 

 آمادست ی:بله جناب سرگرد همه چکاوه

 

اشتباه  کیبا  میشیم یفوق سر اتیعمل هیما وارد  نینیدادن :بب حیوضتکون داد و شروع کرد به ت یسر نیراد

که  میکه نامزد هم هست میوانمود کن یعنی میجفت ش دیهر چهار نفرمون با نجایممکنه سرمون به باد بره ا کیکوچ

 ن؟؟؟یدینتونن مارو از هم جدا کنند فهم

 

 بله قربان-: میتامون باهم گفت هرسه

 

 یاز دخترا جفت ش کیبا کدوم  یخوای:خوبه خب سروان تو منیراد

 

 ( دی)مرواریزی:خب..عه با سروان عزکاوه

 

 نیمن نامزد ا یعنی ی؛وااا یمن چ یول کنهیکه بهش عالقه داره و قطعا اونو انتخاب م دونستمیخندم گرفته بود م هه

 تیکه جذاب یینگاه کردم از اون نگا ها نیراد ی.!برگشتمو وحشتناک به چشمارممکنهیبشم .محاله..غ الیگودز
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سمت  میداد راه افتاد حیتوض زرویهمه چ نکهیبعد از ا کردیهم با پوزخند نگام م نیراد کنهیچشمامو دوبرابر م

 که توش جشن بود ییالیو

 

 کاوه به خودم اومدم یبابا !!!!با صدا هیپارت ستیجشنه ک ن نیاووووه ا_

 

 ستین جشن ساده نگرفت یآره معلومه که پارت_:من

 

 نجوریا ادیخب چون ما ز یول هیپارت یراس راس نجایا گفتیاوووه کاوه راست م میشد الیوارد و مویسر تکون داد_

خدمتکارا مارو  میشد الیوارد و نکهیبعد از ا دونمیرو نم نیعادت کرده بودم البته راد میداشت تیجاها مامور

 شیآرا دیلباسا و تجد ضیو بعد از تعو یاتاق هیتو  میرفت دیمنو مروار میکردن تا تو اتاق لباسامونو عوض کن ییراهنما

 در اتاقو باز کردم... نکهیهم میبر میراه افتاد

 

کاوه هم محو  دویو مروار میهم بود یمحو تماشا نیاومدن منو راد رونیو کاوه ب نیباز شدو راد ییاتاق روبه رو در

..اونام باالخره به خودشون اومدن و راه میهم..من زودتر از همشون به خودم اومدم و با اخم گفتم که بر یتماشا

لومون آورد ج یسکیپر از و ینیس هیها که خدمتکار  یصندل ور مینشس میرفت نییاز پله ها پا نکهیافتادند بعد از ا

 نگام کرد و گفت یظیاز دستم گرفت و با اخم غل نیخواستم بردارم راد نکهیگرفت و تعارف کرد هم

 

 یبکن یکار نیهمچ دینبا تی:وسط مامورنیراد

 

ا نبودم ت تینگاه کردم هووف کاش مامور دندیرقصیک وسط م ییسرمو تکون دادمو به آدما گهیبدم نم نیهمچ دمید

 نیراد میکرد ییرایاز خودمون پذ نکهیبلد بودم ...بعد از ا یبود همه جور رقص یییراحت برقصم .رقصم عال تونستمیم
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ب چه خوو نینکبت راد یواا میدیوسط و رقص میرفتنظرش جلب شه .. یتا صاحب پارت میبرقص میداد بر شنهادیپ

 حس مبهم هیداشتم  یحس هی رفتیم یلیو یلیدلم ق شدمیم کیبهش نزد ی..وقت یمردوونه و عال رقصهیم

 

 !!؟رهیهم م یلیو یلیحاال دلت براش ق یرقصی،با پسر مردم م یزیاه خاک بر سرت کنن که ه_

 

 خودم خفت کنم .. ایوجدان جان  یشیخفه م_:من

 

 میباشه بابا تسل_

 

خدمتکار اومدو بهمون گفت که  هی قهیبعد از ده دق گاهمونیجا میو نشست میبعد از تموم شدن رقصمون رفت هووف

 میخان هستش رفت ونیاسمش هما دمیکه فهم یصاحب پارت شیپ مویاحضارتون کرده .به هم نگاه کرد سییر

 

 .. نیکن یخودتونو معرف نیخوایخان:خب..نم ونیهما

 

 هستم ینیحس دی:من امنیراد

 

 هستم یزیمنم رها عز_

 

 یصبور نی:و منم نازندیمروار
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 یازین ناینا؛؛سی:منم سکاوه

 

 یعنیچشمش دنبال من بود  میاز همون اول که نشست مینیکرد و دستور داد که بش یتکون داد و اخم یسر ونیهما

 ختیریچاق ب کهیتا جونش درآد .مرت زدمشیبدبخت جاش بود اونقد م زییه کهیاه،مرت کردینگاه م یعیبه طرز فج

 خان باالخره حرف زد ونیهما قهی.بعد از چند دق

 

هم زرنگ و بمن اشاره کرد  نیهم خوشگل ییجورایاز شما خوشم اومد  یلیخ دمتونیخان:خب منکه اول د ونیهما

 لبخند مثال محجوب زدمو گفتم هینظرشو جلب کنم.. شتریحرف بزنم تا ب یابونیخ یالتا نیکردم مثل ا ی.منم سع

 

سرخ داره  یکه با چشما دمیو د نی..سرمو چرخوندم و راد نهیبیجوون چشاتون خوشگل م ونیهما نیدار اریاخت_

جونوو بچسب  ونیداره هما یریباباخود درگ الیخیب کنهینگام م نیچرا همچ نیا ینروا ضی..وا مرکنهینگام م

 گفت: هیلبخند چندش آور زد و روبه بق هیو چندش آوره من خوشش اومده بود متقابال  یمیکه از لحن صم ونی...هما

 

.همونطور که گفتم از اولش ازتون خوشم  نیشرکت کن ادیما ز هیبه بعد تو پارت نیاز ا خوامیم گهی:خب دونیهما

دعوت کنم در  مویافراد پارت نکهیساده هم بهتون اعتماد نکردم چون من قبل از ا نطوریبگم هم نمیاومده البته ا

ر .بعد از حرفش انگار منتظ نیخالف هست یکارا هیپا دمیفهم قیتحق نیهم قیو از طر شهیانجام م یقاتیبارشون تحق

 آدامس انداختم دهنمو گفتم: هی جواب ما بود منم

 

 کارام .. نیا هیپا شهیجون من که هم ونیهما هییتون عال قهیسل_
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 .شهیکه نم ینطوریهم میفکر کن دیخان ما با ونی:هما نیراد

 

و از داد ..پسره خر انگار ارث باباش لیبهم تحو یپوزخند عصبان هینگاه کردم که  نیبا راد یعصبان یبا چشما برگشتمو

 نیسوار ماش میخونه ..خواست میبر میراه افتاد مویکرد یخداحافظ ونیمن طلب داره نکبت.بعد از حرف زدن با هما

 گفت: نیکه راد میبش

 

 میچهارتامون با هم بر ستیخوب ن میبی:بچه ها ما از االن تحت تعقنیراد

 

 میووردین شتریب نیماش دونهیما که  میکن کاری:خب پس چکاوه

 

ه ام هستش .کاو یب دیسف نیماش هی. کشهیالست ریز دشمیکل نگیآوردن گذاشتن تو پارک یآگاه ی:بچه هانیراد

 .الیگودز نیراد نیازمون دورشدن و من موندم و ا دیتکون دادو با مروار یسر

 

 چپ و رفتم یودمو زدم به کوچه علتعارفم بهم نکرد منم خ هی یجلو حت یرفت و نشست رو صندل شعوری..پسره ب

 در هم رفته گفت: یبا ابروها نیپرو پرو نشستم جلو و درو محکم بستم راد

 

 خانم کوچولو نجایا ستین لهیدر طو_

 

 پوزخند سرد گفتم: هیبا  منم

 



 یبگو عاشق من

 
22 

 

 .لستیلحظه فکر کردم طو هی ینشست نجایا دمیتورو د دیببخش_

 

 نی.راد دمیتفاوت به طرف پنجره چرخ یکه سرخ شده بود برگشت و نگام کرد منم ب یعصبان یبا چشما نیراد

 ونآروم بر_گفتم: یخفه ا یکه حالت تهوع گرفته بودم با صدا روندیاونقد تند م میرو روشن کرد و راه افتاد نیماش

 

 گفتم : یغیج یبا صدا دیشنیاون انگار تو حال خودش نبود و صدامو نم یول

 

 خبر مرگم جونمو دوست دارم یستیتنها ن نیماش نیتو ا یفهمیآروم برو چرا نم گمیم ستمین مگه با تو_

 

 سرم داد زد: تیبا عصبان نیراد بهو

 

 :خفه شو ،فقط خفه شو نیراد

 

 : دمیبلند تر از خودش داد کش یبا صدا منم

 

 یاصال منو برسون خونه خودت هر غلط یکنیم یخال نیماش نیدلت از کجا پره سر منو ا ستیمعلوم ن شمیخفه نم_

 بکن . یخواست
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که سکته کنه از شدت ترس و حالت  دادمیبودم هرآن احتمال م دهیترس یلیکه رنگش قرمز شده بود منم خ نیراد

سرمو برگردوندم که چشم تو چشم هم  ستادیوا نیلحظه احساس کردم ماش هی هیگر ریکه داشتم زدم ز یتهوع

 گفت: یخفه ا یبا صدا نیراد میشد

 

 ؟؟یدی؛فهم یکنیم ییغلط ها نیبارته همچ نیروشا آخر_نیراد

 

 کردم گفتم: ییگفت منم کپ کرده بودم که چه کار خطا تیکلمشو با عصبان نیآخر

 

 کردم یی.!!مگه من چه کار خطاهیمنظورت چ_

 

 نه؟؟ ای یدیفهم یزنیحرف م یاونطور ونیبارت باشه با هما نی:آخرنیراد

 

 شده بودم داد زدم: وونهیبشر د نیا یکه ازمغرور من

 

 نداره یربط میبشر یبن چیحرف بزنم به ه ادیداره خوشم م یبه تو چه ربط_

 

 خان خوشت اومده ونیهما یفایاز توجه و تعر نمیبیم نکهینه مثل ا_پوزخند مسخره زد و گفت: هی نیراد

 

 محکم زدم بهش و یلیس هیخالص کردم و  رممیت نیگم ..آخرب یبهش چ دونستمینم گهیباز مونده بود واقعا د دهنم

 گفتم:
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تو حالم بهم  یاز تو و همجنسا یمن حت یهاننن!!نه آقا اشتباه گرفت یدونیدر مورد من م ی.تو چ یخفه شو عوض_

 نیاز ماش دمیباز کردم و پر نویدر ماش هیو با گر نیبا هم ندار یفرق چیه نیهم نیاز همتون متنفرم همتون ع خورهیم

 باش مواظبرووووشا ،_گفت: یداد یبا صدا نیراد هویکه برم  رونیب

 

 شدم.. هوشیاومد و ب نییاز سرم پا یگرم هیو ما نیرو هوام و بعدش خوردم زم دمید که

 

بعداز باز و بسته کردنش خوب شد خواستم دستمو بکشم  یول دیدیچشمامو باز کردم چشام تار م یا هیگر یصدا با

 یخاطره تلخ.!!! با صدا هیسوزشو قبال هم حس کردم  نیآخم بلند شد ا یاحساس کردم و صدا یرو چشام که سوزش

 مامانمه دمید شتمبرگ رونیاز فکر اومدم ب زدیو اسمم رو صدا م کردیم هیکه گر یزن

 

 !یشم باالخره چشماتو باز کردفدات ب یزم،الهی:دختر گلم،عزمامان

 

 مامان!!_

 

 ذره شده بود دخترکم هی:جانم مامان بگو ..بگو تا صداتوبشنوم دلم برا صدات مامان

 

که دلش واسه صدام تنگ شده در باز شد و پرستار داخل  نجامیمگه من چند روزه ا گهیم ی،مامانم چ یچ یعنی...

 رونیق رفت باتاق شد بعد از اومدن پرستار مامانم از اتا
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 ..شوهرت چند روزه داغونه یباالخره بهوش اومد زمی:عزپرستار

 

 شوهرم؟؟؟_

 

 آورده ! نجایکه ترو ا هیهمون پسره چشم مشک گهی:آره دپرستار

 

 گوشمه یدادش هنوزم تو یبار با اون بودم صدا نی..آره خودشه آخرگهیرو م نیراد یعنی؟؟نهههه!!! هیک منظورش

 

 هستم. نجایخانم من چند روزه ا دیببخش_

 

 .. یهوشیگفت دوازده روزه ب شهیم بای:تقرپرستار

 

 دوازده رووز نه!!پس مامانم حق داشت اون حرفارو بزنه یییچ

 

 نگرانه یلیمن برم شوهرتو صدا کنم که خ یکه زود خوب ش شاهللیا زمی:خب عزپرستار

 

 اخم گفتم: با

 

 فقط همکار من هستن.. شونیا نیمتوجه شد یاشتباه ستیخانوم اون آقا شوهر من ن_
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ابا ب الیخیکرد. کم داره انگار؛ ب نیچرا همچ نیتکون داد و رفت وا ا یلحظه برق زد و با خنده سر هیچشماش  پرستار

 یکی نیخوبه هم دمیصد روزه نخواب کنهیندونه فکر م یکی ومدیخوابم م یلیدارن .خ یبمن چه مردم چه مشکل

شد و به خواب رفتم..با  نیکم پلکام سنگ کمکه  رفتمیبهوش اومدما .داشتم با خودم کلنجار م شیدوساعت پ

نافذ رو به رو شدم که رنگ غم گرفته بودن خواستم  لهیچشمام رو باز کردم و با دو تا ت ینگاه ینیاحساس سنگ

 و خستش رو فیضع یردوندم که صدابهم زد اخم کرد و رومو برگ نیکه تو ماش ییحرفا یادآوریبا  یلبخند بزنم ول

 روشا!!؟_:دمیشن

 

که برات افتاد واقعن  یاتفاق نیکه بهت زدم و بخاطر ا ییبه خاطر حرفا خوامی:روشا من ..من معذرت منیراد_

 شرمندم ..

 

مغرور حاال اومده از من  نیبود که اون راد نیتو چشمام جمع شده بود تعجبم کرده بودم .تعجبم از ا اشک

ه تحمل کنم ک تونمیرو بشنوم اصن نم نیراد یمعذرت خواه خواستمیهرگز نم نکهیکنه و اشکمم بخاطر ا یهعذرخوا

ازم ب ی.ولستمیهم ن لیتما ینسبت بهش ب کنمیکه حس م نیکنه بخصوص راد یمجبور بشه معذرت خواه یمرد هی

 حسمو سرکوب کردم بعد از چند لحظه صدام کرد نیا یغرورمو بشکنم و نگاش کنم ..دلتنگش بودم ول تونستمینم

 

 :روشا؟؟نیراد

 

 :روشا خانم ،جناب سرواننیراد_
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شد انگار تو حسرت نگاه چشمام مونده بود که  یاونقدر صدام کردکه باالخره برگشتم سمتش که نگامون توهم تالق_

شد  بلند نکهیتا ا میزدیدوممون حرف نمک چیدوختم .ه واریچشمام رو ازش گرفتم و به د کردینگاه م ریحاال با دل س

 و ...

 

ماده آ دی؛با یفردا مرخص_گفت: کردیدر رو باز م گرهیکه دست یکوتاه به طرف در رفت و در حال یشد و با قدما بلند

 ..و رفتیبعد تیمامور یبرا یبش

 

 خواب دارم( یبهم زد که ه ییپرستاره چه دارو نیا دونمیبازم بخواب رفتم )نم تیبا فکر مامور تیبازم مامور هووف

 

 شدم . داریاز خواب ب دیکاوه و مروار یبا صدا صبح

 

 . میبر دی:روشا ؛روشا پاشو ،پاشو آماده شو بادیمروار

 

 ن؟؟؟یکنیم کاریچ نجایا یزود نیباشه باشه شما صبح به ا_

 

 در ضمن سرهنگ باهامون کار داره !! میبر دیبا مایدار تی:بابا ماموردیمروار

 

 شمیوف باشه االن بلند مپوو_
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 تا من رونیب نیبر شهیم_گفتم: ومدمیم نییک از تخت پا یاز شر سرم راحت شدم .(در حال نکهیمثل ا شییی)آخ

 لباسامو عوض کنم

 

 می:باشه روشا فقط زود .وقت ندارکاوه

 

و کاوه اونجا  دیلباسام به سمت راهرو حرکت کردم مروار ضیبعد از تعو رونیدادم و اونام از اتاق رفتن ب سرتکون

 بودن

 

 میکردم بر هیرو تصو مارستانی:پول بکاوه

 

 ممنون_

 

 کارو انجام بدم نینکردم مادرتون سپرده بودن که ا ی:کارکاوه

 

 اهان خب بازم ممنون_

 

الم .بعد دنب ومدیور شده کجاست چرا نگور به گ نیراد نی..پس امیراه افتاد نیکاوه به سمت ماش میگفتن دوباره بر با

که مخصوص اداره بود رو تنم کردم چادر  یسبز فرمیونیاتاقمون و  میهر کدوممون رفت میدیرس یربع به کالنتر هیاز 

باهم  دندیدر اتاق رس یهم زمان با من به جلو دیو مروار اوهسر کردم و بطرف اتاق سرهنگ راه افتادم ک ممیمشک

م تو که چشم مینشست یرو صندل میسرهنگ رفت دینیبعد از گفتن بش میگذاشت یاحترام نظام و میوارد اتاق شد
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براش مهمم ..رو مو برگردوندم  کردمیداشتم که فکر م یبوده چه دل خجسته ا نجایافتاد .هووف پس ا نیچشم راد

 و به حرفاش گوش سپردم رهنگطرف س

 

ان و خ ونیهما یتو پارت گهی، د نینیسر اصل مطلب بب رمیراست م هیپس  ستمین ینی:خب من اهل مقدمه چسرهنگ

تون شما هر چهار نفر ارهیسرتون ب ییو ممکنه بال نیستیتفاوت ن یکه شما نسبت بهم ب کننیدار و دستش فکر م

 یا غهیص دیبنظر برسه با یعیو رفتارتون طب نینباهم برخورد ک نیراحت تر بتون نکهیا یبرا یول نیهم باش شیپ دیبا

پس  شهیتموم م یک تیمامور نیکه ا ستیدوباره باطل بشه چون معلوم ن تیمامور نیخونده بشه و بعد از ا نتونیب

 دنینبا ش گفتمینم یچیباشه ...من که تا اونموقع ه یدائم غهیص یخونده نشه و بطور کل غهیبهتره با حسب زمان ص

من و همکارام  نیب غهیدوبار ص یکی یقبل یها تیاندازه بشقاب شده بود خب درسته بخاطر مامور مامخبر چش نیا

 سخته یموضوع نیدارم واقعن کنار اومدن با همچ یکه بهش حس نیحاال با راد یخونده شده ول

 

 نیبا راد مینگاه شنیدارن زن و شوهر م یالک یکردن الک یچه ذوق نایا نینگاه کردم اوه اوه بب دیکاوه و مروار به

 ی..اه مرده شورتو ببرن با اون نگاه ها دمیفهمیازش نم یچیحس مبهم که ه هیتو چشماش بود  یحس هیکردم 

 شه حرف زدیتو سرم کنم رو حرف سرهنگ هم که نم یحاال چه گل بتیغر بیعج

 

چهارتامونم  نیمواظب باش یلیخ گمیبار م نیآخر ی.فقط برا دیمرخص بش دیتونیسرهنگ:خب..حرفام تموم شد م

 .شده بودم یبادکنک خال نیمن که ع میاومد رونیاز اتاق ب یو بعد گفتن اطاعت قربان و احترام نظام میبلند شد

 

 و رو به کاوه کرد و گفت: میوقت ندار ادیز می:خب بهتره برنیراد

 

کاراو جمع و جور  دیزود با یسروان محمد یخواستگار رمی؛منم م یزیسروان عز یخواستگار یبر دیسروان فردا با_

 وگرنه هرآن ممکنه از هم جدامون کنن.. میکن
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وه منو و کا میشد نیشوهرم سوار ماش شهیم یالک یالک ی.ه میخواستگار ادیواقعا م یعنی شهینه اصال باورم نم یییوا

 سالم بلند کردم که هیرسوند خونه درو باز کردم و وارد خونه شدم 

 

 !!ی.خسته نباش یکه سالم و سالمت نمیبی:به به سالم دختر بابا مبابا

 

 مارستان؟؟یب شمیپ یومدی؛چرا ن ییبابا یمرس_

 

 موندم چون کار داشتم برگشتم کمی یاومدم خواب بود زمی:عزبابا

 

 اومد گفت: یم رونیکه از آشپزخونه ب یدر حال مامان

 

 !نی:به به پدر و دختر چه خلوت کردمامان

 

 .کنهیم هیداره ازم گال ومدهیخانوم، ن ی:چه خلوتبابا

 

 سالم مامان جووونم احوال شوما؟؟؟_

 

 امروز سرهنگ کارتون داشته! دمی؟شن یکرد کاری:سالم دخترم چخبر چمامان
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احسان و حسام و صدف کجان چرا  نمی..بب دمیم حیهووف مامان دست رو دلم نزار که خونه حاال بعدا براتون توض_

 مارستان؟؟یتو ب شمیپ ومدنین

 

تو بودن  شی؟؟در ضمن خواهر و برادرات هروز پ ومدنین یدونیاز کجا م یبود هوشیب :دخترکم تو دوازده روزمامان

 .. انیحاال امروز بخاطر کارشون نتونستن ب

 

 :هرکدومشون تو اتاقشونن فکر کنم حسام خواب باشهبابا

 

دلم  بیزد که با خنده مامان و بابا مواجه شد عج طنتیبرق ش یحرف بابا؛چشام بطور محسوس نیگفتن ا با

 یلیگلم متاسفم خ هیداداش ی.از پله ها باال رفتم و به سمت اتاق حسام رفتم در و باز کردم .اوخ زمیکرم بر خواستیم

 زاشتیتو کمدش م شهیبود و اونو هم ولونیو زنکنم .حسام اهل سا تتیکه اذ شهیباعث نم نیا یدوستت دارم ول

 غشیج یکه صدا دمیکش یجور هیرو  ولونیو یها میرو از تو کمدش برداشتم ونشستم کنارش س ولونشیرفتم و

صداش  که دمیرو کش میس گهید باریحسام بدبخت  نیبودم جه برسه به ا دهیخودمم ترس نیبلند شد راستشو بخوا

 .. نییو از ترسش افتاد پا دیجت از خواب پر نیحسام ع دمید هقبل شد ک یبلندتر از دفعه 

 

فتاد چشمش ا هویکنه که  دایوحشتناک و پ یصدا نیبتونه صاحب ا دیکه شا کردیطرف و اونطرف نگاه م نیبه ا جیگ

 دنبالم افتاد.. حاال من بدو یچ نیخودمه پا به فرار گذاشتم که حسام ع یبمونم خونم پا گید کمی دمیبمن منم که د

 دمیپریم یکی یکیو از رو مبال  کردمیحسام بدو ،ورجه وورجه م

 

 سایوا کنمیهانن !!آدمت م یکنیم داریسر حاال منو از خواب ب رهی:دختره خحسام
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 یپنبه دانه ؛عمرا داداش ندیحسام در خواب ب_

 

شد رفتم تو آشپزخونه از تو  یتالف نیا الیخی..خدارو شکر حسام ب میکه هم من هم حسام خسته شد میدیدو اونقده

ف برطر میخوب تشنگ نکهیندارم(بعد از ا ختنیر وانیخوو حال ل هی)چدمیآب و برداشتم و سرم کش شهیش خچالی

 و بطرف اتاقم رفتم.... نکیرو گذاشتم تو س شهیشد ش

 

 تختم نشسته بودم که در اتاقم زده شد رو

 

 باهات حرف بزنم خوامی:ستاره ممامان

 

 تو مامان ایب_

 

 بگه یچ دونستینمو نشست کنارم انگار هول بود  اومد

 

 که براشون خواستگار اومده یهست ییدخترا نیمثل ا یهول نقدیحرفتو بگو چرا ا یمامان_

 

 نهیدخترشو بب هیآرزوشه که عروس میسالته،خب باالخره هر مادر21روشا؛تو  نیبب_که انگار راحت شده گفت: مامان

 هووم!!

 

 خب!!!!؟؟_
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 رنیاجازه بگ خوانیم گفتیم ومدیم تیگ زده بود بنظر که با شخصخانوم زن هیبگم امروز  یخب چطور-:خبمامان

 یخواستگار انیکه فردا ب

 

 بهشون زنگ بزن بگو من قصد ازدواج ندارم_

 

روز شوهر  هی دیباالخره با ینیور دل من و بابات بش یخوایم یاوا مادر تا ک_چنگ به صورتش زد و گفت: هی مامان

 نیار االاقل بز انیب یزاریاز خواستگاراتو نم چکدومیتو که ه ارنیب فیفردا تشر نینه !!در ضمن من گفتم هم ای یکن

 یکنیردشون م ومدین یگیاگه خوشت اومد که بله رو م نیبب ادیب یکی

 

 . نیشما بگ یهوف ،باشه مامان جان هر چ_

 

قه جر هوی میخواستگار ادیافتادم که قراره فردا ب نیتو فکر حرف ظهر راد رونیلبخند زدو از اتاق رفت ب هی.مامانمم 

 شیباشه اههه مخ رو برم چرا اصال فکرم نرفت پ نیخواستگاره همون راد نیخدا،،نکنه ا ییتو ذهنم زده شد وا یا

خودش چه فکر ها که  شیپ نیقصد ازدواج ندارم وگرنه راد ه..خوب شد حاال به مامان اصرار نکردم ک نیراد یحرفا

 شدو به خواب رفتم نیفردا پلکام سنگ ی.با فکر خواستگار کردینم

 

 یروشا گمشو از خواب نکبت یشو آها داری؛؛روشا ب شایخواستگار انیمثال م یخوابیچقدر م گهی:اه پاشو د ماندانا

 ور نیا ایگورتو گم کن ب

 

 خفه شو بزار بکپم قهیدق هیهجده چرخ  ریز یبر ی،اله یریحناق بگ یاه مرده شورتو ببرن مانادانا،اله_



 یبگو عاشق من

 
34 

 

 

سنگ قبرتو خودم با گالب بشورم نکبت چقدر  یا_و گفت: دیپتو رو از روم کش کردیم غیج غیکه ج یدر حال ماندانا

 برو من جات هستما .. یبه خرس گفت یعنی یخوابیم

 

 رییییماندانا بم_

 

 ادایخواستگار م یشب ناسالمت ریدوش بگ هیحاالم گمشو برو  رمیمی:من تا حلواتو نخورم نمماندانا

 

 پنگ شد . نگیجت پاشدم و چشمام اندازه توپ پ نیجوابشو بدم که با حرف آخر ماندانا ع خواستم

 

 !!یییچ_

 

 یغول گرفت نیکمکت توهم که ع امیب یخاله بهم زنگ زد گفت تو امشب خواستگار دار گمی،م یچیپ چی:پماندانا

 !! تهیانگار نه انگار خواستگار یدیخواب

 

 به سرم کنم؟؟؟ ینبود حاال چه گل ادمیاصال  یییوا_

 

 پاشو گمشو فعال حموم. یتو سرت کن یچه گل گمی:من م ماندانا
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رو تخته ..ماندانا اومد  دیکت و شلوار سف هی دمیکه د رونیربع اومدم ب هیتو حموم بعد از  دمیرو برداشتم و پر حوله

 گفت کردیم زونیک لب و لوچش و آو یتو اتاق و سرتاپامو نگاه کرد در حال

 

 :جوون بخورمتماندانا

 

 گهید هیچ نیا_گفتم: کردمیکه به کت و شلواره اشاره م یبدبخت ..در حال زیگمشو ه_

 

 یبپوش نویقراره امشب هم گهی:وا لباسته دماندانا

 

 و بپوشم نیخفه من عمرا ا_

 

 یکشیتر بود..اصال تو خجالت نم دهیپوش یکی نیلباسات ا یهمه  نیدر ضمن ب یخوب نی:چشه مگه لباس به اماندانا

 همشون بازن! یندار یلباس بسته ا چیه

 

 .. هیرسم یلیخ پوشمینم نویخودم خفت کنم من ا ای یشیماندانا خفه م_

 

خوشگله به خاله هم نشون دادم اونم  میلیدر ضمن خ ستیکه ن یعروس هیمجلس رسم نی؛ا کنمایلهت م امیم

 کرد پس حرف نباشه دشییتا
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 یلباس خوشگله ول نیخب درسته ا رونیکردم و لباسم رو برداشتم که بپوشمش ماندانا هم از اتاق رفت ب یپووف

 ینگاه هیلباس  دنیباشم .بعد از پوش نیدوست دارم امشب بهتر کنهیآدمش فرق م یول هیصور نکهیبا ا میخواستگار

کنم که  شیمونده بود که خواستم ساده آرا ورتمص شیآرا ومدید بهم مبه خودم کردم اووم لباسم خوب بو نهیتو آ

ماندانا اعتماد داشتم  شیکردنم شد ...به آرا شیو شروع به آرا یماندانا اومد و مخالفت کرد .من و نشوند رو صندل

 تموم شد!! گهیخب د_ربع گفت : کیبعد از  کردیم شیواقع خوب آرا

 

بلندمم  یرژ لب قرمز زده بود مژه ها هیکرم و  هیشدم !!! یچ یییبه خودم نگاه کردم .وا نهییشدم رفتم تو آ بلند

هم زده  یمحو ی هیسا دادیبود که چشمام رو درشت تر نشون م دهیکش دیچشمامم مداد سف یکرده بود تو ملیر

 ینجوریو هم دیانا اتو کشمونده بود که ماند وهامفقط م میراض شمیعوض شده بود خب خداروشکر از آرا افمیبود ..ق

عصر بود ..وا چه زود 5کردم ساعت  ینگاه هیپام کردم ..به ساعت  ممیمشک دیسف یصندال ختیول کرد تا کمرم ر

م .داشت میتا کمک مامان کن نییپا می.با ماندانا رفت گهیسه ساعت د یعنی انیب8گذشت خواستگارا قرار بود ساعت 

 که حسام سوت زنان به آشپز خونه اومد و گفت دمیچیمهارو  وهیم

 

 !!؟ ی:به به عروس خانوم چه خوشگل کردحسام

 

 بله. ایچشم بعض یبه کور_

 

 گفت: نییپا ومدیکه از پله ها م یدر حال احسان

 

 در اومد یدگیماهم از ترش کهیباالخره خواهر کوچ_

 

 و گفت: دیکش یغیج ادیاونم خواستگار م یکه فکر کرد با اونه و داره برا صدف
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 اد؟؟؟ی!!!قراره واسه منم خواستگار ب یگیاحسان راست م یییی:واصدف

 

 خنده ریز میزد یپق همه

 

 یمن هست یشما حاال حاالها ور دل ننه بابا ستیخبرا ن نیاز ا رینخ نیشماهم راه افتاد نمیبی:به به!ماحسان

 

از خنده  میگفت و رفت نشست رو کاناپه من و ماندانا هم مرده بود یشیا هیکرد وبا اخم  زونیلب و لوچشو آو صدف

 نیکم کم آماده بش نی..بر نیکن تیکم دخترمو اذ گهیبسه د_گفت: یاخم الک هیمامان با 

 

و هنوز آماده نبود رفت تا  کردیو احسان هرکدومشون راه افتادن سمت اتاقشون صدفم که کمک مامان م حسام

 بلکه از شدت استرس دمیجو یرفت تا تو انتخاب لباسش کمکش کنه منم تند تند ناخونامو م آماده بشه ماندانا هم

 یجوریچم شده بود  دونمینم دمیچرخیم نهبود هووف کالفه دور خو قهیدق5:50به ساعت انداختم  یکم بشه نگاه

 ساعت میشد بعد از ن داشونیساعت گذشت و کم کم بچه ها پ هیبودم .از شدت استرس حالت تهوع گرفته بودم .

 دیباباهم رس

 

 ! نجایا نیکه همه آماده نشست نمیبی:سالم؛؛مبابا

 

 رسنیکه االن خواستگارا م نیآماده بش نیبر نیآره باباجون فقط شما موند_
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 زد که احسان گفت یسلقمه ا هی ماندانا

 

 شدنیگ مرنگ به رن ومدیحرف خواستگار که م میقد ی:واه واه چه پرو!دخترن دخترااحسان

 

انگار  میقد یدخترن دخترا یگیم یجوریاوه جمع کن بابا مگه آفتاب پرستم که رنگ به رنگ بشم ؟در ضمن _

 ایسالته خوبه حاال هفت سال ازم بزرگتر70

 

 گمیکه م دمیشن یول دمیند ی:خب حاال هرچ احسان

 

 حرف بزنم ینجوریاصن به تو چه بابامه دوست دارم باهاش ا_

 

 گهیساعت د میبه جون هم ن نیافتاد یخروس جنگ نیع گهیبسه د_اومد و گفت: کردیکه غر غر م یدر حال مامان

 نینیهارو بچ ینیریش نیا نیایب رسنیمهمونا م

 

کارا !!!سه تا دختر تو خونه هستن .روشو کرد  نیبه مامان کرد و گفت:مامان جان من و چه به ا یبا تعجب نگاه احسان

 نیکشیخجالت نم نیکمک مامان کن نیبطرف ما و ادامه داد :پاش

 

 ارمیپامو انداختم رو پام تا حرص احسان رو در ب لکسیر یلیو ماندانا بلند شدند رفتن آشپزخونه منم خ صدف
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م تا برداشت مویکم مونده که خواستگارا برسن گوش گهید یییبه ساعت انداختم وا یرفت تا آماده بشه نگاه باباهم

 یگذشته بود که زنگ در زده شد با ترس و استرس به ساعت نگاه کردم ا یساعت مین هی سرمو باهاش گرم کنم کمی

 ساعت هشته که !!! ییییوا

 

 یکی یکیبطرف در برد ..بابا در رو باز کرد و مهمونا  دیخودم در حال کلنجار کردن بودم که ماندانا دستمو کش با

 داخل شدند

 

 که حدس زدم پدرش باشه ینسبتا مسن با کت و شلوار مشک یآقا هی اول

 

دختر خانم جوون که اونم فکر کنم خواهرش بود و در  هیبود  دهیپوش ییخانوم خوشگل که کت و دامن طال هی بعدش

 جفت هیآخرم با 

 

 راهنیاسپرت با پ دیخدا ماتش شده بودم .چه خوشگل شده بود ؛؛کت سف یییرو به رو شدم ..وا یمشک چشم

ال به اص پشیت یسرگرد بود ول نکهیست کرده بود موهاشم باال داده بود .با ا شیشکرو باشلوار و کفش م شیمشک

تشکر  هیبود و گرفتم و با  شدست نیکه راد یصدف به خودم اومدم و دسته گل یبا سقلمه  خوردیشغلش نم

 مامان همشون نشستن رو مبل .. ییو راهنما ییبود با خوش آمد گو زیم یکه رو یگذاشتمش تو گلدون خال

 

 رونیب امیرفتم تو آشپزخونه چون مامان قبال سفارش کرده بود تا خودش نگفته از آشپزخونه ن منم

 

 زد پس کلم و گفت دونهیماندانا هم اومد تو آشپزخونه و  قهی..بعد از چند دق هیخوبه ازدواجم صور حاال

 



 یبگو عاشق من

 
40 

 

 !! یکرد دایاز کجا پ ویگریج نیاالغ همچ شعوری:بماندانا

 

 کن دایبرو برا خودتم پ یخوایم ختنیر ایاز تو جوب ،تازگ_

 

 ادب داشته باش ،راستشو بگو کمی:عه روشا ماندانا

 

 مشنگ . گهیبابا همکارمه د یا_

 

 :آهان ماندانا

 

 هارو آماده کنه ییرفت تا چا و

 

 رو دست من داد و گفت: ییچا ینیها س ییاز آماده کردن چا بعد

 

 میبر ایحاال ب یببر ییصدات کنم که چا امیخاله گفت ب:ماندانا

 

رفتم همه گ یجلو بیخودم و به ترت یبعد بابا نیراد یرو اول بطرف بابا ییچا ینیبه طرف سالن .س میراه افتاد باهم

 !!دییبفرما_گفتم: یآروم یتو چشماش نگاه کردم وبا صدا نیبه راد دمیتا رس
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 بمش گفت: یرو برداشت و با صدا ییچا

 

 ممنون_

 

 ی)بابایسپهر یکه آقا کردمیو خودمم نشستم کنارش داشتم به حرفاشون گوش م زیرو گذاشتم رو م ینیس

سرش گرم کتاب  ایگل من از اولش  نیراد نیسر اصل مطلب.راستش ا میخب بهتره بر_(رو به همه کرد و گفت:نیراد

ازش سر نزده .تا االن هم از  یخالف چیهوقت  چیج افتاده و هشغلش ؛؛پسر من سرگرده و تازه به فکر ازدوا ایبوده 

بهتر از  یچ میدیو خالصه دل از کفش رفته.ما هم د دهیدختر شمارو د نکهیتا ا ومدهیخوشش ن یدختر خانوم چیه

 گهیحاال د قتایحق یول میدیو خدمتتون رس میبود که قرار امشب رو گذاشت نیا م؛؛یتنها اوالدمون و دوماد کن نکهیا

ر از بهت یچ نکهی.و ا رهیوصلت سربگ نیا نکهیا میقلب یشما و دختر خانوم گلتون شدم و آرزو فتهیخود من هم ش

 باشه و همکار هم باشن سیعروسمونم پل نکیا

 

 مباحاته . هیماهم ما یبرا یسپهر یآقا نی:شما لطف داربابا

 

 میریاونوقت م دنیهم صحبت کنند اگه به تفاهم رسدختر و پسر گل چند کالم با نیا نی:اگه اجازه بدیسپهر یآقا

 یسر مباحث بعد

 

 زمیکن عز یی..دخترم روشا پاشو آقا رو راهنماکنمی:بله خواهش مبابا

 

 دومیکوتاه دنبالم م یهم با قدما نیگرفتم ..راد شیراه اتاقم رو در پ نیجام بلند شدم وبدون نگاه کردن به راد از

 وارد اتاق که شدم نشستم لب تخت
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 نیبش یهر جا دوست دار_

 

 تونیچپ نگام کرد و گفت :ممنون از مهمون نواز چپ

 

حاال ما _ت:و گف وتریکامپ زیم یپوزخند بود تا لبخند ،نشست رو صندل هیشب شتریلبخند کج زدم که فکر کنم ب هی

 میحرف بزن یدر مورد چ دیبا

 

 ن؟؟؟یدار ندتونیاز همسر آ ییظاراشما چه انت میبگ دیمثال با_

 

 انتظار رو دارم نیندارم و از اونم هم یانتظار چیکه ه گمیو منم م_زد  پوزخند

 

 نییپا میپاشو بر میندار یحرف گهیپس د یاوک_

 

 . میتکون داد و با اخم گفت بر سرشو

 

 قربون_و اومد بغلم کرد و گفت دیکل کش دیکه لبخند منو د نیمامان راد میدیرس نییو به پا میراه افتاد باهم

 نیخوشبخت بش شاهللیا تتهیرضا یلبخندت که معن
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 بزنن بعدش بگو جوابش مثبته یحرف هیبابا خانوم بزار حداقل  ی:ایسپهر یآقا

 

 هیجوابش چ دیفهم شهی:از لبخند و خجالت عروس م یسپهر خانم

 

 میکه دار یتیبعد از مامور یداد که عروس شنهادیپ نیتا سکه شد راد10که به اصرار من  هیمهر نییبعد از تع خالصه

بود .بعد از چند تا  نیخونده بشه .همه قبول کردند خب از اولشم نقشه هم نمونیب تیمحرم غهیص هیباشه و فعال 

 ختیساعت بعد مهمونا رفتن و من هم با همون ر می..ن شگاهیآزما میبر شیانجام آزما یقرار شد فردا برا گهیحرف د

 .... دمیرفتم اتاقم و گرفتم تخت خواب افهیو ق

 

اومدم و به  نییتخت پا یشدم و از رو داری!!از خواب ب یخر مگس مزاحم چیخواب راحت بدون ه هی شییییییییآخ

 به خودم نگاه کردم نهیرفتم تو آ ییطرف دستشو

 

مز .موهامو بعداز شونه باال سرم قر ی،دماغ پف کرده و چشما یپول یژول یموها ایآمازون نیروو !!شدم مثل ا افهیق

که  نییخوردم اومدم پا زیاومدم از نرده ها ل رونیجمعش کردم و صورتمو شستم و بعد از مسواک زدن از اتاق ب

 زنگ خورد . میگوش

 

 زدیصفحه چشمک م یماندانا رو یدلقک صورت

 

 رو دم گوشم گذاشتم یگوش

 

 بنال_
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 اعصابت مثل چلغوز شده ؟؟ ی:اه باز تو صبح زود پاشدماندانا

 

 باشم بهتر از توام که ... یهر چ_

 

 هانن؟؟؟ ی:من چماندانا

 

 چلغوزه ! هیشب افتیو گفتم :ق دمیخند

 

 تمدونسیمن م یخر یلی!!خینکبتو دار یگوش یاون عکس تو شعور،توهنوزیماندانا بلند شد:ب یغویج غیج یصدا

 خرچسونه یتو یتو دستا شهیعکس آتو م نیا

 

 ماندانا جون سگ بابات حال ندارم زود باش بنال_گفتم : رفتمیکه بطرف آشپز خونه م یحال در

 

 کثافت یخر یلی:خماندانا

 

 :درد تو گور خواهر جوون مرگت_

 

 ؟؟ یدار کاریبا خواهر من چ ی:وا خاک تو سرت کنم الهماندانا
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 ناناز تو . یبرام تا منم حال کنم از صدا ایعشوه ب کمی ی!!اول صبح یشعوری:بس که تو ب_

 

 بابات..استغفراهلل!! یروشاها برو با صدا یشد یعوض یلی:خماندانا

 

 ؟؟؟یا کارهیحاال چ یریمرگ حناق بگ_گفت: دمیغش خند غش

 

 شگاهیبرم آزما نیکوفت کنم بعد با راد یزیچ هی خوامیم یاگه اجازه بد واال

 

 ؟؟یباش شیخورده که تو دوم یزیچ شیقبل آزما ی:وا روشا حالت خوبه ؟؟کماندانا

 

 اصال حواسم نبود ایگی:عه راست ممن

 

 دور دور میدنبالت بر امیبهم بگو ب یاومد ی:اوک ماندانا

 

 فعال یاوک_

 

 ی:باماندانا
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 دوباره زنگ خورد میحرف ماندانا راه اومده رو برگشتم که گوش با

 

 نییبله بفرما_

 

 ؟؟ی)(:سالم؛؛روشا آماده ا

 

 (نهیراد نکهی)عه ا

 

 آماده شم. خوامیسالم نه م_

 

 دم خونتونم گهیساعت د می:باشه پس ننیراد

 

 ،فعال یاوک_

 

ا مقنعه ب یبلند زرشک یتنگ با مانتو یقطع کردم؛؛ خب وقت دوش گرفتن نداشتم پس لباسامو که شلوار ل ویگوش

هم ناخونام زدم ست کفش و  یختم الک مشکمچم اندا ممی..ست ساعت مشکدمیاز کمد انتخاب کردم و پوش یمشک

 کجا رفتن یزود نیصبح به ا ستین علومخونه نبودن م نایبرداشتم به طرف در راه افتادم مامان ا ممیزرشک فیک

 

 شدم نیو سوار ماش نییرفتم پا نهییاطالع داد که پا نیمنتظر موندم که راد قهیدق پنج
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 سالم_

 

 :سالمنیراد

 

ا رفت ت نیداخل راد میو رفت میدیربع رس هی(بعد از شگاهیبطرف آزما میراه افتاد یا گهیکلمه د چیه ن؛بدونی)هم

 رهیوقت بگ

 

اشتم د رونیب میاومد شاتیتو اتاق و بعد از گرفتن آزما میبعد نوبت ما شد رفت کساعتیشلوغ بود  شگاهیآزما چون

 ضعف کرده بودم یلیراه رفتن نداشم خ ینا رفتمیاز حال م

 

 یشد و به طرف مغازه ا ادهینگهداشت پ ابونیکه کنار خ روندیداشت م نجوریهم نیراد میشد نیسوار ماش میترف

 اتیرو روشن کرد به محتو نیرو گذاشت رو پام و ماش لونیکه دستش بود سوار شد نا یلونیبا نا قهیرفت بعد از ده دق

 توش بود کیو ک وهینگاه کردم آبم لونینا

 

 ممنون_

 

 ی:بخور ضعف نکننیراد

 

 خودم باز کردم خوردم گرمید وهیو آبم کیک نیرو باز کردم و دادم دست راد کیک هی
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 خونه میدیساعت رس میاز ن بعد

 

 خونه ؟؟ یاینم_

 

 کنمیگرفتم خبرت م شارویبرم ..جواب آزما دی:نه ممنون کار دارم با نیراد

 

 باشه خدافظ_

 

رو  یبخورم کاغذ یزی(رفتم آشپزخونه که چستین یازم که خونه کسرو باز کردم و وارد هال شدم)پوووف ب در

 چسبونده شده بود رفتم برداشتمش از طرف مامان بود خچالی

 

داداشاتم سرکارن صدفم دانشگاهه ناهار پختم تو پخچاله گشنت  نایخالت ا یسالم دخترم من رفتم خونه ":مامان

 "شد گرمش کن بخور

 

 زنگ به ماندانا زدم:الو ماندانا هیاصال حوصله غذا خوردن نداشم رفتم اتاقم و  گهید

 

 هی:چماندانا
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 دور دور میدنبالم بر ایادب ؛زنگ زدم بگم اومدم ب ی:مرگ ب_

 

 یدم خونتونم با گهیساعت د میتا ن ی:اوکماندانا

 

 ی:با_

 

 بود انگار ناراحت بود یجوریماندانا  یکردم صدا احساس

 

 لباس عوض کردن نداشتم با همون لباسا نشستم رو مبل ومنتظر زنگ ماندانا شدم. ینا گهید

 

راه  یشدم و بعد از سالم و احوال پرس نشیو سوار ماش نییانداخت بهم؛؛رفتم پا سیساعت ماندانا م میاز ن بعد

 روشا؟؟؟_که ماندانا با بغض گفت: میدادیخوبه مال تو رو گوش م یآرزو یآهنگ هرچ نیتو ماش میافتاد

 

 حد بغض نداشت با همون تعجب گفتم نیماندانا تا ا چوقتیتعجب بهش نگاه کردم ه با

 

 ؟یگرفته ا نقدیماندانا؟چرا ا شدهی:چ_

 

 رفت-آراد تنهام گذاشت _پاکش کرد و گفت: عیو سر نییقطره اشک از چشمش اومد پا هی
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ا گوشه پارک کرد و ب هی؛؛ شدهیچ نمیبزن کنار بب_آوردم گفتم: یاشتم شاخ در مبه هق هق افتاد .من که از تعجب د و

!!!آراد که عاشقت بود حاال دل خودت به جهنم شهی.مگه م نمیحرف بزن بب ؟؟درستیچ یعنیهمون حالت گفتم:

 بخاطر دل خودش که دوستت داشت چرا رفت

 

بهم زنگ  شبید شدیچ دونمیکردن(نم هیا )شروع کرد به گردوم تیو دلدار تیهمه ناراحت نی:اوال ممنون از ا ماندانا

منو  موقع شب نیا نکهیا لیدل دمیمنم نه گذاشتم نه برداشتم گفتم باشه و اصال نپرس نمتیبب دیزد و گفت با

 .. هیچ رونیب کشونهیم

 

همه  نیگفت منم بخاطر ا امیهام گفت از مهربون یشروع کرد به صحبت کردن از خوب دمشید یشب وقت خالصه

از  ناستیاز ا شتریب اقتتیرو دوست داره .بهم گفت ماندانا تو ل گهید یکیمحبت ذوق کرده بودم که آخرش گفت 

و راه  نگفتم یچیدارم متاسفم ..منم ه وستد گروید یکیمن واقعا  یکنم ول یاولم قصد نداشتم که با احساساتت باز

 زدم افتادم برم وسط راه برگشتم و داد

 

 اومدم خونه هیو با گر ی:خوشبخت بش_

 

که دوست دارم ازم  ویبشه ..چرا خدا کس ینجوریسرنوشتم ا دیآخه چرا !چرا من با کردمیم هیصبح داشتم گر تا

ر عاشق شدنت خب گهیآخه ماندانا جون نونت کم بود آبت کم بود د_و احساس تاسف گفتم: یحوصلگ یگرفت با ب

 هیباالخره  ریحاال آبغوره نگ کرباسن هیبود؟؟؟چقد بهت گفتم عاشق نشو همه پسرا سرو تهشون  یچ یمرگت برا

 رتتیادبگیکه ب شهیم دایپ یبدبخت

 

 کنهیخنگ ها و با دهن باز داره نگام م یمثل ا دمیرومو کردم طرف ماندانا که د و
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 گمیدروغ م ؟؟مگهیکنینگام م یبز دار نیع هیچ

 

که از  رهیو خواست مچ دستمو بگ ستمیاون حال در اومده بود گفت:من تورو آدم نکنم ماندانا نکه تازه از  ماندانا

 و ستادیدور شدن ا کمیبعد از  رهیبا خنده از کنارم رد شدکه مثال منو جا گذاشت و خودش م رونیب دمیپر نیماش

حال ماندانا عوض  کممیحال داد  واقعا میرو کرد رویزسوار شدم و کل تهران و  یدنده عقب اومد و با خنده شوخ

ماندانا منو به خونه رسوند  یگردش و شوخ کمیبعد از  نمیهنوز اون غمه تو چشماش رو بب تونستمیم یشده بود ول

 لباسام خواستم ضیراست رفتم سمت اتاقم بعد از تعو هیرفتم خونه و درو باز کردم و  ومدیاصرار کردم باال ن یهر چ

 بود دیزنگ خورد.مروار میکه گوش رونیب رمب

 

 دادم:بله؟؟ جواب

 

 برات دارم که جناب سرگرد گفتن بهتون بگم یی:سالم.روشا خبرادیمروار

 

 !ه؟؟ی:بفرما گوش به فرمانم .خبرت چ_

 

 دیبا گهیدو روز د شهیجشنه شروع م نیاز ا مونیاصل تیدعوتمون کرده که انگار مامور یجشن یبرا ونی:همادیمروار

 ممکنه بهتون شک کنن یدنبالت چون اگه تو باهاش نباش ادیفردا سرگرد م میبر

 

 خونده نشده نمونیب یا غهیکه !!هنوز ص شهیآخه نم_گرفته بودم: استرس

 

 شهیخونده م غتونیو فردا ص کنهی:سرگرد گفت بهت بگم امشب با پدرت صحبت م دیمروار
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 .خداحافظ ی:باشه ممنون که خبر داد_

 

 :خدافظ تا پس فردادیمروار

 

و محرم شدنمون از طرف  غهیطرف استرس خوندم ص هیقطع کردم و فکر فرو رفتم بدجور استرس داشتم از  ویگوش

 ..تیهم استرس مامور گید

 

 خوابم برد کردمیفکر م وفتهیکه قراره ب ییکه به اتفاقا یو در حال دمیتخت دراز کش رو

 

ماندانا از خواب پاشدم .رفتم صورتمو شستم و از اونجا بطرف سالن حرکت  یساعت چند بود که با سرو صدا دونمینم

 کردم ..

 

 !!!؟ یخوابیحلواتو خودم پخش کنم چقدر م شاهللیا ی:به به خرمونم اومد ..اماندانا

 

 تو کار و یپالس شد نجایهمشم ا یخروس صداتو بلند کرد نیع هیچ یو با زجر جون بد یتوهم خفه ش شاهللیا ی:ا_

 ؟؟؟یندار یگزند

 

ومدم مثال ا گهیمنه د ریکن اصال تقص یو خوب ایب گهیآره د_به خودش گرفته بود گفت: یشاک افهیق کهیدر حال ماندانا

 شونو بخونن. غهیص خوانیم گهیخانوم رو آماده کنم که چند ساعت د
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 یزود نیهم غه؟؟بهی!!!صییییی:چ_

 

خونده بشه چهار ساعت فقط وقت  غتونیعصر ص خوانیآقا داماد چلغوز زنگ زده گفته م یزود نی:بله به همماندانا

 زود باش یدار

 

 برات کنمیلباس آماده م امیبعدش صدام کن ب ریدوش بگ هی برو

 

 یکنیمنگال نگام م نیع یستادیچرا وا گهیزود باش د زنمیبرات م یکمیخودم  یبکن خوادینم ادیز شمیآرا

 

 ماندانا رو صدا زدم . رونویاومدم ب یسرسر یآبتن قهیتو حموم بعد از ده دق دمیرفتم اتاقمو پر زود

 

 !!! ی:وا تو هنوز حموم نرفتماندانا

 

 :چرا رفتم بابا_

 

 یگشاد گفت:چه زود نکنه خودتو گربه شور کرد یبا چشما ماندانا

 

 بپوشم؟؟ ی:آره حاال حموم رو ول کن چ_
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 یدیو لباس نخر شهیم غتیص یدونستیخاک تو اون سرت که م یعنیگفت: یغیج یبا صدا ماندانا

 

 تو کمده دمشیهنوز ند یچند تا گرفته ول هیکنم وقت نکردم مامان  کارینگاش کردم:خب چ یمظلوم افهیق با

 

 یخی نیبا شلوار ج دیهفت سف قهی راهنیپ هیغرغر کنان به طرف کمد رفت و چند لحظه بعد از فکر کردن  ماندانا

داشت پشتش به حالت هفت تور  یمامان .حالت گشاد قهیبه سل نیخوشگل بود آفر یلیخ راهنشیپ دیکش رونیب

 ک روش کار شده بود خوشگلش کرده بود .ماندانا لباس هارو به طرفم پرتاب کرد: یینایبود جلوشم با نگ

 

 سفره عقد یسالم برس کنمیضمانت نم یآماده نباش گهید قهیتا دو دق_

 

 : یصندل یماندانا اومد تو منو نشوند رو دمیلباسامو پوش قهیدو دق سر

 

 ینگاه کن نهییبه آ یحقم ندار یزنیحرفم نم یخوریتکون نم_

 

 گرفته اداشو در آوردم که دادش در اومد شگراممیحاال چه ژست آرا میشو باهم بر ادهیاووه چخبرته بابا پ_

 

 آره؟؟ گهیبرات نکنم نفله عوض تشکرته د یچکاریحقته ه یعوض شعوریب_
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 دنبالم ادیهم م نیراد شهیم ریبمال به سرو صورتم که د یزیچ هیکه ،حاال  میمن و تو ندار الیخیب_

 

و به  دستایساعت راست ا میصورتم منم طبق گفتش عمل کردم بعد از ن شیگفت و شروع کرد به آرا یشیا هی ماندانا

 داد یخودش کش و قوس

 

 یبه خودت نگا کن نهیتو آ یتونیتموم شد حاال م گهیدخب _

 

 یآنچنان شیکه آرا یمن یبرا یزده بود ول یساده و محو شیشدم و ب خودم نگاه کردم اوم خوب شده بودم آرا بلند

 شده بود افمیق رییبود و در همه حال باعث تغ ادیز کنمینم

 

 ؟یدیچطوره؟پسند_

 

 تحمله ست،قابلیاوم بدک ن_

 

 دیبنفش کش غیج هی ماندانا

 

 سر رهیدختره خ کنمیخفت م_

 

 که بابا صدام زد رونیب دمیدادم و از اتاق پر حیفرار رو بر قرار ترج منم
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 بله باباجون_

 

 ن؟یستاره بابا آماده ا_

 

 بله باباجون_

 

 میخب پس مامانتم آماده ست دوقلو ها و خواهرت و ماندانارم صدا کن بر_

 

 چشم._

 

از  شدمیذوق زده م دیاالن با نکهیداشتم با ا یبیاسترس عج میمحضر شد هیاز صدا کردن بچه ها هممون راه بعد

 ...نکهی.غافل از اتیمحرم نیدلشوره داشتم بخاطر عاقبت ا یلیخ یول کنمیازدواج م نیدارم با راد نکهیا

 

مخصوص عروس  یصندل مینشست نیبودن منو راد دهیزودتر از ما رس نکهیو خونوادش مثل ا نیراد میدیرس باالخره

 دنیساب یقرآن داد دست من و رفت برا هی(تور رو باال سرمون گرفتن ماندانا هم ای)داننیو داماد و صدف و خواهر راد

 چکدوممونیتموم بشه و به ه یو خوش یهم به خوب تیرمامو نیقند.قران رو باز کردم و از ته دل دعا کردم که ا

 ماندانا گذشت . یعاقد دو بار خطبه رو خوند و هردوبار هم با مسخرگنرسه. یبیآس

 

 لم؟؟؟یوک ایآ مینمایبار سوم عرض م ی،برا یسرکارخانم روشا محمد_
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 با اجازه بزرگترا ،بله_

 

.حاال انگار  زدندیهم با خنده دست م هیبق دنیکل کش ایکه جواب بله از دهنم خارج شد ماندانا و صدف و دان نیهم

 از ایهدا افتیباز و به همه تعارف کرد بعد از در نویریهم جواب بله رو گرفت .ماندانا جعبه ش نیره .عاقد از رادچخب

راست رفتم تو  هیخونه و من  میدیهم همراه ما با اصرار مامان اومد رس نیراد میخونه شد هیطرف دو خونواده راه

 رو نیاومدم که راد رونیبه خودم و از حموم ب دمیچیکارم تموم شد و حوله رو پ یا قهیده دق رمیدوش بگ هیاتاقم تا 

 دمیتو اتاقم د

 

 ؟یاومد ی؟؟کیکنیم کاریچ نجایتو ا_

 

 دهیطول کش یلیتا االنشم خ میباهات صحبت کنم وقت ندار تیاومدم درمورد مامور_

 

خودت متوجه  دوارمیبدم ام حیهارو توض هیحاش خوامینم ادیخب برم سر اصل مطلب ز_ادامه حرفش بودم  منتظر

 شهیما شروع م یاصل تیامشب مامور نیفقط هم یبش

 

 گشاد گفتم یچشما با

 

 و یزیسروان عز نمیپس ؟بب شدیسروان که گفت فرداست چ نیامشب؟؟پس چرا قبال بهم اطالع نداد نی!!همیچ_

 سروان راد باهم ازدواج کردن؟
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بگم سرهنگ تازه به ما اطالع دادن  دیبا تیدر مورد نگفتن مامور نکهیامروز کارشون تموم شد و ا نیبله اونام هم_

 کرده . رییزمان جشن تغ نکهیمثل ا

 

 سمت در گفت رفتیکه م یشد و در حال بلند

 

 آماده باش گهیساعت د کیخونه آماده بشم تا  رمیم_

 

 به سرو صورتم برسه کمیتا  ستیکنم ماندانا هم ن کاریرفت .هووف حاال چ و

 

و تو دستبندش شنود کار  ابیکه تو گوشوارش رد سمویست سرو دمیپوش یلباس شب مشک هیپاشدم و  کالفه

کردم الک  میشیمختصرا آرا هیباالسرم بستم  یشده بود رو انداختم موهامو سشوار کردم و دم اسب یگذار

 یکشال مش هیمانتو قرمز با  هیو کفش ست قرمزمو برداشتم و  فیچون ناخونامو تازه فرنچ کرده بودم ک خواستمینم

 هیراه نیکردم و با راد یاز مامان خداحافظ نییانداخت که برم پا سیم نیکه همزمان راد نییو رفتم پا دمیپوش

 میشد دیکشیکه انتظارمون رو م یجشن

 

چقدر خطرناکه اصال موافقت  تیمامور نیا دونستنیچون اگ م تمهیاز مامور ییجشن جز نیکه ا دوننینم نایا مامان

و کاوه هم  دیمروار میشد ادهیپ نیما از ماش نکهیهم ییالیخونه و هیدم  میدیرس قهیدق20کردند.بعد از  ینم

 بزمچه نیمنو انداختن کنار ا دنیم لیچه به هم لبخند ژکوند تحو نی.نگاه تورو خدا!!ببدنیرس

 

 ادینه که تو بدت م_
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 از دستت وجدان جون دمینفس راحت کش هی ینبود یکجا چند روز نجایعنبر آورد تو کجا ا یعه به به باد آمد و بو_

 

 ؟یوجدان کوش یکجا رفت یشعوریب یلیخ_

 

 ؟یدار کاری،چته چ نجامیا_

 

 هان؟ یکجا بود_

 

 رفته بودم دست به آب_

 

 ؟اووقیکنیم ییتو ؛تو ذهن من دسشو شعوریب ییییچ_

 

 حواسمو جمع اونا کردم . دیسالم کاوه و مروار یانم در حال جنگ بودم که باصداوجد با

 

و سروان  یزیتو .اول از همه سروان عز میریو م دمیمختصر م حیتوض هیفقط  دیدونیکه م تمونوی:خب مامورنیراد

 یکه مهره اصل ییبه خالفکارا دیتونی.و تا م دینباش زیچ چیپس نگران ه نیدار ابیهر دوتون شنود و رد یمحمد

از  دیپس اگر الزم شد با میوقت ندار میاریب ستجشن تمام اطالعات رو بد نیامشب تو ا دیما با نیبش کیهستن نزد

 ن؟یدیتمام اطالعات فهم کنمیم دی.تاکدیجون خودتونم بگذر

 

 بله قربان_
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 میراه افتاد یسمت در ورود به

 

 اووه چخبره_

 

 مونه؟یدهنت باز م ینطوریجشن ا یری:روشا تو هر بار مکاوه

 

دن بو نیسنگ دندیپوش یوجب پارچه رو نم هینگاه توروخدا دخترارو اون  ستنین ینطوریما که ا ین بابا جشن ها_

 دیخندیکاوه بهم م خوردمیمن داشتم حرص م

 

رو  دیو مرواراومد و من یکه خدمتکار میتکون داد یسر دیرو صدا کن گهیبه بعد با اسم مستعارتون همد نی:از انیراد

ونم کنم تا بعدا بت دایهارو پ نیدورب یکردم بطور نامحسوس جا یکرد سع ییلباس راهنما ضیتعو یبه طبقه باال برا

 همشونو از کار بندازم

 

از  یکیکه رفتم جلوخواستم در  میبر ضیتعو یبه کدوم اتاق برا دیبا میدونستیو نم میبود ستادهیوسط وا دیمروار با

ب تر موقع مناس هیگرفتم تو  میموضوع شدم و تصم نیا الیخیب ومدیاتاقارو باز کنم که قفل بود به نظرم مشکوک م

مانتو و شالمو درآوردم  میبود درست اومد نجایبود پس ا هو لباس زنون فیرو باز کردم که ک یکنم در بعد یدگیرس

ومدن ما ا نییهمزمان با پا میراه افتاد نییبه سمت پا دیس مروارلبا ضیبه خودم نگاه کردم و بعد از تعو نهیتو آ کمی

 میتسنش مویحرکت کرد زیبه طرف م یاومدند و بطرفمون قدم برداشتند همگ رونیب تیجمع نیو کاوه هم از ب نیراد

باهم  میداش ارمیماجرا رو در ب یگزارش دادم اونم اشاره کرد که حتما ته تو نیکه قفل بود رو به راد یاتاق یماجرا

 که به طرف من بود به سمتمون اومد یبود با لبخند چندش ونیپسرکه فکر کنم پسر هما هیکه  میزدیحرف م
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 بعد به من اشاره کرد نیبه به سالم خوش اومد_

 

 !ن؟ییفرمایافتخار رقص م ییبایز یچه بانو_

 

 و لحن چندش وار گفتم یبا لبخند مصنوع من

 

 زمیالبته عز_

 

هنم تو ذ یجرقه ا هیکه  میدیرقصیم میبود داشت یچند لحظه ا میرقص حرکت کرد ستیو به سمت پگرفت  دستمو

 رینقشه از ز هیبا  دیخبر داشته باشه با تونهیم ونیهما یکارها یلیپس از خ ونهیزده شد خودشه ،ارسالن پسر هما

کرد و تو بغلش  کیمن و به خودش نزد ارسالنفکرا بودم که  نیتو هم ؟هووفیآخه چطور ی.ول رونیزبونش بکشم ب

که چشمم خورد به  زمونیسمت م رفتمیداشتم م رونیاز بغلش اومدم ب جهیاه حالم بهم خورد به بهونه سرگ دیکش

بچه ها و از  شیکردم .با سرعت رفتم پ دایبرق زد خودشه پ یبود چشمام از خوشحال زیم یکه رو ییها یدنینوش

حل  یچجور نویحاال من ا یوا یقرص داد ا هی بشیکردم اونم با اخم از تو ج رخواستد یهوشیب یدارو نیراد

 شد دایمشروبات که سروکله ارسالن پ زیکنم.بلند شدم خواستم برم سمت م

 

 ؟یخوایم یزیچ زمیعز_

 

 گفت یخمار یمسته با چشما یلیخودم .معلوم بود که خ یبرا زمیبر یدنیآره اومدم نوش_

 

 امیبرم و ب زیبرا من بر دونمیپس _
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 :باشه عشقم _

 

م ارسالن قرص رو انداخت یبرا یسکیو میکیخودم  یآب آلبالو برا یکی ختمیر یدنیزد و راه افتاد دوتا نوش یچشمک

 یاز سر آسودگ ینفس هیاز قرص نبود  یارسالن و با انگشت شصتم تند تند همش زدم بعد از چن لحظه اثر وانیتو ل

 که ... گشتمیدنبالش م چشمارسالن کجا رفته داشتم با  دونستمیو حرکت کردم نم دمیکش

 

 شمیاومد پ ارسالن

 

 باال برات نشون بدم . ایبرات دارم ب زیسوپرا هیگلم _

 

 هنکیکردم هم شیبازم بخاطر نقشم همراه یکنه ول کاریچ خوادیو م ستیدر کار ن یزیسوپرا دونستمیم نکهیباا

تر شدم که ارسالن با  کیزدم و وارد اتاق شدم .نزد یرو دادم دست ارسالن دکمه شنودمو بطور نامحسوس یسکیو

 خوامیم که دونهیحتما م یبهش نگفتم ول ونقشم نکهیبا ا نیکه راد دونستمیرفت و درو قفل کرد م یثیلبخند خب

 خودم اومدم یخودم با پا هیعیخب البته طببازم استرس داشتم  یکه دارم از دور مراقبمه ول یکنم وبا شنود کاریچ

 حاال توقعم دارم استرس نداشته باشم ریدهن ش

 

 رفتم کنارش یو عشوه الک نهیو رو تخت کنار خودش اشاره کرد با طمأن نمیبب نیبش نجایا ایخب پرنسس من ب_

 من. وانیخودشو برداشت و زد به ل وانینشستم ل

 

 دوتامون. یبه سالمت_
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 خوردم که کمیمنم شربت خودمو  دینفس باالکش هی و

 

 همشو بخور گلم ._

 

و  دمیخند یالک یمست رو درآوردم و الک یآدما یناچار شربتمو تا ذره آخرش خوردم و بعد از چن لحظه ادا به

کردم  یزد. سع مهیحرکت بود منو انداخت رو تخت و خودشم روم خ نیچشمامو خمار کردم.ارسالنم که منتظر ا

 گفتم یخرک شوهبدست آوردن اطالعات بود با ناز و ع یبرا تیموقع نیرسم االن بهترنت

 

 باهات همراه شم تونمینم یند حیتو دلمه اگه توض یزیچ هیآخه من  میاول در مورد هم صحبت کن شهی،م یارسالن_

 

 و دیک انگار قانع شده بود کنارم خواب ارسالنم

 

 ؛بگو زودتر جوابتو بدم زمیبگو عز_

 

..اوم من ؛؛من  هیچ یدونیم ؟آخهیدوست داشت ویتا حاال دختر نکهیا ای یاز خودتو خونوادت بهم بگ کمی شهیاوم م_

 رو درآوردم یخجالت یآدما ی..خب عاشقت شدم و ادادمتیکه د یاز وقت

 

 قهقهه مستانه سر داد هی ارسالن
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بخاطر کثافت  یعاشقش بودم ول شیوقت پ یلیکه خ ندازهیم یدختر ادیتو منو  یچشما هیچ یدونی...خب میاله_

 و اون دختره رو کشت .. دیبابام موضوع رو فهم نکهیمدت افسرده شدم تا ا هی دیبابام ازم دست کش هیکار

 

 دمیاون مادرمم کشت و بعدا فهم گذرهیبه تمام معنا که به خاطر کارش از جون همه م وونهید هی وونستیمن د یبابا

کرده که بابام اونو کشته بود با  یچه اشتباه دونمیکه اون دختره بخاطر من نمرده اون از دار و دسته بابام بوده که نم

 بهم نگاه کرد یزیغم انگ یچشما

 

ته بفرس خوادیکه فردا م یقاچاق یبابا ،با بار آدما یول یتو مال من باش خوامیمن م رهیتورو از من بگ خوادیو حاالم م_

و ت دمیبه خودم باالخره فهم ولیا یییگشاد نگاش کردم وا یکنه با چشما یعرب ها تو رو هم همراه اونا راه یراب یدب

باز کرد و خواست لب  رهنشویپ یزد دکمه ها مهیحرکت روم خ هیکه ارسالن با  گفتمیم نیخودم آفر یذهنم برا

شد زود پاشدم و روش پتو انداختم که اگر  شهویحرکت محکم زدم پشت گردنش و ب هیهاشو رو لبام بزاره که با 

از  قرصه اثر نکرده بود البته نیپس چرا ا دادمایداشتم شرفمو از دست م یراست یشک نکنه . اه راست نتشیبب یکس

ردا قطعا اگه ارسالن ف نییرفتم قفل در رو باز کردم و اومدم پا یبا خوشحال خوابهیم شتریو ب کنهیبه بعد اثر م نیا

 هیو دنبال بچه ها گشتم . کنار  نییراحت اومدم پا الیبا خ ادینم ادشی یچیکه داشت ه یبشه با اون همه مست داریب

 سالم کردم که کاوه آهسته دم گوشم گفت کشونیرفتم نزد کننیدارن صحبت م ییآقا هیکه با  دمیاونورتر د زیم

 

 کنند البته تا االنم بودن بهمون کمک تیمامور هیهستن و قراره تو بق ییسروان عطا شونیا_

 

 نگاش کردم یگنگ با

 

 با تعجب نگاش کردم که با اخم گفت شنیخان هم محسوب م ونیدار و دسته هما شونیا_
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 یکنیم یرویاز دستوراتشم پ یکنیبه دو نم یکیروشا خواهشا با سروان _

 

 به دو کردم ؟ یکی یبا کس یوا من ک_

 

 بود یادآوریهشدار و  هی یو گفت:منظور گفتم که بدون دیخند زیر کاوه

 

 خان باهامون کار دارن . ونیاز خدمه ها اومد و گفت که هما یکیتکون دادم که  سر

 

 قایبهش سالم کردم که چشماش برق زد هه االن دق یبا لبخند مصنوع میراه افتاد ونیهما زیبه سمت م هممون

با خودش حساب کتاب راه  نهیبیمن و م ی.خب معلومه حتما وقت هیبخاطر چچشم ها  نیدرک کنم که برق ا تونمیم

 بفروشه یمتیکه منو به چه ق ندازهیم

 

ار و ک نیتو ا نیتونیباهاتون کار دارم که خودتونو م نجایهم نیایخب صداتون کردم بگم فردا ساعت شش صبح ب_

 . دیبهم ثابت کن تیمامور

 

 رفتن به خونه. یبرا میگرفت یو اجازه مرخص میاطاعت کرد هممون

 

 خودشون . نیبا ماش دمیکاوه و مروار نیماش هیبا  نیبه سمت خونه من و راد مینفرمونم راه افتاد چهار

 

 ؟؟یکرد کاری:خب چنیراد
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 ؟یدیکردم ؟مگه تو شنود نشن کاریچ یچ یعنیوا _

 

 ؟شنود که فعال نبود یکرد کاری:نه مگه چنیراد

 

 ..!!شهیمگه م_

 

 رو کنار پارک کرد و دستبند رو از دستم درآورد و بهش نگاه کرد نیماش نیراد

 

 درستش کنن . دمیاداره م برمیبعد از رسوندن تو م ستیخورده مهم ن ییبجا اهمیشده  یدستکار ستیفعال ن_

 

 کار؟یچ یخواستیم یهوشیقرص ب یکرد کاریحاال چ خب

 

اق که ات یبا ارسالن رفتم تو یبدر من با چه جرأت زدهیرفتم س یتا جا داشت چشام گرد شده بود منو باش با ک یعنی

 کنم کاریچ خوامیم دونستهیم نیراد نکهیدر کار بوده نه ا ینه شنود

 

 !یکرد کاریچ ی؟نگفتیکنینگام م یاونجور یچرا دار هیچ_
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و  یعده رو ببرن دب هی یکه گفت فردا قراره قاچاق دمیارسالن رو مست کردم و در مورد نقشه پدرش پرس یچیه_

 اون افراد بفرسته نیمنم ب خوادیپدرش هم م نکهیا

 

 کرد و: یاخم نیراد

 

 به خونه میدیحرف رس نیباشه کارت خوب بود و همزمان با گفتن ا_

 

 دنبالت امیرو جمع کن و آماده باش من برم اداره تا شنود رو بدن درستش کنن م التیبرو وسا_

 

 ؟یچ یبرا_

 

 رو گذاشتن تا مراقبمون باشه یخونه من احتماال واسمون کس یایامشب رو ب دیبا_

 

 اداره؟ یریم یوا پس چطور_

 

 .کنمیم شیکار هینگران نباش _

 

 باشه خداحافظ_
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حرکت کرد رفتم تو و دستمو رو  یهم منتظر موند تا من برم خونه و با تک بوق نیشدم راد ادهیرو باز کردم و پ در

بمونم رفتم تو سالن برقا خاموش بود  یباق نیتموم نشه تا من بتونم محرم راد تیمامور نیوف کاش اقلبم گذاشتم هو

بغض داشت خفه  دمینداشتم همونجور رو تخت دراز کش ومبه طرف اتاقم حرکت کردم و لباسامو درآوردم حوصله حم

 کردیام م

 

منو نداره حاال بعد از  دنیسرگرد که از قضا چشم د هی!!عاشق  یاونم ک شدمیحاال عاشق م دیچرا...چرا من با ایخدا

 کنم. کاریچ تیمامور

 

 نکرده هیگر ینطوریا گهید انیشا یخدا من بعد از ماجرا یوا کردمیم هیباشم .رسما داشتم گر کیبهش نزد یچجور

 هیطره گردو ق یکی دیحسام و احسان رو گول بزنم شا خواستمیکه م یبودم شده بودم کوه غرور و فقط در موقع

 کردم که همونطور خوابم برد هیگراونقدر  زنمیدارم زار م ینطوریپسر ا هیحاال بخاطر  یول کردمیم

 

 (نی)راد

 

 از روشا .. تیمامور نیخستم.خستم از خودم از شغلم از ا نقدیچرا ا ایخدا هوف

 

که تو وجود  یکه با چشماش جادو کرد دختر یرو قبول کنم دختر تیمامور نیکه باعث شد من ا یروشا ،دختر آره

اوت از تف یو ب کردمینم یکس یاز شغلم احساس مسئولیت برا ریبه غ یایکه تو دن یکرد من جادیمن حساس بودن و ا

 خوامیم شهیم کینزد ونیهما ایارسالن  هب یدختر که از قضا روشاست وقت هی یحاال وقت گذشتمیکنارشون م

که  ییدختر باعث شد من به کسا نینگاه نکنند ا یبه روشا اونطور گهیکه د ارمیسه دربدو نفرشونم از کا یچشما

که روشا دوسشون داره آره من  ییبه کسا کنمیکنم آره من حسودم حسادت م یحسود شهیم کیبهشون نزد

 نهیبیرو نم یا گهیسروان از جنس غرور که بجز خودش کسه د هی یک اشقدوسش دارم اصال عاشقشم هه اونم ع
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ر بتونم تا راحت ت گهید یجا هیبرم  رمیبگ یاز اداره اتتقال تیبعد از مامور نکهیراه ا نیکنم بهتر کاریچ دونمینم واقعا

 فراموشش کنم دیمن با نهیفراموشش کنم آره هم

 

 .دییجناب سرگرد شنود سروان درست شد بفرما_

 

 خوبه ._

 

ه و هم ن ایبرداشتم تا بهش زنگ بزنم که هم بدونم آماده شده  ویشدم گوش نایخونه روشا ا هیاز گرفتن شنود راه بعد

 معطل نشم ادیدم در تا ز ادیب

 

 بله؟_

 

 سالم_

 

 دییسالم بفرما_

 

 نمیراد_

 



 یبگو عاشق من

 
70 

 

 ه؟یک گهید نیراد_

 

 زنهیاالنم تو خواب باهام حرف م دهیچرا صداش خواب آلوده ؟؟نکنه خواب کنهیصحبت م ینطوریچرا ا نیا وا

 

 ن؟یآماده کرد التونویهستم وسا یسرگرد سپهر_

 

 اووم بله بله آمادم ._

 

 جواب دادنش. نیبرا ا دمیخندیدلم داشتم بهش م تو

 

 تا به االن . دهیرفته گرفته خواب یاز وقت معلومه

 

 دم خونتونم و قطع کردم . گهیساعت د میباشه پس تا ن_

 

 ساعت تموم بشه . میبچرخم تا ن ابونایخ تو کمیجمع نکرده مجبور شدم  الشویوسا دونستمیم

 

 ]روشا[
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 یکیکنم  کاریساعت آخه من چ مین نیجمع کنم تو ا لیلباس انتخاب کنم وسا رمیکنم؟دوش بگ کاریحاال چ یوا یا

 زدم پس کله خودم آخه وقت خواب بود مشنگ !

 

از  رونیبرداشتم و رفتم ب لمویکرم رنگ هم زدم مبا پیت هیجمع کردم  المویتند تند وسا رمیگرفتم دوش نگ میتصم

 در رو باز کردم و سوار شدم یکنار پام نگه داشت تند نویماش یبا تک بوق نیخونه که راد

 

 سالم._

 

 ؟یبرداش التویوسا یسالم همه _

 

 میآره بر_

 

سور کنار آسان میاز در تو رفت میشد ادهیآپارتمان نگه داشت و پ هیکنار  میدیربع رس هیحرکت داد و بعد از  نویماش

بعد از چند لحظه با گفتن طبقه  میدر رو باز کرد و وارد شد ادیب نییدکمه رو فشار داد تا اتاقک پا نیراد میستادیوا

 رو انداخت تو قفل و درو باز کرد کنار رفت تا من وارد شم اووه چه مودب! دیکل میشد ادهیچهارم از اسانسور پ

 

 طانهیخونه باشن نفر سومم که ش کیباهم تو دهیم یدختر پسر تنها چه معن هیخب  دمیترسیم که شدم راستش وارد

 شهیم دهیکش کیو کارمون به راه بار کنهیم تیبه کلش و مارو به راه نادرست هدا زنهیم

 

 .دیخجالت بکش روشا مثال شما دوتا بهم محرم_
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 ؟ییدایکم پ یستیبه به سالم وجدان احوال شوما ن_

 

 حوصله کل کل با تورو ندارم گهید_

 

 باهام حرف بزنه خوادیوجدان آدمم نم دهیکارم به کجا کش نیخفه بابا بب_

 

 دمیرو شن نیراد یکه صدا کردمیوسط سالن داشتم با وجدانم دعوا م نجوریهم

 

 یوفتیراه ب یخواینم_

 

 چرا اومدم_

 

 ستادیبودن وا گهیو کنار چهارتا در ک کنار همد رفت

 

اتاق من بعدم راه افتاد بطرف  یحموم و چهارم یسوم هییدستشو یدوم یکه توش قراره بمون هیاتاق یخب در اول_

 درش رو باز کرد و گفت یاتاق اول

 

 یبزار التویوسا یتونیم_
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شده بود  دهیچ یبود چه دکور یعال یعنیرفت سمت اتاق خودش رفتم تو و درو پشت سرم بستم اوم خوب بود  و

 کار خودش بوده؟ یعنی

 

 یبه رنگ قرمز و مشک کمیکتابخونه کوچ هی دیو ست تختخواب سف ریبود پرده قرمز حر یمشک دیاتاق سف یواراید

لباسام و تو کمد جا کردم .هووف از  یکی یکیچمدونم و باز کردم و  پیگوشه قرار داشت کال رنگ اتاق خوب بود ز

 خودمو پرت کردم رو تخت . یفرط خستگ

 

به  تیمامور نیشدم به فکر فرو رفتم به بعد از ا رهیسرم و به سقف خ ریدستمو گذاشتم ز دهیم یچه حال شیییآخ

اگرم تموم  ایتموم نشه  تیخدا کاش مامور یرو فراموش کنم ا نیراد دیبا یتو سرم کنم چطور یچه خاک نکهیا

مغرور عاشق من  نیراد شهیمحاله مگه م االتهیکه جزو خ نیداشته باشه هه البته ا یهم به من حس نیشدالاقل راد

 یاله یدستمو گذاشتم روش ا دمیقار و قور شکمم رو شن یک صدا کردمیم سهیداشتم دوتامونو مقا نطوریبشه هم

 اون تو . زمیریم یزیچ رمیاالن م تیقورباغه ا نیع یسرو صدا یمن به فدا

 

 که بهم محرمه. نیراد یعوض کردم شالم ننداختم خب آخه واسه چ دیو بلوز سف نیج هیلباسامو با  پاشدم

 

 . یدیم تیاهم زایچ نیتو به ا نکهینه ا_

 

 وجدان حال بحث با تورو ندارم االن گرسنمه ._

 

 شیا_
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آب بود هووف چقدر تشنم  شهیکه به چشم خورد ش یزیچ نیاول خچالیرو باز کردم برقا خاموش بود رفتم سراغ  در

 بخورم که خواستمیکردم م کیرو برداشتم و به لبم نزد شهینداشتم ش بود و خبر

 

 سر نکش_

 

 کردینگاه کردم که با تعجب داشت نگام م نیشد وحشت زده به راد کهیاز دستم افتاد و هزار ت شهیش نیراد یصدا با

 

 هارو جمع کنم شهیشدم تا خرده ش خم

 

 تو دست و پات . رهیم شهیش نوریا ایب یجمع کن خوادینم_

 

 نه بابا حواسم هست نگران نباش ._

 

ف و ک یو خواستم ببرم بندازم تو سطل آشغال که سوزش کردمیرو جمع م شهیش یبزرگ ها کهیداشتم ت نجوریهم

 پام احساس کردم

 

 آخ!_
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 سمتم دیو دو دیکنار سطل آشغال رو پوش ییوحشت زده دمپا نیراد

 

 !؟؟یشدیچ_

 

مثل  کردیخون داشت ازش فوران م یجوابشو بدم پامو آوردم باال نگاه کردم .وا تونستمینم مردمیدرد داشتم م از

شت حرکت بغلم کرد و برد گذا هیبا  هوی کردیداشت با اخم نگام م نیتو رفته بود راد یلیبزرگ بوده و خ شهیش نکهیا

 رو مبل و رفت اتاقش .

 

 کردمیول کرد و رفت .داشتم غر غر م یمنو همونجور گردهیم تو بدنم رهیم شهیش گهیکرد نم ینجوریچرا ا نیوا ا_

 بعد از سه میو به طرف آسانسور رفت دیاومد و باز بغلم کرد و کفشاشو پوش رونیحاضر و آماده از اتاق ب نیکه راد

 . رمونسوارم کرد و خودشم نشست پشت ف نیماش شیپ میدیرس قهیدق

 

 م؟؟یریم میکجا دار_

 

 .مارستانیب_

 

 . مارستانیب یباز بغلم کرد و رفت بطرف ورود نیزده نشد راد یا گهیحرف د چیه مارستانیبه ب دنیتارس

 

 خانم دکتر کجا هستن ؟_
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 آقا!؟ شدهی:چپرستار

 

 . دهید بیخانومم آس یپا_

 

 اتاق روب رو تا دکتر رو صدا کنم. یتو نشیبله ببر_

 

 سرم یربع دکتر اومد باال هیتخت گذاشت بعد از حدود  یمنو برد و رو نیراد

 

 .شدهیخب دخترم چ_

 

 رفته . شهیپام خرده ش_

 

 دمیند یخونسرد نیبه ا ماریتا حاال ب یخونسرد نشست نقدیپس چرا ا_چشماش گرد شد و گفت: دکتر

 

 درست یبا داد و هوار که کار نیکن نهیتا شما معا مارستانیرفت اومدم ب شهیدکتر پام ش یکنم آقا کاریپس چ_

 . شهینم

 

 پام شد بعد از چن لحظه دکتر گفت: نهیسر تکون داد و شروع به معا دکتر
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 خداروشکر خطر رفع شده._

 

 . رونیو از اتاق رفت ب میرو داد .ماهم ازش تشکر کرد یبعد از پانسمان اجازه مرخص و

 

 از پشت سرم اومد که گفت: نیراد یصدا

 

 .امیحساب کنم ب رمیم_

 

 یحرف چیتو چهار چوب در ظاهر شد بدون ه نیربع دوباره در باز شد و قامت راد هیز حدود از در خارج شد بعد ا و

واحد خودمون  میدیرس نیو کمک راد یدم خونه با همراه میدیبعد رس قهیچند دق نیاومد بغلم کرد و برد سمت ماش

 طرف اتاقمو منو گذاشت رو تخت. میرفت

 

 .شب خوش. میسرموقع اونجا باش دیبا6 شهیم میپنج صبح تا آماده بش یساعتتو کوک کن برا_

 

 یبه ساعت کردم وا یحالمو بپرسه گذاشت رفت نگاه نکهیبابا بدون ا گهید هیک نیهووف ا رونیاز اتاق رفت ب و

بلند شم من خوابممم  یزود نیصبح به ا یبا خودم زمزمه کردم:حاال با چه بدبخت یشبه با حال زار2ساعت  ایخدا

 . ادیم

 

 ارشدمدیساعت ب نگیدر نگیتا خوابم برد با در دیطول نکش ادیعزا گرفته بودم که ز دارشدنمیب یاالن برا نیهم از

 شد استراحت؟ دنمیاز خواب ما آخه سه ساعت خواب نمیهووف ا
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هوس نکنم دوباره بخوابم پاشدم رفتم حموم اول دوش آب سرد و باز کردم  نکهیا ی.براااادیخدا من خوابم م یا

 . رونیتا خواب از کلم بپره ب رشیز ستادمیوا

 

 رونیربع دوش گرفتن که چه عرض کنم به قول ماندانا گربه شور کردن اومدم ب هیدوش گرمو باز کردم بعد از  بعدشم

 . دمیموهامو سشوار کش

 

بودم  اوردهیبه لباسا نگاه انداختم چون همه لباسامو ن یسشوارم که تموم شد در کمد رو باز کردم باحال زار کار

 ریز ساده از یبلوز مشک هیانتخاب کنم  یبا شال و شلوار مشک یمانتو زرشک هینداشتم مجبور شدم  یادیانتخاب ز

رو  یمشک فیانداختم ک ممیناخونام زدم ساعت مشک هب یمانتو و شلوار و شالم روهم تنم کردم الک مشک دمیپوش

 نیراد یفرستادم صدا نهیبوس تو آ هیواسه خودم  نکهیهم کردم میشیمختصر آرا هیهم از کمد برداشتم نشستم 

 اومد.

 

 .یروشا؟آماده ا_

 

 آره آمادم ._

 

 زده . یپیچه ت نیجانم بب یا رونیبرداشتم و از اتاق اومدم ب لمیبا موبا فمویک

 

 دستبندت شنود رو درست کردن فقط مواظبش باش. نمیا ایب_
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 حتما._

 

 آل استار بپوشم که یمشک یکفش کتون هی پیت نیمجبورشدم با ا میدار شیرو در پ یراه سخت کردمیفکرم چون

 راحت تر باشم .

 

 زنگ خورد . شینشست گوش نکهیهم نیدر رو باز کردم و نشستم راد نیسمت ماش میراه افتاد نیراد با

 

 بله._

 

_ 

 

 خب؟_

 

_ 

 

 ن؟؟ییشماکجا میافت یراه م میما دار_

 

_ 

 

 . مییاونجا گهیساعت د میتا ن_
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 نکرد یزیچ یخداحافظ هیادب  یکرد ب وقطع

 

 تیمامور نیامروز تو ا میممکنه که زنده نمون نمیباشه و ا تمونیرو بگم .امروز ممکنه آخره مامور یزیچ هی خوامیم_

ز خودت ا یتونیکه م ییتا جا کشنمونیم ای فروشنمونیم ایحواسمون جمع باشه وگرنه  دیبا میانجام بد میخوایکه م

 دفاع کن و حواستو جمع کنم .

 

 بغض گفتم با

 

 باشه حواسم هست._

 

گرفته  یهمه کله گنده ها تو مهمون شهیتموم م تیمامور گهیامروز د گهیفکر کردم آره راست م نیراد یحرفا به

 . میریمیما م نکهیهم ا ای شنیامروز گرفته م ایخان و ارسالن موندند که اونام  ونیشدند فقط هما

 

 بزمچه شده بودم . نیبود تازه عاشق ا مینکردم اول جوون یخداحافظ یبا خونوادم درست و حساب یخدا من حت یوا

 

 . رمیبم یزود نیبه ا خوامینم

 

 اومدم. رونیاز حال زارم ب نیراد یبرم با صدا ایناکام از دن خوامینم
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 . میدیشو رس ادهیپ_

 

 اومدند . دمیهمزمان کاوه و مروار میشد کینزد الیبه طرف در و مویشد ادهیپ نیماش از

 

 . میشد اطیزنگ در رو زد که خدمتکار بازش کرد باهم وارد ح نیراد

 

 . دییخان وسط سالن منتظر شما هستن .بفرما ونیهما_

 

 هستادیو ارسالن کنارش وا گاردیکه دوتا باد ونیهما شیپ میرفت میو وارد سالن شد میچهارتامون سر تکون داد هر

 خان بحرف اومدن ونیباالخره هما ستادنیبودن .بعد از چند لحظه اونجا وا

 

حاالم  دیخودتونو ثابت کن خوامیم نیکن شونیرو تامرز ببرن و شمام قراره همراه یمحموله ا هیخب امروز قراره _

 . دیشده عجله کن رید

 

 ون کرد . هیارسالن اشاره کرد ارسالنم مارو برد و سوار  به

 

ه خراب هیشب شتریخونه که ب هیدم  میدیون راه افتاد بعد از حدود ده ساعت رس میفعال کرد ابارویتامون ردچهار هر

 ارسالن دوتا اتاق بهمون نشون داد و گفت: میبطرف خونه راه افتاد مویشد ادهیپ نیبود از ماش

 

 تو . نیو بر نیاتاقتونه جفت ش نجایا_
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 . گیهم رفتن تو اتاق د دیاتاق و کاوه و مروار کیتو  میرفت نیرفت منو راد و

 

 .میچند روزو بمون نجایا یحاال چطور هیچجور اتاق گهید نیا هووف

 

 روشا؟!_

 

 نیطرف راد برگشتم

 

 بله._

 

 کنارم . نیبش ایب_

 

 کارش تموم شد بغلم کرد و گفت: نکهیتوش نوشت بعد از ا ییزایچ هیدر آورد و  شوینشستم که گوش رفتم

 

 انداختمشون . روزیعکسا چه خوشگلن د نیا نیبب ایب_

 

 از دستش گرفتم که نوشته بود. ویگوش
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ردشون کنند احتماال تو  یقاچاق خوانیکه محموله ها همون دختران که م یدونیداره م نیمواظب باش اتاق دورب_

زدند  نیمک نجایتو هم سای.به سروان راد گفتم پل میو نجاتشون بد میکن داشونیتر پ عیسر دیخونه باشن ما با نیهم

 نباش. زیچ چیپس نگران ه

 

 ذوق زده نشون دادم و گفتم: خودمو

 

 . زمیعز هیعال یوا_

 

 هیبعد از  شهیکم کم داره شروع م گهیکارمون د نکهیتکون دادم .خب مثل ا دییبه نشونه تا تیسرمو با جد بعد

 که ارسالن گفت: مینشسته بود زیساعت به ناهار صدامون کردن .سر م

 

 میبر ییجا دیبا نیو آماده ش نیاالن عصره ناهارتون رو بخور_

 

 تو اتاق . میبعد از نهار رفت میتکون داد سر

 

 . نیآماده بش نیگفت بر یچ یبرا میبود ووردهیما که لباس ن هوووف

 

 کاوه و میکه با خودم آورده بودم زدم و راه افتاد یشیآرا کمیو شستن دست و صورتم  ییاز رفتن به دستشو بعد

به ما ملحق شدند  گارداشمیارسالن و باد قهیو بعد از چند دق ششونیپ میبودند رفت ستادهیوسط حال وا دمیمروار

کنار  میو دنبال ارسالن راه افتاد میشد ادهیپ شتنگهدا نیساعت ماش کیبعده حدود  میو تو ون نشست اطیح میرفت
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اتاقک  هیداخل،  میوجود نداشت رفت یزیبود و توش چ یسالن ورزش هی هینگهداشت در رو باز کرد شبدر  کی

 ارسالن اونو باز کرد. گاردیبود که باد کیکوچ

 

 بودن . نجایتمام دخترا با محموله ها ا اوووه

 

 اتاق خودمون. می.چهارنفرمون هم رفتمیو به همون خونه برگشت میمحموله ها سوار ون شد یاز بررس بعد

 

 بودم . یبودم به فکر نقشه ا دهی.منم دراز کش کردینشسته بود فکر م کجای نیراد

 

 آهسته گفت نی.راد میاون دخترارو آزاد کن میکه بتون یا نقشه

 

 روشا؟؟_

 

 هووم؟؟_

 

 .گمیممکنه بفرستتشون اونور آب به کاوه هم م میکن ری.اگه دمیدست به کار بش دیفردا با_

 

 م؟؟یخبر بد یبه سرهنگ چطور_
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 .کنمینگران نباش مورس م_

 

 تعجب به طرفش برگشتم . با

 

 .!ی؟چرا تا حاال بما نگفت یگرفت ادی ی؟چطوریمگه بلد_

 

 بهت اطالع دادم . ییایدرب یاز نگران نکهینداشت بگم االنم بخاطر ا یلزوم_

 

 منه. یبه فکر نگران نکهیذوق زده بشم از ا ایبرم گردنشو از وسط نصف کنم  دونستمیطرز حرف زدنش نم از

 

 ...نکهی.غافل از امیدیخواب میاز خوردن شام با فکر نقشه فردا گرفت بعد

 

 دارشویروشا؟روشا ب_

 

 . هیها چ_

 

 .میشب آماده بش یبرا دی.پاشو با میندار تیپاشو روشا مگه مامور_

 

 شدم. داریمثل جت از خواب ب تیآوردن اسم مامور با
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 اتاق . نیخسته شدم از ا شهیتموم م تیمامور نیا یک ایخدا یبه دور و برم انداختم وا ینگاه

 

و  دیرفتم کاوه و مروار شدیکه همون آشپزخونه محسوب م گهیاتاق د هیرفتم دست و صورتمو شستم .بطرف  پاشدم

داد بعد از  صیتشخ یاسترس و ترس رو به راحت شدیم دیمروار افهینشسته بودن از ق زیو ارسالن دور م نیراد

 هی نیو ا رهیقرار داد م یفقط خودش برا میبکنما  ستیقرار ن یکار چیخوردن صبحانه ارسالن اعالم کرد که امروز ه

 ما بود . یشانس بزرگ برا

 

 . هشیشروع م تینامحسوس به کاوه فهموند که امشب مامور نیتو راه راد میاتاقمون راه افتاد بطرف

 

 . یروزیپ ایمرگ  ای خورهیتو اتاق و به فکر رفتم .امشب سرنوشت ما رقم م رفتم

 

 نینگو کم کم پلکام س دمیبخوابم تا شب راحت تر بتونم مبارزه کنم .دراز کش کمیگرفتم  میاز چند ساعت تصم بعد

 هم افتاد . یشد و رو

 

 وقت مبارزست. دمیشدم و فهم داریاز خواب ب نیراد یصدا با

 

 . میپنهان کرده بودم و دوباره جا ساز کردم و راه افتاد ینامحسوس یکه از اول جا ییو چاقو دمیپوش لباسامو

 

 مطلع کرد. دمیدر اتاق و باز کرد و با زدن چند ضربه به در کاوه و مروار نیراد
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از در  یواشکیموش بود هممون کرده بود(.برقا خا یاز قبل دستکار نارویدورب نی)راد میاومدن اون دوتا راه افتاد با

 اطیح رونیو خودمون رو به ب میرد شد یبا بدبخت اطیح یتو یاز کنار شمشاد ها میدیرس اطیو به ح رونیب میزد

 . میرسوند

 

 رفت و کنار یسمند نوک مداد هیبه طرف  نیراد دمید هوی.که  میاریب ریاز کجا گ نیماش ابونی.بر و بنیتو ا هوووف

ند اونقدر ت نیراد میو راه افتاد میسوار شد میتعجب رفت کمیکرد و سوار شد ماهم بعد از  دایرو پ چییسو کیالست

 . میدیساعته رس میکه ن روندیم

 

 .میراه افتاد یو بطرف درب اصل میشد ادهیپ اطیاحت با

 

 گفت نیکه راد میراه بود وسط

 

پس پنج نفر  دازیهرکدوممون حداقل با شنیم ینفر ستیحدود ب شهی،از دخترا و محموله ها محافظت م دیستیوا_

 . میایبرب

 

 میریو به طرف محافظا م میشیم میباشن.هرکدوممون تقس نایاز ا شتریممکنه ب نیمواظب باش یلیخ

 

 . میبطرف محافظا رفت اطیهرکدوممون جداگونه با احت میکرد دییتکون دادن سر حرفاشو تا با
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 پنج تاشون رو بزنم . یحاال من چطور نیغول تشن هارو بب نیا یواا

 

 که اونجا بود . ینیماش ریرفتم ز زیخ نهیس آروم

 

رگ پاش که خون ازش فوران کرد  یبود چاقومو درآوردم و زدم رو ستادهیوا نیکنار اون ماش گاردهایاز اون باد یکی

. 

 

محافظ :چته  یکیکه اون  دیمرده بلند شد و از درد داد کش یگربه درآوردم که صدا یچاقو صدا دنیاز کش بعد

 اونجاست؟ ی؟کس شدهیچ

 

 گربه به پام پنجول انداخت . هینه فکر کنم _

 

 رو گلوش . دمیکه دست انداختم رو دهنش و چاقو مو کش رهیخم شد تا مثال گربه رو بگ کامل

 

 رو دست من جون داد. یاوخ

 

 رفتم واریاومدم و به طرف د رونیو خودم ب نیماش ریز دمیرداشتم و اونو کشبا خفه کنش رو از پهلوش ب تفنگش

 کردم . کیمحافظ رو گرفتم و با خفه کن شل یکیگردن اون 

 

 رو تو پام احساس کردم . یرو بکشم که سوزش ینفر سوم رفتمینداشتم داشتم م ی.از بچه ها خبر نیاز ا نمیا هووف
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به  دومش ریکرده تفنگو آوردم باال بزنمش که با ت کیارسالن شل یگاردهایاز باد یکی دمیبه پشت که د دمیچرخ

 مطلق فرو رفتم. یکیافتادم چند لحظه بعد کم کم چشمام بسته شد و به تار نمیقفسه س

 

 (.نی)راد

 

 اونا تونسته بودند هر ده تاشو بکشن . نکهیملحق شدم مثل ا دیبه کاوه و مروار یاز کشتن نفر پنجم بعد

 

 . میمنتظر روشا باش میوقت نداشت گهید زدینبود بدجور دلم شور م داشیروشا هنوز پ یول

 

که به خودم وصل کرده بودم  یگوش یکه تو میدر رو باز کرد میدخترا به طرف سالن بر یآزاد یبرا میشد مجبور

 که... میراحت برقارو روشن کرد الیبا خ کنندیسروان راد گفت که دارن بطرف سالن حرکت م

 

 . میفاجعه نه کابوس روبه رو شد هی با

 

 .. ایخدا ییواا

 

 دورش بودند . گاردیهم محافظ و باد ینشسته بودند و کل یو ارسالن رو صندل ونیهما
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 می!جناب سرگرد و دوتا جوجه سرواناش .اووه خوب شد از شر اون دختره خالص شد نجانیا ایک دینی:به به ببونیهما

 نداشته باشم . شیمطمئن نبودم که کار اشیوگرنه با اون مسخره باز

 

 تر . قیگردم گرد تر شد و استرس و دلشورم عم یچشما

 

 گچ شده بود .از شرش خالص شدن!!؟؟. نیرنگ صورتم ع مطمئنن

 

 امکان نداره .امکان نداره روشا رو کشته باشن . نینه ا ی؟واایچ یعنی

 

 .. هیگر ریزد ز هوی دیاومد چون مروار نیسنگ دمیکاوه و مروار یبرا یلیخ ونیحرف هما نیا انگار

 

 مارو ببندند . یچند تا محافظ فرستاد تا دستا ونیهما

 

 . نیخوریم یباز یچطور نمیبب خواستمی.فقط م دیهست سیشماها پل دمیوقته که فهم یلی:من خونیهما

 

 باز نگاه کنم و از ته دل قهقهه بزنم. یرکب خوردن شماهارو با چشما خواستمیم

 

 ..دیکن یخان باز ونیبا هما دیکه نبا نیفهمیامشب که با محموله ها فروختمتون اونوقت م هه
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 کجاس یعنیبابت روشاست  مینگران رسنیاز راه م یبچه ها بزود دونستمینداشتم چون م یاز فروختنم ترس من

 حالش چطوره؟

 

 واقعا مرده ! ایآ

 

 خداا!خودت کمکم کن. یا

 

 ونیهم از هما گاردیاومد همه محافظا به طرف در رفتند و چند نفر باد سیپل نیماش ریآژ یفکر بودم که صدا تو

 . کردندیمحافظت م

 

از  یکه تو ضرب و شتم قبل ییها دور تا دور سالن رو محاصره کرده بودند با اشاره به بچه ها با تفنگ ها سیپل

 به سمتم خواستیم ونیهما میکرد کیهرکدوممون به دو نفر شل میبطرفشون حمله کرد میمحافظا برداشته بود

خان از دستش افتاد سروان راد و چند تا  ونیکرد و اسلحه هما کیکه تفنگ داشت شل یکنه که کاوه به دست کیشل

 کنم. دایتا روشا رو پ دمیبطرف درب دورو بردند منم  ونیوارد سالن شدند و جنازه ها و هما ژهیو یروین

 

 از روشا نبود. یخبر یهمه جارو گشته بودم ول بایتقر

 

رد افتاده بود خو نینفر که رو زم کیکه چشمم به  دمیچرخیباشه دور خودم م تونستیکجا م یعنیشده بودم  کالفه

 بود از اونا باشه . دیبع فشیو نح فیاز جثه ضع یول گاردهاستیاز همون باد یکیاولش فکر کردم 

 

 آروم جلو رفتم . آروم
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دختر روشا باشه کنارش زانو زدم همونطور اشک  نیا شدی.باورم نمکردیاشک چشمامو پر م داشتمیکه برم یهرقدم

 همون روشاست. نیباورش سخت بود ا ختمیریم

 

 خورده و غرق در خون به خواب رفته . ریو شجاع من حاال دوتا ت یقو یروشا

 

 امکان نداره . نیمن خوابه نمرده .ا یاون خوابه .روشا نطورهیهم آره

 

 زدم . داد

 

 .دمیکش ادیفر

 

 زدم . زجه

 

 بهش بگم دوسش دارم . دمی.خداا اگه دوباره نفس بکشه قول م خوامیروشامو از تو م اااایخدا

 

 . ستیمن ن یروشا نیا هیرحم یب نینه ا ایبهش اخم نکنم .خدا گهید دمیم قول

 

 بود محکم بود . یقو اشیطونیبود . با همه ش یقو روشا
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 االن رو خاکه و تو خون غرق . یول

 

 . یروشا رو بهم برگردون دمیقسمت م تیبه خداوند ایخدا

 

 عاشق چشمات . تینکردم .بهش نگفتم عاشقتم .عاشق مهربون یمن هنوز عاشق ایخدا

 

 فرصت بهم بده . هی ایخدا

 

 فرصت بده که جبران کنم. هی

 

 . رشیازم نگ یآسون نیا به

 

 خدا. ریازم نگ نفسمو

 

 .رمیمی،م رمیم نیاز ب یریبگ نفسمو

 

 به دوتامونم رحم کن . ایخدا
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 زدم زجه

 

 کردم ناله

 

 کردم خواهش

 

 رفت به اورژانس خبر بدم . ادمیاورژانس از پشت سرم اومد اونقدر حواسم به روشا پرت بود که اصال  ریآژ یصدا

 

 رو گذاشتن رو برانکارد و بردنش . روشا

 

 بودم که کاوه زد به شونم رهیجا خ هیرو زانو نشسته و به  یهمونطور

 

 . نیبه عشقتون برس دیتونیشمام م موننیسرگرد ان شاهلل که زنده م_

 

 .سرهنگ احضارمون کردند . میبر نیبلند ش لطفا

 

وم اون دوتا هرکد یرو نداشتم ول فرممیونی دنیلباسمو پوشستاد .حال و حوصله عوض کردن  میرفت دیکاوه و مروار با

.با  منیبه سرهنگ اشاره کرد که بش یعوض کردن لباسشون من رفتم اتاق و بعد از احترام نظام یرفتن اتاقشون برا

من .سرهنگ شروع به  یو بعد از احترام نشستن پهلو دندنشستم بعد از چند لحظه دوتا سروانم اوم یحالت زار هی

 رف زدن کرد:ح
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هم حالشون  ی.ان شاهلل که سروان محمد نیبدست آورد تیبود .خوب تو کارتون موفق یبچه ها کارتون عال نیآفر_

 نی.واقعا سربلندم کرد نی.خسته نباش نیریگیدرجه م عیخوب بشه و ترف

 

 کنمیمعطلتون نم ادیسروان ز دنیو د مارستانیرفتن به ب یبرا نیکه عجله دار دونمیم خب

 

 دیاز کاوه و مروار ی.با عجله و خداحافظ میاومد رونیو از در ب میو احترام گذاشت می.بلند شد نیمرخص بش دیتونیم

اتاق . دمیاتاق روشا رو پرس یرفتم .از پرستار شماره  مارستانیگرفتم و بطرف ب یتاکس هیاومدم و  رونیاز ستاد ب

247. 

 

 .کردیم نشیمعااتاق مورد نظر حرکت کردم .دکتر داشت  بطرف

 

 حالش چطوره دکتر؟_

 

 . انیتا بهوش ب میمنتظر باش دیبود فقط با زیآم تیعملشون موفق_

 

 ؟؟ نیچرا من و خبر نکرد نیعمل کرد یعمل؟ک_

 

 اومدن . رونیکه از اتاق عمل ب شهیم یربع هی میشمارو هم خبر کن دیکه با دونستمینم دیببخش_
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 ممنون دکتر ._

 

 از اتاق خارج شد . و

 

 روشا و خوابم برد . ینشستم کنار صندل منم

 

 هفته بعد( کی)

 

 /روشا/

 

درجه  عیو بهوش اومدن و مرخص شدن من ترف تیخسته شدم از بس تو خونه نشستم بعد از مامور ایخدا هوووف

 . دمیکپو یکاریهفتست تو خونه هستم و از ب هی.االنم هنوز  میاومد یو دو هفته مرخص میگرفت

 

 . دمشیند گهید میدرجه باهم بود عیکه تو جشن ترف یاز وقت بای.تقر کنهیم تمیاذ نیراد یاز اونم دور بدتر

 

 . نمشیدانشگاه بب یکه فردا تو دوارمیچند وقت فردا کالس دارم و ام بعده

 

 که خوابم برد. شمردمیباالسرم رو م یهمونجور گوسفند ها دمیرو تخت دراز کش رفتم
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 بلند شدم . دادیمامان که آماده شدن شام رو به اهل خونه اطالع م یصدا با

 

 شام زیآشپزخونه و نشستم سرم رفتم

 

 روشا؟ یکمک نکن وقتی_

 

 خورده بودما!! ریمن دوتا ت یدونیمامان جان خودت ک م_

 

 یکه کار نکن شهیتا آخر عمرت بهونه م نمیبله .هم_

 

 ماچ آبدار از گونه مامان کردم و دوباره نشستم . هیو بلند شدم  دمیبلند خند یصدا با

 

 گذشت . یشام به خوب تیشد با کل کل و بحث با اون دوتا قوزم داشونیکم دوقلو ها و صدف و بابا هم پ کم

 

صبح کوک کردم  یو ساعتمو برا دمیجمع کردن ظرفا کمک مامان کردم و برگشتم سمت اتاقم و رو تخت دراز کش تو

 .دمیو گرفتم خواب

 

 شدم . داریزنگ ساعت ب یبا صدا صبح
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ر و و شلوا یمانتو کرم با مقنعه مشک هیلباس  دنیاز شستن دست و صورتم و زدن مسواک شروع کردم به پوش بعد

 حرکت کردم . نمیکردم .و بطرف ماش یو بدون خوردن صبحانه از مامان خداحافظ دمیهم پوش یو کفش کرم فیک

 

 .؟ نمیرو بب نیراد تونستمیم یعنیز داشتم ،امرو یبیعج استرس

 

راه افتادم .رفتم تو کالس و  یرو تو محوطه پارک کردم و به طرف درب اصل نیدانشگاه .ماش دمیحرفا رس نیفکر ا با

 منتظر استاد شدم ...

 

 خسته شدم از بس تو کالس نشستم . هووف

 

 کنهیند تند جزوه نوشتم مچ دستم درد ماز بس ت میکن یاستراحت هیچقدر حرف زد .اصن اجازه نداد  استاده

 

 :دمیرو شن نیراد یکه صدا زدمیداشتم قدم م یگرفتم برگشتم تو محوطه .همونجور کیک هیطرف بوفه رفتم و  به

 

 روشا_

 

 پشت سرم و نگاه کردم . برگشتم

 

 .ادایچه بهشم م یگذاشته بود .اله شیر کردمیم هیاز شدت ذوقم گر نجایدلم براش تنگ شده بود جاش بود هم ییه
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 بله._

 

 امروز باهات حرف بزنم؟ شهیم_

 

 . شنومیآره خب .م_

 

 اونجا منتظرتم . ایشاپ سرکوچه ب یکاف یعصر تو4نه .ساعت  نجایا_

 

 جواب گذاشت و رفت . یو منو با هزارتا سوال ب گفت

 

 تموم شد . یبا خوب ممیکالس بعد نیدوباره راد دنیذوق و شوق از د یکل با

 

 ساعتم نگاه کردم . به

 

شدمو استارت زدم و حرکت کردم دستگاه پخش رو روشن  نمیظهره .سه ساعت وقت داشتم .سوار ماش1هنوز  اوووه

 کردم .

 

 رفته از قلبم یحس هی"
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 از درده یپشتم کوه که

 

 یاز دلم کند یچجور

 

 . گردهیحس برنم نیا که

 

 درد نینه فکر کندن از ا نمیتسک هیدنبال  نه

 

 مدارا کرد دیفقط با ییدردا هیبا  ایدن تو

 

 یوونگید هیتو برام خاطره موند از من  از

 

 . یزندگ نیحق ما بوده از تمام ا نیا

 

 ( یری)آهنگ حس ؛احسان خواجه ام

 

 که چقدر دلم گرفت ییآهنگ تموم ذوق و شوقمو کور کرد وا نیا
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 کجا رفته دونمیطرف آشپزخونه غذامو که مامان پخته بود و نم دمیراست چرخ هیخونه رفتم باال و  دمیرس باالخره

 گرم کردم و خوردم .

 

 تاپ هی. رونیساعت باالخره از آب خنک دل کندم و اومدم ب می.بعد از ن رمیدوش بگ هیجمع کردم و رفتم تا  ظرفارو

 . دیبا شلوار و شال سف ریحر یمشک یمانتو هیاونم  یاز رو دمیپوش

 

رار حمله کردم به محل ق نیو به طرف ماش دمیبرداشتم و کفش ستشم پوش ممیمشک فیکردم .ک میشیمختصر آرا هی

 بودم .رفتم تو تا همونجا منتظر بمونم . دهیساعت زودتر رس میهوووف ن دمیرس

 

 که گمونم از منم هول تر بود . نیدر رو باز کردم چشمم خورد به راد نکهیهم

 

 خلوته .!!اووه جزء محاالته نجایوقت روز ا نیتعجب کرده بودم اشاپ نبود واقعن  یتو کاف یشکیه

 

 میکرد یو سالم و احوال پرس نیکنارراد دمی.رس ستین یواقعا کس نکهیمثل ا یول

 

 . مینیباال بش میمنتظرت بودم تا بر نی:نشنیراد

 

نبود به هر حال دنبالش راه افتادم .هر چقدر از پله ها باالتر  یکه کس نجایا نییپا ایداشت باال  یآخه چه فرق هووف

 . کردمیتعجب م شتریب داشتمیبرم واشیو قدمامو  رفتمیم
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به طبقه باال چشمام از حدقه در اومده بود و کپ کرده بودم .پله ها با گل پر  دنیچه ناز بود .با رس نجایا ایخدا ییوااا

بزرگ  یعطر ،شمع ها یکال گل پر رز ،بو نشیشده طبقه باال هم زم نییتز کیرنگارنگ کوچ یرز و چراغا یها

 که اسم دوتامون بود. یشده ا نییتز

 

 زونیکه از سقف آو یخوشگل یکه عکس دوتامون حک شده بود و چراغا یکیکه وسط بود و روش ک یدونفره ا زیم

 . کردینگام م یبیحالت عج هینگاه کردم که با  نیشده بود .واقعن محشر بود به راد

 

 . میاشارش نشست با

 

 ..شیپسندیخب!نظرت؟م_

 

 هی،عال نیراد هیعال_

 

 : خب خدارو شکرنیراد

 

 ؟؟یکنم حوصلشو دار فیو برات تعر یداستان هیخب ،اصال بزار  یبهت بگم ول یچجور دونمی،راستش روشا نم اوم

 

 آره بگو.._

 

 از مدرک هام مجبور شدم برم دانشگاه ودرس بخونم. یکیگرفتن  یروز برا هی_
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 . کنندیو با هم رقابت م دنیتور انداختن من نقشه کش یکه همه دخترا برا دمیکه وارد کالس شدم فهم یاول روز

 

 . ومدمیاز اونا به چشم دخترا م شتریسر به تنم نباشه .خب معلوم بود من ب خواستنیپسرا م و

 

 هی نکهیتا ا ومدیاز دخترا بدم م شتریو ب کردمیم افتیازدواج در شنهادین از طرف دخترا پو م گذشتیبه روز م روز

دخترا خودشو نشون بده تا به  هیدختر خورد منتظر بودم که اونم مثل بق هیچشمم به  یکالس به طور اتفاق یروز تو

حرصم گرفت از  یلیکرد و سرشو چرخوند اونموقع خ یاون در کمال تعجب بهم دهن کج یکنم ول یاونم بد خلق

 کرد . یمحل یبود که بهم ب یکس نیاون دختر اول نکهیا

 

 رو داده . یتیمامور هیاز چند روز سرهنگ احضارم کرد و گفت سردار دستور انجام  بعد

 

وز که چند ر ییها یزبون اون بلبل ایسروانه  هیمتوجه شدم اون دخترم  انیهمکاراهم ب هیسرقرار تا بق دمیرس یوقت

 . رمیازش بگ یحال اساس هیگرفتم  میقبلش بهم کرده بود افتادم و تصم

 

 کم کم عاشقش شدم .شد نفسم . طونشیش یحال رفتارا نیشجاعتش و در ع دنیبا د یول

 

 . میزندگ شد

 

 بدون اون بمونم . تونمیکه نم یکس شد
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 چشمام نگاه کرد و گفت: تو

 

 ؟یکنی،با من ازدواج م یعشق من یروشا تو همه _

 

 ؟یشیقلبم م ملکه

 

 خوشبختت کنم . دمیم قول

 

 تو چشمام جمع شده بود . اشک

 

 درآورد و جلوم زانو زد بشیحلقه از تو ج هی

 

 رمیمیم یروشا نه بگ_

 

 بله ، بگو

 

 یروشا ،بگو که تو هم عاشق من بگو

 



 یبگو عاشق من

 و خالصمون کن بگو

 

 م دم گوشش زمزمه کردم :آرو یلیاز سر شوق زدم و خ یلبخند

 

 عاشقتم عشق من ._

 

 

 

 

 

 [انی]پا

 

 

 

 


