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 عشق:  یزمایکار

 ]به نام خدا[ 

 ♡عشق یزمای کار♡

 

 د یجد یباز  کیهم  باز

 بی عج یهم ادم ها باز

 هدف دارن  کیهرکدام فقط  و فقط  که

   سی روزیهم پ آن

 است  انی نفرت در جر  یباز  نیدر ا اما

 من با غرور به عشق باختم  اگر

 یباز یبا عشق به غرور م تو

http://www.romankade.com/
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 میبازی است که ما  هردو م نیمهم ا اما

 (شود یقصه با خون تمام م نی)ا

 

 نگاه کردم  نهیآ تو

 میدختر رو به رو به

 دختر منم  نیا

 کنار لبم جا گرفت  یپوزخند

 که از خودم ساختم  یدختر  همون

 دم یکش میچشممو برداشتم و رو پلک ها مداد

 زده ام نگاه کردم  خی سبز  یچشما به

  دهیرو به خود ند یچشم ها مدت هاس که رنگ گرم  نیا

 سرم بستم یمحکم باال مویگندم هیموها

 کامل بود به جز رنگ لبام  یهمچ

 دمی کش میلب ها یام را برداشتم و رو یمشک رژ

 کامل شد   یهمچ

 باشم  خواستمیکه م یشدام همون االن

 درسته آره

 من

   سلیبا زیدن 
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 تالش کنه  زیچ  کی یزنده هست فقط و فقط برا  یکه قسم خورده تا وقت یدختر 

 انتقام  فقط

 ازش گرفتن  شویکه همچ ییاز کسا انتقام

 ش ی از ته دلش تا زندگ یخنده ها از

 هنوز سرپاس   یول

 خورده قسم

 که حاظره جونشو براش فدا کنه یقسم

 رسن ی که کردن م یکار   یهمه به سزا یروز  هی

 شه یبه نفع من تموم م  یدفعه باز  نیا یول

 اتاق و زده شد  در

 +)داد زدم(بلعععع؟ 

 _خانوم مهمونا اومدن 

 مهمونا"  نی"مرده شورتونو ببرن با ا

   یبر   یتونی+باشه م

   هی"امشب شب مهم

 شمیم کیو چند سالم نزد نیبه انتقام چند گهیقدم د هیکه من  هیشب امشب

 کنن یساله دارم براش تالش م  14که   یشب 

 کردم ی سال ها بهش فکر م نیکه تموم ا دمیرس  ییاالن به جا 

 انتقامم" یکه تشنه  یمن ینه برا یول سخته
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   رونیاتاق رفتم ب  از

 رفتم    نییپله ها پا از

 شده بود  یها برام عاد  یمهمون  نجوریا گهی"د

 که داشتم هم از دست بدم  یذره اعصاب   هیهمون  شدیکه باعث م یآهنگ  یصدا یحت

 بود  ره ی نگاها به من خ همه

 بد مردا و حسود زنا   یها نگاه

 نداشت  یتیبرام اهم شهیمثل هم  یول 

 کنمیثابت م  هیبه بق  نویدارم ا میشونیرو پ شهیکه هم  یاخم  با

 اومدم سام به طرفم اومد  نییپله اخر که پا  از

از   شتری نزاشتم ب چوقتیه یمن شد ول  یو از کجا وارد زندگ یچجور  دونمی بود که نم  یپسر  سام
 بشه  کیحدش به من نزد

 +اومدن؟

 مشکوکن   یلی مواظب باش خ یلی_)با استرس گفت(آره خ

 صدامو باال بردم وبا اخم گفتم(ساااام من کارمو بلدم    ی+)کم

 ش ین یب یاشارشو گزاشت رو انگشت

  شنونی_آروم تر صدامونو م

 برام مهمه   یلیخوب بشنون انگار خ هه

 اونجا  انی بگو ب منی تو اتاق نش رمی+من م

 _حله 
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 من یاروم رفتم سمت اتاق نش ییقدما با

 مبل تک نفره نشستم یرو

 اتاق زده شدبعد در  قهیدق 5 

 تو  دیای+ب

 مبل  یشدم از رو بلند

 داخل اومدن

 راد  روسیبه نام س  فیادم کث هی یدسته  دارو

 که صددرصد خوده نامردشه  انسالیمرد م هی با  کری مرد قول پ دوتا

 اومدن تو  

 نداشت  روسیبه س  یپسر جوون هم همراشون بود که شباهت هی

 پاک تر از اون مرد هزار چهرس افشیق  یلیپسرش باشه  خ خوردینم 

 +)با پوزخند گفتم(سالم 

 _به به خانوم دن...روسیس

) سرد بهش نگاه کردم و صدامو آروم تر  لمازیگفتم( سار س ینسبتن بلند ی+)چشامو بستمو با صدا
 بهتره  نی کردم( بگ

 رون یب  زدی داشت از حدقه م شی درشت عسل ی پسر جوونه چشا اون

 و خشن باشه  یدختر انقدر جد  هیاره توقع ند هیاونم مثل بق  

 خوبه؟  لماز یخانوم سار س  ادیبدتون م دونستمینم  دی_ببخشروسیس

 گفت   دیبا تاک لمازشویسارس
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 بهتره  ینجور ی+بله ا

 گذشت که گفتن قهیدق 2

 ن؟ ینی بش دیخوای+نم

 مبل دونفره نشستن  یمن رو یرفتن روبه رو  جفتشون

 تک نفره نشستم  یمنم رو 

 به پسر جونه کردم و گفتم یچشم اشاره ا با

   د؟یکن شیسالم کنن! شما معرف ستنیکه بلد ن  شونیاز ابروهامو دادم باال (ا یکی+)

 شما شد  ییبا ی حواسم به کل محو ز  دی_اخ ببخشروسیس

  کهی مرت یدلم گفتم از بس تو هپروت  تو

 +خوب؟

 ن یپسره منه شرو نی_اروسیس

 داشته باشه  نی به اسم شرو یپسر   کردمینم  ؟ فکر نیشرو

 پسر منه درواقع برادرزادمه ی_البته جاروسیس

 شد یراحت شد وگرنه کارم سخت تر م  المیخ

 کارشو بلد باشه دوارمی+ام

 لبخند مسخره گفت  هی با

 ی کی_بلدم خانوم تار ن یشرو

 وونس ید خورمی! قسم موونسیپسر د نی؟ ا یک ی تار  خانوم

 !!!!!؟یکی باال رفته گفتم  (تار یباال بردمو با ابروها  ی+)صدامو کم
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 اد یبهتون م  یلی _خن یشرو

 ندارم   یبه اسم اضاف  یاز ی)چشامو باز کردم و با اخم گفتم (من ن شمی+)چشامو بستم(متوجه نم

 جوون کیقشنگه که تار یلی خ ی_ول ن یشرو

 دیقش قش خند بعدش

 ام ی کنار ب یکه با شوخ تمسین  یمن آدم یکرده ول یشوخ  دونمیم 

  یداره کس ییجا  یز یگفتم(هرچ نیرو به شرو ی+)با داد گفتم(بسسسهه)صدامو اروم تر کردم و جد
 نارو؟ ینداده ا ادیبهت 

 د ی_ببخشن یشرو

 پسرو از مغزم خارج کنم و برم سر اصل مطلب  نیا  یتیترب  یکردم ب یسع

 سر اصل مطلب   رمیبحث و کش بدم پس م   ادیکه اصال خوشم نم نی دونی+خوب م

 دیی _ البته بفرماروسیس

 

 و چقدر حساسه   هیکه کار من چ نیدونی+م

   میشما نشست  یاالن روبه رو نیچشمک زد و گفت(البته به خاطر هم هی_)روسیس

 ... نیبکنم به خاطر هم  تونمیبه شما نم ی+ در هر صورت من اعتماد

  میدار  غیاونوخت چرا ما ت  دی _)دستاشو به بدنش زد و  گفت(ببخشن یشرو

 بپره تو حرف من کنهی پرو چطور جرئت م ی پسره

نپره مخصوصا)به   گرانیتو حرف د نیدادیم ادیخان کاش به پسرتون  روسیگفتم(س تی +) با عصبان
 نگا کردم( من   نیشرو

 گه یبچس د  نشیخودتون ببخش   ی_به بزرگروسیس



 عشق  یزمایکار

9 
 

 گفت  روسیبا تعجب رو به س  نیشرو

 بچس  اندازه خر سن دارم یچ  یعنی_ن یشرو

 زدم   پوزخند

 نابود کرد  شهیاومد درست کنه زد از ر هینجوریپسر چرا ا نیا ایخدا

 ینزن دوست ندارم به خاطر حرفا یعن یحرف نزن  گمیم ی_)اروم گفت (ساکت شو وقت روسیس
 قرار دادو از دست بدم  نیتو ا خودیب

   دمیمن شن ی اآوم گفت ول  نکهیا با

 روس یس یمن ضرره هم برا یقرارداد هم برا نیا فسخ

 درسته؟ نیکن کاری چ دیکه با نی دونی+خودتون م

 _درسته قرارداد نامه اوردم خدمتتون  روسیس

  یگفتم( حت دیا تاکبه سرتون نزنه)ب گهید یوقت فکرا هی که شما  شهیقرار داد باعث م نیراد ا ی+ اقا
 ن؟ یدیفکرفهم

 انمیگفت(بله در جر ی_)با ناراحتروسیس

 بحثارو نداره  نیمعلوم بود حوصله ا قشنگ

   دمیروز قبل از تموم شدن کار بهتون م ک یطبق قرار داد نامه تمام مدارک و  نکهی+و ا

 ه یعال نی_اروسیس

 داد و ازش گرفتم و امضا کردم  قرار

 من بود   یمحو امضا نیشرو 

 داشت واقعا قشنگ بود حق

 +کلهر  
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 _بله خانوم 

 قرار داد رو بده به سام  نی+ا

 _چشم خانوم 

 م؟ یکنی کارمونو شروع م ی+خوب از ک

 چطوره؟  گهیهفته د هی_روسیس

 +خوبه

 ست؟ یبهتر ن  میپسر بزرگ من باش یالیشک نکردن هم و ی_براروسیس

 گهیمن حلش کردم آدرس و سام بهتون م  ستین یاز ی+نه ن

 _پس حله روسیس

  نی به سام بگ نیداشت یاگه سوال  گهی+خوب د

 دست دادم  روسی هم بلند شدن با س نیو شرو  روسی جام بلند شدم که س از

 کنم ی م ی_باعث افتخاره که با شما همکار روسیس

 ن ی+همچن

 جون عمه نداشتم  آره

 +بدرود 

 هم تموم شد   یمهمون  بالخره

 بود و البته کسل کننده یشب خوب  امشب

 هست    ندهیتو آ ی چ دونمینم 

 که سالها منتظرش بودم  یهمونجور  سازمشیمطمعنم که من م نویا یول
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 ممکن  یآدم مثل اون سخت بود ول هیشدن با و البته همخونه   روسی با س  یماه همکار  کی

 ست یانتقام ساده ن یول  رمی انتقام بگ خوامیمن م درسته

 عذاب بکشه  دیبا روس یهم داره س عذاب

 که منو نابود کرد نابود بشه  یهرکس دیبا

 

 《هفته بعد کی》

 بخوابم  قهیدو  دق زارهیساعت زنگ زد نم  نیباز ا  هوفففففف

 خاموش کنم  موی چشامو با زور باز کردم تا گوش 

 روبه روم به خودم اومدم  ریتصو دنیمثل هر روز با د یول

 تختم نصبش کرده بودم  یبزرگ از خودم که روبه رو یر یتصو 

 هستم یمن ک ادی ب ادمی شد یکه باعث م دادیشکل نشون م نیرحم تر ی که منو به ب  یر یتصو 

 گرفتم  یا قهیدوش ده دق هی از تختم بلند شدم و  

 و جمع کردم  لباسام

 در اومد  یصدا 

 هی+ک

 _منم سام 

 تو  ای+ب

 اومد تو حاظر شده بود  سام

 هنوز؟ یحاظر نشد  زی_دن
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 لباسام و بپوشم  دی+حاظرم فقط با

   نیی_چمدونتو بده ببرم پا 

 ؟ ی+باشه اونجاس بردار قرار دادرو چک کرد

 درست بود_اره چک کردم 

 +خوبه بده به کلهر 

 ز؟ ی گفت(دن دی_)با ترد

 +بله 

 کارت؟ نیاز ا ی_مطمعن 

 شهیمطمعن تر از هم ی+چند بار بگم سام مطعنم حت

 ی شیم مونیپش یروز  هی ی_باشه ول 

 لطفا  یبس کن  شه ی+هوففففف سام م

 نجاسیمنتظرتم فقط راد ا  نیی_باشه باشه من پا 

 باال به شوکت خانوم هم بگو با کلهر بره   ادی+باشه برو بگو ب 

 چمدونم و برداشت و رفت  سام

 ست ی ن  یمن مشک یکه چرا چشما  خورمی مثل هر روز حسرت م  نهیرفتم جلو آ  دمیو پوش لباسام

 از پدرمه یادگار یاشکال نداره عوضش  یول 

 چند تقه به در خورد   

 باز کردم  در

 بودهمه سال مراقبم  نیبود که ا  یمقابلم کس 



 عشق  یزمایکار

13 
 

 پدرم   یم یراد دوست صم روانیسرهنگ س 

 +سالم عمو 

 تو  یدعوتم کن  یخوایماهت دخترم نم  ی_سالم به روسروان

 در کنار رفتم که رفت رو مبل نشست  یجلو از

 تخت  یمنم روبه روش نشستم رو 

 گفت  یجد  یلیخ

 ی مواظب باش ی ل یخ  دیبا زی _دنسروان

 د ی+من مواظبم  نگران من نباش

 ی بزن   بیخودت به خودت آس یبا کارا  ترسمیم یول  ستمی _نگران نسروان

 که شده یعمو هر جور  رمیگیانتقام خودمم م یول  کنمیم  یهمکار  سی+من قبال هم گفتم درسته با پل

حمقانه انجام  کار ا یول  ری باشه انتقام بگ ی هنوز سر حرفت  ی_باشه بارها باهات مخالفت کردم ول سروان
 نده

 دم یداره منم فقط اونو انجام م ییسزا هی ی+هرکار 

نکن به ضرر خودت باشه من فقط  یکار  کنمیبکن فقط خواهش م یخوایم  یهر کار  زی _دنسروان
   یماجرا نابود نش نیتو تو ا خوامیم

  گهیدختر بالغم د هیمن االن   ی ول نیمواظبم بود نیبود  بانمیهمه سال پشت نی+عمو جون شما ا
  نی نگران نباش یوقتشه خودم از خودم محافظت کنم دل کندن از انتقام  خون پدر و مادرم  سخته  ول 

 رسونمیاعمالش م  یبه سزا  ویفقط هر کس کنمی نم یکار اشتباه

 من حرفامو زدم)از جاش بلندشد(سفرت به سالمت دخترم   گهی_خوب دسروان

 ی اگاه  ارهی لهر ببه ک دمی+ممنون عمو قرار داد هم م
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 _باشه دخترم سروان

 مرد مهربون بود  نیچقدر ا رونی از اتاق رفت ب و

 اومدم   رونیاتاق ب  از

 شدم که سام هم نشسته بود نمی سوار ماش رفتم

 مگه؟  ی ندار  نی+خودت ماش 

 رنده ی گ زیکنم دن ی_حال ندارم رانندگ

 ی+خود دان

 اهنگ بزارم  شهی_نم

 گفتم(نه  عی+)سر

 اسرار  نکرد  نیبه خاطر هم  دونستیسام م ومدیاهنگ بدم م از

 براش نداشت   یمن سود تیجز عصبان   کردیاسرار هم م  البته

 میبا هم نزد یحرف  چیخود شمال ه تا

 بود دهیخواب نی تو ماش  شهیمثل هم 

 م یبخور یز یچ هیکه  نستادمیوا گهیمنم د 

 داده بود روسیاز قبل سام ادرسو به س الیو یجلو میدیرس 

 بودن دهیزودتر از ما رس  نیبه خاطر هم  

 سام هنوز خوابه  دمیو پارک کردم که د  نیماش 

 که همراه خودم اورده بودم افتادم  یاب یبطر  ادی

 برداشتمش عی که اود تو سرم سر یبا فکر شوم  
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 رو صورت سام  ختمیر همشو

 شد   خکوبیسرد بود م یلیچون اب  خ 

 نشده ادهی سام هنوز پ دمیشدم که د ادهیپ  نیماش از

 بلند گفتم یاز پنجره با صدا 

 دمی رس  رید شمینجوریهم رون یب  اریب  نمیمبارکتو از ماش کلی +لطف کن ه

 شد   ادهی پ عیبه خودش اومد که سر تازه

   الیسمت و میزدم و رفت نی ماش موتیر

 اومد طرفمون  دیتا مارو د  کلهر

 نشونتون بدم  دیی_خانوم مهموناتون تو باغن بفرماکلهر 

 بلند شدن  یاز صندل  نیو شرو  روسی سمت باغ که س میرفت

   نیمنتظر نمونده باش ادی ز دوارمیشد ام ری د دی+سالم ببخش

 کردنیشده بود رو نگاه م س ی خ رهنش ی از پ یبا تعجب داشتن سام که صورتش و قسمت همه

 متوجه حرف من شد و جواب داد روس یکه س 

 هیسعادت بزرگ هی_نه منتظر شما موندن روسیس

 گفت  نیشرو

 کرده  ستیخ یکوچولو ک  ی_آخ ن یشرو

 کردم   یکه اخم بد دیهر هر خند بعدش

 و اخم گفتم تیبند اومد با جد   خندش

 ی سرک بکش  ی+عادته که تو همچ
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  شهیتکرار نم  گهید دی_ ببخشن یشرو

 ست یبول داره مثل عموش ناشتباهشو ق نهیا شی خوب

 شه یحل نم دیبا ببخش  گهیوگرنه د  یدخالت نکن انمیمن و اطراف یتو کارا گهیکن د ی+سع

 که اوناهم پشت سرم اومدن الیرفتم سمت و عیاجازه حرف زدنو هم ندادم و سر بهش

 که برم تواتاقم بهشون گفتم  نیقبل از ا میشد الیوارد و 

  نیعوض کن نیتون یم ادهیهم اتاق ز نیکه دوست نداشت دهیتک تکتونو سام بهتون نشون م ی+اتاقا
دارم که   یبمونن کار واجب  نجایماه ا 1  خوانیکه م ییهمه کسا دیجمع بش  نجایا ی ناهار همگ یو برا

 همه بدونن  دیبا

 

 کم کم شهیم داشونی که اوناهم پ موننیم گهیسه نفر د میری نم یی_ما دوتا که جا روسیس

 د یباش نجانشستهیهمه ا 12+من حرفمو زدم ساعت

 اتاقم  یرفتم تو عیسر

 بود  میبود که اتاق اصل یهمونجور  قایدق 

 بود  یبه رنگ خاکستر  وارید کی داشت تنها  یاهیس یها یوار یکه کاغذ د ییواراید

 هم اونجا بود  یبا قاب مشک یقد ی نهیآ هی

  یخاکستر  اهیس  یدونفره ول یتخت

 به رنگ سرنوشتم   اهیبه رنگ روحم س  یطوس  مهیاز زندگ یدورنگ مخلوط نیا دیشا

   یداده بود گل رز مشک  هیکه پدرم بهم هد یبه گردنبند دمیکش یدست

   دیکش ری سرم ت 

 خاطرات گذشته به ذهنم هجوم اورد  بازم
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 پر اشک شد….  چشام

 

 |فلش بک| 

 +)با بغض گفتم(بابا  

 _جانم دخترم  

   نیبه زم  دمیپامو کوب  

 ه؟یگردنبند مشک  نی+چرا ا

 لبخند مهربونش گفت  با

 دخترم؟ ی_دوسش ندار 

 رو دوست ندارم  یمن مشک  یقشنگه ول یل ی+نه بابا خ

 خوشگلم  ستی ن یرنگ بد یفدات بشم دخترکم مشک ی_اله

 بابا من قرمز و دوست دارم  ی+ول

 گهیشکل د هی یول  رمی گیبرات قرمزشو م ی_دفعه بعد

 ی ر یگینم  نی+چرا بابا چرا از ا

 ی دوست ندار  نویا گهی_چون د

 گفتم(باشه بابا  ی+)با ناراحت

 ؟یدیبه من م  یقول  هی_پرنسس بابا 

 +جانم بابا 

 ؟ ییباشه بابا  ییاریگردنبند و از گردنت در ن نیا یطیشرا  چیتحت ه چوقتیه  چوقتی_ قول بده ه
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 +قوله قوله قول 

 به سمتم هجوم اورد و قلقلکم داد   بابا

 ی ت یشکا  چیبدون ه دمیخندیفقط م شهیمثل هم منم

 |حال| 

 خودم که اومدم چشام پر اشک بود   به

 شه  مالیخونت پا زارم یبابا نم  رمیگیم انتقامتو

   زارمینم 

االن رنگ مورد عالقم  یول دیرسی اون موقع عقلم نم هیقشنگ  یلی رنگ خ  یمشک گفتیراست م بابام
 هیکمش

هم از گردنم در  قهی دق 1 یحت  چوقتیگردنبند رو گردنمه ه نیکه ا یمن به قولم عمل کردم از وقت 
   اوردمین

 تر شده زیگردنبد مادر پدرم بوده از اون موقع برام عز  نی ا دمیها بعد فهم  سال

 اشکام و پاک کردم     عیو زدن سر در

 هی+ک

 _خانوم کلهرم 

 تو  ای+ب

 من دستش بود یاومد تو چمدونا کلهر

 _خانوم چمدوناتونو کجا بزارم 

 +بزار بغل کمد 

 گزاشت بغل کمد  چمدونارو
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 دادم به صاحبش  وی شمال اون امانت امیب  نکهی_خانوم قبل از ا

 ی بر   یتونی+خوبه م

 رفت  لباسامو عوض کردم   کلهر

   کنهیشک م  روسیبرام مهم نبود که س   یبازم مشک 

 مهم نبود  اصال

 بود   10نبود تازه ساعت  نییپا ی چکسی ه نییرفتم پا 

 تازه داشتم  یبه هوا  ازین

 ا یاب بردا شتم و رفتم سمت در یبطر  هیاز اشپزخونه  رفتم

 شن ها نشستم و چشامو بستم یرو 

 یم یدوباره خاطرات قد  

 |فلش بک| 

 دختر خوشگلم…. اروم تر  یوفتیاروم تر م زیدن  زی_دن

 +مامان بدو بدو  

 حرکت بلندم کرد و چرخوند منو  هی و با  دیبهم رس   بالخره

 شن ها  یرو میبا هم افتاد 

   میدیخندیم هردومون

 بود  ایعاشق در مامانم

   میکردیم یباز   نجایبا هم ا شهیهم

 ؟ یرو دوست دار   ای +مامان چرا انقدر در
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 ن داره دخترم م یرو برا یحکم عاشق ای_چون …در

 |حال| 

 من داره یرو برا یحکم عاشق  ای+در

 _واقعا!!؟

 به سمت صدا برگشتم  عیکردم سر تعجب

 پشت سرمه   نیشرو دمیکه د 

 بغضمو خفه کردمو با پوزخند گفتم 

 اد یبه شدت بدم م   سادنی+از فالگوش وا

   زهی خودمو کنترل کردم تا اشکم نر بزور

   دمیسره سر کش هیکه همراهم اورده بودم  رو  یاب یبطر 

 از حدقه درومده نگام کرد   یبا چشا  نیشرو

 شالل یا یگفتم(کور ش دمیشنیکه خودمم نم ی+)آروم جور 

 نیشی ناراحت نم نم؟اگهیبش نجایا تونمی_من یشرو

 ن یبش یول   شمی+ناراحت که م

 م یثانت10کنارم با فاصله  نشست

 بپرسم؟  شهیسوال تو ذهنمه م هی_ن یشرو

 +بپرس 

که  یاصال دل ندار  نمیبیکه من م  ینجور یعاشق شده باشه؟ا تونهیم یچطور  یدختر  نی_همچ ن یشرو
 ی عاشق بش یبخوا
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 تعجب نگاش کردم که گفت  با

 زره رکم هی من  دی_ببخشن یشرو

 زره رو نشون دارم(  هی زره؟)با انگشت شستم و اشارم  هی ی+مطعن

 زره از انگشت من بزرگ تر کرد(  هی)انگشتشو  شتریزره ب  هی_ن یشرو

 نگاش کردم  شتریتعجب ب با

 رکم  یلیخ کنمی _آقا اعتراف من یشرو

 کردم    سکوت

 د یخند  نیشرو

 نی_جواب سوالمو ندادن یشرو

 +من عاشق نشدم  

 رو برات داره؟   یحکم عاشق ایدر ی گی_پس چرا من یشرو

 مادرم داشت  یداره برامن ن ی+برا

 _ پس چرا تو چشات اشک جمع شد؟ ن یشرو

به   میکنیم هی گر ی.. و گاهمیکردیم  هیکه گر ییروزا ادیبه  میخند یم ی... گاهبنی عج یلی+ خاطرات خ 
 مید یخندیکه م ییروزا ادی

 بلند شدم   عیسر

 یز یچ هیرفتم در و باز کردم که خوردم به   الیسمت و به

 بلند کردم که….  سرمو

 بلند کردم  سرمو
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 مواجه شدم   یآب یکه با  دوتا گو 

 فوق العاده بود اما مباره صاحبش  شییبا یز 

 ثانت بود  3فاصلمون    

 ازش فاصله گرفتم   

 به خودش اومد با پوزخند گفتم  که

 !ستیبد ن ی کورتو باز کن  هی+چشا

 ره؟ ی چرا خوابت نم یبلد   یی_تو که الالپسره

 ادم انقدر خوش صدا باشه   شهی مگه م ییصدا  عجب

 بود صداش بخوره تو سرش  شوریپسره ب یول

 نداره ییبه الال یاز ین  دهیکه خواب ی+کس

 کنارش رد شدم و رفتم تو  از

 بود ی ک  ستیاصال معلوم ن 

 دم یشرکتم رس  یبه کارا  گهی ساعت د هیبود رفتم تو اتاقم تا  11ساعت   

 شد   12ساعت   

 ن یی طبقه پا رفتم

 نشسته بودن ی دختره با اون پسره چشم آب هیو   نیشرو  که

 منم رو مبل تک نفره نشستم  

 ست یپسر ن  نیا باز

 کنه  یمنو عصب خوادی باز م 
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 +)داد زدم(کلهرر 

   رونید باز اشپزخونه اوم عیسر کلهر

 _بله خانوم  کلهر 

 +سام کجاست؟ 

 _خانوم فکر کنم خواب باشن کلهر 

 کن   دارشیب  عیگفتم(سر تی +)با عصبان

 _چشم خانوم چشمکلهر 

 ان ی ب نیخان هم بگ  روسی+به س

 اومدم  ستی ن یاز ی _نروسیس

 نفره نشست  هیرو مبل   نییاز پله ها اومد پا روسیس

 

 دل ببره  خوادیکه انگار م ییکارا یکاراش چندش اورده حت همه

 رفت باال  عی هم سر کلهر

 گفت  عیسر روسیبه دختره و اون پسره کردم که س ینگاه هی

 کنن ی م یهم با ما همکار  هانیو آ ای_ شنت روسیس

 +چه خوب

 _ چقدر چشاتون قشنگههانیآ

   ست یمهم ن  یول  گنیهمه م بای تقر نویا

 پوزخند گفتم با
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 ی +مرس

 داره  ازی به کمک من ن گفت یبود که سرهنگ م یهمون دختر  یآشنا بود انگار  یلی خ دختره

   نییخابالو از پله ها اومد پا  یبا چشا سام

 نبود  تشیموقع یدوست داشتم خفش کنم ول 

 د یدیرو نم  ه یبسته بود بق چشاش

 دی مالیچشاشم م زدی که داشت حرف م همونجور

 بار.  هیبار بزار راحت بخوابم … فقط  هی یدوست دار  ی... جون هرکزی_دنننن سام

 خنده  ریبلند زد ز  نیشرو

 شد که چشاشو باز کرد و کنار من نشست   هیسام متوجه بق تازه

 ؟ی دیکار فهم یبرا میاومد نجای! ایبخواب نجایا  یومدیصدا کردم(سام.. ن  دی+)اسمشو با تاک

 د ی_ببخشسام

 ن یشرو ی+اقا

 ن یشرو یمنو دراورد وگفت(آقا ی)بعد عداادیکه قشنگ تره اخه دلت م  نی_شرون یشرو

 پسر   نیا هیپوزخند زد روان  یخندش گرفته بود ول  ایشنت

 که با اخم من ساکت شد   دیخند هان ی برعکس اون آ یول

 کرد ی و نگا م نیهم با اخم شرو روسیس

نمک دون )اخم کردم(جمع کن خودتو   یچقدر تو خوش مزه ا ییییگفتم(وا ی+)با حالت مسخره ا
 ندارم   یشوخ  یمن با کس 

 باشم  یجد  تونمیمن نم گهید  نهی_مسئله همن یشرو
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 ؟ یباش یجد یتون ی+)با تعجب و ارامش گفتم( نم

 داد باال و گفت  ابروهاشو

 _نوچ ن یشرو

 ننننییییی_شروووروسیس

 اشاره کردم و لبخند زدم (راه باز جاده دراز  ی+)به در خروج

 گفت(غلط کردم  ی_اع جاده درازه )دستاشو دو طرف صورت گزاشت و با حالت مسخره ان یشرو

 کنه ی م نکارویاز قصد ا اینمکه  یلی خ کنهی حس م  دونمینم مزهیب

 نکن   یندارم پس با من شوخ  یشوخ   ی+من با کس

خودمو دارم  یقانونا یسر  هیداره منم  یقانون یگم هر کسبراتون ب زارویچ یسر  هی دی.. من باخوب…
 ست ین  یماه زمان کم کیتو هم  رهیوگرنه کالهمون م نی کن تی رعا شمیکه ممنون م

 چشم بانو  یباشه به رو  یشما هرچ یقانونا دیی_بفرماروسیس

نگا کردم وگفتم(  نی)به شرودینستیو فالگوش وا ن یمن دخالت نکن  یتو کارا نکهی+اول از همه ا
 د؟ یدیفهم

 _چشم چشم ن یشرو

 نگا کردن  نیبا تعجب به شرو  هانیو آ  ایشنت

 دیخط و نشون کش نیشرو یهم با چشم ابرو برا روسیس

 باشه دیکم  نبا یاهنگ حت یخونه صدا نی+تو ا

 کال؟ میری بم هو ی_)با تمسخرگفت(پس بگو ایشنت

 بکن  نکاروی +اگه الزم باشه حتما ا

 ادی بدش م  یل یاهنگ خ یهم از صدا زی دن ادیبدش م  یز ی چ هیاز  ی_هر کس سام
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 پرو پوزخند زد پسره

 شه؟ ی_اخه بدون اهنگ مگه من یشرو

 

 |فلش بک| 

 شه؟ی+اخه بدون اهنگ مگه م

 ن ی من و بب شهیخوب م میلی دخترم خ  شهی_چرا نم

 بدون اهنگ برقصم  توسنتمیمن نم  یول  دیرقصی با ناز م مامانم

 م یبا هم برقص ای دخترم ب گهید ای_ب

 ی اهنگ  بزار  دی+نه با

   رقصمی_پس منم نم 

 +باشه نرقص  

 مبل   ی رو مینشست  جفتمون

 نداشت  ری روش تاث یچک ی لجباز که حرف ه دوتا

 |حال| 

 زززز ی _دنسام

 +)اخم کردم(دهنتو ببند …صداشو انداخته رو سرش  

 خودمو کنترل کردم  یول  دادیداشت بهم دست م ینفس تنگ احساس

 انگار متوجه شده بود که آروم گفت  سام

 ی _خوبسام



 عشق  یزمایکار

27 
 

 ؟یار یآب برام ب  وانیل هی شهی+آره، م

 ارم ی_االن مسام

 رفت طرف آشپزخونه سام

 و گفتم  دمیکش  قیتا نفس عم چند

 ازش مطلع باشه  دیجز شماها نبا یو کس نهی زم  ری +خوب اتاق کار ز

 سوال بپرسم  هی شهی_من یشرو

 ن یو_شرروسیس

 خان  روسیس ستین ی+مسئله ا

 گفتم ن ی رو کردم به شرو بعد

 بپرس  ستی+اگه مسخره ن

 ،.... شهی_من یشرو

 نفس خوردم  هیآب و ازش گرفتم و  وانیاومدن سام حرفش نصفه موند ل با

 با دهن باز نگام کرد   نیحالم و بهتر کرد شرو  یلیخ 

 گفتم  نیبه شرو خطاب

 توش  رهی+پشه م

 ؟ ییی_چن یشرو

 گم ی+دهنتو م

 منفجر شد نیشرو هوی که

   ووننیجماعت د نیا دیهم خند  هانیآ نیبا خنده شرو 
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 نداشتم چکدومشونویحوصله ه گهید

 اشتهامم کور شده بود  یبه طرف اتاقم رفتم حت  یحرف چیبدون ه 

 [ ای]شنت

 بلند شدم که همه نگاها سمت من برگشت  زی سر م از

 غذام دست نخورده بود  لیدل نیبه غذا نداشتم به هم یلیم 

 ؟ینخورد یز ی_کجا ؟ تو که چروسیس

 ندارم   لی+م

 مرد  نیاز ا ومدیچقدر بدم م  من

 نکاشته   یز یکه جز نفرت تو دلم چ یمرد از

  ومدی سرفه م یباال که صدا رفتم یهارو داشتم م پله

 نفس بکشه  تونست ینفر نم  هی انگار

 صدارو دنبال کردم  

  دمیدر اتاق و باز کردم که د 

 کنه ینفر افتاده گوشه اتاق و دستشو گزاشته رو گلوش و سرفه م هی

 روشنش کنه   تونستیپنجره هم نم یبود که حت کی انقدر تار اتاق

 بود   زیفرد دن اون

 کردیپر از اشک شده بود و مداوم صرفه م  چشاش

 اشاره کرد  ییجا هیطرفش که با انگشتش به  دمییدو عیسر

 برگشتم دادی که نشون م یبه سمت 
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 شد  زونی برداشتم دادم بهش که نفساش م   عیاسپرش اونجاس سر دمیکه د 

 بهش دادم  ختمیاب براش ر وانیل هی زی از رو م 

 _ممنون زیدن

 نگرانش بودم  یلیخ  یول ومدیازش بدم م نکهیا با

 ی لیاز خ  شتریب یحت  دیشا 

 افتادم یحال مادرم م ادمی دمیحالشو د نیا یوقت چون

 ؟ ی+خوب

 _اره زیدن

 به اتاقش پرت شد حواسم

 داشت  یکه رنگ طوس وارید هیبود به جز  یبه رنگ مشک  وارایتمام د 

 بود روش نصب بود زیدن یکه عکسا یعالمه قاب عکس مشک هی یول

 بود   یمشک یتمام اتاق به رنگ توس  

 سخته یلیاتاق خ نیواقعا تحمل ا 

 من شده بود زی تعجب ام  یمتوجه نگاه ها زیدن 

 ؟ یار ی اتاق دووم ب نی تو ا یتون یم ی+چجور 

 یبر  یتونیم گهید یممنون که کمکم کرد یلیخ ومدهی به تو ن  شی_فضول زیدن

 شدم دستمو به سمتش دراز کردم تا کمکش کنم   بلند

 گرفت و بلند شد   واریدستشو به د یول

   بهی دختر لجبازو عج نیا چقدر
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   رونیاتاقش رفتم ب از

 تو اتاق خودم   رفتم

 برام اشناس  کنمیکنجکاو شده بودم  مخصوصا که ته چهرش حس م  زی درباره دن یلیخ

 برام بفرسته   یاطالعات زیفرستادم که درمورد دن لی میاز دوستام ا یکی به

   زیلپتابمو بستم گزاشتم رو م 

 دم یقاتل پدر و مادرمه  اونم به لطف صدف فهم نکهیبه جز ا دونمینم یچ ی ه زیاز دن من

 [زی]دن

 من خاطرس   یخونه متر مترش برا نیرفتم ا رونیاتاق ب  از

  شدی بار حالم بد م 2 یهفته ا دیمن تو تهران شا 

 شده  دهیکش  یبه روز  نجایا یول

 هوا بخورم  کمی داشتم  ازین 

 بودم که    اطیتو ح رونیرفتن ب  یاز در ورود 

 سمت در   دییدختر با سرعت دو هی هوی

 و  بهم تعنه زد  دیکه منو ند دییدو  عیسر انقدر

 وارد ساختمون بشه گفتم نکهیشدم قبل از ا  یعصبان  یلیخ 

 یی دویو م  نییپا ی که سرتو انداخت ستی ن هیطول  نجای+)با داد(ا

 طرف من   برگشت

 تعجب نگام کرد   با

 حرف بزنم باهاش  ینجور یا شدینم باورش
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 یبرا یدلم خواست بکنم فکر نکنم به کس ی_تو رو سننه دوست دارم بدوئم دوست دارم هرکار ترهدخ
 جواب پس بدم  دیکارام  با

 زنه یچقدر لوس حرف م ییوا

 خودت  لهیتو خونه من نه… تو طو یدلت خواست بکن ول  ی+هر غلط

 ست یخونه تو ن  نجایدرست صحبت کن ا ی_هودختره

 رونیاز در اومد ب  نی دفعه سام و شرو کی

  سانیآ ی_  خوش اومد ن یشرو

 کنهی داره زر زر م تهیافر نی_فکر نکنم خوش اومده باشم فعال که اسانیا

 بود از من  دهیترس  سام

 کردم یکرده بود  اما خونسرد بهش نگاه م میعصبان  یلیخ 

 تو گوشتم فرو رفت   ناخونام

 یصحبت کنه تو که صحل   ینجور ینداره درباره من احق   چکسیه رونی +گمشو از خونه من ب

 به طرفم اومد  سام

 ز ی _اروم باش دنسام

 خر حرف زد نه با فرشته نیا دیبا خر با سانیآ گهی_بسه دن یشرو

 ؟ ی کنیم یطرفدار  تهیاز اون افر یکن  یاز من طرفدار  نکهیعوض ا نی_شروسانیا

 زوودددددد نییبرو تو ماش  سانی_ آسام

 

 از خونه رونیرفت ب یبا ناراحت سانیآ
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 نننننن؟ ییییییدیپاشو فهم کنمی قلم م نجایدختره پاشو بزاره ا نی+ا

 _باشه باشه سام

 شدم   نمی ماش سوار

 اصال خوب نبود  حالم

 مجبور بودم  یکنم ول  یرانندگ  تونستمینم اصال

 رفتمیم شهیتر از هم تند

 تو خونه خودمم ارامش نداشتم یحت 

 نگه داشتم  ابونیوسط خ هوی 

 بود از همه خسته

   یزندگ  نیاز ا 

 عذاب  نیا از

 ی همچ از

 

 ]سام[

 و نشستم سمت کمک راننده  هانی آ نهیرفت، رفتم سمت ماش زی دن نکهیاز ا بعد

 شم  ک یکه صدف گفت بهش نزد یبود همون زیدن یدیکه د ی+اون دختر 

بخواد با من    یهر کس و ناکس دمیحرف بزنه من اجازه نم ینجور یجرعت کرد با من ا ی_چجور سانیآ
 برخورد کنه  ینطور یا

 گفتم تی عصبان با



 عشق  یزمایکار

33 
 

 یکردیرفتار م  ینجور یباهاش ا دیتک تک کاراش حق داره تو نبا یاون برا ستین  یهرکس زی+دن

 !میرفته من ک  ادتونی نکهیمثل ا  دهیبه من حق نم یکس چیچرا ه نی_چرا همتون طرفدار اونسانیا

 مجبور  سان،یاعتماد نشه مجبورم آ یبهم ب نکهیا ی+برا

 !؟یچ  نی_پس شروسانیآ

 شدم  رهی روبه روم خ به

 ز ینه دن یکرد نی بده هرچند که تو اول  بهش توه  زیآتو دست دن خوادینم نی+شرو

 ن؟؟یبود سادهی_فالگوش واسانیآ

 گفتم یمینگاه کردم و با لبخند مال  بهش

 دنیبلند بود که کالغا هم شن +انقدر صداتون

 کنم؟  کاری چ دیخوب حاال من با لهی _خسانیآ

 تو  میبر ای ب ادی حاال حاال ها نم زی مطمعنم دن کنمی م یو راض زی+من دن

 [ ای]شنت

 نبود  یخبر  مونی لینصفه شب بود و هنوز از دختر تخ1ساعت 

 که به خونش تنشه بود  سانیهمه نگرانش شده بودن جز ا 

شدم و   داریانقدر صداشون بلند بود که ناخوداگاه از خواب ب دمیبعد از ظهر و از پنجره د هیقض 
 دم یفهم ویهمچ

 بود    زیبا دن  حق

 کرد یشلوغش م شهیهم سانیآ

 شدم   زیطرفدار دن هویچرا  دونمینم 
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 شناسمش ینم نکهیبا ا   زارمی که ازش ب یکس 

 کنهی دگرگون مو  ندم یا زی دن کنمی م حس

 برد؟ یمن مگه خوابم م یول دنی کم کم رفتن خواب همه

  ا ی گرفتم برم در میتصم 

 معلوم نبود  افشیق ینفر نشسته  ول هیبودم که که متوجه شدم   ایدر کینزد

 رو به روم متعجب شدم  یشدم که با صحنه  کشینزد 

 سرشو محکم گرفته بود   زیدن 

 [زی]دن

  شهیمثل هم  ایبودم لب در نشسته

   کنهی که ارومم م ییجا  تنها

 که همدمه ییجا  تنها

 نجاسیکه برام ارامش داره هم ییکه باعت حال االنمه جا ییتنها جا 

 چشممو بسته بودم و دستمو گزاشته بودم رو جمجمه هام    

 االن عود کرده بود  قای داشتم دق دییرویت من

 شدم  یکس متوجه

 اعه یشنت دمیردم که دچشامو باز ک  عیسر 

 خواب نداره  نیا 

 اخم کردم  

 ؟ ی+ تو خواب ندار 
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 رم؟ی مهمه برات که کجا م نجایا امی_خوابم نبرد دوست داشتم بایشنت

 +نه )از جام بلند شدم(راحت باش 

 که…. ال یرفتم به سمت و بعد

 اای _)بلند(درایشنت

 گفتتتتتت  ییییییییی پسره چ نیا 

 صدا کنه   ینجور یحق نداشت منو ا 

 خودمو گرفتم  یجلو  یتو چشام جمع شده بود ول اشک

 گرفتم  قشویرفتم به طرفش و   تی عصبان با

 یکه مرغا ارم یبه سرت م  ییبال یاسم صدا بزن  نیمنو به ا گهیباره د هیفقط  گهیباره د هی+)داد زدم(
 کنن   هیاسمون به حالت گر

 رفتم  الی به سمت و عیسر بعد

 یییی کس  چیه نهیاشک منو بب  تونهینم  یکس چیه

 کردم  هیکه خوابم برد فقط گر یتا وقت دیرفتم سمت اتاقم سرم به بالشت که رس 

 به اسم مادرم صدام کنه ینداشتم کس نویا طاقت

 [هانی]آ

 دی رو کوب ینفر در ورود هی آشپزخونه بودم که  تو

 دمیو د زی که دن رونیرفتم از آشپزخونه ب عیسر 

 بود با سرعت رفت طبقه باال   یعصبان  

 ست ین یادم بد  زیدن دونستمیم 



 عشق  یزمایکار

36 
 

 فکر کنن   نویهمه برعکس ا شهی رفتاراش باعث م  یول 

 [ ای]شنت 

 ا یبهش گفتم در هویچرا  دونمینم

   ادیاسمش بدش م  ی چرا انقدر از معن  یول 

 متعجب بودم   هنوزم

  دمیچشماش نم اشک و د تو

 داره  نیغمگ یقصه  هی تی عصبان  نیا مطمعنن

 لماز یسارس زیدن شناسمت یبالخره م من

 اونجا بمونم   خواستیواقعا دلم نم گهید 

 اب برداشتم رفتم سمت اتاقم  وانیل هی الیتو و رفتم

   زیدن یکنجکاو بود درباره   یلیخ

 جواب داده دمیکه به دوستم داده بودم افتادم که د یلیمیا ادی

 ثبت نشده ازش(  ی)اطالعات خاص 

 بگه یز ی به من چ زی از دن خواستیکس نم  چیه چرا

 درموردش به من بگه یحاتیتوض هیهم قرار بود  روسی س یحت 

 جواب موندم   یب دمیهر دفعه ازش پرس یول 

 خودم دست به کار شم   بهتره

 [زی]دن

   کنهی تلفن بس نم نی+هوففففف چرا ا
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 تلفنمو برداشتم تی عصبان با

   کردمی بار بود که قطع م نیچهارم   نیا 

   دیزنگ نزد خواب از سرم پر گهید ندفعهیکه ا زدی بازم زنگ م یول

  یبهداشت  سیسمت سرو رفتم

 زنگ زده   یک نمیبرداشتم که بعدا بب  مویانجام دادم گوش  کارامو

 نبود  روسی س یول خوردنی همه داشتن صبحانه م نییپا رفتم

 ر ی+صبح بخ 

 بانو  ری شما هم بخ یبای_صبح زن یشرو

 ر ی _صبح بخهانیآ

 که تلفنم زنگ خورد  آسمان بود  یرو صندل نشستم

   زدی موقع صبح زنگ نم  نیا چوقتیه آسمان

 +الو 

 زی...دد..ن ز ی گرفته (دن ی_)با صدا

 کردیم هیداشت گر انگار

 دوبرابر شد  مینگران

 بلند شدم  یاز صندل  

 بلند گفتم  یو با صدا  زی رو م  دمیدستمو کوب 

 ی کنی م هیافتاده؟ چرا گر یآسمان ؟ اتفاق شدهی+چ

 د یمر..مروار زی_دن
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 به ذهنم هجوم اورد یافکار منف   دیاسم مروار دنیشن  با

 حامله بود    دیکه مروار مخصوصا

 گفتم تیبا  عصبان  

 براش افتاده؟ ……آسماااااااننننن ی+ده حرف بزن آسمان  ؟ اتفاق 

 

   مارستانیب  ایب  زی_دن

 ؟   مارستانیم ب+کدو

 فرستم ی _ادرسو برات م

 قطع کردم   عیسر

 افتاده؟  یاتفاق زی _دنسام

 و شال و کتمو برداشتم   فیرفتم باال ک  عیتوجه به سام سر یب

 مارستان ی شدم و رفتم سمت ب نیسوار ماش اطی تو ح رفتم

 شه یباورم نم نجا یا یها ی کیآدرس مازندران  بود نزد 

 داره؟! کاری چ نجایا دیمروار 

 !  دارهیاتفاقا دست از سر من برنم نیچرا ا اخه

   مارستانیبه ب دمیرس

 دم ییتا بخش دو مارستان یو پارک کردم رفتم تو ب نیماش  عیسر

 پهن نشسته بود بهش گفتم یها یو ابرو  یپرتز  یو لبا یزنه جوون با دماغ عمل  هیکه  

 اوردن کجاس؟  شی نفر چند ساعت پ  هی+ 
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  هیمن از کجا بدونم منظور شما ک مارستانیاوردن ب ماری چند تا ب  شی_خانوم اروم تر چند ساعت پ زنه
 ن یاسمشونو بگ

 تر کنه  یاعصاب منو خط خط  شدیباعث م ن یو ا  زدیناز  حرف م با

 ی نجف  دی+مروار

 که باردار بودن؟ ی _آها همون خانومزنه

 +آره اره کجااااااااسسسس 

 _اتاق عمل زنه

 مغزم  یرو نرو رفتیداشت مکم کم  گهید

 بستم و با حرص گفتم چشامو

 +اتاق عمل کجااااااااسسسسس؟ 

 _چخبرته مگه سر گردنس طبقه باال سمت چپ زنه

 خودمو رسونوم به اتاق عمل  عیسر

  کردی م هیو داشت گر  ینشسته بود رو صندل دمیکه اسمان و د 

 اروم گفتم یکه بلند شد با صدا ششیرفتم پ عیسر

 شدهیچ  دیوار+آسمان مر

 شتاب خودشو تو بغلم جا کرد  با

 

 |فلش بک| 

 زززز ییییی _دنییدا
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   اطیرفتم تو ح  عیسر

 زد یداشت منو صدا م ییدا

 زانو نشسته بود و اسمان و بغل کرده بود  رو

 بود ده یفا یاروم کردنش ب ی برا  ییو تالش دا کردی م هیآسمان داشت گر 

 رفتم طرفش   عیسر 

 کنه؟ی م هی+آسمان چرا گر

 بغلم کرد   عیمن سر دنید با

   شهیتو آغوش من اروم م شهیهم دونستمیم 

 کوچولوم صورتشو قاب گرفتم   یدستا با

 شده؟  ی+آسمان من چرا ابر 

 شدت گرفت و گفت  شیگر

   ادینم شمیپ گهی_مامان جونم..مامانبزرگم داسمان

 دمی زود زود زود … من بهت قول م  کننی قربونت بشم ….دکترا خوبش م ادین ادی+مگه دلش م

 _واقعا؟ آسمان

 اره  ی+اگه اشکاتو پاک کن

 اشکاشو پاک کرد و منو بغل کرد  عیسر

 |حال| 

 شده؟  ی+آسمان من چرا ابر 

 اد؟ینم شمیپ گهید دی..مروار  دی_مروارآسمان
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 ...ادین ادی+مگه دلش م

 حرفمو بزنم انگشتشو گزاشت رو لبم  هینزاشت بق آسمان

 نشد  تیواقع یحرفو بهم زد نیدفعه که ا  نی_نگو …. اخراسمان

 کنه هیگر خوادیبگم فقط بغلش کردم و اجازه دادن تا دلش م تونستمینم یز یچ

 روز بعد[ کی]

 بود که دکتر از اتاق عمل اومد   شی چند ساعت پ  قایدق

 کوچولوش از االن جنگجو بود ناراحت پسر  ایخوشحال باشم  دونستمینم

 طاقتش کم بود  شهیهم دیبرعکس مروار یول

 رفت   نمونیو از ب   اوردی ن دووم

 ست یحالش دست خودش ن آسمان

 بود   اشیهمه دن دیداره ، مروار حق

   رانیا ادی پرواز ب نی(خبر دادم با اولد ی به ادوارد)شوهر مروار 

 آسمان و ببره خونه   ادی سام زنگ زدم که ب به

 و بردن بهش آرامبخش بزنن   آسمان

 انتظار منتظر سام نشستم یها یصندل یرو منم

 دستشو گزاشت رو شونم  یک ی هویکه  

 دمیبرگشتم که سام و د 

   ؟ی_خوبسام

  ستمی+بد ن
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 دست اتاق آسمان و بهش نشون دادم با

 +برو آسمان اونجاس ببرش خونه

 ؟ یخواینم یز ی_باشه چسام

 که بهت گفتم و بکن  ی+نه کار 

 _باشهسام

 رفت  سام

 مارستانی ب اطی رفتم تو ح 

 ادمهی دمیو د  دیبار مروار ن یاخر یبرا  یوقت هنوز

 تو سردخونه  البته

 برف  نیشده بود ا دی سف دیبود سف یصورت  شه یکه هم یصورت  اون

 اورده  دیسر مروار ییبال  هینفر  هیمطمعنم  من

 مطمعنم   

 نبوده یتصادف عاد هی نیا

 ]سام[

 و اوردم خونه  آسمان

 کردنی در و که باز کردم همه رو مبال نشسته بودن و با تعجب من نگاه م 

 حال اسمان انقدر بد بود که به اونا توجه نکنم 

 کردم از پله ها بره باال   کمکش

 رفت    یاهیرفت سرش س پله رو که  نیاول
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 شدم   نی گرفتم و مانع افتادش به زم کمرشو

 ی خال یاز اتاقا  یک یدستام بلندش کردم و بردم تو  رو

 گزاشتمش رو تخت و کفشاشو دراوردم و پتو رو روش انداختم 

 گفت  روسی که س مییپا اومدم

 ه؟ یک نی_اروسیس

 خودش افتاد تو دام   یبا پا  ی+آسمان نجف

 شد؟ ی چ دهی_مروارروسیس

 نگاه کردم(دخلش اومد سانی )به آسانی+به لطف آ

 _خوبهسانیآ

 ه؟ یدختر ک زی_پس دن ن یشرو

  ایدختر در زیفرزند خوندشونه چون دن دینبوده شا لمازی به نام سارس یخانواده کس  نی_تو اروسیس
 نبود  ینجور یا

 هشهی شب یل یخ  ی_ولایشنت

 گفت  ایرو به شنت تی با عصبان  سانیآ

 بحثو  نیا نیمرده من کشتمش بس کن  یفهمیمرده م زی_دنسانیا

 افتخار کن به خودت  …یآدم و تو کشت نی _آره …مظلوم ترایشنت

 باشه اون مردهه عشق تو مردهه بفهم ی_اون مردهه هرچسانیآ

 [زی]دن

 نفر کنارم نشست  هینشسته بودم که   مکتیرو ن   اطیح یتو
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 ادوارده دونستمیم 

 ؟ی+چه زود اومد

 ارم؟ یطاقت ب  تونستمی_مگه مادوارد

 ی +ندونست

 و؟ ی_چادوارد

 +قدر لحظاتتو 

 رهید  گهید دهی_چه فاادوارد

 به طرفش  برگشتم

 نش ی +برو بب

 _برو خونه من هستم آسمان و تنها نزار تو اون خونه ادوارد

 بهم بگو    یداشت  ی+باشه هرکار 

  زنمی_باشه زنگ مادوارد

 شدم و به سمت خونه حرکت کردم    نی سوار ماش رفتم

 [زی]دن

 شدم رفتم سمت خونه  ادهیپ  نیماش از

 نبود  هانی جز آ  یچکسیدر و که باز کردم ه 

 اومد طرفم  هانیآ

 _سالم هانیآ

 +سالم
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 باهات حرف بزنم  دی_باهانیآ

 +مهمه؟

 ی لی_خ هانیآ

 ست ی)تو گوشش گفتم( االن وقتش ن گهی وقت د هی ی+باشه برا

 تکون داد   سرشو

 سروان باهاش حرف زده مطمعنم

 رفتم سمت اتاق آسمان  

 شد   داریدر ب یبا صدا  یبود ول  خواب

 اومد طرفم  عیسر

 دم یموهاشو بوس یبغلش کردم رو 

 ی ستی نشو آسمان من کنارتم تو تنها ن ی+ابر 

 نگا کرد  یاشک  یبا چشا بهم

 اب گرفتم و گفتمدستام  صورتش  ق با

بعد ادوارد برت   نی ..… تو و ادوارد برامیب  تونمیمن نم  د…یجنازه مروار هیتشئ  یتهران برا یبر  دی+با
 خودم باشه؟  شی پ گردونهیم

 تکون داد  سرشو

 تو اتاقت  ارنی نرو غذاتو م  رونی+آسمان از اتاق ب 

 و رفتم سمت اتاق خودم  رونیاتاقش رفتم ب از

 خوابم برد   یدوش گرفتم و از شدت خستگ هی 
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 [زی]دن

 زنه ی که داره زنگ م هیبار نیدهم نیا

 بالشت و از رو سرم برداشتم و تلفن و جواب دادم 

 +بلععع

 ؟ی!خواب بودزی_دنادوارد

 سر جام نشستم   عیسر

 خسته بودم خوابم برد  کمی اره  ؟یی+اع ادوارد تو

 ؟ یدر و باز کن یای_من دم درم نخواستم در بزنم مادوارد

 

 ی +چقدر زود اومد

 هنوز؟ ید ی_ساعت و ندادوارد

 نگاه به ساعت انداختم  هی

 نصفه شب بود 2  ساعت

 دم یچقدر خواب  یییوا 

 +اومدم اومدم

 ن ییرفتم پا  عیسر

 دمیبچه تو دستش د هیدر و باز کردم که ادوارد با  

 مطمعن بودم اون بچه پسرشه  

 نمش ینرفتم بب مارستانیتو ب من
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 اجازه ندادن یعنی

 رفتم سمتشو و بچه رو از بغلش گرفتم 

 چشمش بزنه  یکس  دیترسیانقدر خوشگل بود که ادم م  

 لپاش قرمز شد بود که  دیو  اروم تو بغلم فشردمش انقدر سف دم یبوس لپشو

 خوشگلع  یل ی_خادوارد

 مثل مامانش  قای+دق

 من زشتم ؟  یعنی_)باخنده(ادوارد

 د ی+)با لبخند گفتم(شا

 باهات حرف بزنم دی گفت(با ی_)جدادوارد

 ؟یبر  یخوایم ی+ک

 گه یساعت د هی_ادوارد

 +باشه بزار بچه رو بدم به آسمان  

 آسمان ش یباال پ  یطبقه  رفتم

 بود  داریب 

   کردیرو دادم بهش فقط نگاش م  بچه

 گل پسر هم باش  نیمراقب ا یر یم گهیساعت د هی +آسمان اماده باش  

 تکون داد  سرشو

 ن ییرفتم پا 

 ا یسمت در میادوارد رفت  با
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 [ ای]شنت

 شدم   داریو ربع بود که از خواب ب 2  ساعت

 که اب بخورم   نییپا یاز پله ها رفتمیم داشتم

 متوجه صدا شدم  که

 ه هارو رفتم باال پل عیسر 

   زهیبچه هم تو بغل دن هی زنهیداره حرف م زی مرد با دن هی دمینرده ها د از

   زدی داشت لبخند م دهیکه رنگ لبخند و هم ند یز یبود دن نیبرام ا   زیچ  نیتر  بیعج

 شدم  میپشت ستون قا عیاومد سمت پله ها که سر زیدن

 رونیو با اون مرده از در رفتن ب  نییاز اتاقا و بدون بچه برگشت پا  یک یرفت تو    زیدن

 نشستن....  ای در یشن ها یدنبالشون رفتم که رو عیسر 

 [زی]دن 

 ادوارد پوششو گزاشت کنارش  میشن ها نشست یرو

 بهت بگم خواستمی_چند تا موضوع مهم مادوارد

 +بگو

 ی اسم پسرمو تو انتخاب کن خواستیم  دی_مروارادوارد

 ؟  کارمی+)بهش نگاه کردم و گفتم(پسرت بابا داره خاله داره من چ

 داده به تو شویسرپرست  دی_مروارادوارد

 +منن؟
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  شیروح  نیبار بتونم نگهش دارم اسمان هم با ا  کیسال  2هر   دیبهتر از تو من که شا ی_اره کادوارد
 ی کنه خودت یبراش مادر  دیبهتر از مروار یحت تونهیکه م ی…تنها کس  تونهینم

 با من سخته    ی+زندگ

 براش سخت بشه  یزار ی _تو نمادوارد

  زارم ی+اره معلومه که نم

 یزار یم ی_اسمشو چادوارد

 فکر کردم   کمی

 انتخاب بود  نیبهتر  نیا دیپسر مروار یدرصد برا صد

 +آتش 

 ! یانتخاب کرد عیقشنگه چقدر سر یل یخ  ادی_بهش مادوارد

 برام   هی+اسم پر مفهوم

 به سکوت گذشت  قهیدق چند

 ..  یاما االن بچه هست ول  میارزومون بود بچمونو بغل کن شهیهم ادمهی_ادوارد

که بعد دعوا به ذهنت   ییمثل حرفاها  خورنیبه درد نم گهیکه د شنیبرآورده م ی+ آرزو ها وقت
 ! رسنیم

 زمان و به عقب برگردوند  شدی_کاش م ادوارد

 ادوارد  گذرهیما نم  یبا کاش ها  ی+زندگ

 بگذره  شدیم  ی_ولادوارد

 که دستش بود دراورد داد بهم  یرو از پوشه ا  یبرگه ا هی

 _بخونش ادوارد
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 ازش   گرفتم

 …. نه

 …. شدیباورم نم  

   شدیدستام مشت م شتریب خوندمیرو که م  یخط هر

 امکان نداره   نه

 من اومده بود شمال  به خاطر  دیمروار

 تو قلبش  خورهی م قایو دق شهیم  کیکه بهش شل 

 که تصادف باشه  کننیم یصحنه ساز   یول 

 نداره مگه نه؟  تیواقع نی+ادوارد ا

 داره  تی _متاسفانه واقعادوارد

 من؟  شی پ ادی ب خواستیم  دیکرده ؟؟چرا مروار نکارویا ی+ادوارد ک

   گمیبهت م فهممیزود م  فهمم…ی_مادوارد

 +باشه

  ستین  دی خودت بمونه…. حاال که مروار شی آتش پ میزود بر  دیاسمان و صدا کنم با رمی_من مادوارد
   نیتو و آتش در خطر

 ام ی+نه امکان نداره منم م

تا   یبمون  دیبا نمیعمرا اگه بزارم.. به خاطر هم  یهست یبفهمه تو ک چکسی ه زارمی نم زی_دنادوارد
 شک نکنه   یکس

 بلند شد  بهش نگا کردم  ادوارد
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بهت   ش ی سرپرست یخوایاگه م  یبرگرو امضا کن نیا د یبا  یول رم یگیشناسنامشو م  ی_برگشتنادوارد
 واگزار بشه

 برگه با خودکار گرفت سمتم    به

 و امضا کردم و دادم بهش  گرفتمشون

 +ادوارد چرا؟

 چشاشو بست و آروم گفت  ادوارد

 _مواظبش باش ادوارد

 الی همه فکر و خ ن یرفت و دور شد من و تنها گزاشت با ا عیسر

 [ ای]شنت

 بود   یباور نکردن   دمیکه شن ییزایچ نیا

 زهی همون دن زی دن یعنی 

 نداره  امکان

 چرا انقدر ادوارد نگرانش بود  پس

 از همه اون برگه نظرمو جلب کرد  شتریب

 ن رو شد رو به او نیاز ا زی نوشته شده بود که دن  یتو اون برگه چ یعنی 

   الیرفت سمت و زیدن

و من  دی نقشه قتل مروار دنیهام گرفتم  نکنه فهم  قهی از پشت بوته ها درومدم دستامو به شق من
 دم یکش

 دونه ینم  چکسی ه سانیبفهمن جز آ خوان یاز کجا م یثان در

 از پشت سرم گفت....... ییی صدا هی هوی 



 عشق  یزمایکار

52 
 

 کارات  برازندته  قای_دقزیدن

 لو رفتم دیبود فهم   زیدن شدیبرگشتم باورم نم  عیسر

 ؟ یستین  سلیبا زی+تو ....تو دن

 دم یپرس یسوال  نی چرا همچ دونمینم

  نیترسی؟ پس چرا هنوز م نشینباشم )صداشو بلند کردو گفت(مگه نکشت ایداره باشم  ی_چه فرق زیدن
 که زنده باشه.؟ 

 مرده زی که دن دونهیپس م ؟یانقدر عصبان  چرا

 

 حرفام جا خورد  از

 رون یاتاقش رفتم ب از

 رفتم تو اتاق خودم  

 آتش و گزاشتم تو تختم صورتشو نوازش کردم  

  یول یسوزون یهمرو م یتو آتش یتو مثل منش زارمینم یشدم ول   ینجور یمن ا دی+پسر کوچولو شا
 ی بسوز   دیخودت نبا

 ندادم  روانیاومد گزارشات و به عمو س  ادمی هویفکر کردم که  ریتختم نشستم و به اتفاقات اخ  رو

 زدم براش   لیمیو ا  دمیمدت فهم نیتو ا یلب تابمو برداشتم هرچ عیسر

 ست ی ن یهم آسمون افتاب شهیخوب هم یول  مونهی پشت ابر نم  دیخورش چوقتیه

 

 ز یهمون دختره اومد طرف دن  هیبچه بغلش با  هیمرد که اسمش ادوارد بود با  اون

 . آتش ز…ی_دنادوارد
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 رفت سمت ادوارد  زیدن

 بچرو ازش گرفت  

 ز ی ادوارد چشاشو باز و بسته کرد خطاب به دن 

 وفت ی_آسمان راه ب زیدن

 اسمش اسمانه رفت  دمیبا اون دختره که فهم زیدن

 ادوارد اومد طرفم    

 ؟ ی_تو کدومشون ادوراد

 و با اخم  گفتم  یجد  یلیخ

 ه؟یرت چ +منظو

 روس؟یس یتو دار و دسته  هی_نقشت چ  ادوارد

 ندارم مثل بردشم ی+نقش

 صدفم  یبرده   روسیس یبود فقط به جا  نینگفتم واقعا هم هم دروغ

 _)پوزخند زد(منم باورم کردم ادوارد

 +چه خوب

 کنارش رد شدم که ادوارد گلو مو گرفت  و برگردوند سمت خودش  از

 و ول کرد دادم به سمت عقب که گردنم هلش

 ؟ یکنی م کاری+چ

 ؟ یدیفهم یگینم روس یبه س  زیمن و دن یاز حرفا یز ی_چادوارد

 (چرا نگم؟دمی+)خند
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 ی_چون جونتو دوست دار 

  ومدیاز پشت سر ادوارد م صدا

 بود  سام

 برگشت سمت سام ادوارد

 گمینم یز ی+باشه چ

 سرشو تکون داد ادوارد

 شهینم  الیخ یب ای راحت  نیبه هم دونمیم

 رفت   ادوارد

 و گفت  کمی اومد نزد سام

 ؟ یدیفهم یگی_تک به تک حرفاشونو مسام

 پوزخند زدم   بهش

 +برو بابا 

 رسوندم به ادوارد خودمو

 [زی]دن

 یی ری تنها نم  ییجا  کنمیتکرار نم  گهی+آسمان د

 .فقطرم…ی_باشه باشه نم مان

 ؟ ی+فقط چ

 _ مواظبش باش اسمان

 سرخش  ینگاه به آتش انداختم به لپا هی
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 محافظت نکنم اخه دیمروار یادگار یاز  شهی+مگه م

 ؟ یگزاشت ی_اسمشو چآسمان

 +آتش 

 _ قشنگه )نگاهشو از آتش گرفت و به من نگا کرد و با لبخند گفت(نزار حس کنه مادر نداره  آسمان

 ی ستیخودم تو فقط دو هفته هفته ن  شیپ نجا یا یای+آسمان تو م

 دستشو گزاشت رو بازوهام و گفت  آسمان

 خودمونم خبر ندار..  یما از فردا زی _دنآسمان

 اخم گفتم  با

 حرفو آسمان نی+نگو ا

  گمی_دروغ نم آسمان

 شده  یچ  زی_دنادوارد

 پشتمونن   ایادوارد با شنت دمید برگشتم

 شد یم شترمیو ب شتریپسر داشتم تنفر بود و هر لحظه ب  نیکه به ا  یحس  تنها

 من قوز باال قوز  ی ادواردم شده برا حاال

 تعجب گفتم  با

 +ادواردددد 

 مواظب آتش باش ... آسمان سوار شو  زی_دنادوارد

 نه یو باز کرد که بش نیدر ماش  ادوار

 سای وا یر ی +ادوارد کجا م
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 می زن ی_بعدا حرف م ادوارد

 +اماااا ادوارد 

    رفت و

 کردم ینگاه م شدیکه هر لحظه دور تر دور تر م  ی ن یبه ماش  تی عصبان با

 هیگر  ری آتش زد ز هویکه  

 کردم   یلحظه هول شدم و فقط اتش و نگاه م هی 

 ندادم بهش  ی از دستم ول رهی اومد آتش بگ ای شنت هوی که

 _)با اخم(بچه تلف شد بده به من ارومش کنم ایشنت

 بهش  دادم

 بغلش کرد آروم شد   تا

 اتش و ازش گرفتم عیسر

 رفتم تو خونه   

 ن ییبود از پله ها اومد پا سانیکه اسمش فکر کنم آ یاون دختر  دمیبه برم که د خواستمیم

 اروم بهم گفت  ایشنت

 _بچه بغلته آروم باش ایشنت

 بچرو  ری پس بگ تونمیکه نم  یدونی+م

 من شد که تازه متوجه سانیو دادم بهش ورفتم سمت آ اتش

 بهت فهموند گهیجور د هی  دیبا شهینم  تی که حرف حساب حال نمیبی+م

 نداده ادیبهت ادب  یکس چیه یبزرگ شد   نیزم  ریتو ز نکهی_عوض سالمته! )پوزخند زد(مثل اسانیآ



 عشق  یزمایکار

57 
 

 کردن توعه اروم باش   یکه فقط من بشنوم(اون فقط قصدش عصبان  ی_)اروم طور ایشنت

 خودش اروم گفتم(پس موفق شد)بلند گفتم(بچرو ببر باال   نی+)ا

 _)آروم(لطفا باهاش دعوا...ایشنت

 بلند گفتم(گفتم  برو باال  ی+)با اخم و صدا

 رفت باال    ایشنت

 من پرو پرو؟ یاونم تو خونه  یبکن یتونیم یبخوا  یهر غلط یفکر کرد ؟یفکر کرد ی+ تو چ

 پوزخند زد و گفت  سانیآ

تو حالم   دنیشرمنده از لحظه به لحظه د  زمیاز خدامه تو رو تحمل کنم ... نه  عز  یکرد_ هه فکر  سانیآ
 خوره یبهم م

 مجبورت نکرده راه باز جاده دراز   ی+کس

 رهی نم جای ه سانی_آسام

 و گفت   نییبود اومد پا سادهیپله ها وا یباال سام

 ی خوایم معذرت زی(و تو از دن سانی )رو به آ مونهیم سانی_)رو به من گفت(آ سام

 _عمرا سانیآ

   یخوای_معذرت مسام

 دختره غرورمو بشکونم؟ نی ا خاطر به من_  سانیآ

 یچ ی اصال بدون  دونمیم دیشعوره که بع  شی... بلکه نما ستیشکستن غرور ن  ی+معذرت خواه
 هست 

 کنارش ردشدمو بهش تنه زدم  از

   ایرفتم طبقه باال سمت اتاق شنت  
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 باز کردم   درو

 با تعجب نگام کرد ای باز کردم که شنت درو

 بود  ایآتش رو تخت شنت 

 ؟ یست ی_در زدن بلد ن ایشنت

 در بزنم  دمیند یاز یحوصله گفتم(ن ی+)ب

 سمت آتش و بغلش کردم  رفتم

 کرد ی م یتو ذهنم تداع  دیمنو و مروار یو تمام خاطره ها  شدیم دیمروار  هیشب شتریهر لحظه ب  

 خوشگله یل ی_خایشنت

 خودم اومدم   به

 !ی+چ

 خوشگله   یلی….خ گمی_آتش و مایشنت

 برابر اصلشه ینه بهتره بگم کپ  هیمامانشه شب هی.. شب یلی+خ

 سوال ازت بپرسم   هی تونمی_م ایشنت

 ؟ی+چه سوال

 ؟ یبود ینجور یهم شهی؟هم یاحساس ی_ چرا انقدر بایشنت

 زدم   پوزخند

 ! یی+چقدر تو پرو

 ؟ یبدون  یخوایبهش گفتم(واقعا م ی+)جد

 _اره ایشنت
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خوب يهو به خودم اومدم ديدم قلبم بزرگ شده…   یدختر اروم و مهربون ول هی بودم  هی+منم مثل بق
عاقل شده،يكم دست زدم بهش)تو چشاش نگاه کردم و دستمو گزاشتم رو قلبم(قلبم سرد بود، ديدم  

(آدما تمگف  تی )با جد ديگه نميشكنه،گريه نميكنه،تو خودش نميريزه)پوزخند زدم(فهميدم ُمرده ... اما
 كشتنش!

 

 [ ای]شنت

 مجبورم با صدف خوب باشم یمتنفرم ول روسیاز س من

   رمی انتقام پدر مادرمو بگ کنهی داره کمکم م اون

 بفهمه من پسر سپند رادم هرچند  دینبا زیدن  

 کمتر شد   یلیاون قاتل پدر مادرم باشه خ  نکهیزد احتمال ا زی که امروز دن ییحرفا با

 هرچقدرم بد باشه ادم بکشه  تونهینم اون

  گهیبهم م  نویته قلبم ا یحس هی

 شهیتکرار م  یحرف  هیتو ذهنم  مدام

 امکان داره صدف دروغ گفته باشه!  یعنی

 اتاقم زده شد  در

 ه؟ی+ک

 زم ی _منم عزسانیا

 م یا مال همم کنه ی رفتارشو ترک نکرده هنوزم فکر م نیا هنوز

  خوادی و صدف م روسی که س یز یچ قایدق 

 تو  ای+ب
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 اومد تو  سانیا

 با من بد شده  یل ی؟برخوردش خ یبگ  یز یچ هیسام  نیبه ا ی خواینم  ای _شنتسانیآ

 نشه ینجور یتا ا زی+کمتر کرم بر

 گفت  غوشیج  غیج  یاون صدا با

 همتون متاسفم یواقعا برا  ؟یکنی _تو هم از اون دفاع مسانیآ

 و درو محکم بست  رون ی از اتاق رفت ب بعد

 [زی]دن

 سام رو مبال نشسته بود  نیی طبقه پا رفتم

 +سام

 _جانمسام

 باهام؟  یحرف بزن  یخواستی+م

 _اره  سام

 م ی+باش بر

 حال بود  یکه تو یا یسمت اتاق مخف  میرفت

 رو کاناپه منم نشستم رو مبل     دیدراز کش سام

 شنومی+م

 . …یول هیحس یچجور  دونمیتو دلمه نم ییحسا هی_سام

 تو ذهنمو به زبون اوردم  هیفرض  نیحرفشو کامل بگه و اول نزاشتم

 ی +عاشق شد



 عشق  یزمایکار

61 
 

 ؟ ی_چسام

 صورتش گفتم یرو به رو قایسمت جلو اومدم دق  به

   ی+عاشق شد

 زدم بغل گوشمو گفتم موهامو

 هست؟  ی+حاال ک

 سان یو گفت_ا نییسرشو انداخت پا  سام

 که سام با تعجب نگام کرد  دمیخند بلند

 همه ادم ..  نی+ا

 ده ی_عشق حق انتخاب بهت نمسام

 ؟یخوای م ی+خوب از من چ

 ه…یچ  یعاشق هی عشق چ دونمی_نم سام

 ته حزفشو خوندم  تا

و باورهات پا   دیکه به خاطرش رو عقا یز یچ گمیکنم…اومممم…. م فیتعر برات  بخوام رو عشق+ 
 یکن ی خط قرمزهات عبور م یو از همه  یزار یم

 و گفت  نییسرشو انداخت پا  سام

 کردم  نکاروی_من اسام

 پسر  یدرصد عاشق شد 99+پس 

 لحظه اخر رو به سام گفتم یول رونیشدم خواستم از اتاق برم ب  بلند

 اول بايد ياد بگيرى بهش احترام بذارىباشه عاشق يك دختر شدن قدم دومه... ادتی نوی+ ا
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 ؟یانقدر درمورد عشق اطالعات دار  ی_تو چجور سام

 زدم   پوزخند

 نبودم  ین یبیکه م ی نجور یا شهی+من هم

 رونیاتاق رفتم ب  از

 دم یو د روسی رفتم تو حال که س 

 با یز  ی_به به بانوروسیس

 د یگرفتم و بوس دستمو

 در مورد کار؟  میباهم بزن یگپ هی  ستی_بهتر ن روسیس

 +موافقم 

 به سمت مبال اشاره کردو گفت  روسیس

 د یی_بفرماروسیس

 شروع کرد  روسیکه س مینشست میرفت

موفق  چوقت ی خوب ه  یول رهی مارو بگ سی بود پل کی بارها نزد رهیپذ سکیر  یل ی_کار ما خروسیس
 که خانواده رادمنش….  یبه وقت گردهیبر م هیقض نینشدن البته ا

 رادمنش  ایمادرم و گفت در یلیفام

 تعجب گفتم  با

 +رادمنش؟ 

 نشون؟یشناسی_درسته مروسیس

 پوزخندگفتم  با
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 دم یاحتماال فقط شن  شناسمینم  یبرام اشناس ول شونیلی+فام

 با اخم گفت  روسیس

 ی شناسی_همون بهتر که نمروسیس

 تعجب بهش گفتم با

 +چطور؟ 

   یخودت تجربه کن  ذارنیرو م اشونی بد یول گن یواست م ادیز اشونی_ آدما از خوب روسیس

 داشت؟   یچه ربط  نی+خوب ا

 تجربه کردم  شونویخوب من بد ی_همه به من خوبشونو گفتن ول روسیس

 ن یباشه نه بدتر نی زم یادم رو نی حرفارو بزنه که خودش بهتر  نیا دیبا ی+کس

 نم؟ ی_من بد ترروسیس

 د؟ یستی+ن

 اونا نه یبه اندازه   ی_هستم ولروسیس

 خانم اومد سمت من   شوکت

 خانم_خانم   شوکت

 +بله؟

 کنه یم هی_خانم اقا اتش گرشوکت 

 +باشه اومدم 

 گفتم روسیخانم رفت رو به س  شوکت

 م یزنیبرم بعدا حرف م دی+من االن با
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 رونیاز اتاقش اومد ب  سانیطبقه باال که آ رفتم

 گاه کرد روبه روم با پوزخند بهم  ن اومد

 همه طرفدارت شدن ومدهیکه ن مینی _مبسانیآ

 زدم   پوزخند

 ارع  یفقط منو حرص بد ی_اومدسانیآ

 زدع   یب یتعجب بهش نگاه کردم دختره پرو  ترک  با

 ؟ یبد یجواب ندار  یالل شد هی_چسانیا

 ندونستم  زی سکوتو جا نیاز ا شتریب گهید

گوشت  زی فک نکن حرف واسه گفتن ندارم حرفام به سا کنمیبچه جون اگه سکوت م  نیبب -
 بزرگه برات  یل یشدم . خ کشی)نزدخورهینم

 خوره یسمت اتاقم قشنگ معلوم بود داره حرص م رفتم

 پاکت رو تختم بودم  هی یول  کردی نم هیتصورم اتش گر برخالف

 قفل کردم  درو

 زدمش به لبتاب   ع یفلش اون تو بود سر  هیو پاکت و باز کردم  

 تعجب کردم  دمیکه د یز ی چ با

   خالم

 صدفم   خاله

 بود و کشت   روانیعمو س هیمرد که شب هی

 بود زنش دستشو گزاشت رو قلبش و  از هوش رفت  قهیدق چند
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 بود روانیبرداشتم عمو س  عی زنگ خورد سر میگوش

 ؟ یدی_دروانیس

 ه؟ی+اون مرد ک

 _برادرم سپند روانیس

 +برادرت؟ 

 هان یو آ نی _آره پدر شروروانیس

 بکنم؟  دیبا کاری+چ

 و بهش بگو   تیاما تو کم کم واقع دمیسمت خودت من مثرملت و چ یبکشون هانیآ دی_باروانیس

 ؟ یچ  نی+شرو

  مونهیم ای_اون طرف شنت روانیس

 ...ی+ول

 ا یسراغ شنت  یبر  دیکه تموم شد با هان ینباش کارت با آ نی _تو نگران شروروانیس

 

 ؟ یییی+چ

 هم حله نی_اون حل بشه شروروانیس

 اون.. ی+ول

 من مطمعنم یتونیتو م ی_فعال وقت دار روانیس

 ساعت بعد[1]

 کلنجار با خودم در زدم  یبودم بالخره بعد از کل سادهیوا  هانی اتاق آ یرو روبه
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 _بله؟ هانیا

 ز ی+منم دن

 درو باز کرد با ذوق گفت  عیسر هانیا

 ن؟ یداشت ی_کار هانیا

 تو؟   امیب تونمی+م

 د یی_البته بفرماهانیآ

 تو رفتم

 تختش  ینشستم رو 

 شش یارا زیم ی نشست رو صندل اونم

 ارم یبراتون ب   دیخوریم یز ی _چهانیآ

 ازت بپرسم خوامیچند تا سوال م ستین یاز ی+نه ن

 د ی_بپرس هانیآ

 +خانوادت؟ 

 _خانوادم؟ هانیآ

  نمی عکسشونو بب تونمی+آره م

 هم براد... نیپدرمه  شرو روسیس گهی_خانوادم مشخصه دهانیآ

 تهی+منظورم خانواده واقع 

 م؟ ی_خانواده واقعهانیآ

 +آره مصال بزار از پدرت شروع کنم سپند راد
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 و گفت  نییسرشو انداخت پا هانیآ

 نگفت  یچ ی بهم ه  چوقتیداداشم ه دونمیدر موردشون نم یز ی _من چهانیآ

 نه؟ ی+منظورت شرو

 اس ینه منظورم شنت  نی_ شروهانیا

 تعجب گفتم  با

 ا؟؟؟ ی+شنت

 _اره چطور؟ هانیآ

 نگفت  یز یچ روانیهم داداششه چرا عمو س ایبود اگه شنت بیعج   یلیخ

 فکر کردم و گفتم  کمی

 ؟ یو بدون  ت ی واقع ی+دوست دار 

 ی لی_اره خ هانیا

 ی باغ پشت ای ب 12+پس شب راس ساعت 

 ؟ ی_باغ پشتهانیا

 رو گزاشتم تو دستش و گفتم  یباع پشت دیکل

 + کنار در تراس اشپزخونه پشت گلدون 

 رو بهش گفتم  ع یکه سر رفتمیم داشتم

 ی و بفهم  تیواقع یخوای اگه م ای+تنها ب 

 رون ی اتاقش اومدم ب از

 دفعه بهش بگم کی  ویهمچ دیگفتم اروم اروم بهش بگم اما با سرهنگ
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 [12]ساعت 

 بود  یقشنگ  یجا یلی خ یپشت  باغ

 کنه   دایپ  نجاروی ا تونسینم  چکسیه 

 اومد  هانی زل زدم که آ اینشستم و به در قیآالچ تو

 سر وقت  قای_دقهانیآ

 زدم و گفتم   یمیلبخند مال بهش

 می+خوشم اومد ..چه آنتا

 برام مهمه  تی _واقعهانیآ

 بغل دستم اشاره کردم به

 ن ی بش ای+ب

   نشست

 به سکوت گذشت که گفت  یا قهیدق چند

 ن؟ یحرف بزن یخوای_نم هانیآ

 نگاه کردمو گفتم  بهش

 بپرس؟  یخوایم یهرچ  یبدون  یخوایم ی+چ

 _پدرم؟ هانیآ

 +سپند راد

 _راد؟هانیآ

 تعجب بهش نگاه کردم با
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 ش؟ ی شناسینم  روسی+اره داداش س

 اومد  نیی قطره اشک از چشماش پا هی

 پدرم بود صدف هم مادرم   روسی س ادیم ادمی ی_نه ...از وقت هانیآ

 زدم   پوزخند

 کرده؟ انتیمامانم به بابام خ  یعن ی_هانیآ

 نم دار بود  چشاش

 خانواده بود  نیآدم تو ا نی+مادرت؟ )پوزخند زدم(مادرت پاک تر

 از جفتشون بچه داره؟ ی_پس چجور هانیآ

 ه؟ ی+منظورت ک

 _صدف هانیآ

 خنده   ریزدم ز بلند

 با تعجب نگام کرد هانیآ

  ست ی+مادر تو صدف ن 

 چشاش اندازه قابلمه شد و گفت  هانیآ

   یییییییی_چهانیآ

 +مادرت اسمش آرامه متاسفانه هم مادرت هم پدرت مردن

 اومد نییقطره دوم هم از چشمش پا هانیآ

 بهت اثبات کنم  تونمیمن م یول یبهم اعتماد نکن  دی+شا

 تابمو باز کردم   لب
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 نشون دادم  هانیرو به ا ویدیو

 از اشک بود  سیصورتش خ  وی دیاز تموم شدن و بعد

 بعد از مردن سپند و آرام دوتا بچه رو هم بردن  لمیاون ف تو

 پسر  هیدختر و  هیسالش بود    1 بایتقر گهید یک ینوزاد بود و  ش یکی 

 لرزون گفت   ییبا صدا هانیآ

 م؟ی.. بودنی_اون... بچه.. ها ..من و شروهانیآ

 اد ی+به احتمال ز

 _چقدر اون زنه خوشگلههانیآ

 توعه  هیشب  قای+دق

 نگاه کرد   بهم

 انقدر پست شد؟  یبا من کنه؟ چجور  نکارویتونست ا یهمه سال بهش گفتم مادر چجور  نی_اهانیا

 زدمو گفتم   پوزخند

 م ین یبینم  میفقط ما اولش کور شن،یم ینه عوض شنی+ آدما نه عوض م

 ؟یهست ی_تو ...تو کهانیآ

 با ذاِت جادوگر   یُقالب یِفرشته  هی+ 

 شدم از جام   بلند

 گن یم نویا هی+البته بق

 سمت در باغ   رفتم

 گفتم  هانیبه ا رو
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 تو ایب  یهر موقع اروم شد کنهی ارومت م نجای+ا

 اب برداشتم  وانیل هیاشپرخونه شدم  وارد

 جلوم ضاهر شد  ای که شنت رونی خواستم از اشپزخونه برم ب  

 من شه خال یب  خوادیکال نم نیا

 نم یبب  نمیا دیبا  رمیراست م رمیم چپ

 کنارش رد شدم که ..  از

 سا ی_واایشنت

 برنگشتم  یول  سادمیوا

 ؟ یزن یتو آشپزخونه حرف م  یکنینم  دایپ یخوب  یجا یدی_دایشنت

 طرفش اونم برگشت طرفم  برگشتم

 دم یخند  یعصب

 ؟ یگیم ی+چ

 گم ی_معشوقتو مایشنت

 گفتم مویشون یزدم به پ دستمو

 + من انقدر بي حوصله ام كه ترجيح ميدم  راجبم اشتباه برداشت كني

 رفتم طبقه باال   بعد

 دهیند ی چ یاصال ه  یفکرو کرده وقت نیدرمورد من ا ی پرو اصال چجور  پسره

 سانه یدرصد کار آ 90

 خوابم برد ده یبه بالشت نرس سرم
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 )دو هفته بعد( 

 چقدر رنگشو دوست داشتم  دمیلبم کش یرو  مویمشک رژ

 اتاقمو زدن  در

 +بلهه

 خانم_خانم صبحونه حاظره  شوکت

   یبر   یتونی+باشه م

 افتاد یادیز یدو هفته اتفاقا  نیا تو

 نکردم و فقط دنبال سند و مدرکم یکار  چیاما من هنوز ه مینصف کارارو کرد  بایتقر

 کردم  یتک تک کاراشون عکس بردار  از

 خودم بد نشه یتا برا کنمیتو کار دخالت نم  ادیز خودم

 کرده یو عصب  سانیموضوع ا نیشم هم   کینزد ایکردم به شنت  یدو هفته سع نیا تو

 

   نیی درست کردمو و رفتم طبقه پا لباسمو

 ن هاینشسته بودن به جز آ زیسر م همه

 بانو  ری_صبح بخ روسیس

 تکون دادن سرم اکتفا کردم   به

 ن ییاز پله ها اومد پا ونیگر یبا چشما هانیصبحونه خوردن بودم  که آ مشعول

 گفت  ینگران بلند شد و با تعجب و نگران  نیشرو

 ؟ی کنیم هیشده.. چرا گر  ی.. چهان…ی_آن یشرو
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 لرزون گفت  یشد با صدا شتری ب شی شدت گر هانیآ

 یی ..چ.چیی_ههانیآ

   رونی از در رفت ب عیسر

 از جام بلند شدمو رو به همه گفتم دمی برداشتم و دور لبام کش زی م یو از رو دستمال

 +نوش جان 

 گفتم نیبه شرو رو

 +نگران نباش  

 سمت در   رفتم

 حساسه   یلی _خن یشرو

 دادم باال و گفتم  ابرومو

 دختراس  یژگیو نی+ا

 رون ی در رفتم ب از

 اد یخوشش نم   ایاز در دوسنتمیم 

 رفتم سمت جنگل    نیبه خاطر هم 

 که رفتم جلو   کمی

   کنهینگاه م شیداده و داره به گوش هیاز درختا تک یکیبه  دمید

 دادم هیسمتش و کنارش به درخت تک رفتم

 ؟یدلبرده ا ای ی+دلباخته ا

 من شد اشکاشو پاک کرد و بهم نگاه کرد  متوجه
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 نگاه کردم و گفتم  بهش

 +نگاه داره؟

 دنبالم!؟  دی_چرا اومدهانیآ

 !یدار  ازیمغزتو دلت با هم ضربه خورده  فکر کردم به کمک ن ی+انگار 

 ؟ یدی_چطور فهمهانیآ

 ر ی+منو دست کم نگ

 سکوت بود  نمونیب قهیدق چند

 دستاشو گرفتم و گفتم  

  هانیش آ+با من راحت با

 ؟ ینگ یز یچ  یبه کس شهی_مهانیا

 باز و بسته کردم چشامو

 م یکنی چالش م نجا ی+مطمعن باش هم 

 داد به درخت و چشاشو بست   هیتک سرشو

 شدم  دار یب میزنگ گوش ی_ با صداهانیآ

 خت یقطره اشک از چشماش ر هی

 ناشناس  یزنگ بخوره با شماره  تی گوش کن فکر_  هانیآ

 ی دار  دنشویشن یباشه که ارزو   ییو پشت خط صدا یبد جواب

 ه؟ یبد زیچ نی+خوب ا

 نگا کرد  یبهم با ناراحت هانیآ
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)به روبه رو نگا کرد و  رم یبم  خواستی دلم م یاون لحظه از خوشحال ستی _نه اصال بد ن هامیا
 .. ،یگفت(ول

 ؟ ی+ول

 پر از بغض گفت  ی نگا کرد و با چشا بهم

دستش دستمو  ستیقرار ن گهید هڪ(  خت یریبه خدا)اشکاش دونه دونه م دونم یم دونمی_ مهانیآ
شد که نتونست ادامه حرفشو   د یشد شیماه بهم زنگ زد تا بگه)انقدر گر 3چرا بعد از  یفشار بده ول 

 بزنه( 

 دستم اشکاشو پاک کردم و گفتم با

  یهم باشه برا لی…اگه هزار دل ی دون یخوب م نویخودتم ا رهی جا نم چی+ اگه دوستت داشته باشه ه
 موندن   یبرا هیکاف لیدل  کیرفتن ،فقط 

 گونش  یرو خت یقطره اشکش ر هی

اون رفت)دستاشو گزاشت رو صورتش (من حاظرم هزار بار خواهش کنم التماسش کنم   ی_ول هانیآ
 برگرده  یول

 دادمو و پوزخند زدم  هیدرخت تک به

 خواهش نكن !!  یشخص  نی+هيچوقت واسه همچ 

 صورتش برداشت و گفت  یاز رو شودست

 گس ینفر د هی_اون عاشق هانیآ

عاشق خدا بود…خدا هم  طانی)پوزخند زدم و به روبه روم نگاه کردم(… شزمیعز ستین بیعج  ادی+ ز
 غصه نخور ادیبوده ز  ینجور یعاشق آدم…. آدم هم عاشق حوا از اولش اوضاع هم

 گفتم  هانیشدم از جام و روبه آ بلند
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عاشقت کنه   تی نها یکه تونسته ب  هیعذابت بده اونم همون کس تی نهایب تونهینفر م کیفقط  گنی+ م
 نداره کوچولو  ازین فی ضع یبه ادما ایدن نیا گزرهیم نمیغصه نخور ا

 کنم؟  دیبا کار ی _من… من چهانیآ

 کن کار ی چ گمی+فعال به خودت فرصت بده ذهنتو آروم کن بعدا بهت م

 تو خونه   رفتم

 رو مبل نشسته بودن  اینت و ش  نیشرو 

 که نگاهش به من افتاد یبره انگار   ییجا خواستیحاظر شده بود م روسیس 

 باهاتون صحبت کنم خواستمیم  نی_اع اومدروسیس

 ... روی +اگه منظورتون صحبت نصفه د

تموم دارم احتماال سه  مهین یکارا  یسر  هیبرم تهران   دیمن با ستی_نه..نه  درمورد اون نروسیس
 ن؟ی ندار یشما که مشگل  کشهیچهار روز طول م

 که کارا عقب نمونه  نیا یفقط زود ب  هی+نه اوک

 هست …فعال ایشنت  دی_نگران کارا نباشروسیس

 بود   یسرش تو گوش  ای شنت  رونیدر رفت ب  از

 نگران منو صدا زد  نیشرو 

 ز ی _دنن یشرو

 صدا زد گفتم  کمویاسم کوچ نهیتعجب از ا با

 ؟ی+چ

 _لطفا  ن یشرو

 شدم   هیقض نیا الیخ یصداش ب   یناراحت از
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 +بله؟

 بلند شد   نی سمت مبال شرو رفتم

 ؟ حالش خوبه االن؟ کردیم ه یچرا گر هانی_ان یشرو

  کمیکه روزاش بگزره….  هی… درك كردن يك هنره و َهمه هنرمند نيستن فقط بدون در حد نی+ شرو
   نیتنهاش بزار

 باال که…. رفتمیم داشتم

 ؟ی_پس تو هنرمند ایشنت

 برگشتم سمتش 

 کنمیخوب همجنس خودمو درک م یمن نگفتم هنرمندم ول ستین ی+تو کلمه قشنگ

 داره  یر ی خود درگ یسمیزد پسره ساد  پوزخند

 اومد طرفم از طبقه باال و گفت  عیخانم سر  وکتش

 خانم_خانم خانم آقا آتش؟   شوکت

 شدم  صدامو بردم باال و گفتم نگران

 ؟ ی+آتش چ

 ومد یبند ن شونیکردم گر یخانم_خانم هرکار   شوکت

 تو به کارات برس   رمی االن خودم م دیایبچه هم برنم هی+از پس 

 رفتم طبقه باال  عیسر

 رفتم تو اتاق آتش   

 کردی م هیگر آتش
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 بغلش کردم که آروم شد بهم عادت کرده بود 

 که شوکت خانم گفت  نییپا رفتم

 خانم_خانم تلفن با شما کار داره   شوکت

 ه؟ی+ک

 خانم_نگفتن   شوکت

 اون کوچولو رو بده من ؟  یخوای_من یشرو

 

 ست ین یاز ی+ن

 که خورمشی _نمن یشرو

 آتش و دادم بهش   دیترد با

 +مواظبش باش 

 تلفن و جواب دادم رفتم

 +بله

 ادواردم  ز…ی_دن

 +سالم 

  امیفردا م میو زودتر گرفت 40و   7و   3تر برم.. مراسم  ع یهرچه سر دیبگم من با خواستمی_سالم م
   رمیم  شتویپ زارمیآسمان م

 +باشه  

 _فعال خدافظ 



 عشق  یزمایکار

79 
 

 ی+با

 قطع کردم   تلفنو

 یی رای سمت پذ رفتم

 ن یو رفت سمت شرو نییاز پله ها اومد پا دمیو د سانیکه آ 

 درومده اتی نوگل از خرابکار هیکه  نمیب ی_مسانیآ

 داشتم   یخوشگل یبچه   نی_کاش واقعا همچن یشرو

 _کاش؟ سانیآ

   نیسمت شرو رفتم

 آتش و ازش گرفتم 

 +ممنون

 متعجب گفت  سانیا

 _پس خانم پاک دامنمون  بچه هم دارهسانیآ

 شدم   یعصب

 _نه نه...ن یشرو

 گرفتم نیشرو یجلو دستمو

 و متفکر گفتم  سانیآ یرفتم جلو  

 ؟ یکن ی راستا تالش م  نیخودتم در ا ای هیذاتـ تی شعور  یب  زمی+عز

 _حرف دهنتو بفهم دختره.. سانیآ

 داد زد ایدفعه شنت هی
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 _بسسسههه ایشنت

 گرفت   شی گر آتش

  شدی کردم آروم نم  یهرکار 

 اومد طرفم  ایشنت

 _بده من  ایشنت

 دهیبه من دستور م  یچ یعن یاخم نگاش کردم  با

 کنمی_)چشاشو بست با ارامش گفت(...آرومش مایشنت

 ا یو دادم به شنت آتش

 بعد دستشو گزاشت رو سرش و گفت  دیبوس  شویشونیپ 

 شده  ضی _تب داره.... مرایشنت

 ماهشم نشده هی+آتش هنوز 

 نجا یا ادیب گمیاز دوستام متخصص اطفاله م  یک ی جور اتفاقا    نیا ادیم  شی_پایشنت

 از بغلش گرفتم  آتش

 کم کن  شهیکه م یی_ببرش تو تخت بخوابونش  لباساشم تا جاایشتت

 اتش و بردم گزاشتم تو تخت خوابش   عیسر

 کم تر کردم  لباساشو

 دم یکوچولوشو گرفتم و بوس یدستا

 کرده اخه !  تتیاذ یچ ؟یشد ینجور ی+دورت بگردم چرا ا

 اتاق و زدن در
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 هی+ک

 _منمایشنت

 تو  ای+ب

 ظرف پر از آب  هیحوله کوچولو و   هیاومد تو با  ایشنت

 کرد  گزاشت رو سر آتش  سیمن نشست و حولرو خ  کنار

 ؟ یکنی م کاری+چ

 کنمیم شیپاشو ادی_تا دکتر ب ایشنت

 جام بلند شدم رفتم سمت پنجره از

 ؟ ی+تو دکتر 

 _چطور؟ ایشنت

 +جواب سوالمو با سوال نده

 ؟ید ی_آره از کجا فهمایشنت

   یکن  کاری چ دیبا  یدونیانقدر خوب م نکهی+از ا

 زد   پوزخند

 کار؟  نیتو ا یاومد ی+چرا شغلتو ول کرد

 چشمام نگاه کرد و با خشم گفت  تو

 انتقام  هی_فرض کن به خاطر ایشنت

 ربع  هی بعد

 اتاق زده شد  در
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 درو باز کرد  ایشنت

 اومد تو رو به من گفت   فیک هیشده بود با  یساله که موهاش جو گندم 30،  29ود مرد حد هی 

 _سالم دکتر

 تکون دادن سرم اکتفا کردم  به

 گونش و بعد دستش یبعد رو شی شونیسمت آتش دستشو گزاشت رو پ  رفت

 خوره؟ی مادر م ری _شدکتر

 +نه متاسفانه مادرش فوت شده 

 رو به من گفت  دکتر

 ن؟یهست ی_پس شما کدکتر

 +مادر خوندشم 

  ضیبچه ها مر هیزودتر از بق خورنی مادر نم ری که ش ییبشه بچه ها ضی انقدر زود مر هی_پس عاددکتر
  شنیم

 اره؟ ی به وجود م یموضوع مشگل نی+خوب ا

 د ی_نه نگران نباشدکتر

 آمپول به آتش زد و رفت  هی بعد

 هم همراهش رفت  ایشنت

 بود  دهیخواب آتش

 رو آتش و پنجرشو بستم  دمیرو کش پتو

 رونیاتاق رفتم ب  از



 عشق  یزمایکار

83 
 

 سادم یسمت آشپزخونه و پشت اپن وا رفتم

 +شوکت خانممم

 خانم_جانم خانم  شوکت

 مسکن به من بده  هی+ 

 خانم_چشم   شوکت

 کرد یسرم بدجور درد م  میگاه  جیگزاشتم رو قسمت گ دستامو

 ساد ینفر بغلم وا هی

 دستامو از رو سرم برداشتم و بهش نگاه کردم  

 بود  سانیآ

 کرد ینگام م  داشت

 نگاه داره؟  هی_چسانیآ

 خر صفا داره  دنید زمی+نه عز

 اب با قرص گزاشت رو اپن برداشتم و رفتم سمت مبال و نشستم وانیل هیخانم   شوکت

 دم ینفس سر کش هیقرص خوردمو اب و  هی  

 سادیاومد جلوم وا سانیآ

 کم داشتم  نویفقط هم تی وعض نیتو ا 

اون صاحاب داره فکر   یگردیم ای دور و ور شنت نمیب یدارم م دایجد دیچشم سف  یدختره  نی_ببسانیآ
   یار ی به دستش ب یتون ینکن م

 ی بکن  دینگاهم نبا یکه مال منه حت یز یچ به
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 دم یخند  یعصب

 مال من ؟یفهمیفکر به دست اوردنشم نکن اون ماله منه م ی_حتسانیآ

 به پوزخند شد لیتبد خندم

 دختررو نداشتم نیحال ا گهیجام بلند شدم واقعا د از

 ؟یپرو شد  دم ی+دو خط بهت خند

 دم یرو د ایکنارش رد شدم که شنت از

)با  ؟یستیب  ایگوشت کن …..تو واسه بعض ی زهیبگم او یز یچ هیهم اومد …بزرا  ی+اوو فرشته اله 
 که حاال برگشته بود طرف من اشاره کردم(  سانیچشمام به آ

 زدم   پوزخند

 خودم اشاره کردم  به

 !  یستی...واسه من ادمم ن ی+ول

 اشاره کردم  سانیشدم به آ کینزد ایشنت به

 به عشقت بفهمون نوی+ا

 هم رد شدم ای کنار شنت از

 رفتم طبقه باال  

 رفتم تو اتاق آتش  

 اومده بود  میبه گوش امیپ  هیرو مبل   نشستم

 ( میرسی )شب مادوارد

 ( okنوشتم)  براش
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 [ ای]شنت

  شدینم  باورم

 زد ی حرفارو نم  نیا یالک  زیاز حدش گزشته بود وگرنه دن یادیز سانیآ

 بهش با اخم گفتم  رو

 ؟ یزد زیبود به دن یحرفا چ  نی+ا

 مگس دورو ورت باشه  اد ی خوشم نم پلکهیهمش دورو برت م گهی_خوب راست گفتم دسانیآ

 ؟ یگیم  یچ  یفهمیم سانی+آ

 یی تو فهمهی که نم یاون  فهممی _اره مسانیآ

 

نباشه؟ چرا  یدورو ور من باشه ک  یک  یر یگیم میکه تصم ی هست یبس کن تو ک  سانی+بس کن آ
 ؟ یکه همه فکر کنن تو عشق من یکن ی رفتار م یجور 

 ! گهید زهی_منظورت از همه دنسانیآ

 داره؟  یچه فرق گهیهر کس د ای زی+دن

 شه  گیبهت نزد یکس  خوامممیکه من نم نهی_فرقش اسانیآ

 شه به توچه کینشده دوما اصال نزد گیبه من نزد زی+اوال دن

همه  نیکه ا ی(به من ربط داره همه برات مهمن جز من من خت یقطره اشک از چشماش ر هی)سانیآ
 وار عاشقتم  وانهیسال د

 از پله ها رفت باال عیسر

  نیاز دست ا شمیم وونهیدارم د گهید

 درو زدن زنگ
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 درو باز کردم   

 بود  سام

 م؟ یصحبت کن قهیچند دق ی_وقت دار سام

 +آره حتما  

 م یرو مبال نشست میرفت

 شنوم ی+خوب م

  میرو داده قراره قرار داد صادر جنسارو اونجا ببند  یمهمون هیتو  تدارک  ی الیتو و  روسی _سسام

 ام؟ ی ب دی+من حتما با

 ؟ یای_چرا ن سام

 برم دنبالش فرودگاه  دیاز دوستام پروازش فرداس با یکی+ 

 ؟ یای_بعدش مسام

 امی+اگه وقت شد آره م

 ر ی _باشه شبت بخسام

 رفت طبقه باال    سام

 هیک  زیدن  فهممی شب م فردا

 [زی]دن

 درصدم فکرشو نکن   هی ی+حت

 ز ی _اما دنسام

 +گفتم نه
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 بگو  روسی_پس خودت به سسام

 گمی+باشه م

 که تلفنم زنگ خورد ادوارد بود  رونیاز اتاق آتش رفت ب سام

 +بله

 نمش؟ یبب یار یآتشو ب شهیم  میدر ی_ما جلوادوارد

 باهات حرف بزنم  دیتو با ای+ب

 _باشه  ادوارد

 ن ییو بغل کردم رفتم طبقه پا آتش

 باز کردم ادوارد و آسمان اومدن تو درو

 به آسمان گفتم  رو

 برو بخواب ی+خسته ا

 سرشو تکون داد  آسمان

 _آتشم ببرم؟ آسمان

 به آتش نگاه کردو گفت  ادوارد

 _چقدر بزرگ شدهادوارد

 زود بزرگ شه تا بتونه به من کمک کنه  دی+با

 و داد به آسمان دیونشو بوسآتش از بغلم گرفت و گ ادوارد

 رفت طبقه باال  آسمان

 ا ی+همراهم ب
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 سمت اتاق کارم در و قفل کردم  رفتم

 میمبل منم نشستم رو صندل  یادوارد نشست رو 

 یجواب سواالمو بد دی+با

 _بپرس ادوارده

 بهت گفت؟  یچ  ای+اون روز شنت

 همون پسرشه  یعنیکه   مونهیم  روسیس ی_گفت مثل برده  ادوارد

 بلند شدم و گفتمجام   از

 ه؟ یدیجد زیچ نی+ا

 _نهادوارد

 ؟ یدیفهم  یز ی!  چیچ دی+در مورد مروار

به سرهنگ  نویبوده در واقع از قصد کشته شده ا ی_آره  فقط مطمعن شدم که تصادف ساختگادوارد
 گزارش کردم 

 به روبه روم نگاه کردم  زی رو م  دمیمحکم کوب  دستامو

 گفتم آروم

 سر اونه )با داد گفتم(همش ری+همش ز

 ؟ ی_کادوارد

 ادوارد نگاه کردم  به

 منم  یکشتن من بود نفر بعد یاتفاقات برا  نی+همه ا

 سمت پنجره  رفتم
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 کنم    دایتر اون مدارکو پ عیهرچه سر دی+با

 یماه وقت دار  1_تو ادوارد

 شش یهفته سرهنگ گفته هر چه زودتر برم پ  هیماه نه کمتر از  1+)پوزخند زدم( 

 از جاش بلند شد و با تعجب گفت  ادوارد

 هفتههههه؟؟؟؟ هی_ادوارد

 حذفم کنن  ت یمعمور نیاز ا خوام ی+آره نم

 ؟ یکن  کاری چ یخوای_مادوارد

 رسونم ی+اونارو به خواستشون م

   ریدست کم نگ اروی _شنتادوارد

 سلمیبا   زیمن دن  یو پروعه  ول زهیت  یل یخ رمش یگی+نه اتفاقا دست کم نم 

 ؟ یبکن   یخوای م کاری_چادوارد

 ادوارد نگاه کردم  یچشما به

 که قرار بود بکنم  ی+همون کار 

 ]فردا[

 گفتم یو داشتم برنامه هامو به سرهنگ م ومدمین  رونی االن از اتاقم ب نیصبح تا هم از

   ارویشنت هیجز قض  به

 دادینمکنم اجازه  کاری چ خوامیم  دیفهم ی اگه م مطمعنم

 کارکنم ی چ  خوامیسرهنگ از اول هم نگفته بودم م به

 شوکت خانم گفتم هر موقع رفتن منو صدا کنه  به
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 چوندمشی انجام بدم و پ دیعقب مونده هست که با یکارا یسر  هیگفتم  روسیبه س شبید

 اتاقم زده شد  در

 +بلهه

 خانم_خانم منم   شوکت

 تو  ای+ب

 خانم اومد تو  و درو بست   شوکت

 ای خانم_همه رفتن خانم به جز آقا شنت  شوکت

 چرا نرفته؟  ا؟ی+شنت

 برن استقبال دوستشون خوانیم نکهیخانم_مثل ا  شوکت

 ا ین رون ی از اتاق اتش ب  ومدیاسمان ن  یتو آتش ببر تو اتاقشو مواظبش باش تا وقت ی+اها اوک

 خانم_چشم خانم  شوکت

 بود   یرو مبل نشسته بود سرش تو گوش ا ی شنت نیی طبقه پا رفتم

 راه رفتنم از نوک پام تا سرم و نگاه کرد یصدا با

 تعجب گفت  با

 ن؟ ی بر ینم  فی_شما تشرایشنت

 بدم   حینداره توض  یربط  چیکه بهش ه یبه کس نمیب ینم  ی+لوزوم

 و برگشتم سمتشو گفتم سادمیوا هیثان  هیرفتم سمت در  

 به تو ربط داره  زای چ یل ی+هر چند خ

   رونی در رفتم ب از
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 الیو  یسمت در پشت رفتم

 گزاشته شده که به سمت اتاق کارا راه داره یدر مخف  هی یدر پشت از

 دونهینم دهیند نجارویا ینقشه  یچون کس  یول 

 سخته   کمیراه  نیمتاسفانه برگشت از ا یول

 سادمیوا  روسی راه رو شدم مقابل اتاق کار س وارد

 از موهام در اوردم که موهام باز شد مو رو  ریگ 

 دستم کردم و مشقول باز کردن در شدم   دستکشمو

 باز شد   یبود ول سخت

 چک کردم و وارد اتاق شدم  هیورو  دورو

 بستم و برق و روشن کردم   درو

 ساعت گذشته بود مین حدود

 که بودو گشتم  یکشو ها کمدها و سوراخ سمبه ا تمام

 نکردم   دایپ یز ی جز چند تا کاغذ به درد نخور چ یول 

 

 زدم به سرهنگ زنگ

 ز؟ ی دن شدی_چسرهنگ

 هیجز چند تا برگه که احتماال رد گم کن ستین نجایا یچ ی +حق با شما بود ه

 ه؟ی_ برگه ها چسرهنگ

 چند تا قرار داد به نام سارا راد   هی+ 



 عشق  یزمایکار

92 
 

 سرهنگ _سارا راد؟ 

 +بله درسته

   هیچ مین یبب می نگاه کن  دیبا کنهی م تی _اونا هم کفاسرهنگ

 ارم یمدارکو فردا براتون م  نی+چشم پس ا

 _مواظب باش سرهنگ

 راحت  التونی+خ

 تو کتم گزاشتم و دکمشو بستم   مدارکو

 شدم  ییکه متوجه صدا رونیدر اومدم ب  از

 ومد یطبقه باال صدا م از

 صداها از اتاق منه نیا کنم ی چرا حس م دونمیاز پله ها رفتم باال ونم  

 اتاقو باز کردم   در

 و در دوم اثر انگشت  یدیکار من دو دره بود در اول کل اتاق

 در اتاقم تعجب کردم  یفرد روبه روم جلو دنید با

 از شلوارم دراوردم  کلتمو

 محکم نگه داشتم و کلتو گزاشتم پشت سرش  گردنشو

 وم گفتمآر 

 لقمه چپت کنم  هی رمیبگ دهیتو چشاتو ناد  تینکن مظلوم یبچه گربه کار  یکن ی م یفوضول یادی+ز

 سرش برداشتم گزاشتم پشت شلوارم  یگونش زدم و کلت و از رو  یرو یق یبوسه عم بعد

 سمتم حالت نگاهش گنگ بود   برگشت
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 داره یبفهمم چه حالت تونستمینم

 هاشو داد باال و گفت  ابرو

 _بچه گربه؟ ایشنت

 زدمو گفتم  چشمک

 گربه نچسبا  نی+از ا

 زدم   پوزخند

 تو اتاق کارم  بردمتیخودم م  یگفت یم خواستیدلت م یلی+خ

 بود   یالک زیچ هیاتاق کار  رسما

 ه یحساس شدم تا همه فکر کنن واقع تشیانقدر صفت و سخت رو امن مخصوصا

 مخصوص و در باز شد به سمتش برگشتمو گفتم  یکنار و دستمو گزاشتم تو جا زدمش

 د یی+بفرما

 گفتم  یبود چشامو بستم و عصبان سادهیوا ینجور یهم

 گه یخودم در و باز کردم برو د ای تو اتاقم ب ی بر  یخواستی+مگه نم

 تو اتاق  رفت

 وارد شدم و درو بستم منم

 زم ی سمت م رفتم

 م یپشت صندل  نشستم

 ؟ یبدون  یخوایم ی+چ

 کرد ی بر و بر داشت منو نگاه م ینجور یهم
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 اشکال نداره   …باشهی+اللم که شد

 کش یبلند شدم و رفتم نزد یصندل  از

 دستمو گزاشتم رو گونه هاش با شستم گونشو نوازش کردم  

 نگاهمو از گونش بردم سمت چشاش   

 هه  خشی یچشا

 نگاش کردمو گفتم  سرد

 +بپرس 

 ؟ یهست  ی_تو کایشنت 

 ابرومو دادم باال و گفتم هیاز رو گونش برداشتم  دستمو

 .. لمازیسارس  زی+دن

 ت ی _خود واقعایشنت

    دمیخند  یعصب

 با اخم گفتم یکه خندم تموم شد رو بهش جد کامل

 ی بدون   ستین  یاز یفراموش کردم ن مویوقته خود واقع  یلی+من خ

 درسته؟ ی_قرار شد سوالمو جواب بدایشنت

 +اوم

 چشاش زل زدم  به

 +درسته

 م یگرفتم کشوندمش سمت اتاق مخف دستشو
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 توش بود  می که همه خاطرات بچگ 

 کردم  بازش

 کرد ی با تعجب نگاه م ای داخل شدم شنت یوقت 

 ه؟یدختر ک  نی_اایشنت

 دادم و گفتم هیدر تک  به

 +منم

 که گفتم گردنش شکست   یسرشو چرخوند طرفم جور  ایشنت

 _تووووو؟ ایشنت

 +آره…من 

 عکسام نگاه کردم  به

 سل یبا زی+دن

  کردیسمتش که هنوز داشت با تعجب نگام م رفتم

 چشاش زل زدمو گفتم به

 اون دختر ....... گهیتعجب نکن من د ادی+ز

 

 [ ای]شنت

 باور کرد  شدی اصال نم  شدینم  باورم

 دختر…  نیا نیا یلعنت 

 دختر…  نیا
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 من همون که سالها دنبالش گشتم   یعشق بچگ 

 که از غرق شدن نجاتش دادم  همون

 دختر همونه   نیا 

   ستیتو چشاش ن  یاون مهربون گهید نهیفرقش  ا تنها

 جاشو گرفته  یرحم  یب هی عوضش

 شد  کمینزد

 به چشمام نگاه کرد 

 اون دختر.. گهیتعجب نکن من د ادی_ززیدن

 و….. ارمیطاقت ب نتونستم

 دمشیدستمو گزاشتم پشت گردنشو محکم بوس 

   شهیم یمهم نبود بعدش چ برام

 همه سالم رفع بشه  نیا یدل تنگ خوادیدلم م فقط

 همه سال تو قلبم مونده هنوزم زندس  نیکه ا یباور کنم که عشق خواستمیم فقط

 [زی]دن

   کردمی بهش نگاه م متعجب

 !دی*ب*وسیمنو م* یاون به چه جرئت  

 م اومدم  به خود  تازه

 فشارش دادم   نشوی دستمو گزاشتم رو س 

 جدا شد  ازم
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 تب دار بود  چشاش

 گفتم  تیاشارمو به سمتش گرفتم و با بغض و عصبان  انگشت

 ؟؟یکرد کاری+تو چ

 دستامو گزاشتم رو سرم و….  دیکش ری ت سرم

 |فلش بک| 

 هستم  چشامو باز کردم  یتو بغل کس نکهیاحساس ا با

 بود تو صورتش  ختهی که موهاش ر یپسر چشم اب هی 

 رو گونه هام و گفت  دیکش دستشو

 ؟ ی_خوب 

 دورو ورم نگاه کردم سرمو تکون دادم  به

 ن یمنو گزاشت رو زم 

 +من نمردم؟ 

 _نه کوچولو من نجاتت دادم

 ؟ ی+تو جنتلمن 

   دیخند

 ی فقط نزاشتم غرق ش  ستمی_ن

 زدم   لبخند

 یی ایچشم در  ی+مرس

 د یمنو ب*و*س* هوی
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 کردم یمن با تعجب نگاش م  

 کرد که گفتم  ولم

 ؟یکرد کاری+تو چ

 |حال| 

 شدم  ایشنت یکه متوجه صدا دادمیمحکم فشار م سرمو

 یشنوی منو م  یصدا زی دن ؟یخوب  زی .... دن زی_دن ایشنت

 چشماش نگاه کردم   به

 بود  یاون چشم آب هیشب  چقدر

 من تا االن متوجه شباهتشون نشدم   چرا

 فکرا مغزم دور شه  نیتکون دادم تا از ا  سرمو

 بزنم  یلیبهش س  خواستم

 بردم باال   دستمو

 کنم چشاشو بست  کاریچ  خوامیم  دیفهم ایشنت

 نتونستم دستم و مشت کردم  یول

 رونیاز اتاق برم ب  خواستم

 زدم   یلیشدم و برگشتم محکم بهش س مونیبعد پش یول  

 هم دنبالم اومد ایکه شنت رونی ز اتاق اومدم با 

 رفتم سمت اتاق خوابم  ا یتوجه به شنت یوارد راهرو شدم ب 

 رو تختم نشستم    
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  یبغل تخت یرو از کتم دراوردم گزاشتم رو  پرونده

 مطلق….. یاهی گزاشتم رو بالشت و س سرمو

 [ ای]شنت

 شد یباورم نم هنوزم

 بوده  زیبکشتش دن  خواستیم سانیکه آ ییدختر کوچولو اون

  دمشیبار بوس نیاول یکه برا هیهمون دختر نیکه ا شهیباورم نم هنوز

 دختر کوچولو بودم  نیکه من عاشق ا شهی هنوزم باورم نم یحت

  دمشیسال دوباره د 14از  بعد

 بود که   نیبود ا بی که برام عج یز یچ اما

 روز تصادف کرد  کی بعد  یو نجات دادم ول زیدن من

 مرده زیگفتن که دنهمه  و

 چجورب زندس؟  پس

 ش یلیس  یگزاشتم جا دستمو

   سوختینم

 کرد ی نم درد

 زنگ خورد   میگوش

 بود   صدف

 +بله؟

 _سالم صدف 
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 د یشن شد یهم م یپوزخندشو از پشت  گوش یصدا

 ؟یدار   ی+کار 

 _منم خوبم صدف 

 سر اصل مطلب؟!  یبر  شهی+م

  یادب بود یهول و ب  ینجور یهم تی _از بچگصدف 

 ؟ ی بگ نارویفقط هم ی+زنگ زد

 نمت یبب   دی_باصدف 

 ؟ی+ک

 _هر چه زودتر بهترصدف 

 تهران   امیفردا صبح م ی+اوک

 _خوبه صدف 

 ی +من کار دارم با

 خدافظ  یدروغ بگ ستین  ازی من ن چوندنیخوب …واسه پ هیل ی_خصدف 

 زودتر قطع کردم ویگوش

 مثل مادرم بدونم   هانیو آ نیصدف و مثل شرو تونستمیم کاش

 شهینم  یول 

   تونمینم 

 چرا دونمینم

 کنم کاریچ  دیبا حاال
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 شناسهیاونم منو م یعنی

 اونم منو دوست داره یعنی

 داشته باشه که بخواد منو دوست داشته باشه یاون دختر قلب  دونمیم دیبع  یول

 [زی]دن

 شدم  داریاز خواب ب میزنگ گوش یصدا با

 جواب دادم  هینگاه کنم که ک چشامو باز کنم و  نکهیا بدون

 خوابالو(بله  ی+)با صدا

 _سروان منم سردار؟سردار

 سردار چشام تا حد امکان باز شد  یصدا دنیشن  با

 نشستم رو تخت  عیسر

 خسته بودم خوابم برد  کمی  دی+سالم سردار ببخش

 داده؟ جهیخسته کنندتون نت ی_کاراسردار

 گفتم  دمیمالیکه چشامو م همونجور

  ایبه درد بخور هست  دونمیمدارک به دست اوردم نم  یسر  هی یکه توقع داشتم رو که نه ول  یز ی+چ
 نه

  میقراره جمع بش یفردا همگ دیاری مدارک هست رو هم م یاداره هرچ دی ای_سروان فردا مسردار

 تعجب گفتم  با

 + تهرااانننن؟ 

 شمال؟ میایشما ب  یبرا نی _توقع دارسردار
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 نبود  یز یچ ن ی +نه..نه منظور همچ

 مهمه فعال  یل یخ نی ای_ فقط حتما بسردار

 +خدانگهدار 

 شد   قطع

 بود  یداشت که انقدر فور  کار ی چ یعنی

 حذف نکنن   تی معمور نیهست فقط خداکنه منو از ا یهرچ

 ومد یخوابم م هنوزم

 تو هم   رفتیم شتری اتفاده هر لحظه اخمام ب  یاتفاقا یاور  ادی با

 کرد  نکارویچرا ا  نکهیبا فکر به ا یول

 من تعجب کرد  یعکسا دنیاز د چرا

 شد  ریدرگ ذهنم

 ساعت نگاه کردم  به

 بود  10ساعت   

 بودم  دهیخواب  چقدر

 هم اومدن هیو بق روسیاالن س احتماال

   ن ییپله ها رفتم پا از

 بودن  سانیو آسمان و سام و آ نیشرو فقط

 خطاب به من گفت  آسمان

 ؟ ی_خوبآسمان
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 گفتم سرد

 نداره یا  یمن معن یبرا ی+بد

 

 سام گفتم  روبه

 د؟یاومد ی+ک

 شهی م یساعت  مین هی_سام

 خان کجان؟   روسی+س

 ومد ی_با ما نن یشرو

 !ومدهین ای_به تو چه اومده سانیآ

 باشم خانم کوچولو! دهی+فکر نکنم از تو پرس

 به آسمان گفتم  رو

 + آتش کجاس؟ 

 _خوابه آسمان

 خانوم اومد سمت منو گفت   شوکت

و آسمان و سام و   نیشام)روبه شرو یصداتون کنم برا  امیب خواستمیخانم! م  دیخانم_اومد  شوکت
 ز ی سر م دیی(بفرما سانیآ

 خاله جون   م ی_ما شام خوردآسمان

 رو صدا کنم   ایمن  برم آقا شنت   دی+پس خانم شما بر

 خودم اومدم ستین یاز ی_نایشنت
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  ومدی از پشت سرم م صدا

 سمتش  برگشتم

 نگاه کرد   بهم

 ارم یطاقت ب  تونستمینگاهش نم ریز

 رومو برگردوندم  عیسر 

 شوکت خانم  خورمی_منم مسانیآ

 تو؟ ی_مگه شام نخوردن یشرو

 _کم خوردم االن گشنم شدسانیآ

 ی_)آروم(اره فقط کم مونده بود منم بخور ن یشرو

 دم یمنم شن  یگفت ول اروم

 نگاه کرد  نیبه شروچپ چپ   سانیآ

   زیسر م رفتم

 سانیآ ای نشست و کنار شنت ایمن شنت  یرو روبه

 خورشت کرفس بود شام

 جمع کرد و گفت  افشویق سانیآ

 شوکت خانم هیچ نی_اسانیآ

 خانم_خورشته کرفسه خانم شکوت

 بلند گفت  یبا صدا سانیآ

   ؟یییدرست کرد هییچه غذا نی ؟اییییییییی_چسانیآ
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 ز یرو م دیجلو شو برداشت کوب  بشقاب

   اریب گهید زیچ هی_)با داد(واسه من سانیآ

 خانم_ چشم خانم  شوکت

 نگاه گردم سانیسرد به آ یلیخ

  یگفتم( اونم تو خونه  یدیرو سرت)تاک  یصداتو انداخت ه؟یچ دادایداد و ب نی نخور ا ی+دوست ندار 
 من  

 گفتم یبه شوکت خانم جد  رو

 ن یاستراحت کن نیبر نیتونی شما م  ستین یاز ی+ن

 موضوعات مشغول غذا خوردن بود گفت  نیکه فارغ از ا ا یروبه شنت سانیآ

 ؟ یگ ینم یچی _تو هسانیآ

 نگاه کرد و گفت  سانیتفاوت به آ یب  ایشنت

اگه   ستین  یاز ین گهیپس د یتو شام خورد  ینه اون بنده خدا در ثان یخور ی_مشگل توعه که نمایشنت
 راه ننداز   دادیداد و ب یالک ستمی بخور ن نویگشنته هم

 _واقعا که سانیآ

 بلند شد و رفت  یاز صندل بعد

 به هم افتاد ایلحظه نگاه من و شنت هی

   نگاهش

 ی لیخ

   هیشب

 پسره  اون
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 بود

 نگاهم و ازش گرفتم عیسر

 شده بود  یجور  هی قلبم

 کل اصال باهام اشنا نبود  یحس

 زدم  یال یخی به ب خودمو

 م یمشقول غذا خوردن شد جفتمون

 د یپرس  ای شنت هوی که

 ؟ یبرگشت ی_کایشنت

 تعجب گفتم  با

 ؟ی+چ

 ؟یاز آلمان برگشت ی_کایشنت

 زره خوردم  ه یابمو برداشتمو  وانیل

 سال چطور؟  هی بای+تقر

 ؟ ی_چرا برگشتایشنت

 نبودم؟  رانی من ا یدونی..تو از کجا م نمیبب  سای+وا

  دونستمی و آسمان و م  دیالبته مروار روسی _از سایشنت

 ؟ یبگ روسیبه س یخوای+م

 دونمی_نمایشنت

 ن؟ یقراره به من بگ وی_چروسیس
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 نه یوا

 حظور داشته باشه دیبا شهی شتر مرغم که هم نیا

 نگاه کردم   روسیس به

 ا… یز  ستی+مهم ن

 افتاده  ییاتفاق هی  دیر داد جدقرا نی_ درمورد اایشنت

 نگاه کردم  ایشده به شنت زی ر یچشما با

 با تعجب رو به من گفت  روسیس

 ست؟ یمهم ن نای_اروسیس

 +چرا هس…

 به گفتن نبود  یاز ین گهی چون من همرو حل کردم د ی_مهمه ول ایشنت

 عوض کنم  رلباساموی_آها باشه من مروسیس

 رفت  روسیس

 گفتم ت یبا عصبان   ایشنت روبه

 ؟ یزن یمن حرف م  ی+چرا جا

 تخس گفت  افهیق با

 _دلم خواست ایشنت

 پاشدم    زی سر م از

 تازه تلفنش تموم شده بود یسام که انگار  شیپ  رفتم

 هواست  به کارا باشه ستمی+من فردا ن
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 _کجا؟ سام

 باال رفته نگاه کردم  یبا ابرو ها  بهش

 موقوف  ی+فوضول

 گفتم یاسمان جد روبه

 ا ی +دنبال من ب

 آسمان از جاش بلند شد 

 طبقه باال  میرفت 

   میاتاق اتش شد وارد

 نی+بش

 نشست   آسمان

 رفتم کنار پنجره  من

 برم  دیاومده که انقدر زود با شیپ ی چه کار ضرور  دونمیبرم تهران نم دی+فردا با

 معمور…. نیتو ا  ستیقرار ن گهی_نکنه دآسمان

 م ینیاشارمو گزاشتم رو ب  انگشت

 فقط….  فتهی نم یاتفاق چی+ه

 سمتش و گفتم برگشتم

 گفتم(مخصوصا آتش یدی)تاک  یمواظب خودتون باش یلیخ  دی+فردا با

 نداره  یا یکه گرگ هست مراقبت معن ی_تو خونه اآسمان

 ن یابت  شیپ  دیری…م دیبمون  نجایا ستی+قرار ن
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 _اما… آسمان

 +اما و اگر نداره 

 ****** 

 دوست ماجرا  7از  یک ی= پسر نی"آبت

  ینجف   ارشی، ک   سلیبا سونی رادمنش ، ج انیراد، دا روانی راد، س روسیدوست :سپند راد، س 7*
 *یسپهر  نیدی،آ

 روان ی و س روسی"سپندراد" برادر س 

 راد"شوهر صدف رادمنش   روسی"س

 رادمنش  ا یو شوهر در  سلیبا  زی" پدر دنسلیبا سونی"ج

 و صدف و ساحل رادمنش   ا یادر درو بر سلیبا زیدن ییرادمنش" دا انی"دا

 و شوهر ساحل رادمنش  ینجف  دی*پدر آسمان و مروارینجف  ارشی"ک

 شد   دیرادمنش نا پد ای که بعد از مرگ در  یتنها کس  یسپهر  نی" پدر آبتیسپهر  نیدی"ا

 ******* 

 بمونم؟  ششیپ دیبا ی _القل بگو تا کآسمان

 کنارش نشستم  رفتم

 که من برگردم ی+تا وقت

 تو چشاش اشک جمع شد 

 _تروخدا منو با اون تنها نزار آسمان

 کنه   یمنو عصبان خوادی دختر شروع کرد باز م نی"باز ا
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  نهیا فت ی کنه تو فقط وظ  یکار  چیه تونهیو گفتم( نم  نیینکن)صدامو اوردم پا هی+)داد زدم (گر
 ؟یدیفهم یمواظب آتش باش

 

 ن ییاخت پا تکون داد و بعد سرشو اند سرشو

 "چونشو  گرفتم و سرشو اوردم باال تو چشاش زل زدم  

 کرد ی با بغض نگام م ادیم ادمی  یکه از وقت ییچشا

 اوردم یاز دلش در م  کردمویبودم بغلش م  ی قبل زیاگه دن دیشا هه

 ست یبرام مهم ن گهینه د یول 

 ی ش داریزود ب د ی+االنم بخواب فردا با

 تکون داد سرشو

 محکم تر گرفتم و گفتم چونشو

 ! ؟یگفت یچ دمی+نشن

 که چونشو گرفته بودمو گفت  یگزاشت رو دست دستشو

 _باشهآسمان

  رونیول کردم و از اتاق اومدم ب  چونشو

 سمت اتاق خودم رفتم به

 متنفره نی"آسمان از ابت

 تا االن  یاز بچگ  

 بهم نگفت   لشویوقت هم دل چیه
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 برعکس  یول

 سمانه وار عاشق آ وونهید نیآبت 

 بهش بزنه  یبیاس تونهینم  دونمیم خوب

 ستن یمثل من ن هیبق  یعشق و قبول نداشته باشم ول  دیشا 

 اتاقم شدم  وارد

   می احساس لرزش گوش با

 دراوردم  بمیاز ج  میگوش

 زد ی زنگ م سرهنگ

 داره؟! کاریوقت شب با من چ نیا 

 +بله؟

 ؟ یی_سروان کجاسرهنگ

 شده؟ یز ی ..  چطور؟!چالمی+و

 _سردار بهت زنگ زد؟سرهنگ

 بود)پوزخند زدم( انگار ارث پدرشو خوردم  یعصبان میل ی+آره اتفاقا خ

 کردم بهش بفهمونم غلطه باور نکرد   ینفر اطالعات غلط بهش داده هرکار  هی_سرهنگ

 گفتم  تی دستمو فرو کردم تو موهام با عصبان 

 کرده؟  یجرئت نی همچ ی+ک

 بگن   سپردم بهم یول دونم ی_هنوز نمسرهنگ

 زر زده؟  یحاال چ   اری +تا فردا حتما امارشو در ب
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خوش   یو در اصل برا  یکن یبر خالف سردار عمل م یگفته دار  یانگار  یدونم ول ینم  قیسرهنگ_دق 
 ی رفت  یگزرون 

 کنم  کار ی باهاش چ دونمی..… من فقط دستم بهش برسه م… ییییییی+)داد زدم(چ

  حی بهش توض  وینکن فردا با ارامش همچ ی…کار اشتباه  زیبکن …فقط دن  یخوایم ی_هر کار سرهنگ
 ا ی بده بدون مدرک هم اصال ن

 داد گفتم با

 ؟  امی +آخه با کدوم مدرک ب 

 کنهی م تی کفا اری ب ویکرد دایپ  روسیاز تو اتاق س  یکه گفت ییزای_ داد نزن ….همون چسرهنگ

 +هوفففف باشه… ساعت چند جلسس؟ 

 12_ساعت سرهنگ

 ن؟ یندار یکار  رسونمی ..خودمو م+خوبه 

 _نه مواظب خودت باش دخترم  خداحافظ سرهنگ

 ی+با

 

 [ ای]شنت

 صبح بود  8حدودا   ساعت

 ن ییشدم رفتم طبقه پا  حاظر

 سمت اشپزخونه  رفتم

   ختیری م ییشوکت خانم داشت چا 

 سمت در که شوکت خانم گفت  رفتمیشدم داشتم م  مونیپش
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 ا یخانم_آقا شنت   شوکت

 جواب دادم بهش به سمت اپن اشپزخونه رفتم  نیح

 +بله

 براتون حاظر کنم؟  نیخوریخانم_صبحونه م  شوکت

 نیاب به من بد وانیل هی شهیفقط م خورمی م یز یچ هی+نه ممنون عجله دارم سر راه 

 دم یاقا االن بهتون م نیدون یخانم_هرجور صالح م  شوکت

 نفر به سمت پله ها برگشتم هی یکفشا یصدا با

   نییپا ادی از پله ها م عیداره سر  شی شگیآلستار  هم یبا کفشا  زیدن دمیدکه  

 به سمت اشپزخونه برگشتم

 اب و گزاشت جلوم  وانیخانم ل   شوکت

 _ممنون ایشنت

 خورده از اب و خوردم و گزاشتم رو اپن  هی

 _شوکت خانم….. شوکت خانم آسمان کجاس؟ زیدن

 د یمنم ند یبه اشپزخونه حت  دیرس

 تعجب کردم  شی رسم  پیت دنیسرتا پاشو نگاه کردم با د 

 خانم_آروم خانم جان… با اقا آتش رفتن تو تراس صبحونشونم خوردن   شوکت

نفس خورد و بعد گزاشت سر جاش(صداشون کن بگو تو    هیاب من و برداشت و  وانی_خوبه .. )لزیدن
 منتظرشونم نیماش

 تعجب نگاش کردم    تینها با
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 رفت که……  ی به سمت در م داشت

 خانم_صبحونه چ….  شوکت

 فورا صداش کن  خورمی_نمزیدن

 سمتش  برگشتم

 د یچشمک زد و انگشت شستشو گوشه لبش کش هی برام

   رونی از در رفت ب بعد

 شده بود با تعجب گفت  یخال وانیخانم که تازه متوجه ل  شوکت

 ن؟ یابتونو خورد یخانم_اقا شما ک   شوکت

 لبخند محو گوشه لبم گفتم  هی با

   ستیمهم ن الی خی+ب

 که بهش داشتم  و دوباره تجربه کنم  یکارش باعث شد حس عشق نیبود چون هم مهم

  رونیخونه رفتم ب  از

   دمید نشیو پشت صندوق عقب ماش  زیکه دن  نگیسمت پارک رفتم

 که باز بود رو محکم بستم  نشی سمتشو در ماش رفتم

 داشت دیبود که به منم د  ییجا قایندوق عقب که دقسرشو اورد سمت چپ ص که

 داد باال و با پوزخند گفت  ابروهاشو

 نکن  یمن خال  نی _حرصتو سر ماشزیدن

 هی+قصدت چ

 برگشت به حالت اولشو و گفت   دوباره
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 _منظورتو واضح بگوزیدن

 گفتم سادمویسمت صندوق عقب سمت چپش وا رفتم

 کارات   نی+از ا

 ردبهم نگاه ک  یحوصلگ یب  با

 ! ی! خسته شد ه؟ی_چزیدن

 ؟یخسته نشد  یکه از خودت ساخت یربات  نی+خودت از ا

    دیخند  یعصب

   سادیوا  میثانت 10سمتم  تو فاصله   اومد

 نگام کرد و گفت   طونیش

 _پس من رباتم؟ زیدن

 ی.)به سر تا پاش اشاره کردم(شد…ی+نبود

 گرفت   قموی

 قدش از من کوتاه تر بود رو پنجه پاش بلند شد   چون

 د یرس  یزور تا چونه من قدش  م به

رفته )به چشمام زل زد( تو هم بخند)به لبام نگاه  ادشونیکه قبال بود و همه  ی_ اون کس زیدن
کرد(بگذر)دوباره نگاهش برگردوند به چشمام (فراموش کن مثل همه )پوزخند زد و نگاهشو از صورتم 

 محِل گذره پسر جون  ایگرفت(دن

 و ول کرد و رفتم سمت صندوق عقب  قموی

 گذشترو فراموش کنه تونهینم چکسی+ه
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 کن  یگاه کرد(پس با خاطره هاش زندگ )بهم نه…ی_اوم … منطق زیدن

 ده یباشه، باز طعم حسرت م نی ری اگه ش ی+خاطره حت

 ست یواسه حسرت ن ییهست جا ندهیا ی_حسرت؟؟)پوزخند زد(تا وقت زیدن

 شدمو گفتم کینزد  بهش

 ره یگیازم م ندممیا ی+حسرت من حت 

 دیزد و نگاهشو ازم گرفت و به روبه رو نگاه ک  پوزخند

خودتو)بهم نگا کرد( حسرتتو)نگاهش سرد شد( در جا   هوی _مواظب باش اون عشق کوچولوت زیدن
 نکشه

 مشغول کارش شد دوباره

 عذابه  ای لیخ ی بودنت برا ینجور ی+ا

 _چه بهتر  زیدن

 ؟ یشد ینجور ی+چرا ا

 _هوفف زیدن

 سمتم برگشت  به

 م ری م یروز  هی_ زیدن

 چشمام نگاه کرد  تو

   شهی_واسه همزیدن

 شد بهم  کینزد

 صدا که  ی_اونقدر بزیدن
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 صندوق عقبو محکم بست  در

 فهمم ی _ خودمم نمزیدن

 شد   نیسوار ماش  رفت

 خارج شد  نگی اف دور زد و از پارک کیت هی با

 شد   جادیسوال که با تک تک حرفاش برام ا ایدن هیموندم و  من

 

 [زی]دن

 در منتظر آسمان بودم  یجلو

 کرد  ین یب  شیپ شه یشروع بشه تا تهشو م ینجور یکه ا یصبح

 من نشه  چیپا پ یک یروز  هیروز فقط  هی شهینم

 شناسهیانگار منو م زدی در مورد من حرف م یجور  هی هه

 ز یبرام مسخرس هم شک بر انگ هم

 قبال   دمیو ند روسیمن پسر س ادیم ادمیکه من  ییتا جا یول

 دونهیانقدر خوب در موردم م یچجور  پس

 ز ی .دنز…ی_دناسمان

 کمک راننده   یبه سمت صندل  برگشتم

 ؟یاومد ی+ک

 شده؟  یز یچ یصدات کردم جواب نداد ی..هرچشهیم یا  قهیپنج دق هی_آسمان

 نشده هنوز؟  داری بود(ب دهیعقب نگاه کردم آتش خواب  ی)به صندل ستین یز ی+نه چ
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 _نه مثل مامانش خابالوعهآسمان

 شده رید شمی نجوریهم  می+باشه بر

 [ ای]شنت

 بود   2 یشدم ساعت حدودا ادهیپ  نیماش از

 االن برسم دونستمیم دیبود که بع  کیتراف  انقدر

 درو زدم  زنگ

 ه؟ی_ک

 ام ی+شنت

 تو  دییاقا بفرما نی_خوش اومد

 در   کیت  یصدا با

 باز کردم   درو

 نفرت دارم  ش یجا یکه از جا یخونه صدفه خونه ا  نجایا

 اط یح  یمجنون تو دیسمت تنها درخت ب رفتم

 *فلش بک* 

 کنم ینم هیمن گر  کنمی نم هیگر من

 بدو بدو اومد سمتم  سانیآ

   دید مویزخم  هیپا

   دیزخممو بوس یرو

 بغض دارش بهم زل زد   یچشا با
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 ؟ ی_درد دار سانیآ

 بستم و گفتم  چشامو

 +نه

 پات زخم شده ی_ول سانیآ

 بهش نگاه کردم   تی عصبان با

 +درد ندارم 

 کنمیمن خوبش م  ی…. ول یدرد دار   دونمی_من که مسانیآ

  دیطرفمو گونمو بوس  اومد

 بهم نگا کرد  اقیاشت با

 ؟ ی_خوب شدسانیآ

 دادم گرفتم و بلند شدم با اخم گفتم   هیکه بهش تک یمجنون  دیبه درخت ب دستمو

 +گفتم درد ندارم 

 *حال*

 کرد بلند شم که کمکم ییرو جا دمیکش دستمو

 اطرافمه!؟  یدرخت برام با ارزش تر از ادما هی چرا

 ابن محبتو  برات جبرات کنم  یچجور  یگیمن نم دنیواسه د ی_انقدر مشتاق صدف 

 بهش نگاه کنم سرد گفتم  نکهیا بدون

 بود  کی+تراف

 تو  ای دارم باهات … ب  یوقت تلف نکن کار مهم نیاز ا شتری_باشه بصدف 
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 رفتم داخل…  دنبالش

 [زی]دن

 گزاشتم رو ترمز و گفتم پامو

  میدی+رس

 باز بغض کرد   آسمان

 بغص دارش بهم نگاه کرد  یهمون چشما با

 برم؟   دی_حتما باآسمان

 نگاه نکردم   بهش

 یندار  نیجز ا ی+چاره ا

 _باشهآسمان

 شد  ادهیو باز کرد  و پ نی ماش در

 خونه  یعقب برداشت و رفت سمت در  ورورد یآتش از صندل  

 اومد در و باز کرد  نیابت قهی دق 10و زد بعد   زنگ

 نگاشم نکرد و فقط رفت تو    یحت آسمان

 شد  یحوصلگ  یبه ب  لیتبد نیابت یشاد و پر انرژ  افهیق

 سمت من  اومد

 به روبه روم نگاه کردم   دمیکش نیی پنجررو پا 

 ببرش خونه  8+مواظبش باش شب ساعت  

 چشاش نگاه کردم  تو
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 ؟ ی+ادرس و که بلد

 _بلدم فقط… نیابت

 ست یامشب خونه ن روسی+س

 لبخند زد   نیابت

 راحت…. خدافظ  التی_باشه پس خنیابت

 زدم و هم زمان با باال بردن پنجره گفتم نکمویع

 ی+با

 به سمت تهران رفتم   عیکردم سر  ری د یکل شمینجوریهم

 [ ای]شنت

 بهش نگاه کردم   یصدف نشستم و سوال ییمبل روبه رو رو

 شنومی+م

   دیخند

 ؟ ییچا ای_چقدر عجول … قهوه صدف 

 +اب 

 تاتو شدشو داد باال  هیابروها

 ه؟ی_پس لج و لجباز صدف 

 تر کارتو بگو عیفکر کن من وقت ندارم هرچه سر  ی+هر جور دوست دار 

 واست دارم  دیجد تی مامور هی_صدف 

 گفتم تی عصبان با
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 بوده؟  یکه پدر مادر و کشته ک ی اون یگینکنم ، تو فقط به من م کاری کنم چ کاریچ  یگی+تو به من نم

 ؟ی بدون یخوای_مصدف 

 +اره

 شرط   هی_به صدف 

 ی +چه شرط

 یبرام انجام بد دیبا  ویکار هیقبلش    یول گمی_مصدف 

 دم ی+باشه انجام م

 !یدی_از کجا مطمعن شم انجام م صدف 

 ی دونیخودت بهتر از همه م رهی بره قولم نم +من سرم

 گم یبعد م ی_هرموقع انجام دادصدف 

 ؟ یخوب چه کار  لهی+خ

 بکشش  ومدی سمت خودمون اگه ن ی _آسمان و بکش صدف 

 ز ی کارا ماهره مثالش دن نیتو ا یلیاون که خ  یگ ینم سانی+چرا به آ

 ی شناش یو م  زی)با تعجب گفت(تو دن نمی بب سای_واصدف 

 جام بلند شدم  از

 بود می+نه فقط )پوزخند زدم(عشق بچگ

   رونی در رفتم ب از

 که صدف بدو بدو خودشو رسوند بهم  رفتمیم  یبه سمت در خروج داشتم

 ؟ یی شناسیو از کجا م زی _تو دنصدف 
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   دمیخند بلند

 هاشو محکم گرفتم و تکونش دادم شونه

 من بودم که نجاتش دادم  ایو حل داد تو در زی تو دن یکه اون دختر عوض ی+وقت

 گفت   یاروم یبا صدا  صدف

 نمرده!  زی_دنصدف 

 هاشو رها کردم و از خونه خارج شدم   شونه

 نشستم و سرمو گزاشتم رو فرمون نی تو ماش رفتم

   ویپسر همچ  یخراب کرد  ویهمچ

 زندس دنیفهم ی م دینبا اونا

 [زی]دن

   زی رو م  دمیمحکم کوب  پروندرو

 ههههههه؟ ی+)داد زدم( سارااااا رادددددد ک

 د؟یدار  یا گهی_سرهنگ شما برادرو خواهر دسردار

 منن  یو سپند برادرا روسی _نه فقط سسرهنگ

 دوتاس  نیاز ا یکیبچه  یعن ی_پس نیژوب

   اری اطالعات سارا راد و در ب عیسر نی+ژوب

 _چشم سرواننیژوب

 به سر دار گفتم  رو
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 بهی وسط عج نیا یز یچ هی+ 

 ی _چسرهنگ

   ستین  یرد گم کن  نایدر واقع ا یاونجا بود ول یرد گم کن یمدارک برا نی+ا

 نشه دایازشون پ  یمدرک چیکردن که ه یکار  نایا یعن ی_یمالک سروان

 نگاه کردم  یسروان مالک به

 بشه دایوجود نداره که بخواد پ ی+مدرک

 ؟ یچ یعن ی_سردار

 کارس  چیسارا راد ه یبه اسم سارا راد ثبت کردن ول  ویچهمه مدارک و همه امضاها هم نای+ا

 میگردیم ی دنبال قاتل بروسل  میرسما دار  یعنی_سرهنگ

 اشارمو سمت سرهنگ گرفتم  انگشت

 قای+دق

 _سروان  نیژوب

 +بله

 کنم دایقدر تونستم پ نیمدارک سارا راده فقط هم نی_انیژوب

 هارو ازش گرفتم و بلند خوندم  برگه

 در تهران   1375+متولد سال 

 (۰۰۰۰۰شناسنامه)  شماره

 ثبت نشده  پدر

 .مادر……
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 سل یصدف با مادر

 چند بار تو ذهنم خوندم اسمشو سادمویاسم  وا نیاخر رو

 سرهنگ و سردار با تعجب نگاه کردم   به

 من ی+خاله 

 [ ای]شنت

  کنمیم کاریچ دارم  دونستمیاعصابم خورد بود نم انقدر

 دم یشنیخورد و نم یبار زنگ م نیم  10 یکه برا میگوش  یصدا یحت

 و برداشتم  میگوش

 نگاه کردن به مخاطبم جواب دادم  بدون

 +بله

 ؟ ییمعلوم هست کجا چی_هسام

 ؟یرو دار  یا گهی د یتوقع جا ک…یحوصله گفتم(تو تراف ی+)ب

 نجا یا ای_زودبسام

  کمی تو تراف گمیم مییانگار جت هوا ایزود ب   یگیم یجور  هیپس؟  امی گفتم(دارم کجا م تی +)با عصبان
 ی فهم ینم

 گمیاگه م ستیخونه ن  زیدن میکرده فقط شانس اورد  س یدهنمونو سرو سانی اروم(ا ی_)با صداسام
 زه یبهم نر  یهمچ  دمیقول نم  ادیب  زیساکت کن که اگه دن نویا ا ی ب نهیمنظورم ا ای زود ب

 د؟یا ینفر بر نم هینفر ادم از پس  4+)پوزخند زدم( 

 گهید یشناس یو م سانی اروم(آ ی_)با صداسام

 رسونمیخودمو م  6بود(تا ساعت  5تو اتاق من )ساعتمو نگاه کردم ساعت  نشیببر ی+اوک
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   ی_مرس سام

 ی+با

 قطع کردم  ویگوش عیسر

 ندارم  نارویا  اتیحوصله چرند اصال

 شد   یباز موج  هه

 |فلش بک| 

و صدف رو زانوهاش نشسته بود و در    کردی م هیکه داشت گر کردمینگاه م سانیپله ها به ا یباال از
 حال اروم کردنش بود 

 و گفت  سانیا یدستاشو گزاشت رو گونه ها صدف

 نکن   هی_دختر خوشگلم،عسلم گرصدف 

 خوام یم  اروی_)داد زد(من شنتسانیآ

 ی کن  دارشیب  ادیخوابه اخه دلت م ای _دخترم شنتصدف 

 خوام ی م اروی_)بلند تر داد زد(من شنتسانیآ

 صدفو گرفت  یشد بلند شد و چونه  یعصب   صدف

   ششی….برو پ  گهی_برو… برو  دصدف 

 بدو بدو رفتم تو اتاقم و درو قفل کردم   دمیحرفو شن  نیا تا

 بردکرد که خوابش  هیکرد پشت در اتاقم انقدر گر هیتا صبح گر سانیا

 |حال| 

  شیپ ادی ب  زاشتی چرا صدف نم  دمینفهم  چوقتمیو ه شه یم ینجور یا سانیچرا ا دمینفهم چوقتیه
 من
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   کی کالفه شده بودم از تراف گهید

 نکرد  کیتو تراف یر یتغ  چیه یگزاشتم رو بوق ول دستمو

 

 [ زیدن

 که برن  کردنی جمع م الشونویداشتن وسا همه

 جلسه تموم شده بود  

 رم؟ ی وقتتونو بگ قهیچند دق  تونمی+سردار م

 _البته  سردار

 منتظرتم سروان نی_تو ماشسرهنگ

 کشهیکارم طول م کمیسرهنگ  ستین یاز ی+ن

 مونم یمنتظر م ستین ی_مشگلسرهنگ

 ن ی+هر جور خودتون راحت

 میاز اتاق جلسه رفتن فقط منو سردار موند همه

 دم یپشت سر من حرف زده درست شن یک هی دمی+سردار شن

 جواب داد کردی جمع م  لشویهمونطور که داشت وسا سردار

 ید ی_آره درست شنسردار

 ه؟ی ک نیبه من بگ شهی+م

 ی _سروان خسروسردار

 د؟ یمطمعن  یییگفتم(چ ی+)عصب
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 سوعه تفاهم بوده  هی ی _)بهم نگاه کرد(اره سروان… البته انگار سردار

   رفتمیم  یبه سمت در خروج داشتم

 سردار…. خدانگهدار  نی+ممنون که وقتتونو بهم داد

 ز ی _دنسردار

 سمت سردار  برگشتم

 +بله سردار 

 نکن  یی_کار خطاسردار

 د ی+شما نگران نباش 

 یتو بخش ادار  رفتم

 هنوز نرفته بود   نیژوب 

 سمتشو گفتم مرفت

 هستش؟  ی+)به دور و اطراف نگاه کردم(سروان خسرو

 یرفت بخش هماهنگ نیشما اومد ی_نه وقت نیژوب

 کار مهم برات دارم  هیحواست باشه  نی+)بهش نگاه کردم(ژوب 

 تخت  التونی_خنیژوب

 دادم   حی بهش توض  ویهمچ

   کنمی م امکیکه براتون پ ییجا نیایب گهیساعت د مین  هی_ نیژوب

 گزاشتم رو شونشو گفتم دستمو

 +کارتو درست انجام بده پسر  
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 شدم که سرهنگ نشسته بود نمیاداره خارج شدم سوار ماش  از

 هنوز؟  نی+نرفت

 عقب  یدر اوردم و انداختم صندل  چادرمو

 ش؟ ی نیبب  یخواستی_مگه نمسرهنگ

 کشهیطول م کمی +گفتم که کارم 

 کشهی طول م یکارت تا ک  ستین ی_مشگلسرهنگ

 کارم یب گهی ساعت د می+فعال تا ن

 مهمونت کنم  وهیابم  هی_پس سرهنگ

 می+من که پا

 ساعت بعد[ می]ن

 ادرسو برام فرستاد  نیژوب

 به سمت مکان رفتم و رو به سرهنگ گفتم عیسر

 ساعت کار دارم  میربع تا ن  هی+من 

 _برو دخترم راحت باش سرهنگ

 شدم   ادهیپ  نیماش از

 ادرسشو داده بودو زدم  نیکه ژوب یخونه متروکه ا زنگ

 هی_ک

 سل ی+ سروان با

 باز شد  در
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 اومد باال نی زم ریز یاز پله ها نیتو که ژوب رفتم

 بود یا  یمیقد یخونه   یلیخ

 د یای_دنبال من ب نیژوب

 رفتم  نیژوب  دنبال

   نییپا میرفت  نیزم  ریز یپله ها از

 بود  کیهمه جا تار رسما

 روشن کردم    مویقوه گوش چراق

 زنگ زده رو باز کرد   یم یدر قد هی نیژوب

 با طناب بسته شده بود  یصندل ینفر رو هی که

 بود    نییسرش پا 

 قول چماقا هم دورو اطرافش   نیدوتا از ا 

 طرفش   رفتم

 رون ی نگا کردم که سرشو تکون داد اون قول چماقا رفتن ب نیژوب به

 رون ی درو بست و خودشم رفت ب نیژوب

 می دیوقته همو ند  یلیچطوره؟ خ …حالتونی+به به به سروان خسرو

 بلند کرد   عی سر سرشو

 دم یصورت کبودش بلند خند دنید با

 لبشو گفتم  یرو کبود  دمیکش دستمو

 ؟ یزن یپشت سر من حرف م  ی+شجاع شد
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 بهم نگاه کرد  سرد

 محکم گرفتم و با اخم گفتم  چونشو

 ی کن یم  ی!جلو سردار خوب بلبل زبونیالل شد هی+چ

 خوب حقش بود  یبد زده بودنش ول  یلیخ

 باز بگم بزننت؟  ای  یپشتم بگ اتوی چرند نیبهت گفته ا ی ک  یگیم نمی+خوب بب 

 گمی_میخسرو  نیمیشا

 +منتظرم 

 ی کنی_باور نمیخسرو  نیمیشا

 دندونام گفتم(بگو  نیو از ب   دمی+)دندونامو محکم بهم ساب

 _آسمان ن یمیشا

  ؟ی+چ

   یکنی_گفتم که باور نمن یمیشا

 ازش برگردوندم و گفتم رومو

 اسمانه  سمیپل دونهیم امیکه از دورو اطراف  ی+نه اتفاقا تنها کس 

 _فقط بهش نگو من بهت گفتم ن یمیشا

 ه؟یاشتباه شماها چ یدونی+م

 زدم   پوزخند

 ن یزن یم مونویاب  ریيگه  كـاِرتون ب ما نميوفته ز+اشتباهـتون اينه فك ميكنيد د

 رون ی در رفتم ب از
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   دمیو د  نیاز پله ها رفتم باال که ژوب 

 یکارتو خوب انجام داد نی+افر

 دراوردم  دادم بهش  یتا صد تومن  5 بمی ج از

 کنم ی حساب م هیبده به اون دوتا باتو بعدا تصو  نویاشاره کردم(ا کری+)به اون دوتا قول پ

 زد و گفت  یم یمال لبخند

 ست ی حساب ن هیبه تسو  یاز ی_ن نیژوب

 نیدم خونش بهش بگو الل شه ا  نشیبعد برسون نینگهش دار کمی هست  یعنیهست  گمی+من م
 هاش خوب شه یکبود ینره تا جا ییچند روزم جا

 _چشم نیژوب

 +فعال

   یسمت در خروج  رفتم

 کرد ی شده بود و داشت به من نگاه م ادهیپ  نیکه از ماش دمیو د سرهنگ

 سمتش  رفتم

 ؟یناکار کرد  وی_باز کسرهنگ

 و باز کردم و گفتم نی ماش در

 ؟ یشینم شد…سواری ناکار م دیکه با ی+کس

 من  یجا  نیبش  ایکن ب  یرانندگ  دیبه بعدشو من با نجای_از اسرهنگ

 سرهنگ یتکون دادم و رفتم نشستم جا سرمو

 که قرار بود منو ببره ییهم سوار شد و رفت جا سرهنگ
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 [ ای]شنت

 دره خونرو باز کردم   دیکل با

 بود  میو ن  8  ساعت

 تو سالن نبود یچکسیه

 تو اشپزخونه هم نبود یسمت اشپزخونه کس رفتم

 باز کردم که همه ساکت شدن درو  ومدیم روسیس دادیو داد و ب هیگر یسمت اتاقم که صدا رفتم

 عکسم دستش بود  هیتخت من نسته بودو   یرو سانیا

 بود سادهیوا سانیا یروبه رو روسیس

 نشسته بود سانیدستاش و سام هم کنار ا نیکاناپه نشسته بود و سرشو گرفته بود ب یرو  نیشرو

 چه خبره؟  نجای+ا

 

 از جاش بلند شد و با لحن تلبکارانه گفت  سانیا

)داد زد(هنوزم    ییدوست دار شتریمگه نه ؟ تو هنوزم اونو از من ب  ی_هنوزم دوسش دار سانیآ
 کرد و رو زانوهاش نشست( هی )بلند گریدوسش دار 

 سان یا یگیم ی+چ

 گرفت طرفم   عکسو

   زی+دن

 منو صدا کرد؟  ی_کس

 [زی]دن
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 میبود دهیهنوز نرس  یول  میرفتیراه م میکه داشت شدیم یربع هی

 م یرسیم ی+ک

 م یدی_رسسرهنگ

 انگشت اشارشو به سمت چپم گرفت  سرهنگ

 به اون سمت   برگشتم

 دنبالت  امیم گهی ساعت د می_نسرهنگ

 که سرهنگ اشاره کرده بود  یسرمو بچرخونم سرمو تکون دادم و رفتم به سمت نکهیا بدون

 کرد ی خفم م شتریبغضم ب شدیتاب تر م یقلبم ب رفتمیجلوتر م  یهرچ

 بهش    دمیرس  بالخره

 به من بود  پشتش

 هیگر ریو زدم ز ارم ینتونستم طاقت ب  گهید

 من برگشت سمتم ی هیگر یصدا با

  شی اب یزدم به چشا زل

 مادرم نداشت   یبا چشا  یتفاوت چیکه ه ییاون دوتا گو به

 ؟ هیچرا گر  ؟ی_بالخره اومد

  د یکرده بود کش انیکه شال افتادم نما ییاکرد و دستشو رو موه بغلم

 پامون بود ریکه تهران ز  ییسنگا جا یرو میبود  نشسته

 شونه هاش بود دست اون رو شونم  یمن رو سر

 کرده؟  کاری دختر خانم چ نیا نمی _خوب بگو بب
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 اق ی پاک کردم و با شوق و اشت اشکامو

 زل زدم بهش    امیبچگ نیا قایدق 

 کار کردم  یخوب کل  یرو نتونستم انجام بدم …..اومم …ول یکه ازم انتظار داشت یز ی+چ

 و چشمک زد  دیگونم کش یرو دستشو

 ادیاز پسه همه کار بر م سلی با زی دن شهی_مثل هم

 اوردم باال   دونمیبه حالت نم  دستامو

 دی+شا

 تا دستشو گزاشت رو گونم دو

 یار ی تا جلوشون کم ن یتر بش  یقو دینره هر روز با ادتی! ارهیبا خودش دشمن م  تی_موفق

 منظره نگاه کردم و گفتم به

 دم یخوب فهم نوی+آره اتفاقا امروز ا

 شده؟ ی..چ زمی _چرا دن

 کرده  ینجور یا نیابت شی بفرستمش پ خواستمیم نکهی+آسمان؛ احتمال از لج ا

 شدهی کردم چ فیتعر  براش

 !ستین  یچیکه تو دلش ه  یدونی_م

 بود نه اسمان دیبود مروار نیکه پاک تر ی+اون

 ی ای_تو از پسش بر م

 ام یبر ن شهیمگه م  ییاستادم شما ی+وقت

 دم یو منم باهاش خند دیخند
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 بود میو ن  6و نگاه کردم  ساعت   ساعت

 به پشت سرم نگاه کردم   برگشتم

 منتظر بود  سرهنگ

 برم  دیبا گهی+د

   دیبوس  مویشونیپ

 _برو کوچولو 

 ]سوم شخص جمع[ 

 رفت طرف سرهنگ  زیدن

 بهتر بود   شهیحالش از هم زیدن

 حال و داشت    نیهم دیدیشخص  رو م  نینبود اون هر وقت ا یبی عج زیچ 

 اد یبشه تا خودش ب   نیگفت که سوار ماش زیبه دن سرهنگ

 رفت   زیدن

 که مطمعن شد   زیاز رفتن دن  سرهنگ

 رفت سمت اون شخص  

 ادامه بده؟  یباز  نیبه ا یبزار  یخوایم ی_تا ک سرهنگ

 بفهمه  قتارویکه خودش حق  ی_تا وقت

 زد ی برعکس اون شخص با ارامش کامل حرفاشو م  یول زدی حرف م  یبا لحن تند سرهنگ

 ؟ یبزنه چ بیاگه به خودش اس ی_ول سرهنگ

 بسوزه نه کباب  خیکه  که نه س کنمی رو تموم م  یباز  نی_نگران نباش به وقتش خودم ا
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 [زی]دن

 نبود  یچکسیخونه شدم ه وارد

 رفتم طبقه باال تو اتاقم  

 از اتاقا اومد  یک یاز  یبلند  هیگر یبعد صدا قهیدق  10گزاشتم   المویوسا

   اسیصداها از اتاق شنت  دمیکه فهم رونی اتاقم اومدم ب از

 و گفت   سانیبودم که ا ایدر اتاق شنت  پشت

 ز ی_دنسانیا

 دم اتاق ش وارد

 منو صدا کرد؟  ی+)ابروهامو دادم باال(کس

 نگاهشون به سمت من برگشت  همه

 گفت  ایتوجه به حرف من رو به شنت  یب سانیآ

 ؟ یدیهااا ؟ چرا جواب سوالمو نم ید ی_چرا جواب نمسانیآ

 بود توجهمو جلب کرد  سانی که تو دست ا یعکس 

 نم یگرفت که من نب  یگرفت و تو دستش جور  عیسر ایکه شنت  رمی رفتم از دستش بگ 

 کرد ی نگاه م ایبا تعجب به شنت سانیآ

 رو به همه گفت   ایشنت

 هست به خودم مربوطه  یبود هرچ  یهرچ نینداشته باش  ی_با گذشته من کار ایشنت

 رون ی از اتاق رفت ب بعد

 نفس نفس زنون اومد تو اتاق و رو به من گفت  هانیآ
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 _ آتش هانیآ

 زدم کردم و داد  اخم

 ؟ یییی+آتش چ

 ه  ای_دنبالم ه ه ه بهانیآ

 ن ییبدو از پله ها رفت پا بدو

 ن ییرفتن پا  عیمنم دنبالش سر 

 اس ی آتش بغل شنت دم یکه د اطی تو ح رفت

 کنن یو آسمان هم دارن دعوا م نیابت

   زدیآسمان داد م شتریب البته

 دادیفقط گوش م نیابت

 سمتشون رفتم

 بلندگفتم

 چه خبره؟ نجایمعلوم هست ا چی+ه

 دوبرابر شد  ش یداد من آتش گر با

 اشاره کددم اتش و ببره باال  هانیآ به

 گرفت و بردش داخل خونه  ای اتش و از شنت هانیا

 شدم    نیاسمان و ابت  کینزد

 ومد یداشت خون م نی از لب  ابت یانگار 

 گرفتم و صورتشو برگردوندم  چونشو
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 حدس زده بودم درست

 رو صورتش مونده بود    یلیس یهم جا ومدین ماز لبش خو هم

 بشنوه گفتم  نیکه فقط ابت  یطور  اروم

 پسر عاشق  ی+باز که بال سر خودت اورد

 زد   یلبخند تلخ نیابت

 کرده پس تی نجوریا اری+ 

 دستمو گزاشتم رو زخم لبش و  

 گوشش گفتم  دم

 بوده  ی+چقدرم وحش 

 تهیمن واقع یحرفا  دادیپهن تر شد که نشون م نیابت  لبخند

 چشمک بهش زدم    هی فاصله گرفتم  نیابت از

 _هه الس زدنتونم که خوبه)دست زد(براوو آسمان

 ن ییاخم کردو سرشو انداخت پا نیابت

 

 که پشت من بود  ا یبه سمت شنت  برگشتم

 بود  یاونم عصبان  که

 ه یصددرصد موج نیا

 گفتم(آسمان ببر باال  ی+)جد

 نکنم کار ی کنم چ کاری که چ یدیبرم بعدشم تو بهم دستور نم تونمی_خودم پا دارم م آسمان
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 به آسمان گفتم  رو

 +من دستور ندادم به تو

 گفتم ایشنت روبه

 +ببرش باال 

 خونه   یبازوشو گرفت و با زور بردش تو  ایشنت

 وارد خونه بشن اسمان داد زد نکهیاز ا قبل

االن   کردنی م تی از خود راض ه یبق یبچه بود نهیفقط تنها فرقت ا یبود نی هم ی_ از بچگاسمان
 یشد یخودت از خود راض 

 ال یرفت تو و بعدشم

 با تعجب نگام کرد  نیخنده که ابت ری از رفتنش مطمعن شدم بلند زدم ز یوقت

 ؟ یخندی _چرا منیابت

 گزاشتم رو شونش دستمو

 حسادت کرد؟ یدی+نفهم 

 با شوق گفت  نیابت

 _حسادت کرد؟ نیابت

 بستم  چشامو

 نی +چقدر شما پسرا خنگ

 گفتم  تیباز کردم و با جد چشامو

 +منظور از اون حرفش فقط و فقط حسادتش بود
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 گفت  یبا لبخند تلخ  نیابت

 !ی_به خاطر من خودتو بده کردنیابت

 که!  یدیوقته براش بد شدم )به در اشاره کردم(د ی ل یمن خ ستی+مهم ن

 رم؟ی بگ دیبا یا جهیچه نت شی_از حسودنیابت

 س یحس ن  یبهت ب  نکهی+ا

 دوسم داشته باشه؟  شهیم یعن ی_)پوزخند زد( نیآبت

 ممکنه ریممکنه فقد خود غ ری ک غ یز ی + تنها چ

 ممکن هست   هیممکن هم  ریتو خود کلمه غ ی_حتایشنت

 ومدیاز پشت سرم م صداش

 _آره درستهنیآبت

 شد؟ی+اسمان چ

 گزرف طرفم  دیکل هی

 موند  ی_مجبور شدم درو قفل کنم تو اتاق نم ایشنت

 ی +خوب کرد

 بازومو گرفت  نیازش گرفتم خواستم برم سمت در که ابت دویکل

 ر ی بهش سخت نگ ادی _زنیابت

 ؟ یکن  فیبرام تعر  ویهمچ  دیکار نداشته باش در ضمن با نکارای+تو به ا

 چشم یول  ستین  یخاص  زی _چنیآبت

 گفتم ایبه شنت رو
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 کمک؟  یای+م

 تکون داد  سرشو

 شدم رفتم طبقه باال الیو وارد

 سادم یاتاق آسمان وا یرو روبه

 گفتم ایشنت روبه

 باشه؟  یکن ی در زدم درو باز م یتو اتاق وقت ادی ب یکس ید یاجازه نم یکن ی +من رفتم تو اتاق درو قفل م

 ی _اوکایشنت

 ا یشنت هیدادم  دویاتاق و باز کردم و کل  در

 درو قفل کرد  ایبعد شنت   هیاتاق شدم که چند ثان وارد

 دستاش گرفته بود    نیرو تختش نشسته بود و سرشو ب آسمان

 بلند شد   عیمن سر دنید با

   دهی+خبرا به گوشم رس

 سادمیروبه روش وا رفتم

 ؟ یمن و شکست بد یخوای+م

 دم یخند بلند

 تو!)انگشت اشارمو به سمتش گرفتم( ی+اونم ک

 دو بزار آسمان خانم  ی+)پوزخند زدم(تو راه رفتن رو ياد بگير بعد بيا با من مسابقه 

 بغض کرد   آسمان

 ؟ یگی_به همه مآسمان
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 تو دستم گرفتم  چونشو

کردن   فیازت تعر ییشک نکن اگه جا ی)چونشو ول کردم (ول  گمی…بدتو نم ستمی+من مثل تو ن
 خندم ی م یبدجور 

 ن ییانداخت پا  سرشو

 چشاش نگاه کردم   به

 زد  یم یمال لبخند

 سخته  یلیحرفاي کسي ك  چشماش قشنگه خ دنِ یفهم  _ ایشنت

 ول کردم   قشوی

 گهیداره م یچ نیا

 زدم   پوزخند

 خودش    شیفکر کرده پ  یچ 

 حرفا  نیاز ا شهیم چندشم

   ایسمت اتاقم  که برگشتم سمت شنت رفتمیم داشتم

  نیی انداخته بود پا سرشو

 چشه   نیا واااا

  هیموج  پسره

 +در ضمن 

 اورد باال  سرشو

 زد یموج م یچشاش ناراحت  تو
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 شویچشما هر لحظه برام آشنا تر م نیا یناراحت  نیا

 تکون داد   هیبه منظور چ سرشو

 ؟ی )با تعجب گفتم(خوب ار یو هم برام ب دیجد یبارا  ی+اون پرونده ها

 زد   یتلخ  لبخند

 _مهمه؟ ایشنت

 بهش نگاه کردم  سرد

 +نه

 سمت اتاقم  رفتم

 شد؟  ینجور یدفعه ا کیچرا  نیا

 ]سوم شخص[ 

 ( سانین،آیروس،شروی جمع شدن)سام،س  روسی نصفه شب  همه تو اتاق س 2  ساعت

 بود  ومدهین ای شنت فقط

 د یغر یعصب  روسیس

 پسر کجاسس؟ نی_اروسیس

 درو باز کرد و اومد تو ایشنت

 _اومدم  ایشنت

 دادنیگوش م  روسیس ینشستن و به حرفا همه

  نیند یسوت  زیحواستون باشه جلو دن   یبه من نگفت ول  لشویدل نجایا ادیب خوادی _صدف مروسیس
 سارا  نیبگ  نی اسمش و صدف نگ
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 دلهره گرفت   زهیهمون دن  زیدن نیا فهمهی م ادیاگه صدف ب  نکهینگران از ا ایشنت

   دیترسیم

 رن یرو دوباره ازش بگ  شیکه عشق بچگ  دیترسیم

 ن یسره کن هیو  زی کار دن  دیهمون روز با قایتو انبار دق رسهیهفته جمعه م نی_بارها اروسیس

 گفت   یبا خوشحال ایاز دل آشوب شنت غیدر سانیآ

 د؟ی_بالخره وقتش رسسانیآ

 فقط  زمی عز کنمی _من به قولم عمل مروسیس

 مونه؟ی م یباق ی_فقطسام

 ده یانجام م نکارویا ی_اره ک روسیس

 گفت   رهیعشقشو دوباره ازش بگ یکس نکهیاز ا دهیترس  ای شنت ناگهان

 _من ایشنت

 گفت   ا یبا اخم به شنت سانیآ

 _عشقم تو دستتو به خون الوده نکن سانیا

 گفت  روسی به س یعصبان ایشنت

   دمیانجام م نکاروی_من اایشنت

 ن؟ی و بکش زی دن نیخوایم  یچ ی_شما بران یشرو

از   یرد کوچک  یحت  دینبا یاز طرف میاریسود به دست م ی_چون اون پولداره با کشتنش کلروسیس
 بمونه یاون خانواده باق 

 [زی]دن
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 شدم   داریصبح بود که از خواب ب  9حدودا   ساعت

   هانیاومد آتش و داده بودم به آ  ادمیامل باز نشده بود که چشام ک هنوز

 از جام بلند شدم بدون توجه به لباسام  عیسر

 

 هانیرفتم سمت اتاق آ عی و سر دمیپوش کفشامو

 نگاهشون برگشت سمت من  ایو شنت  هانیدر زدن درو باز کردم که آ بدون

 [ ای]شنت

 مبل نشسته بودم    رو

 کردم یاماده م زیدن یو برا دیبار جد یپرونده ها داشتم

 برم یم  زیدن یکه برا هیپرونده ا نیگفت اخر شهیم

 م؟ یباهم صحبت کن شهی_مهانیآ

 بود   هانیآ

 سادهیبغل دستم وا دمیمشقول پرونده ها بودم که نفهم  انقدر

 چرا نشه خوشگلم؟!  ری+صبح بخ 

 اتاق من  ای_پس لطفا بهانیا

 +باشه

 کردم و برداشتمش هارو جمع و جور  پرونده

 رفتم تو اتاقش  هانیا دنبال

 شنوم ی+خوب م
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 در مورد مرگ مادرمه   دمیفهم  ویموضوع مهم  هی_داداش من هانیآ

 مادرمون که نمرده ی+ول

 …. وی همچ یمنو گول بزن خوادی_نم هانیآ

 در باز شد  هوی

 خوابالو  یبا چشا زیدن

 وارد شد   شی شگیهم یمشک یو ال اس تارا  د یبا تاپ سف   یشلوارک مشک و

 سبز تر بود شهیچشماش بودم که از هم محو

 دسیپول دهیمرتب بود چرا االن ژول شهیکه هم ز یبود دن  نیتعجبم ا اما

 منظمه دشمیپول  دهیکه ژول هرچند

 [زی]دن

 کردن ی با لبخند نگام م ایو شنت  هانیا

 تعجب گفتم  با

 شده؟ یز ی+چ

 نه یاومد دستمو گرفتو  منو برد جلو آ هانیآ

 سر و وعضم نگاه کردم به

 لحظه کپ کردم  هی

  زهی+امم.. چ

 خندشو گرفته بود ینگاه کردم که به زور جلو ای لحظه به شنت هی

 و درو بستم  رونی از اتاق رفتم ب یتلف کردن لحظه ا بدون
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 دادم به در هیرفتم تو اتاق خودم تک  

 کردم چرا به لباسام نگاه ن من

 ن یزم یو سر خوردم رو میشونیدستمو زدم به پ  محکم

 آبروم رفت  قشنگ

 [ ای]شنت

 و درو محکم بست   رون یاز اتاق رفت ب  زیدن

 خنده ریو بلند زدم ز رمیخندمو بگ ینتونستم جلو گهید

 _نخند زشته … خوب هواسش نبوده بدبخت هانیآ

   تیهوا بدون درک موقع یب

 ن اوردم که اومد تو ذهنم و به زبو یحرف 

 دختر و دوست دارم  نی+اخه چقدر من ا

 لبخند رو لبام بود هنوز

 موشکافانه  گفت  هانیآ

 ؟؟؟ یی_چهانیآ

 نگاه کردم  هانیآ به

 گفتم   ی چ دمیفهم  تازه

 از لبم پر پر شد  خنده

 رفتم سمت درو گفتم عیسر

   یچی+ه
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 رون ی رفتم ب بعد

 دادم  یا یچه سوت یوا

 دستم نگاه کردم یتو یپرونده ها به

   زی سمت اتاق دن رفتم

 بدو بدو اومد سمتم سانیآ که

 همه جارو دنبالت گشتم ؟ییمعلوم هست کجا چی_هسانیآ

 ؟یدار  یبودم کار   هانیا شی+پ

 زد   پوزخند

 یسر دراورد زی از اتاق دن یبود  هانی ا شی_پسانیا

 کاراش  نیکرده با ا کالفم

 از بازوهاشو گرفتم و گفتم یکی

 سانی+کارتو بگو ا

 بازوش بود نگاه کرد  یدستم که رو به

 زل زد به چشمام  بعد

 ؟ یکن ی م ینجور یبا من ا ی_به خاطر ک سانیآ

 باز شد زی در اتاق دن هوی

 بسته بود یسرش دم اسب یباال شهی عوض کرده بود و موهاشو مثل هم  لباساشو

 نجا؟ ی_چه خبره ازیدن

 اشاره کرد  زیرد و به دنبغص ک  سانیآ
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 ت؟ یبه خاطر اون عشق بچگ ا ی نهی_به خاطر اسانیآ

 نگاه کرد  سانیبا تعجب به آ زیدن

 بعد با اخم نگاهشو به من انداخت  

 پرونده هارو برات اورده بودم)پرونده هارو دادم بهش(  نیگفتم(ا زی+نه …)رو به دن

 پرونده هارو نگاه کرد   زیدن

 ؟ رسهی م ی_ک زیدن

 هفته  نی+اخر ا

 _خوبه زیدن

 تو اتاقش بدون پرونده برگشت   رفت

 شمارو ندارم    خودیب  یمن حوصله  بحثا ی_شرمنده ول زیدن

 از اونجا رفت  بعد

 [زی]دن

 شده   ب یبرام عج  ایشنت یرفتارا دایجد

 بهی عج یول  ستی که برام مهم ن هرچند

 هانیسمت اتاق آ رفتم

 زدم   در

 _بله؟ هانیآ

 زی+منم..دن

 اتاق باز شد  در
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 تو  ای_ب هانیآ

 داخل اتاق  رفتم

 هان؟ ی +آتش کجاس آ

 گزاشتمش تو اتاق خودش  دیخواب  یوقت شبی_دهانیآ

 +ممنون

 نکردم  یکار   کنمی _خواهش مهانیآ

 +چه خبر از دلت؟ 

 ن ییزد  و سرشو انداخت پا یخجالت لبخند از

 ستمینفر مطمعن ن  هیبا وجود  شهیداره پاک م یمیاون حس قد ی_ انگار هانیآ

 گفتم مشتاق

 نمی کن بب فی+جدا؟ تعر

 کردن  فیتختش و شروع کرد به تعر یرو مینشست

  یژگی و یهست اصال هرچ یارامش خاص  هیمهربونه …تو چشاش  یلیاومم خ پهی خوش ت  یلی_خ هانیآ
 خوبه مال اونه 

 ؟ یاشنا شد یچجور  دیشازده سوار بر اسب سف نی+خوب با ا

 نجا ی _همهانیآ

 تعجب گفتم  با

 نجا؟؟ ی+ا

منم با شوکت خانم کار   دادیپاکت م هیداشت به شوکت خانم  دمشید اطیح  یروز تو هی_آره  هانیآ
 میداشتم از همونجا اشنا شد



 عشق  یزمایکار

152 
 

 +پاکت؟ 

 _اوهوم هانیآ

 نگفتم می زنگ گوش یبگم که با صدا یز یچ خواستمیم

 زد یداشت زنگ م  سرهنگ

 گفتم هانیا روبه

  می زنی +بعدا باهم حرف م

 _)با لبخند(باشه هانیآ

 رونیاتاق رفتم ب  از

 ن ییجواب دادم و هم زمان از پله ها رفتم پا مویگوش

 +بله؟

 د؟ی_پرونده ها به دستت رس

 +آره چطور 

قراره   یکنن مواظب اسمان باش اگه کس کاریچ خوانیم ستیبفرست معلوم ن  ری بگ   یکپ  هی عی_سر
 یهدف نیهدفشون باشه تو اخر

 +باشه…. ساعت چند؟ 

 بفرست  12_تا ساعت 

 ی .. بای+اوک

 قطع کردم  ویگوش

 اتش  یکی آسمان  یک یهنوز دارن  گهیهدفم پس دوتا هدف د نیمن اخر اگه
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 خورد یداشت صبحونه م روسیسمت اشپزخونه که س رفتم

 براش تکون دادم  سرمو

 بانو  ری_صبح بخ روسیس

 

 سمت اپن رو به شوکت خانم گفتم رفتم

 +شوکت خانم 

 اومد سمتم عیخانم سر  شوکت

 خانم_جانم خانم  شوکت

 چند هفته نیبهتون پاکت داده ا  ی+کس

که تو اتاق   یهمون پاکت قایپاکت قرمز بهم داد*دق هیبود   ینسبتا جوون یاقا هیخانم_بله خانم   شوکت
 من بود*

 دی+ممنون به کارتون برس 

 بوده؟ یپس ک  نجایا ادی کنه ب سکیسرهنگ ر  دونمیم دیبع

 از سرهنگ بپرسم دیبا

 باال که… رفتمیاز پله ها م داشتم

 [ ای]شنت

 و گرفتم و تکونش دادم نیشرو یبازوها

 اد؟ی صدف داره م   یچ یعن ی نی+حرف بزن شرو

 از دور بازوهاش جدا کرد   دستامو



 عشق  یزمایکار

154 
 

 حرف بزنه   روسی در مورد اخر هفته با س ادی_بابا چند بار بهت گفتم که داره من یشرو

 فرو کردم تو موهام   دستامو

 اد؟ یوز مبه من خبر نداده که امر ی+چرا کس

  دونمی_چمن یشرو

 شد به من بگو  یز ی چ یخوب خبر  یلیگفتم(خ  تی +)با عصبان

 _باشهن یشرو

 رون یاومدم ب  نیاتاق شرو از

  رونیببرم ب  نجایو از ا  زیدن  دیبا عیسر

 باال   ومدیداشت م  زیکه دن ن ییپله ها رفتم پا از

 دستشو گرفتم و  دنبال خودم کشوندمش  عی نباشه بعد سر یاطراف و چک کردم کس دورو

 اتاق خودم رفتم سمت

 تو  که غضبناک نگام کرد  رفتم

 ؟ یکنیم  کاری معلوم هست چ چی_چته هزیدن

 رفتن هست؟  رونیب یبرا ی+از طبقه باال راه

 تعجب نگام کرد  با

 گم؟یم یمن چ یفهم ی _اصال مزیدن

 دم یم حینه بعد برات توض ای+تو اول به من بگو هست 

 _از سمت اتاق کارا هست زیدن

 میوقت ندار وفتی+پس راه ب
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 ؟ یچ یعن ی_زیدن

 زود باش   ی وفتیتو خطر م زی+دن

 ا ی_باشه دنبالم ب زیدن

   میرفت رونیاتاق ب  از

 راه افتادم  دنبالش

 اتاق کارا  هیبه آخر راه رو دمیرس

 !ست ین  یکه راه نجای+ا

 و باز کردم  یموم در مخف  ی رهی گ با

 نبود و  یا یپل  چیصحنه رو به روش که ه دنیبا د 

 گفت  رتیبا ح  ایراه داشت شنت رونی پرت گاه به ب هی مثل

 ؟  نجای؟؟ از ا  یشد ووونهی+د

 [زی]دن

 نه؟  ای یپر ی م نهی+تنها راهش هم

 کردیجونشونو از دست بدن نگاه م ترسنیکه م ییادما هیشب

 ی راحت نینه به ا ی من خودم قراره بکشمش ول دونعیهه نم 

 تعادلمو حفظ کردم یول  نیپرش افتادم زم هیو تلف نکردم و  با  وقت

 نگاه کردم که هنوز اون باال بود ایشنت به

 شهینم  تی زی چ ای+پوفففف……ب 

 خطر ناکه یل ی_خایشنت
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 ؟ یترسی+از ارتفاع م

 نداد  یبجوا چیه

 سادم یوا دیپریم دیکه با ییجا نیی پا قایدق 

 کنم ی +بپر من کمکت م

 د یگرفتم  و بالخره پر دستشو

 همانا   دنشیپر یول

 پوره شدن من همانا  و

 افتاده بود رو من  قای دق یانگور  لیگور اون

 ذوق گفت  با

 ! دمای_پرایشنت

 زدم یخوشمرگانه ا  لبخند

 +پوره شدما! 

 زد  چشمک

 _اومم …به به …از کدوم پوره ها؟ ایشنت

 گفتم یمحکم بستم و عصب چشامو

 ! کنمایتوروم پوره م   ی+پا نش

 بلند شد  عیو سر دیخند

 به سمت گرفت  دستشو

 کمکتون کنم  نی _خانم پوره بزارایشنت
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 گرفتم و بلند شدم  نیبه زم دستمو

   دمیبه هم مال دستامو

 به کمک ندارم  یاز ی+ن

 ی _خوددانایشنت

 میبکن  دی با  کاریچ گهی+خوب د

 نگ یسمت پارک میبدو بر یانداخت ادمی _اع خوب شد ایشنت

 شد   نشی سوار ماش ایشنت   نگی سمت پارک میرفت

 من اشاره کرد سوار شم  به

 کمک راننده نشستم و درو محکم بستم طرف

 ؟ یکن ی م ی_تالفایشنت

 ؟ یدوست دار  ی+تالف

 گفت  طونیش

 _اوففف چجورم ایشنت

 دستشو باال برد   میکه تسل  ارمیبه سمتش هجوم ب  خواستم

 بکن  یخواست یهرکار  میبر نجای_باشه باشه بزار از اایشنت

 خارج شد   الیو روشن کرد و از و نیماش  عیسر

 خطرناکه براش   رونی ب یاتش و از اون خونه ببر  دی_باایشنت

 +تو….

 بهت    دمیم حی _توضایشنت
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 ؟یر ی م ی+کجا دار 

 یبرگرد  دیتو نبا یول  گردمیشک نکنن برم  نکهیا ی.. من برا الیتو اون و  یبر  دی_دوروز نباایشنت

 +خوب چرا ؟ 

 گه ید دمیم حی گفتم بهت توض  یبابا چقدر عجول ی_اایشنت

 ؟یبر یکجا منو م ی+القل بگو دار 

 خودم  یالی_وایشنت

 اخم گفتم  با

 ؟ یچ یعنی+ 

 نگام کرد   متاسف

 کنه که یباهات کار  خوادی خونه خودش نم  برتتی م ی_جنبه داشته باش بابا هرک ایشنت

 خندم گرفت  شی همه روک نیا از

 ن یدینخند یبار عصب هی _چه عجب شما ایشنت

 ! یی+پسر تو چقدر پرو

 شود یکه هست جنس فروخته شده برگردانده نم ین ی_هم ایشنت

 زاره ی من اعصاب نم یپسر برا نیا

 

 [ ای]شنت

 من  یالیو میدیرس

 طبقه بود  هی یالیو هی
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 بود  یچوب  لشیهمه وسا یچوب یکلبه ها نیا هیبود شب نیا شی خوب یول

 خوبه   قتیحوصله گفت(سل ی_)ب زیدن

 کرد  فیتعر ری بنده حق کیبار از  نیاول  یبرا  لمازیسارس زیامروز دن  تریت شد؟یچ یدید یوا ی+وا

 _)پوکر نگاش کردم(آدم  باش زیدن

 گفتم طونیش

 شن یفرشته ها آدم نم زمیعز شهی+نم

 وار بهم نشونش داد  دیکرد و مشتشو اورد باال تحد زی ر چشاشو

 ی فرشته که تو باش  فی_حزیدن

 باشه؟  نجایا ارهی که آتش ب زنمی زنگ م  نی+به شرو

 ؟ ی_آسمان چزیدن

   ادیاگه اونم ب  کننی شک م  یاز خودش محافظت کنه در ثان  تونهی+اون م

 ی _اوک زیدن

 ..…یتونیم ی+اگه خسته ا

 واسه خوردن هست؟  یز ی تو اشپزخونت چ ستمی_ن زیدن

 ن یبرو خودت بب  دونمی+نم

 تکون داد و رفت  سرشو

 بود جواب داد  دهیبه بوق دوم نرس ن یزدم به شرو زنگ

 _جانم داداش؟ 

 ومده؟ی+ن
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 که اومده شهیم یا قهیدق 2 هی_

 من یالیو  اری آتش ب نهیاتش و بب نکهیبدون ا  یبهونه ا هیبه  عی+سر

 االن  نی_هم

 +اره  

 کشه یمنو م  زی_دن

 +نگران اون مورد نباش 

 نگران نباشم مگه….   یچ یعنی_

 نباش   یعنی+گفتم نباش 

 ؟یندار  ی_هوف باشه کار 

 زنگ بزن  عیشد سر ی+نه فقط هرچ

 _باشه 

 قطع کردم   ویگوش

 سمت اشپزخونه  رفتم

 ]سوم شخص مفرد[ 

ارامش به صدف نداده  یبود که سال ها با فکرش لحظه ا یشد که صاحبش کس ییالیوارد و  صدف
 بود

 مرده کردی که فکر م هیدختر همون دختر نیکه ا  دونست یصدف نم اما

 که ترس زنده بودنشو داره  یدختر  همون

 داشت  یخونه جا نیذهنش ا یکجا  ومدینم  ادشی یخونه براش اشنا بود ول نیا
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 رفتن  روس ی با هم به اتاق خواب س دیرو د روسیس  نکهیبه محض ا  صدف

 بود   یعصب  روسیس

 تخت نشست و روبه صدف گفت  یرو

 اونم بدون اطالع دادن؟ یاومد  نجایانقدر مهم بوده که به خاطرش تا ا ی _چه موضوعروسیس

 آشکار شد سانیظاهر آ هیاز ثان  یموقع در اتاق زده شد و در کسر  همون

 صدف رو بغل کرد  اقیاتاق رو بست و با اشت در

 نجا؟ یا یایم ی_مامان چرا نگفت سانیآ

 اومد   رونی از اغوش مادرش ب سانیآ

 و نوازش کرد و گفت  سانیآ یموها صدف

 شد   ی_کامال اتفاقصدف 

 !؟یگفت(جواب سوال منو نداد ی_)عصبروسیس

 گفت  سانیرو به آ  صدف

 اومدنمو بگم  لی تا دل  نی_ بشصدف 

 نشست  روسی کنار س سانیآ

 کرد    ایشنت  یکردن حرفا  فینشست و شروع به تعر روسیراک س  یصندل  یرو  صدف

  شهیتر از هم  یعصبان  روسی پر از قطرات اشک بود و س سانیاز تموم شدن حرفاش صورت آ بعد

 مرگش  یصبر کرد برا  دینبا ی_اگه زنده باشه  پس لحظه اوسریس

 لرزون گفت  ییبا صدا سانیا

 _اون نمرده اون واقعا زندس سانیآ
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 ش؟ ی مگه خودت نکشت سانیآ  یگیم ی_چصدف 

 نجاتش داد ا ی_نه مامان شنت سانیآ

 مرده؟ کرد یهمه سال فکر م  نی اون چرا ا ی_ولصدف 

 من بهش گفتم یعنیبوده  زم یتو تصادف خاله ساحل دن کردی _چون فکر مسانیآ

 ؟ یبه ما بگ د یاالن با نوی_اروسیس

 م؟ ی..کنداشی_ازکجا..پ سانیا

 اس ی که ازش خبر داره شنت  ی_اگه واقعا زنده باشه تنها کسصدف 

 گفت  هیتخت بلند شد و با گر  یاز رو سانیآ

 کشمش ی _مننن خودم مسانیآ

 پوزخند زد  صدف

 بکشتش دیبا  ایسال زنده درومد الزم نکرده خوده شنت 15بعد   شید بکشبار قرار بو هی_صدف 

 متعجب گفت  روسیس

 ؟ ی_چجور روسیس

 با ناز گفت   صدف

 ؟ ی_زنتو هنوز نشناختصدف 

 جوجه نمی _بگو ببروسیس

 داد   حیکه تو ذهنش بود رو توض  یز یهرچ صدف

 با ذوق گفت  سانیآ

 کشو؟ ی خودش عشقشو م یعن ی_پس سانیآ
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 ی شیتو هم راحت م ینجور ی_آره دخترم)چشمک زد(اصدف 

 باور کنه دوارمی_امروسیس

 _به من اعتماد داره نگران نباش صدف 

 د؟ یکنی م کارشیدخترورو چ  نی_اسانیا

 ؟ ی_کصدف 

 ن…آسمان یبود اسمش ….هم  یچ  دی_خواهر مروارسانیا

 _اون با من روسیس

 پوزخند زد  صدف

 عشق و حال؟  نمی_با اصدف 

 ی خانوم گهیببرم د  ی لذت هی یباز  نی _بزار منم از اروسیس

 ؟ ی_بچه چسانیا

سود   هی شهیکه م میکنی م تشیخودمون ترب شهیما م یطرفمون بچه هم برا  ادی آسمان ب ی_وقتصدف 
 برامون 

 مونه یم زی _پس فقط دنروسیس

 گفت  سان یقلب صدف دوبرابر شد با تعجب به ا تمیر زیاسم دن دنیشن  با

 ؟   زی_دنصدف 

 میکه باهاش قرار داد بست   ینی_آره همروسیس

 ست ی ن زی دن نیکابوساش ا زی دن نکهیاز ا دیکش ینفس اسوده ا صدف

 شهیدردسر ساز م میبکش دیواقعا با گهی_اونو دصدف 



 عشق  یزمایکار

164 
 

 رو مخه  یلی_موافقم خسانیا

 [ ای]شنت

 اشپزخونه شدم  وارد

 بودنش زل زده  یباز کرده و به خال خچالوی در  زیدن دمید

 خجالت بکشم درسته؟  دی+االن با

 گفت  رهی بگ خچالیبودن   ینگاهشو از خال نکهیا بدون

 ه؟ یچند وقته خال نجای_ازیدن

 بست و به من نگاه کرد  خچالوی در

 میری فاکتور بگ  خچالویبودن  یکردم(خال  ی)تک خنده ا روسی س یبود تا روز مهمون ی+سه ماه خال
 روسمیس یمهمون  ونیمد شویزیتم

 از ابروهاشو داد باال یکی

 خوردن یالقل اب باشه برا دوارمی_امزیدن

 خت یآب ر ری برداشت و از ش وانی ل هی رفت

 بلند کرد سمتم  وانویل

 _چه عجب زیدن

 نفس خوردم  هی دمویاز دستش قاپ  وانویل

 

 رون ی از اشپزخونه رفت ب هیم کرد و بعد چند ثاننگا  پوکر

 داد زدم  بلند
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 کارت  ی+تالف

 [زی]دن

 زنگ خورد   میگوش

 تو تراس و جواب دادم رفتم

 +جانم

 ؟ ی_خوب 

 رو صورتم جا خشک کرد  یم یمال لبخند

 باهات حرف بزنم و خوب نباشم؟  شهی+مگه م

 نم یبب  تونستمیاز پشت تلفن هم م یچشماش و حت  ارامش

 نمت ی بب خوامی_م

 ؟ یینجای+هنوز ا

 گردمیکار دارم بدون تو برنم نجای_آره … هنوز ا

 !یندار  مانی+هنوز به بزرگ شدنم ا 

 برام  ییسالتم بشه هنوز همون بچه کوچولو 100اگه  ی_حت

 بگو ؟ قی+منظورت و دق

 کنمیزندم  ازت محافظت م   یتا وقت یعنی_

 تونم… ی+من خودم م

 نمت ی بیم  یشگیهم ی، جا  12 سس…ساعتی_ه

 [ ای]شنت



 عشق  یزمایکار

166 
 

 در تراس بازه  دمیکه د رونیاشپزخونه اومدم ب  از

  زدی داشت با تلفن حرف م زیببندم  که دن رفتم

 آشکار بود    مشیلبخند مال ینبود ول  دنیکه قابل شن  زدیاروم حرف م  انقدر

 که انقدر قشنگ لبخند زده زنه ی حرف م  یبا ک یعنی

 دستام مشت شد  ناخوداگاه

 درو زدن  زنگ

 رفتم درو باز کردم  عیسر

 بود    نیشرو

 آتش هم بغلش بود  

 نفهمه  زی_داداش به زور اوردمش فقط تروخدا دنن یشرو

 نفهمم؟  وی_من چ زیدن

 از پشت سرم بود  زیدن صدا

 سمتشو گفتم برگشتم

 نجا یا ارتش ی قراره ب یدون ی+آتش و اورده فکر کرد نم

 کرد ی نگاه م زی با تعجب داشت به دن  نیشرو

 د یلرزیکل راه دستام م  یگفتی_خوب داداش از اول من یشرو

 گرفت    نیاتش و از شرو زیدن

 اتشو  یببر   ییبدون اطالع من جا  یکنیم خودی _تو بزیدن

 زد  یلبخند خوش مرگانه ا  نیشرو
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 خدافظ نیهم ندار یبرم کار  گهی_من دن یشرو

 درو بست و رفت  عیسر

 پوکر روبه من گفت  زیدن

 ست؟ ین  وونهیپسر د نی_ازیدن

 د یازش شا ستین  دی+)با خنده گفتم(بع 

 و به آتش نگاه کردم  زی دن کینزد رفتم

 رو ابرو هاش که اخم کرده بود دمیکش انگشتامو

  شهیم  داری_نکن بزیدن

 اخم کرده بود  دمشیبار تا االن هر بار د نی+از اول

 نگاه  کردم  زیزدم و به دن  لبخند

 سبزش شدم یچشا غرق

 +چقدر مثل توعه 

 زد   پوزخند

 _هنوز مونده مثل من شهزیدن

 تر شدم  کینزد  بهش

 که تنها فاصلمون فقط آتش بود یجور 

 لماز؟ یسارس  زی دن ای  سلیبا  زیو در گوشش گفتم( دن  نیی)صدامو اوردم پا؟ی+مثل ک

 چشماش نگاه کردم  به

 خونسرد گفت   یلیخ
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 ادم مرده بشه؟ هی هیاخالقاش شب  خوادی م ی_چجور زیدن

 یاتفاق دی..)اروم گفتم(شا  زهی دن نیبهتراز ا  یلیخ  زیثابت کنه بهت اون دن نکهیا یبرا دی+شا

 [زی]دن

اتفاق   یاتفاق  یاتفاق چیه  دمیفهم یافتاد که اتفاق یاتفاق یاتفاق  یلی)پوزخند زدم( خ؟ی+اتفاق
 حرف نزن ی)شمرده شمرده گفتم(پس الک فتهینم

بود رو گزاشتم رو کانابه کوسن کاناپه روهم گزاشتم کنارش تا   دهیسمت کاناپه آتش و که خواب رفتم
 وفتهین

 بود   2ساعتم نگاه کردم ساعت  به

 ؟ یخوای نم یز یشک نکنه چ   یتا کس الی برم و  دی_من باایشنت

 کنه مقدار لباس برام اماده  هی +به شوکت خانم بگو 

 _باشه ایشنت

 سمت در که رفتی م داشت

 ؟ یایب   11تا ساعت   شهی+م

 سمتم  برگشت

 ام ی_م ایشنت

 +ممنون

 رفت  بعد

 نشستم رو کاناپه کنار اتش  

 رو چونش دمیکش دستمو

 با هم حوصلمون سر نره؟  میکن  کاری+خوب اقا کوچولو تا شب چ
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   زنمیماهه حرف م هیبچه  هیخول شدم دارم با   منم

 [ ای]شنت

 باز کردم   الرویو در

  کردی درست م نه یآ یداشت موهاشو جلو  دمیو د هانیآ که

 با شوق گفت  دیمنو د تا

 داداش! ی_اومدهانیا

 اومدم  زمی +آره عز

 فعال  رونی ب رمیم یساعت  هی هیکار دارم  رونی_داداش من ب هانیآ

 +برو کوچولو 

 رفتم سمت اشپزخونه رونی که از در رفت ب هانیآ

 +شوکت خانم 

 اومد طرف من   عیسر

 خانم_جانم آقا   شوکت

 که فقط خودش بشنوه گفتم  یجور   آروم

 لباس جمع کن  یسر  هی  زیدن ی+برا

 گفت(بدون اجازه خودشون؟ دیخانم_)با ترد  شوکت

 نفهمه  ی+خودش خبر داره فقط کس

 خانم_چشم آقا    شوکت

 طبقه باال  رفتم
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 اومدن رونیب روس یاز اتاق س  سانیو صدف و آ  روسیس که

 میدیچه عجب ما شمارو د لی_به به ستاره سه صدف 

 گفتم تی عصبان با

 خراب شه! یهمچ  شهیبودنت باعث م  نجایا یکنی+فکر نم 

 دخالت نکن   نکارای_تو، تو اروسیس

 زدم    پوزخند

 _تا اخرهفته کم مونده خودتو اماده کن سانیا

 االنم امادم نی+من هم

 از پله ها اومد باال  سام

 صداش زد   روسیس که

 _سام روسیس

 _بله سام

 ما  شی اومد پ سام

 کجاس؟  زی _ دنروسیس

 به من اس ام اس داد که آتش برده دکتر   دونمی_نم سام

 _رفته تهران؟سانیا

 دونمینم  دی_شاسام

 زد  یلبخند چندش  روسیس

 _خوبه روسیس
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 و  گرفت   روسی س یبازوها  صدف

 ی کن ی م کاریچ نمی برو بب  دمیم ی_عشقم فردا رو بهت مرخص صدف 

 به صدف چشمک زد   روسیس

 _من کارمو خوب بلدم  روسیس

 ؟ی+چه کار 

   ستی_مهم نسانیآ

 شدم تا شک نکنن  الیخیب   یول ارنیب  زی سر دن ییبال  دمیترسیم نکهیا با

 [زی]دن

 و بود   10  ساعت

 زدم ی سرش اورده حرف م سانیکه آ ییدر مورد بالها نی تا االن داشتم با آبت  و

 زنگ خورد اسمان بود تلفنم

 +بله

 ؟ ییکجا ز ی_سالم دناسمان

 شده؟ یز ی کار داشتم اومدم تهران چ یسر  هی+ 

 نجا یزنه  اومده ا هی_آسمان

 

 به اسم صدف دارن" یخاله ا   هی دوننیفقط م  دنی،صدف و تاحاال ند دی"نه آسمان نه مروار

 به سواالشونم جواب نده ی باهاش روبه رو نش  ادیکن ز ینگران نباش فقط سع ستین یز ی+چ

 _باشهآسمان
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 منه نگران نباش  شیآتشم پ ی+راست

 ی ز یچ هیگفتش فقط  نی_شرواسمان

 ؟ی+چ

 ادرس  هیشب با  8زده فردا ساعت   امکینفر به من پ  هی_آسمان

 زده؟  امکیپ ی+ک

 ده…برم؟یجواب نم  یبه شمارش هم زنگ زدم ول یحت  دونمی_نمآسمان

بهم نگفت؟! فوقش  یز یچرا چ ی راحت شد ول  المیخ کمی باشه  تونهینم  یکس  نهیجز  آبت نکهیفکر ا با
 شمیمطمعن م زنمی بهش زنگ م

 منم بفرست  ی+باشه برو فقط ادرسو برا

 _باشهآسمان

 ؟ یندار  ی+کار 

 رفتم درو باز کردم   دادمیکه داشتم جواب تلفن رو م یدرو زدن همونجور  زنگ

 ا ی _نه فقط زود بآسمان

 باز کردم   درو

 +باشه خدافظ 

 کوله رو دوشش  هیتو دستش و   سهیک یسر  هیاومد تو با  ایشنت

 بستم   درو

 گرفت سمتم کولرو

 _توش لباساته ایشنت
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 +ممنون

 تو اشپزخونه  رفت

 گفتم  بلند

 !ی+زود اومد

 نداشتم اونجا  ی_کار ایشنت

 رونیاشپزخونه اومد ب  از

 زدم   پوزخند

 مهم تر از عشقت! ی+چه کار 

 نگام کرد  پوکر

 ؟ یعشقمه رو تموم کن سانیموضوع رو که آ نیا یخوای _نمایشنت

 +دروغه؟

 _آره ایشنت

لباسامو   تونمینگاه به دورو اطراف انداختم دو تا اتاق فقط بود(کجا م هینداره ) ی به من ربط  …ی+هرچ
 عوض کنم؟ 

 نباشه! یاگه مشگل یتو اتاق من عوض کن   یتونی_م ایشنت

 ست ی ن یمشگل یعنیتکون دادم که  سرمو

 +اتاقت کدومه؟ 

 ی _سمت چپایشنت

 ی +اوک
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 بود نه آتش   ایعوض کردم برگشتم تو حال که نه شنت   لباسامو

 شپزخونه که اونجا بودن  تو آ رفتم

 کردیم  یآتش و بغل کرده بود و داشت اشپز  ایشنت

 ؟ یکنی +شام درست م

 متوجه من شد و برگشت سمتم تازه

 میکن ی شام خوشمزه درست م هی میپسر کوچولو دار نی_آره با اایشنت

 +نوش جون 

 با تعجب گفت   ایشنت

 ؟ یخور ی_مگه نم ایشنت

 ببرمش با خودم   ای یمراقب آتش باش  یتونیم  امیب  ریاحتماال د ییبرم جا دی+نه با

 _نه مراقبش هستمایشنت

 +باشه پس من رفتم

 _خدافظ ایشنت

 ]سوم شخص مفرد[ 

 رو به اون شخص گفت گفت  تی با عصبان سرهنگ

 و بکشن   ز یدن خوانیرسما م ؟یکنیم  کاری چ یمعلوم هست دار  چی_هسرهنگ

 نگ نگاه کرد زد و به سره یمی شخص لبخند مال اون

 کامل گفت  یخونسرد با

 کنم ی نم ی_به من اعتماد کن سرهنگ …… من کار اشتباه
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 ؟یآسمان و آتش چ یبشه ول  شیطور زیدن  یزار ی_من مطعنم  نمسرهنگ

 بهتر از من   یمراقبشونه حت  زی_دن

 ؟ یکن یاعتماد م زیتو به دن  یعنی( ت ی_)با عصبان سرهنگ

محافظت کنه   تونهیکه نم یمنه از همه متونه مراقبت کنه و فقط از تنها کس  یدست پرورده  زی_دن
 نبودم!   زمیخودشه وگرنه من مراقب دن

 ره؟ یم  شیداره پ  یالک فیکث  یباز  نیکه ا ی_متوجه هستسرهنگ

 ارومش رو به سرهنگ گفت  یشخص با همون صدا اون

 ؟  یدونیمنو مقصر م دی _هنوزم تو مرگ مروار

 شدینم ینجور یا یگفتیم  ویاگه تو همچ ینبود …ول  نی ا_نه منظورم سرهنگ

 شخص به روبه روش زل زد و گفت  اون

بر   یبود از دست من کار  ی)به سرهنگ نگاه کرد(دختر لجباز  زیدن  شیگفتم نره پ دی_من به مروار
 ومد ینم

 _چرا؟ سرهنگ

 نبود  تشی_موقع

 ه؟ی ک  تشی_موقعسرهنگ

 دونن یم  شتریقدر عشق و محبت و ب سی دلشون پر کن  یکه همشون از هم متنفرن ادما وقت ی_وقت

 برسه اون امانته دستم زیبه دن یب ی_نزار اسسرهنگ

 _نگران نباش 

 [ ای]شنت

 بود  دهیخواب آتش
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 که تلفنم زنگ خورد خوردمیداشتم شاممو م منم

 ناشناس بود شماره

 دادم جواب

 +بله

 راد؟   ای_شنت

 +خودمم

 ه؟یپدر مادرت ک  یقاتل واقع یبفهم یت دار _دوس

 بلند گفتم یبلند شدم و با صدا یصندل  از

 +شما؟ 

 _آروم باش 

   یصدف ی+)پوزخند زدم( تو هم از ادما

 پسر جون   ستمین  ی_من ادم کس

 +پس بهم بگو 

 بهت بگم  تونمی_من نم

 ؟ یچ یعنی+ 

 بهت بگه   تارویهمه واقع تونهینفر م  هی_

 ؟ی+ک

 ز ی_دن

 لماز؟ ی+سارس
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 _اره

 تلفن قطع شد  

 نگفت  یز یچرا چ یچ یعنی

 کشته؟….  ی که پدر و مادر منو ک دونهیاز کجا م  زیدن

 [زی]دن

 دم یبالخره رس یتو راه بودم ول یساعت هی

   یشگیهم یهمون جا نشستم

 بود  ومدهین هنوز

 رو به روم نگاه کردم  به

 پام بود   ریز  شهر

 خاطراتمو داشتم ن یکه توش بهتر یشهر 

 که منو ازش جدا کردن یشهر 

 ازش دور شدم دونه دونه همرو از دست دادم  یکه از وقت یشهر 

 کجا معلوم   از

 نباشم  ای دن نیمنم تو ا دیشا

 ماه هیچه  گهیروز د هیچه  گهیساعت د هی چه

 رم ینم  ایدن  نیاز ا رمیانتقاممو نگ یتا وقت وفتهیهم ب یهر اتفاق  یول

 !ی_تو فکر 

 به سمت صدا  برگشتم
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 دستم نشسته بود  بغل

 زدم   لبخند

 ؟یاومد ی+ک

 شهیم یا قهی_به پنج دق

 +اصال متوجه نشدم 

 شه ی_تموم م

 ؟ی+چ

 تو چشاش گفت  یشگینگاه کرد و با همون ارامش هم بهم

 ی _همچ

 دوارم ی+ام

 که تو دستش بود نگاه کرد یساعت به

 ی زود بر  دی+نگو که با

 ت تو دستاش  اروم گرف  چونمو

 ساعت وقت دارم  می نگران نباش ن ی_متاسفانه )چونمو ول کرد(ول 

 + خوبه

 به سکوت گذشت که خودش سکوت و شکست  قهیدق 2

 

 ؟ یدیبپرسم از ته ته دلت جواب م یسوال هی_

 مونده باشه  یباق  ی+آره اگه دل
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 تو دلت؟  یبه نام عشق و تجربه کرد ی_تا حاال حس 

 از روبه روم چرخوندم به سمتش  نگاهمو

 کردم ی تعجب بهش نگاه م با

 +عشق؟؟

 _آره فکر کنم سوالم واضح بود 

 فکر کردم به روبه روم نگاه کردم  هیثان چند

 د ی. شادونم…ی+نم

 اومده تو ذهنت  کی یعنی دیشا  یگیم ی_ وقت

 نگاه کردم لبخند زد  بهش

 شه یسال پ یلیخ  یبرا دیانباف اون ش  االت یخ  یالک ستین یکن ی که فکر م ی+اونجور 

 شنوم ی_م

 دم یکش یق یعم  نفس

که خبر تصادف مامان بابام و دادن من   یروز   قایدق شی سال پ 14+فکر کنم قبال هم بهت گفته بودم 
شدم و ما تو   کمی کردن باهام نزد ی دختره که فکر کنم از من بزرگ تر بود به قصد باز  هیبودم  ایلب در
  شدمیداشتم غرق م و. خوب من شنا بلد نبودم  ا…یربع منو حل داد تو در هیاما بعد از  میکرد یاب باز 

اصال   شیاب  یخوشگل بود چشا یل ی(خ نییپسر نجاتم داد )لبخند زدم و سرمو انداختم پا هیاما نشدم 
 دمش یند چوقتیه گهید ی )به روبه روم نگاه کردم(ول رهی نم ادمیاز 

 گفت  مشکوک

 ؟ یدیپسرو م بار بود اون نی_اول

 نگاه کردم   بهش
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 +آره

 بار؟  نی _و اخر

 +درسته چطور؟ 

 ؟ ی_اون دختره چ

 بار بود  نیو اخر نی+اونم اول

 ازشون  یبهم بد یتصورات ظاهر  هی یتونی_م

بود پسره   یچشاش قهوه ا  یخاله صدف بود ول هیشب  میلی فکر کردم(خ کمی+دختره موهاش قرمز بود )
 اسم دختره هم سارا بود یبود….. اومم راست  یبود چشاش اب  ییهم موهاش خرما

 یهست یا ی_تو دختر قو

 برگشتم سمتش   کامال

 شمی+متوجه حرفات نم 

 نگاه کرد  بهم

 دختررو مطمعنم  یول ستمیاز پسره مطمعن ن  یدی_اون دختر و پسر و تو بارها د

 امکان نداره نیا ؟یچ یعنی+ 

 بود  یختره با پسره چجور _رفتار د 

  دونمیپسره نداش نم یبهش داشت ول  یحس هی یوابسطه بود انگار  یبهش انگار   یلیخ  دونمی+نم
 حس کردم  ینجور یمن ا دیشا

 از جاش بلند شد  

 بلد شدم  عیسر منم

  یر ی +کجا م
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 و گفت  دیبوس  مویشونیپ

 _منتظر جنگ عقل و قلبت باش 

 رفت   بعد

 گه یکامل نم و یهمچ چوقتی؟چرا ه  یچ یعن ی یحرفا نیا

 [ ای]شنت

 بود 12  ساعت

 خوابونده بودم  آتش

 م یبودم تا باهم بخور زی به غذا نداشتم منتظر دن یلیم

 گفتن اسمش تو ذهنم لبخند زدم  با

 نهیاسمشم برام دلنش  یحت

 خوره ینم  یچ یه  رونیب  مطمعنم

 کردمی نگاه م ونیمبل نشسته بودم و به تلوز رو

 دم یفهم ی نم  یچیکه ه ین چه نگاه کرد یول

 فکر بودم که درو زدن تو

 با شوق رفتم درو باز کردم   زهیدن نکهیفکر ا با

 که رو به روم بود   یادم دنیبا د یول

 محو شد و به جاش اخمام تو هم رفت  لبخندم

 ؟ یکن ی م کاری چ نجای+تو ا

 ]سوم شخص مفرد[ 
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 بود  دهیکنار سروش خواب صدف

 روس ی_سصدف 

 _جانم؟ روسیس

 ؟  یبر ی _منو مصدف 

 به صدف نگاه کرد و گفت  روسیس

 _کجا؟ روسیس

 ی قراره تموم کن ویکه همچ یی_همونجاصدف 

 ابروشو داد باال و گفت  هی روسیس

 _االن؟روسیس

 کنه ی شک نم  یکس می_االن برصدف 

 و گفت  دیدماغ صدف و کش روسیس

 دردسر می_پاشو برروسیس

 د یدلبرانه خند صدف

 ساعت بعد" می"ن

 وفتهی اتفاق ب  یبودن که قرار بود کل  سادهیوا  ییجا قا ی دق روسی و س  صدف

 تفاوت  هیبا   یول  شی سال پ 14بود دوباره برگردن به  قرار

  کنهی م ریی تغ یقبل ی قصه

 میندار یا یدفعه قربان نیا

 وقته به هم وابسطه شدن  یل یکه خ ییدل ها جز
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 جنگن یدفعه قلب ها با هم م نیدفعه جنگ احساسه  ا نیا

 میشد یبد  یقدر ادما_چصدف 

 خواست نه ما ای _دنروسیس

 مگه نه؟ شدینم ینطور یا میگرفتیم ایدن نی_اگه حقمونو از ا صدف 

 ما نبود  یبرا ایدن نیاما ا شدی_نم روسیس

 پوزخند زد  صدف

 ارو؟ یروز ازدواج در ادتهی_صدف 

 اخماش تو هم رفت  ایاسم در دنیبا شن روسیس

 بره؟!   ادمیرو   ییاون روز کزا شهی_مگه مروسیس

 ؟ یبهم گفت یچ ادتهی_صدف 

 باش اگه شکستنت بُبرشون  شهیبه بعد مثل ش نی… گفتم بهت  از ا ادمهی_اره روسیس

 دم یهمون شدم همرو بر قای_دقصدف 

 صدف  یدستاشو گزاشت رو گونه ها روسیس

 م؟ یکن کاریبعدش چ  یول  میشیراحت م گهید  شهیتموم م یهمه چ گه ی_چند روز دروسیس

 م؟ یکن  کاری چ دونمی_نمصدف 

 عمل کن یکه بهم داد ی_به قول روسیس

 ؟ ی_چه قولصدف 

 صدف شد و اروم  گفت…….   کینزد روسیس
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 [ ای]شنت

 ؟ یکن ی م کاری چ نجای+تو ا

)اروم   میرو باال گرفت (اومدم عشق حال کن    یدنینوش  شهیعشقم؟ )ش ی_خوشحال نشد سانیا
 با هم  ییگفت(تنها

 کنار زدو وارد خونه شد منو

 کنه  یچند کلمه منو روان  نیشد تونست با هم موفق

 دمشونیمحکم کش تونستمیتو موهامو تا م دمیدستمو کش تمیشدت عصبان از

 سمت اشپزخونه  رفتیکه داشت م سانیسمت ا برگشتم

 و مانتوشم دراورده بود شال

رفتم سمت اتاق خودم که اتش و   شهیبد م  یل یخ زی دن یبرا نجاسیاگه بفهمه اتش ا نکهیفکر ا با
 اونجا خوابونده بودم 

 بود   دهیاروم خواب یلیخ

 کم شد  تمیکم از عصبان هی دنشید با

 ارامش داره  زیپسر کوچولو مثل دن نیا

 قفل کردم و رفتم سمت اشپزخونه درو

 کرد یبود و آماده م دهیکه خر  زایچ یسر  هیو  خت یری م وانایو تو ل   یدن یداشت نوش  سانیا

 سر تا پاش نگاه کردم به

 اورد یمن بود کم م یجا یانقدر لباسش باز بود که هر مرد 

 دمینفس سر کش هیو  دمیو از دستش قاپ  کردی که داشت پر م  یوانیل

 زد و اومد سمتم یم یمال لبخند
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 لباسمو با ناز  گرفت و با ناز گفت  قهی

 شتم ی .…. من حاال حاال ها پمیوقت دار  یتر کل واشی کمی_عشقم سانیا

 پر کردم  وانمویرو برداشتم و ل یدنینوش  یجدا کردم و بتر   قمی یاز رو دستاشو

 میمنم پا  یخوب حاال که عجله دار  لهی _خسانیآ

 چپ بهش نگاه کردم  چپ

 دم یسر کش  وانوینفس ل  هی دوباره

 دمیغر یمحکم تو دستم گرفتم و عصب چونشو

  ی.ول…ین ڪخـرم   یباز و ناز کردن  خر بشم اما…..درستہ تو نتونست یکه با لباسا ستمین ی+من ادم
 !!!یکنیسگـم م یدار  مڪ مڪ گهید

 چشاشو از درد چونش بست  سانیآ

 چونم شکست  یکن یم  کاری_عشقم چسانیا

 دوباره پر کردم   وانمویول کردم و ل چونشو

 ؟یدیم ینجور یبعد جوابمو ا گه…ینه کسه د کنمیتو م یفقط برا نکارارویهمه ا وونهی_من دسانیآ

 تفاوت گفتم(نکن زورت نکردم که  ی+)ب

 گرفته بود  شیگر

 داد زد غوش یج  غیج  یصدا با

همش به   زه؟ی همه چ یچت شده تو؟ همش به خاطره اون دختره ب ؟یگیم یچ  یفهم ی م چی_هسانیآ
 خاطره اون دختره آشغاله مگه نه؟

 بهش گفتم   تلبکار

 ه تو چه؟که باشه ب میری+گ
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 ؟  یدیم حی و  به من ترج زیهمه چ یب  ی_اون دختره سانیآ

 حرفش خونم به جوش اومد  دنیشن  با

 داد زدم  تیمحکم گرفتم  با عصبان  بازوهاشو

پرستم   طانی باشه من ش طانمیدرست صحبت کن ..صفات خودتو بهش نسبت نده….اون ش ی+هو
 نکن  سهیپس خودتو باهاش مقا

 شه یچشات.. نم یمن فدا …یاندازه  چکسی _)با بغض(هسانیآ

 چشمام بشه  یفدا یندارم کس  یاز ی+)سرد(ن

 من... دوست..نداره  …مثلیچکس ی_هسانیآ

 به دوست داشته شدن ندارم  یاز ی+ن

 کنمممم ی _من شکست و قبول نمسانیآ

 ول کردم و  بازوهاشو

 یعصب  یول  دمیخند بلند

 خندم ، پوزخند جا گرفت  یبعد جا هیثان چند

 بهش نگاه کردم  سرد

 ی بباز  یکه نخوا ستین یعشق باز  زمی نه عز یول هی عشق باز یکن ی فکر م نهیهم  قای+اشتباه تو دق

 گلوشو گرفت و چشاشو بست   محکم

 با هم مسابقه گزاشته بودن اشکاش

 گذشت که چشاشو باز کرد  قهیدق چند

  ادتی ی برد و باخت داره )اشکاشو پاک کرد(ول  یمن همچ یاما برا ستین ی باز   یگی+اره راست م
 مَنم نه اون رهیم یتــو م یآخر داستان، برا کهیاُونباشه  
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 کرد   میعصب

 شهی تر از هم  یعصب یحت

 اوردی تو مغزم داشت بهم فشار م یز یچ هی

 که داشتمم از دست دادم یذره عصاب  هی همون

 نیزم  ختمیبودو و ر زیم یرو  یچ  حرکت هر هیو با   اوردمیطاقت ن گهید

 برداشتم و پرش کردم   وانمویل 

 دم ینفس سر کش هی

 گفتم  سانیا روبه

عشق منههه بفهممم دوست داشتنش رو   یییزنی ازش حرف م یییکه دار  یییی+اوننننن دخترررر همون 
 که پاک شه   ستین  یامروز  یعشقا نیقلبم حکک شددهههه از ا

 اون دوست نداره  ی_)اروم گفت(ول سانیآ

عاشقش موندم  ستشین گهید دونستمیم نکهیسال با ا 14 ؟یفکر کرد ی +نداشته باشهه تو چ 
 فراموشش کنم؟   یشده توقع دار   داشیعشقشو تو قلبم  چال نکردم حاال که پ 

 ده؟ی_چه فاسانیا

 ؟یکشی م دست مدوست ندارم از دوست داشتن یدون یم نکهی(مگه تو با ادم ی+)سرش عربده کش 

 زدم   پوزخند

 س؟ یقابل درک ن شیمنم عاشقم چ ی+اگه تو عاشق

 ؟ ها؟  یکن ی گفت(تو چرا منو درک نم هیو گر  تی_)با عصبان سانیآ

  نایبدتر از ا کردم یبهت کردم ؟ اگه درکت نم  یا ی)داد زدم( تا االن چه بد؟ ییییگ یم یچ یییییفهم ی+م
 کردم ی باهات رفتار م
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 ؟ یشکون یهمه استخون دارم …چرااا…چرا دلمو م نی_اسانیا

 مشت کردم  دستامو

 نکردم  یمن کار  ی+خودت خواست

 شد دهیاز چشمام به دستم کش نگاهش

 دستشو گزاشت رو دهنش  دیترس

 ی _هعسانیآ

 دستم نگاه کردم  به

 شده بود  ری تو دستم شکسته بود و خون ازش سراز وانیل

  هه

 شد یکه سوزش دستم اصال احساس نم گردیقلبم درد م انقدر

 ادی دستت …داره ازش خون م ای _شنت..تسانیآ

 محکم بستم  چشامو

 رونی +گمشو از خونه من ب

 _اما… سانیآ

 +گفتم گمشو

 گفت  هیگر با

 هارو درار   شهیتروخدا ش یول رمی _باشه باشه مسانیآ

 منتظر جوابم موند قهیدق چند

 رفت  دمینم یجواب  دید یوقت
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 نتا یدادم به کاب هیتک   نیرو زم نشستم

 داشت دید یدر ورورد  یبود که به رو به رو یمن جور  یجا

 بره برگشت سمت من و داد زد  نکهیاز ا قبل

که  ستمین یمن دختر  کشمیاز خواستنت دست نم   منی منو پس بزن ول یخوایم هرچقدر﮼_  سانیآ
  یکس دهیتقاصشو پس م  یندارم ول یا هیگال چیبتونه برنجونتشو تقاص پس نده من از تو ه یکس

 اتفاقاته  نیا یکه باعث و بان

 زدم بهش   پوزخند

 رونیخونه رفت ب   از

 دستم نگاه کردم  به

 شد یم شتریو ب  شتریب   شیزی لحظه خونر هر

 اصال مهم نبود  یول

 و چشامو بستم….. نتویدادم به کاب  هیتک  سرمو

 ]سوم شخص مفرد[ 

 شد که ازش نفرت داشت  یکس  یالیوارد و سانیآ

 زه یهمون دن زی دن نیا کردیفکر م  یچرا ول دونستینم

 گهیدختر عاشق بهش دروغ نم هی حس

 برگشت  سانیمحکم بست که نگاه صدف که رومبل نشسته بود به سمت ا درو

 مادرش   دنیبا د سانیآ

 که عشقش و باور داشت  یکس تنها
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 گرفت  شیگر

 باهم مسابقه گزاشته بودن   یانگار  ختیریهاش دونه دونه م اشک

 دلش ذوب شد و دخترشو در آغوش گرفت  خی دونشی یکی حال دختر  دنیبا د  صدف

 محکم مادرشو بغل کرد  سانیآ

 اروم گفت  یو با لحن  سانیا یرو مو  دیدستشو کش صدف

 دختر منو ناراحت کرده؟  ی_کصدف 

 با بغض جواب داد  سانیآ

 !یدون ی_مگه نمسانیآ

 دخترشو پاک کرد  یگونه ها یرو یو از بغلش جدا کرد و اشک ها سانیا صدف

  ی نجور یچرا صورت دخترم ا ستیاالن که ن شدیم  ینجور ی صورت خوشگلت ا   زی_قبال به خاطر دن صدف 
 شده؟

  هیهمونطور قایهم دق اینمرده رفتار شنت  زیکه دن  یدونی_)با خشم گفت (مامان خودت خوب م سانیآ
هر لحظه با من بدتر و   ایعذاب بکشم؟ شنت گهید یصبر کنم ؟تا ک گهید یبود مامان من تا ک زیکه دن

 شه یبدتر م

 رفت رو مبل نشست و به رو به روش زل زد  صدف

 وفتهیدخترشم ب یفتاده براخودش ا یکه برا یاتفاق مخواستین  صدف

 درد عشقو دخترشم تجربه کته خواستینم 

هم از دل  رهی میواقعا م ندفعهینگاه کرد(ا سانی)به آ ستین یراه برگشت  گهیدفعه د نی_اصدف 
 ا ی دن نی.هم تو اا…یشنت

 ؟یحرف بزنه گفت(مامان… اگه…اگه نشد… چ زاشتی که نم ی_)با ترس و بغض سانیآ
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   سانیبلند شد و رفت سمت آ  صدف

 گفت  نانیو گرفت و با اطم  سانیا یدستا

 ؟ یبه من اعتماد دار  دم ی_بهت قول مصدف 

 از خودم  شتری_بسانیآ

 و ول کرد و رفت سمت پله ها سانیا یدستا صدف

نداره برو   یارزش ناراحت  زایچ نیخودتو ناراحت نکن به دشمنات نقطه ضعف نده ا  ی_پس الکسانیآ
 رسهیم تمی خوش بگزرون بالخره وقت عشق و حال واقع

 [زی]دن

 و کتمو گزاشتم رو مبل  دیبهم داده بود باز کردم و کل   ایکا شنت یدیخونرو با کل  درو

   دمیرس  بالخره

 ساعتم نگاه کردم   به

 بود  2

 ک یتراف نیخسته شدم از ا گهیبود د کیتراف  چقدر

 ست یخواب ن  ایشنت دمی فهم  ونیتلوز یصدا با

 نبود  یکس یول  ونیسمت تلوز رفتم

 خاموش کردم   ونویتلوز

 دلشوره افتاد به جونم هوی

 کجا بود؟  اتش

  ا ی سمت اتاق شنت  رفتم
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 قفل بود یباز کردم ول  درو

 کردم باز نشد  یکار  هر

 م تو خونه جا مونده بودمو  رهیشانس خوبمم گ از

 کل خونرو دنبالشون گشتم ینگران  با

 اطیح  ،ییدستشو حموم،

 صدا کردم  اروی بار بلند اسم شنت چند

 قفل بودن دوتا اتاق بود  کردیاز همه نگرانم م شتر یکه ب یز یچ

 که نگشته بودم اشپز خونه بود   ییجا  تنها

 سرعت وارد اشپزخونه شدم  با

 قدم از تعجب رفتم عقب….  هیکه روبه روم بود  یکس دنیبا د که

 [ ای]شنت

 و باز کردم  چشام

 فرد رو به روم   دنید با

 شکل گرفت  نی غمگ یبه خنده ا  لبام

 !یاومد ری+د

 واسه نشستن؟ ینکرد دایپ یا گهید ی_جازیدن

 سرد نبود لحنش   شهیهم مثل

 باعث شد دلم بلرزه نیا

 +نه
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 !یدیجواب نم کنمیصدات م  ی_چرا هرچزیدن

 واسه حرف زدن نداشتم یی+نا

 دورو ور نگا کرد  به

 ه؟ یچه حالو روز نی_اخه ازیدن

 دونم ی+نم

 دستم نگاه کرد به

 پر از خون بود   که

 کرده بود  یخون  نمیزم 

 و   کمینزد اومد

 زانوهاش نشست  یروم رو روبه

 اورد جلوم و گفت  دستشو

 _دستتو بده زیدن

 +چرا؟

 گفت  یجد  یلیخ

 _سوال نپرس انجام بدهزیدن

 با درد گزاشتم  تو دستش دستمو

 دستم تعجب کرد  دنیبا د زیدن

 انقدر ارزش داشته؟ یعن ی_زیدن

 ؟ی+ک
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 چشمام نگاه کرد به

 ارم ی دووم ب تونستمینم یا هیثان   شیسبز بلور یچمشا یجلو

  دمی از حرفش نفهم یچیه

 اخم کرد  که

 گم؟یم یچ  یفهمی _مزیدن

 ؟ی+چ

 انقدر ارزش  داشته؟ شیباعث و بان   گمی_مزیدن

 ی که فکر کن   یز ی از چ شتریب ی+حت

 _پس خوش به حالش  زیدن

 کرد که صورتش در هم شد ینگاه هیدستم  به

 ؟ یکن یرو ادهی انقدر ز ی+مجبور 

 ؟ ی_چ زیدن

 گم ی+حال بدت و م

 زانوهاش   یگزاشت رو پام و بلند شد از رو دستمو

 ؟ یدار  هیاول ی_جعبه کمک هازیدن

 +اره

 _کجاس؟ زیدن

 سمت چپ پنجره  نتی +تو کامب

 و جعبرو برداشت اومد سمت من   نتی سمت کاب رفت
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 گفتم عیکه سر نیرو زم نهیخواست بش یم

   نننی+نش

 اخم گفت  با

 _چرا؟ زیدن

  ختهیر شهی+ش

 زدو    پوزخند

 و نشست  دی کش  نیدراوردم و رو زم بشیدستمال از ج هی

 من  یرو به رو قایدق

 

 که از درد چشمامو بستم دیکش دستمو

 +اخ 

 داد باال  ابروهاشو

 _درد داشت؟ زیدن

 باز کردم و دپرس نگاش کردم  چشامو

 د یببخش ی_اوک زیدن

 اوردیهارو از دستم در م شهیو ش  کردیدقت داشت زخمامو پانسمان م  با

 نشون ندادم یواکنش چیه گهیدرد داشت د نکهیا با

 بشه یعشق مغرور من مجبور به عذر خواه خواستمینم

 گذشت که گفتم قهیدق چند
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 ؟ یکن ی+چرا زخممو پانسمان م

 گفت  یحالت طلبکارانه ا با

 نکنم؟  ی_ناراحتزیدن

 ؟ یپانسمان کن  شهیقلبمم م ی+زخما

 عشقت پانسمان کنه  یبد دینگام کرد و پوزخند زد(نه متاسفانه اونو با  یچشم ری _)ززیدن

 رم یگیعذاب وجدان م ی +زخمامو خوب کن

 تک خنده گفت  با

 شلوغش نکن  ی_الکزیدن

 بکشمت؟  یکارت چجور  نیبا ا یگی+نم

 شد  یجد

 م؟ ی_بکشزیدن

 سلو یبا زی+اره …هم تورو…. هم دن

 بکش  ی_)پوزخند زد(اگه تونستزیدن

 تونم؟ی+نم

 ی _جرئتشو ندار زیدن

  دمیخند شهیتر از هم تلخ

 ست یدرد من جرعتم ن  یدیفهم ی کاش م ای نفس دل شنت اخ

 گفت  قهیاز چند دق بعد

 ته؟ی_سکوت عالمت رضازیدن
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 جرئت ندارم   یفکر کن دمیم حی ترج ی+نه ….ول

 ن یچونیپ یحرفارو م یچرا هع نیبگ تویاقعو نی تون یم یشما ادما چطونه تا وقت فهممی _نمزیدن

 و بست دور دستم بانداژ

 _تموم شد زیدن

 م؟ ی+باهم حرف بزن

 ی _اوک زیدن

 شد   بلند

 شو گرفت به سمتم  دست

 گرفتم و بلند شدم دستشو

 لبخند گفتم با

 +ممنون

 ست ی به تشکر ن  یاز ی_ن زیدن

 میرو مبل نشست  میرفت

 نشست رو  مبل سه نفره  منم کنارش  نشستم زیدن

 رو به روم بود  زیکه دن یگاه مبل جور   هیگزاشتم رو تک  سرمو

 بدون پلک زدن بهش نگاه کردم  قهیدق چند

 شنوم ی_خوب مزیدن

 ؟یسوالم جواب بد هیازت خواهش کنم به  شهی+م

 [زی]دن
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 ؟ یسوالم جواب بد هیازت خواهش کنم به  شهی_ م ایشنت

 باشه؟  ی+تا چ

 _لطفا ایشنت

  یول  مونهینم  ادشیبهش بگم  یز ی راحت بود که اگه چ المیخ  کمیتو حال خودش نبود   نکهیخاطر ا به
 کرد یحکم م  اتویبازم عقل   احت 

 +بگو

 سپند راد و زنش و کشت؟  ی_کایشنت

 سوالش تعجب کردم  از

 شتر یکه تو صداش بود ب  یاز ناراحت 

 ؟ یپرس یسوالو م نی+چرا ا

 بلند شد دستاشو فرو کرد تو موهاش رو مبل  از

 داد زد قهیاز دو دق بعد

 من بودن همه کس من بود اون دونفر پدر مادر من بودن  زی_چون اون دونفر همه چایشنت

  یچ

 گفت یم یچ نیا

 نه امکان نداره  نه

 دشونهیجد  هیباز نمیالبدوا

 پوزخند گفتم با

 خورم ی من گول حرفاتو نم  یول  هیبامزه ا  ی+شوخ
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 ثانت بود   3که فاصلمون   یشد  جور   کمینزد یعصب

 ه یعصب  یلیخ دنیبه قرمزش فهم  لیو رنگ متما رونیکه زده بود ب  شیشونیرگ پ از

 هههه؟ یحرفم نامفهمونه؟ کجاش دروغه؟ کجاشششش شوخ  ی_کجاایشنت

 دادم عقب و از جام بلند شدم  حلش

 راد  ..   ایشنت یاقا  یانکار کن خوادی+نم

 ست یبه دروغ دقل ن یاز یمن ن یجلو  یستین  یک یهست یتو ک  دونمیخوب م من

    یگیدروغ م یدار  یتو هع یول می؟ من بهت گفتم ک یکشی )اخم کردم(اصال تو خجالت نم

 یتو هم بچه همون خانواده ا ستین بمی عج البته

  ی! منم پدر مادرمو تو بچگ  ممیتیبا تو فرق داره؟ منم   میدروغه؟ من چ  هیمن انقدر شب  هی_بدبخت ایشنت
 یبه زور منو پسر خودش کرد برا  یزنیازش حرف م یکه دار  یاز دست دادم! منم تنها بودم اون کس

 .اش…یپوشوندن گند کار

 راد نه پسر سپند رادم روسی پسر س یرادم ول ایمن شنت یگ یدرست م اره

 دم یخند بلند

 نگاش کردم   یجد  قهیاز چند دق بعد

 محکم گرفتم و تو چشاش زل زدم  قشوی

 گفتم  یاروم یصدا با

بهتر بگم جرماتونو از دم   ای)به لباش نگاه کردم(  شناسمیمن خوب شماهارو م یانکار کن خوادی+نم
من گول  یاگه فکر کرد یکور خوند یحفظم )آب دهنمو قورت دادم و به چشاش نگاه کردم(ول 

راد    ایشنت خورمیمظلومتو نم یتر شدم و رو پنجه پام بلند شدم(من گول چشا  کی)بهش نزد خورمیم
ده )گونمو چسبوندم  ب  انتویخودت اطراف  یایتقاص گند کار  دیخوشگل و مظلومت با یاون چشا یول

  ی)سرمو بردم روبه رو رسونمیکاراشوم م یبه گونش و اروم  گفتم(البته نگران نباش اونارو هم به سزا
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و    نییاوردم پا قشی)دستمو از ید یپس م  موی تو…تقاص زندگ یصورتش و تو چشاش نگاه کردم(ول 
 ( دمیمحکم کش زشویلب

 شد  یکی  زشیکلمم با جر دادن بل نیاخر

 نشستم و بهش نگاه کردم  رو مبل رفتم

 کرد یکه پاره شده بود نگاه م زشیبل به

 _دلت خنک شد؟ ایشنت

 +تازه اولشه

 _پس من مجرمم؟ایشنت

 +نه په من  مجرمم

 سمتم  اومد

  یدونیوار گرفت  سمتم(م دیمن مجرمم من خالف کارم )انگشت اشارشو تحد یگی_درست م ایشنت
 بوده؟  یجرم من چ  نی بزرگ تر

   نیی گرفتم پا سرمو

 شتر یب دمیشا   ایبدبخت تر از من   ی+بدبخت کردن ادما

 محکم گرفت و سرمو اورد باال  چونمو

 _نه اشتباه نکن  ایشنت

 سل یبا زیخالف من دلبستن به تو بود دن نی_بزرگ ترایشنت

 ظربان نداش  گهیقلبم د ی حظم حرفش انگار  با

 قرمز بهم زل زد  یچشا با

 تعجب گفتم  با
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 !ی+چ

تقاص   یکس  یخوای من بودم بعد تو م یر ی و انتقام بگ  یس یوا نجایکه باعث شد االن ا یکس_ ایشنت
 زنده بودنته؟  لیپس بده که دل

 

 حرفمو به زبون اوردم   یفکر کردن چیه بدون

 ؟ ییای+پسر چشم در

 گفت(جنتلمنت  هی_)پوزخند زد و با کناایشنت

   دیاز چشم چپم چک یسمج  اشک

  دی کش  ریدوبازه سرم ت  باز

 سرم و چشامو بستم  هی محکم گرفتم  دستامو

 ) منتظر جنگ عقل و قلبت باش( 

 ی پسر چشم آب هیتو بغل  من

 +من نمردم؟ 

 سخته  یلیحرفاي کسي ك  چشماش قشنگه خ دنِ یفهم  _ ایشنت

 یی ایچشم در ی+مرس

 لبخندش 

   یپلکیدور و ور اون پسره نم  گهی_دایشنت 

 چشمم مرور شد تمام حرفاشش   یجلوصحنه ها    تمام
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 [ ای]شنت

 کردم   یلحظه حرفامو هالج چند

 دینبا گفتمیم دینبا

 نگاه کردم   زیدن به

 داد یمحکم گرفته بودو فشار م سرشو

 زانو هام نشستم و دستاشو گرفتم رو

 سرشو  کردی انقدر محکم سرشو گرفته بود که ول نم یول

 با خودت؟  یکنیم ینجور یفدات شم چرا ا …اخهیخوب   زی…. دن زی+دن

 بهم نگاه کرد  هوی

 قرمز و پر از اشک شده بود  صورتش

 برد به سمت گردنش وگلوشو فشار داد دستشو

 گفت  یاروم یصدا با

 _آ..ب زیدن

 بلند شدم و از تو اشپزخونه براش اب اوردم دادم بهش  عیسر

 نفس خورد  هی

 بود  شیشگیدوباره همون مشگل هم باز

 که  رمیازش بگ  وانویل خواستم

 د یکش غی و بلند  ج نی پرت کرد رو زم وانویل

 آتش از اتاق اومد هیگر یصدا   غشیج  یصدا با
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 شد یم  شتریب  شیهر لحظه گر زیدن  یطرف از

 دادنیحالش انگار داشتن قلبمو فشار م دنید با

 دم یبغلم گرفتمش و سرشو بوس تو

 +آروم..آروم باش خوشگلم 

 گزاشت رو بازوم و هلم داد دستاشو

 زد  ادیفر تیپاک کرد و با عصبان  اشکاشو

  نیخستم کرد نی ولم کن دست از سرم بردار م؟ی تو زندگ یبا من ؟ چرا اومد یدار  کاری _چزیدن

 من بکشمت  خوانی+اونا م

 _من مردم بفهم زیدن

 ی زنده ا دوننی+م

 پاک کرد و با پوزخند گفت  اشکاشو

 آره؟  یبهشون گفت  وینه؟ همچ ی_ کار خودتو کردزیدن

 کرد  میطرفه فکر کردنش عصب   هی شویخودخواه نیا

 گرفتم   بازوهاشو

ادم مردرو دوست داشته باشم تو   هیانقدر  تونمیتو دلم بود که باعث شد بفهمن که نم یز یچ هی+نه 
خواستم بکشمت؟    یالک یبکشن؟ فکر کرد یدست یتورو دست  ادیدلم م ی؟ فکر کرد یفکر کرد یچ

 عهده گرفتم تا نکشنت  هی تشویخودم مسئول

 ن یهم یمن  یادم از گذشته  هیتو  نی_باشه باشه فقط همزیدن

 ن؟ ی+)پوزخند زدم(هم 

 هم هست؟ یا گهید زی _اره مگه چزیدن
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 +اره هست

 )رو مبل نشستم و به روبه روم زل زدم( 

 تو سخته یکه درکش برا یحس هی+ 

 پر از التماس و خواهش گفت  یروبه روم زانو زد و با چشا اومد

 سرد باشه! تونهینذار که مجبور شم بهت نشون بدم قلبم چقد م تي ی_  منو تو موقعزیدن

 لحن طلبکارانه بهش گفتم با

البته )بهش   …یلماز یسارس زیرفت تو دن ادمی د ی)نگاهمو ازش گرفتم( اووو ببخشست؟ی+مگه االن ن
 یباش   سلیبا  زیدن هیبا بق   ینگاه کردم(خوب بلد

 ه؟ ی_منظورت چزیدن

 هم بود یرو به رو  قای که صورتامون دق یشدم جور  کینزد  بهش

 ی دون ی+خودت خوب م 

 زانوهاش بلند شدو داد زد یرو از

 ه؟یحرفا چ  نیقصدت از ا چونی _حرفتو رو راست بزن انقدر نپزیدن

 چشاش نگاه کردم  مبل بلند شدم تو یاز رو 

 خودش با داد گفتم مثل

 +که بهت بفهمونم هنوزم عاشقتم

 بست و دستاشو گزاشت رو گوشش  چششو

 ی ستی_ن زیدن

 +هستم 
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 بلند تر کرد  صداشو

 ی ستی_ن زیدن

 متاقبل مثل خودش صدامو بلند تر کردم  منم

 +هستم 

 باز کرد  چشاشو

 که چند قدم عقب رفتم نمیبه س  دیدستاشو کوب محکم

 یییی ستی_ ن زیدن

 که عقب رفتمو برگشتم به جلو و داد زدم یقدم چند

 +هستم 

 و چشاشو محکم بست و داد زد نیبه زم دیمحکم کوب  پاشو

 .. سین  یستین  سی ستین  یستی_ن زیدن

 اوردم یطاقت ن گهید

 و که بهش دارم یحس کنهی باور نم نکهیا طاقت

 له کردن گذشته طاقت

 کنه  یبا من لجباز  گهید خواستمینم

 زدم که شکست    زیبه م یمحکم  یرو برداشتم و ضربه  زی م یرو گلدون

 گردنم   یشکستشو گزاشتم رو ی کهیت

 ی حرفامو باور کن دی+با

 شد   ساکت
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 شد   آروم

 کنم ی _باور مزیدن

 رها کردم   شرویش

 رو گونش کاشتم  یبوسه ا  ناخوداگاه

 نبود یشگیهم زی دن یچشا چشاش

 دادیشترو نشون مگذ زی دن چشاش

 بود که تو قلبم حک شده بود  یسبز  یچشا چشاش

 _ زیدن

 کردم  یبهم نگاه  م یم یلبخند مال با

 نمیبه س  کوبوندی خودشو م قلبم

 دن یجنگ یتو شکمم پروانه ها  م چینبود که ه شیحرف حال  قلبم

 تجربش کرده بودم  شیسال پ 15که  یحس  قایدق

  دمیکشی خجالت م ازش

 اغوشش پنهون کردم که قهقه زد  یتو سرمو

 ی کشی_از من خجالت م ایشنت

 به سوالش ندادم  یحواب

 دور کمرم قرار داد و من تو آغوشش حبس شدم  دستاشو

 چقدر حسرت در آغوش گرفتنتو داشتم یدونی_نمایشنت

 ؟ی+فراموشم نکرد
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 شهیمتے از من همقس هیاما بازم  یمرد کردمی فکر م نکهی، با وجود ا چی_فراموش که نکردم ه ایشنت
 دلتنگت بود 

 از تو اغوشش برداشتم و به چشاش نگاه کردم  سرمو

 نشده  ریبهت بگم تا د زارویچ یسر  هی دی+با

 تکون داد سرشو

   یبخور  یز یچ  هی دی_اما اول باایشنت

 ست ی+گشنم ن

 گشنمه یلی _اما من خایشنت

 که بازوشو گرفتم رفتیبه سمت اشپزخونه م داشت

 ! ینخورد  یز ی+نگو که چ

 _درستهایشنت

 +چرا؟

 قانع کننده بود؟  رفتینم  نیی_چون بدون عشقم غذا از گلوم پاایشنت

 +اوم

 ول کردم اونم رفت تو اشپزخونه  بازوشو

 بود  کیکوچ ی کاناپه  هیتراس  یتو

 شدم  رهینشستم اونجا و به اسمون خ رفتم

 کنم؟ کاریچ دیمن با االن

 عقلم؟ ایسمت قلبم برم  به
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 ]فردا[

 شدم  رهیکه تو دستم بود خ یبخار قهوه ا به

 دارم   شیرو در پ  یروز پر مشغله ا  امروز

 روز اخره  یول

 شهیتموم م   یهمچ فردا

 نفر دور کمرم تپش قلبم رفت باال  هی یاحساس دستا با

 

 کنم  کاریقلبم آخ من با تو چ  آخ

 پشت سرم نگاه کردم به

 ست ین ادتیو  شبی+نگو که د

 شدیاز ذهنم پاک کنه بازم  پاک نم شبیکه د زاشتیاگه حال بدم  انقدر روم اثر م  ی_حتایشنت

 رو لبم جا گرفت  یخداگاه لبخند نا

 ؟ینکرد دارمی_چرا ب ایشنت

   ادی تا خوابت ن یش  داریخواستم خودت ب  میدار ادی+امروز کار ز

 گفت  بچگونه

 _قهوه من کو ایشنت

 کردم  یز یر خنده

   زهی+رو م

 سرشو گزاشت رو شونمو گفت  ایشنت
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 شده   زیتم نجا ی_اووو چقدر اایشنت

  شی+آره خوب ترکونده بود 

 کردی نگاه م وارینگا کردم که  به در و د  بهش

 بشم  تی انکار کار نیا یمن فدا اخ

 دم یگونشو محکم بوس   سادمویپنجه پام وا رو

 چسبوندم به گونش و اروم گفتم  گونمو

 میبر دی+صبحونتو بخور با

 رفتم رون ی اشپزخونه ب از بعد

   ایتو اتاق شنت رفتم

 تخت نگاه کردم  به

 شدیم  یموبه مو تو ذهنم تداع شبید یاتفاقا

 ی چشم اب دمتیدینم چوقتی ه کاش

 . کاش……

 سادم یوا نهیا یرو روبه

 دم یدر اوردم و رو لبام کش  فم ی از ک موی لب مشک رژ

 سرم بستم یباال یاز مچ دستم دراوردم و موهامو  دم اسب کشمو

 رفتم  رونی برداشتم و از اتاق ب  فمویک

 تو اشپزخونه   زفتم

 خورد یگرفته بود و داشت م یرو اپن نشسته بودم و قهوشو دو دست  ایشنت
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 وتهیپسر ک  نیچقدر ا ایخدا

 و دست به بغل گفتم سادمیرو به روش وا رفتم

 ؟ نیحاظر ش  نی+قصد ندار

 کنم یبهش فکر م  دونمی_نمایشنت

 کردم  اخم

 کار دارم  یکل  ای+شنت

 رو ابروهام و با اخم گفت  دیشستش و کش یقهوشو گزاشت رو اپن و  انگشتا نییاپن اومد پا از

 خانومه !واسه من اخم نکنا  ی_آایشنت

 تخس گفتم 

 شه؟یم ی+اخم کنم چ

 وفتهی ب یخوب   یاتفاقا کنمی نم  نی_تضمایشنت

 +اعع؟

 _آره ایشنت

 فرو کردم تو موهاش  سرمو

 بره   ادتی و  نیکنم که تضم ینکن کار  یکار  هی بچه پرو؟   یزنی م نی+واسه من حرف از تضم

 چسبوند به چونم لباشو 

 م ی_من که پاایشنت

 از  موهاش جدا کردم   سرمو

 دور نموند  ایزدم که از چشم شنت یلبخند تک
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 ز ی دستاشو گزاشت پشت سرم رو م دوتا

 _پس تو هم خوشت اومده جوجه!ایشنت

 گفتم  یکردم و جد اخم

 در باش   یجلو گهید قهی دق 10 رم ی+نخ

 رون ی و کنار زدم و از اشپزخونه رفتم ب دستشو

 ساعت بعد[ می]ن

 حضرت بودم   ای نشستم منتظر اول نیساعته تو ماش میبه ن کینزد

 ی دادم به صندل هیبستم و سرمو تک چشامو

   کردمیفکر م وفتهیب  خواستیکه م یتک تک اتفاق  به

 سال بود   14 نیمن تو ا یدوروز آرزو نیا

 ببرمش  شی شکل پ  نیبه بهتر دیبا

 بالخره اومد   دمیباز شدن در فهم یصدا با

 +خوب؟

 مظلوم شده افشیبفهمم ق تونستمیم دنیبدون د  یبسته بودم ول  چشام

 د یبخش_بایشنت

 دم یباز کردم به سمتش چرخ  چشامو

 ؟ یمن و حرص بد ی+)اروم گفتم(دوست دار 

 اد؟ ی_آخه دلم مایشنت

 دم یخند
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 یی حرفا نی+پرو تر از ا

 آتش کجا…. ی… راست دی _)چشمک زد(شاایشنت

 گاز  یو پاموو تا ته گزاشتم رو دم یکش ویادامه حرفشو بگه ترمز دست نزاشتم

 برم رفتم خواستمیکه م  یبه سمت شرکت  عیسر

 کنه  یسپردم ازش نگهدار  یک ی+صبح به 

 *می دیبعد رس  قهیدق 20*

 ؟ یای+با من م

 ام؟ ی_نایشنت

 نداره  ی+فرق

 شد  ادهیهم پ ایشدم که شنت ادهیپ  نیماش از

 سمت شرکت رفتم  به

 بود  یبزرگ   شرکت

 داشت   یادیز یتصورم کارکنا برخالف

 میاسانسور شد سوار

 ا یکه همراهم اورده بودم برداشتم و کولرو پرت کردم تو بغل شنت یمدارک الزم و از کوله ا یسر  هی

 تعجب گفت  با

 کنم؟  کارشی_چ ایشنت

 +نگهش دار 

 بود دراوردم و گزاشتم پشت شلوارم  ای که دست شنت یاز کوله ا اسلحرو
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 دستم کردم   موی مشک  یکش ها دست

 ا ینتش  قهیاز چشمام برداشتم و گزاشت تو  نکمویع

 به؟ ی انقدر کارات عج شهی_هم ایشنت

 بهش کردم   ینگاه مین

 دی+شا

 سادیوا اسانسور

 دستشو گزاشت جلوم  ایشم که شنت ادهیاز اسانسور پ  خواستم

 ؟ یکن  کاری چ یخوای_م ایشنت

 ام ی+)سرد گفتم(منتظر باش تا ب

 کرد  تعجب

 ی منش زیکنار زدم و رفتم سمت م دستشو

 کار دارم  یح یصف ی+با اقا

 _تو جلسه هستن  

   نمشی بب دیکجاس گفتم با ستی+مهم ن

 بهشون اطالع بدم  نی _بزار

 ن یفهم ی حرف منو نم نکهی+نه مثل ا

 ت یریکه نوشته بود مد یسمت اتاق  رفتم

 دنبالم اومد عیسر یمنش

 باز کردم که همه نگاها برگشت سمت من درو
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 بود یمن نگاهم فقط به اون عوض اما

 محکم بستم و…..  درو

 ]سوم شخص جمع[ 

 خواست ی م زیکه دن شدیم  یداشت همون  یهمچ

 آدم بود نیهم از هم شی شروع رسم   نیاول و

 رفت   تیر یمد زی به سمت م زیدن

 نشست  ری مد یروبه رو ز یم یرو

 گفت   یاروم یلیخ  یصدا با

مهندس برد و اروم تر از قبل گفت(اومدم بهشتتو جهنم     کی)سرشو نزد؟یمهندس قالب ی_چطور زیدن
 کنم

 مرده نیا یجلسه   نیامروز مهم تر دونستیم زیدن

 ها  یداد با آلمان  قرار

 شهیشرکت ورشکست م نیاگه لغو بشه ا که

 ها رفت   یبه سمت آلمان زیدن

 اصال مهم نبود  زی دن یاما برا  کردنیبا تعجب نگاش م  همه

 شروع به حرف زدن کرد   یکامل به زبان المان  با تسلط 

 ن؟ یشناسیمرد و م نی(ای_)المانزیدن

 که در اونجا حظور داشت گفت   یزن  تنها
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   میصادر کننده اوران  نیمعتبر تر یفی(مهندس  صح ی_)المان

 خنده ری بلند زد ز زیدن

 گفت  دیسمت همون زن رفت و  با تاک به

 … یراست کننیشما کار م یخودشون برا ی کارا ی(اشتباه نکن اونا فقط برای_)المانزیدن

 همه گفت  روبه

 مهندسه؟ نی(واقعا شما فکر کردی_)المانزیدن

 مرد اون جمع گفت  نیتر مسن

 ست؟ ی(ن ی_)المان

 ست ی(معلومه که نی_)المانزیدن

 که تو اون جمع بود گفت  زی و ت  رکیمرد ز هی

 (ثابت کن یسی_)انگل

 ؟یگیبهشون م یدار  یگفت( چ ت ی با عصبان زی _)از جاش بلند شد و رفت سمت دنیمیصح   مهندس

 زد و رو به همه گفت   یلبخند پر از نفرت زیدن

که دستش بود چند تا عکس با اسناد در اورد   ی!)از پرونده انیخوای(باشه قبوله مدرک می_)المانزیدن
 مدرک   نمی(از یو پرت کرد رو م 

 که ارهیوم بخواست به سمت مدارک هج  مهندس

 مهندس  یها قهیاسلحشو از شلوارش دراورد و گزاشت رو شق زیدن 

 ها گفت  یاز اون المان  یکی

 ن؟ی کن ی م کاری( چ ی_)المان
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 رونیب  نیحاال گم ش ن؟یدی(مدارک و دی_)المانزیدن

 و مهندس مونده بود  زیفقط دن رونیرفتن ب  عیسر همه

 درو قفل کرد   زیدن

 [زی]دن

   دایزدم به پارم زنگ

 شد؟ی+چ

 گربه جون  کنمی حلش م  دمی_تازه رس

 +زود

 ی دخ  ی_اوک

 و قطع کردم   تلفن

 سمت مهندس برگشتم به

 مسخرش فقط ترس بود فقط یاون چشا تو

 ]سوم شخص جمع[ 

 ستاد یرفت و ا یمنش زی به سمت م  ایشنت

 رونیاومدن ب تیری ها از اتاق مد  یبعد آلمان قهیدق چند

 بود   بیا براشون عجبودن ام دهینترس

 وجود نداشت   یبراشون ترس گهیبه مهندس شک کرده بودن پس د اونا

 پا داشت  هیبه طرفشون رفت تا مانع رفتنشون بشه اما مرغ اون ها   عیسر یمنش

 اومد رونیاز اسانسور ب   دایاز رفتن اونا پارم بعد
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 کرد یو ظاهرش توجه همرو به خودش جلب م پیت که

 جلف بود  ای از نظر بعض پشیاما ت دیرسیبه خودش م  یلیخ اون

 رد شد و چشمک زد بهش  ای کنار شنت از

 چشمشو گرفته بود  یاول کار  نیهم از

 ی منش زی سمت م رفت

 شد  انیو  کتشو زد کنار که اسلحش نما سادیا یمنش یبه رو رو

 د یترس  یمنش

 اتاقه یشد که تو  زشیسلحه نگران دنا دنیباد  ایشنت

 زهیدن یدختر دست پرورده  نیکه ا دونستینم

 گفت    یاروم به منش  دایپارم

 چون و چرا وگرنه )به اسلحه اشاره کرد(  ی کن ب   ی_شرکت و خال

 هم سرشو تکون داد و از جاش بلند و داد زد یمنش

 د یمرخص  یهمگ  لهی_شرکت تعطیمنش

 بلند داد زد دایکه پارم وفتادین یاتفاق  چیگذشت و ه  قهیدق چند

 گفت؟  یچ نیدی_مگه نشن

 شد   یبعد شرکت خال قهیدق 10

 رفت   یمنش یو خودش به سمت پشت صندل وتریرو برگردوند به سمت کامپ  یمنش یصندل   دایپارم

 به عهده توعه؟   نای _چکاپ دوربدایپارم

 چک کنم  تونمی_بله منم میمنش
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 ارش ی_زود ب دایپارم

 _چر… یمنش

 _ازت جواب نخواستم  دایپارم

 اورد   نارویقسمت کنترل دورب  عیسر یمنش

 ی بر  یتونیتو هم م گهی_خوب ددایپارم

 _اما… یمنش

 گفتم برو  یهست ی_عجب ادم زبون نفهم  دایپارم

 برداشت و رفت  لشویسرشو تکون دادو وسا یمنش

 فعال کرد   ری غ ناروی نشست و دورب یصندل یرو  دایپارم

 زنگ زد   زیبرداشت و به دن بشیاز ج  شویگوش

 _حله دایپارم

 تمومه  گهید  قهیدق 20  ی_اوک زیدن

 [زی]دن

  بمی گزاشتم تو ج مویگوش

 به سمت مهندس برگشتم

 دادم  لشیلبخند گشاد تحو هی

 +مهندس جون اسلحت کجاس؟ 

 چپ نگام کرد  چپ

 گفتم(اسلحت کجاس؟  ی)اخم کردم و جد یست یرفت مهندس ن  ادمی دی+اوو ببخش 
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 کار؟ ی چ یخوای_م مهندس

 گفتم  رفتمیم  زشیکه به سمت م همونطور

 گردنت  وفتهیخودمو بکشم خونم ب خوامی+م

 کرد ینگا کردم که با تعجب نگام م   بهش

 زدم  شخندین

 حساب دارم  هیتسو هی+نترس 

 نبود   یز یچ یو گشتم ول زیم یها یکشو

 سمتش و بغلش کردم  رفتم

 گوشش گفتم در

 مهندس  فتتمی نوزم ش+من ه

 از پشت شلوارش برداشتم و  از بغلش در اومدم و اسلحرو به سمتش گرفتم  اسلحرو

 نگام کرد  دهیترس

 ؟ یبکن  یخوا ی م کاری_چ مهندس

 ی کرد ای لیکه تو سال ها با خ  یکار  ی+خاله باز 

 نه من روسهی س ری کردم تقص ی_من هرکار مهندس

کردن  یاز تو دست کار  تونمیمتاسفانه نم یول شناسمی جفتتونو خوب م دونمیمهندس م  دونمی+م
   رمیبگ دهیمامان بابامو ناد نیماش

 خورد به مغزش رو زانوهاش افتاد و تمام   ریشد و ت   یکیماشه   دنیاخرم با کش حرف

 پرت کردم سمتش اسلحشو
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 درو قفل کردم و  رونی از ب رونیدرو باز کردم و رفتم ب قفل

 در هل دادم تو ری از ز دیزانو هام نشستم و کل رو

 متعجب شدم  ایو شنت  دایفاصله کم پارم دنیشدم که با د بلند

 خونم به جوش اومد   ییجورا هی

 کنهیم کاری دختر داره چ نیا باز

 [ ای]شنت

 رو به سمت من چرخوند    یرفت اون دختره صندل  یمنش یوقت

 سر تا پا مو برنداز کرد  از

 عروسکاش هاتن  شهی هم زی _اوممم دندختره

 پوزخند مهمون لبم شد  ناخداگاه

 بلند شد به سمت من اومد  یصندل  از

 گزاشت گوشه لبم دستشو

 ؟ی؟ گفتم عروسک ناراحت شد شدیجذاب؟ چ ی زنی_به من پوزخند مدختره

 قدم عقب رفتم  هی تکون دادم و  صورتمو

 و اومد سمتم  دیخند

اون  یکه! عروسکا میندار زی ( نه خوشم اومد ….اما من و دند ی)خند؟یکن ی _از من فرار مدختره
 منم هستن  یعروسکا

 

 تر شد    کینزد بهم
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 اروم گفت  و

 (قلبت بشکنه نمی)انگشتشو فشار داد سمت چپ سنکهیا یتو برا یفی ح  یدونی_اما مدختره

 صورتم   یاورد روبرو صورتشو

   خوردینگاهاش حالم بهم م  از

 و حال بهم زنش  بیعج  ینگاها از

 چه خبره! نجای_ا

 سمت صدا برگشتم به

 سمتمون ومدیبود که با اخم داشت م  زیدن یصدا

 دختره فاصله گرفتم  از

 به اون دختره با اخم گفت  رو

 تنهات گذاشت نه؟   شهینم قهی _دو دقزیدن

 ز یدستشو گزاشت رو شونه دن  دختره

 تحمل کنم  تونمیخوبه نم  یلیخ  یندفع ی_ کلک ادختره

 افتاد   زیدن  یتکون داد که دست دختره از شونه  شونشو

 کاراش نداره  نیاز ا  یکه دل خوش  دیفهم شدیم زی پوزخند دن از

 شد  رهیو به چشمام خ  دیاز دستم قاپ فشو یسمت منو ک  اومد

 دلتو خوش نکن اون فقط مال منه یادی داره ز یفرق اساس هیدفعه  نی_ چون ازیدن

 از چشمام گرفت و به سمت اسانسور رفت  نگاهشو

 ن ی وفتی_راه بزیدن
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 گرفتم و برگردوند منو به سمت خودش  زمویکه اون دختره بل رفتمی به سمت اسانسور م داشتم

 مگه یکارش ی چ ؟یچه فرق ه؟یچ هی_قضدختره

 سور شدم جواب دادن بهش سوار اسان بدون

 وارد اسانسور شد  یعصبان  ی افهیبعد اون دختره هم با ق قهیدق 2

 همکف و زدم  ی طبقه

 شون؟ی_اوردزیدن

 _)سرد گفت(اره دختره

 تو برو اونجا  رسونمیخودمو م گهیساعت د کی تا  ییجا هیبرم  دی_من بازیدن

 ی _اوک دختره

 دستشو گرفت  زی که دن رونی از اسانسور بره ب خواستیدختره م  سادیوا اسانسور

 ی واسه من اخم و تخم کن نم ینب گهیمال تو بشه د  دیبا یتو بخوا ی_فکر نکن هر وقت هرچزیدن

 و رفت  رونی ب  دیکش زیمحکم از دست دن دستشو

 م؟یری +کجا م

 _مطب زیدن

 +چرا 

 ی_قرار شد سوال نپرسزیدن

 

 ساعت بعد[ می]ن

 تو اتاق دکتره   زیدن شهیم یربع  هی حدود
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 بهم نداد یاطالعات  چیه دمیپرس  ی از منش یهرچ

 اومده شی مشگل نفس تنگ یبرا زدمی حدس م  نکهیا با

 کنار در اتاق دکتر  واریدادم به د هیتک

 با عجله در اتاق دکتر و باز کرد  یمنش که

 گرفت یو م زی بود که داشت نبض دن یساله چشم ابرو مشک  30مرد حدودا  هی

 گفت  یرو به منش با اخم  زیدن

 رهیم یچه انتظار  هیاز بق  یبلد نباش  نویتو ا یوجود داره وقت  یخصوص میبه اسم حر یز ی چ هی_زیدن

 ی اخم کن  کیمسئله کوچ هیواسه  ستین ازین میکن یشروع م  نجایگفت_از هم  زی با اخم به دن دکتر

 به من دکتر؟  ید یم  ی_درس زندگزیدن

 برداشت و از مبل بلند شد  فشوی ک زیدن

 ی خودت مراعات کن  دی با میتر ندار یقو نیقرص از ا گهید زی_دن دکتر

 اما باز هم زندست؟   شهیکه بار ها داغون م هیتر از قلب یقو ی_ دکتر چ زیدن

 اره یبالخره کم م ییجا  هیقلب  نی_ادکتر

 هاتون خدانگهدار   هی_ممنون از توصزیدن

 با پوزخند رو بهش گفت  ستادیا  یمنش یرو به رو زیدن

 لطمه نخورده باشه تیبه کار فور  دوارمی_امزیدن

 رو به دکتر گفت   برگشت

  میاانگار که ما زنده  ترسانند، یمارا از مرگ م  گهیم زنه…یم ی_ دکتر شاملو َحرف قشنگزیدن

 بهم نگاه کنه گفت  نکهیاتاق خارج شد و بدون ا از
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 م ی_برزیدن

 [زی]دن

 و بفرسته  شنیلوک  دایدم که پارممنتظر بو نیماش تو

 بود  ای که جالب بود  سکوت شنت یز یچ

 دارم  اجیواقعا به سکوتش احت که

 بختک افتاده تو ذهنم  نیدکتر ا  یحرفا

 |فلش بک| 

 ی کن یخودتو نابود م یدختر دار  شه یروز به روز داره نبضت کند تر م  زی_دن دکتر

 ؟یبد یخوایم  دی_قرص جدزیدن

 کنه یبهت کمک م ییجا هیقرص تا  ی_چه قرصدکتر

 کن دایبرام پ  ستی_مهم نزیدن

 کنم؟  دای_از کجا پدکتر

 ؟ یپرس یاز من م ی_تو دکتر زیدن

 ی بردار  ی انتقام کوفت نیدست از ا دیتو با زی_دن دکتر

 زنده بمونم؟ تونمی_فقط بهم بگو تا دوروز مزیدن

 ی دوروز قانع باش نیبه ا  ستیقرار ن  ی ول یتون ی_آره مدکتر

 هی کاف  نی_خوبه همزیدن

 |حال| 

 ز ی ز…دنی_دن
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 به خودم اومدم  شدیچشمام تکون داده م یکه جلو یدست با

 زاللش نگاه کردم  یاب یچشما به

 شده؟ی+چ

 ی تو حال خودت نبود یزنگ خورد اما انگار  تی _گوشایشنت

 +اره نبودم  

 فرستاده بود شنویبود لوک  داینگاه کردم پارم میگوش به

 به سمت ادرس رفتم عیسر

 ]سوم شخص مفرد[  

 شده بود رفت   امکیپ شیکه برا  یبه آدرس آسمان

 بود نینداشت و تنها حدسش ابت  یحدس چیه

 در برداشت و در را باز کرد ریرا از ز دی، کل امکیپ یگفته  طبق

 شد    وارد

 و کهنه بود  یمیکل قد ییالیو یخونه  کی

 اونجا نرفته  ی سال ها بود کس  انگار

 سر تا سر وجود اسمان رو فرا گرفت  ترس

 مجبور بود  اما

 کرد یارام م  ردیکه شده را بگ  ییها تیتقاص اذ خواهدیم نیابت  نکهیرا با فکر ا  خودش

 را باز کرد در

 دورو اطراف نگاه کرد به
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 تخت دو نفره بود کی فقط

 سرخ پوشانده بودند یرا با گلبرگ ها  شیرو که

 دور کمر آسمان حسار شد  یناگهان دستان و

 ی گوشش زمزمه شد خوش آمد ریز

 ان فرد آشنا بود اما آسمان از ترس حظور ذهن نداش  یصدا

   دیکش غیج  توانستیتا م شیفرد روبه رو دنیو با د برگشت

 شده بود؟…….. رید گرید اما

 [زی]دن

 هماهنگ کرده بود باهام  دایبودم که پارم  یاپارتمان یبه رو دو

 گفتم ایبه شنت رو

 ؟ یای+با من م

 زارم ی _تنهات نمایشنت

 از من ….  یدیشن ی+هرچ

 حرفمو کامل کنم و گفت  نزاشت

 ازت  رنجمی _نمایشنت

 مهمون لبام شد  لبخند

 درو زدم  زنگ

 درو باز کرد  دایپارم

 !؟ یکرد ری_چرا ددایپارم
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 بود  کی+تراف

 منتظرتن  ی_اوکدایپارم

 میوارد خونه شد  ایدر کنار رفت و من و شنت یاز جلو دایپارم

 نشسته بودن یصندل  یمن دو نفر  به پشت رو یبه رو رو

 اد یاشاره کردم که دنبالم ب  ایشنت به

 سمتشون رفتم و رو به روشون نشستم  به

 هم کنارم نشست  ایشنت

 من دو تا دکتر بودن  یبه رو رو

 حق زنده موندن به مامان بابام ندادن  روسیکه بعد از تصادف پدر مادرم به دستور س ییدکترا

 ست؟ یمن براتون اشنا ن  ی افهی+ق

 نه تکون داد یبه شوهرش نگاه کرد و سرشو به معن زنه

 به مرده گفتم  خطاب

 ست؟ یمن برات اشنا ن ی افهی ق ؟ی+شما چ

 با مم مم گفت  مرده

 دونمی_نم

 و پرت کردم جلوشون  دستم  یتو یها پرونده

 د یبرگه ها رنگشون پر دنید با

 ؟ نیدی! ترسدیرنگتون پر  هی+چ

 گفت  زنه
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  می_خانم به خدا ما مجبور شد

 ن؟یبا چقدر قسم کارتونو شکوند  ن؟یو فروخت  ضی مر هی+با چقدر جوون 

 گفت  مرده

 ارد ی لیم کی_

 گفت  یبا هول هولک  زنه

 د یبهمون رحم کن   کنمی _خانم خواهش م

 ن یو شما در حال حاظر ممنوع خروج  سهیپرونده اصلش دست پل نیا ادیاز دستم برنم  ی+متاسفم کار 

 بگه که تلفنم زنگ خورد  یز یاومد چ زنه

 بود  آسمان

 جواب دادم  عیسر

   کردیم هیگر

 مارستانهی ب دیکه بهم زنگ زد و گفت که مروار یمثل همون موقع  قایدق

 شدم  نگران

 آسمان حرف بزن شدهههی+چ

 .... به اون.…. آدرسس ای . با…ی _بآسمان

 رسونمی+االن خودمو م

 و قطع کردم  تلفنم

 

 کردی نگران نگام م ایشنت
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 م یبر  دیعجله کن با ای+شنت

 بلند شد  عیسر ایشنت

 رفتم  دایسمت پارم به

 انجام بدم  رسمی کن من نم ستیکارارو راست و ر  هی+ولشون کن برن خودتم بق

 ه ی_اوکدایپارم

 ]سام[

 به من نگاه کردن  یدرو باز کردم که همه  الیبه و دمیرس

 +سالم

 شد؟ ی_چروسیس

 ن؟ یکرد کاری شماها چ ش یشد  فقط مونده هماهنگ فی+همه کارا رد

 خواستمیشد که م یز یهمون چ یهمچ دمی _منم تازه رسروسیس

 اومد نییاز پله ها پا  صدف

 باهاتون حرف بزنم  دیبا  نی_بشصدف 

 نشسته بودن  روسیو س نیو شرو سانیآ

 نشستم نی کنار شرو منم

 نشست  روس ی هم کنار س صدف

 شده؟ ی_چروسیس

مال  اهی به نام رز س یشرکت معتبر  دونم یاما فقط م هیو چه شکل هیاالن ک دونمی، نم  سلیبا  زی_دنصدف 
   کردهیم اوردم چون با اسم مستعار کار  ری گ یبه سخت نشمیاونه تازه هم
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 شرکت معتبر هم داشته باشه؟  هی تونهیکه تو کار قاچاقه م یکس یعنی_ ن یشرو

 ست یصفر ن ی_احتمالش کمه ولروسیس

 ش؟ ی شناسیم  ینیو بب  ز ی _مامان اگه دنسانیآ

همرنگ باباش مطمعنم….  اره احتمالش هست   یبه خواهر و چشا نقصشی_از شباهتش بصدف 
 بشناسم

 م یباهات رو به رو کن  زوی دن دی+پس با

 قا ی_دقسانیآ

 ؟ی_اگه اون نبود چن یشرو

 ده یخودش لو م ای_اون موقعه شنت صدف 

 پسر کجاس؟   نیا ی_راستروسیس

 کار داشت  کم ی ادی _شب من یشرو

 ؟  یکرد کاری تو چ روسی_سصدف 

 لبخند زد و گفت  روسیس

 عشق و حال   کمی _روسیس

 بهش؟  یکه نرسوند بی_آسصدف 

 کنمینم  نی_ تضم روسیس

 از جاش بلند شد و گفت  صدف

 روس ی تو س ی_اوففف از دست کاراصدف 

 _نگران نباش روسیس
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 [زی]دن

 به ادرس  دمیرس

 خونه باز بود  در

 داقون مواجه شدم یخوته  هیشدم که با  وارد

 دوبرابر شه   میباعث شد نگران نیا

 ه؟ینجور یچرا ا نجای_اایشنت

 افتاده یاتفاق  هی+مطمعنم 

 دمی کش یبلند  غیصحنه رو به روم ج  دنیوارد خونه شدم که با د عیسر

 آسمان دوبرابر بشه ی هیباعث شد گر که

 اتاق شکسته شده بود  لیوسا ی همه

 بدن  بدون لباسخودشو پوشونده بود  کیکوچ یمالفه  هیرو تخت دو نفره با  آسمان

 بود   یخون   تخت

 پخش شده بود نیزم یآسمان پاره رو یلباسا و

 سمت آسمان رفتم  و بغلش کردم  به

 کرد ی م هیگر فقط

 بزنه  یحرف تونهینم تیوعض  نیازش نکردم مطمعنم تو ا یسوال

 گردم ی+االن بر م

 _نرو تروخدا نرو اسمان

 تلفن بزنم  هی دیبا رمینم  جای+ه
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 گفتم ایبه شنت رو

 گردم ی+االن بر م

 سرهنگ و گرفتم یو شماره  رونیخونه رفتم ب  از

 _جانم؟سرهنگ

 ختت ی +کار خودشونو کردن ….بالخره  زهرشونو ر

 ز؟ یدن  شدهههی_چسرهنگ

 کردن  ی+به آسمان دست دراز 

 ؟ ییییی_چسرهنگ

 بفرس  روی ن یسر  هی+لطفا 

 دفعه پر از غم شد  کیسرهنگ  یصدا

 بفرس  شنوی_لوکسرهنگ

 ست یخوب ن ادی؟ حالش ز نیندار یبا آسمان کار  ی+اوک

 مش یببر د ی_متسفانه باسرهنگ

 ست ی + حالش اصال خوب ن 

 کوتاه باشه کنمی م ی_سعسرهنگ

 ام؟یهست منم ب یاز ی+ن

 _نه تو برو به کارات برس سرهنگ

 دنبالش  امی ب نی+باشه کارتون تموم شد بگ

 ارمش یادرس بده م  ستین یاز ی _نسرهنگ
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 +باشه سرهنگ فعال 

 دایسرهنگ فرستادم بعد زنگ زدم به پارم  یبدا  شنویلوک عی قطع کردم و سر تلفنو

 ب؟ یب شدهی_چ

 یکه صبح اومد یبه همون ادرس  اری +آتش ب

 ی _اوک

 ی+با

 ز ی_دن ایشنت

 سمت صدا برگشتم به

 +جانم؟ 

 هیکار ک دونمی_من مایشنت

 گفتم یجد

 ؟ ی+کار ک

  یاما وقت ارنی سر تو ب ییبال خوانی م کردمیمن فکر م   زدیحرف م یز یچ هیاز  روسیس روزی _دایشنت
 منظورش اون بوده  دمیفهم دمیاسمان د

 روسه؟ی کار س یگیم یعنی+ 

 دمیدرصد احتمال م 80_ ایشنت

  ی+هع

 خونه    یتو ختنیر سا یپل قهیدق  10از  بعد

 به طرفم اومد و دستشو گزاشت رو بازوم  سرهنگ
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 _برو دخترم سرهنگ

 ن ینکن تشیاذ تی+مواظبش باش 

 _نگران نباش سرهنگ

 ا ی+شنت

 به طرفم اومد   ایشنت

 می+بر

 کنم و خودش نشست   ینزاشت من رانندگ  ایاما شنت میشد  نیسوار ماش  میرفت

 من؟ یالیو یر ی+امشب م

 که مجبورم  یدون ی_م ایشنت

 دم یرو نشون م  ویدی+فردا بهت اون و

 ال؟ یو یای_م ایشنت

 ام ی+اره هر موقعه رفتن بگو ب

 _باشه ایشنت

 [ ای]شنت

 مواجه شدم  سانیعصبناک آ یرو باز کردم که با چهره  الیو در

 گه ید یموقعه  هی یبزار برا  یجرو بحث کن یخوای لطفا اگه م کنلی سرم درد م سانی+آ

 _حق داره صدف 

 مبل بلند شد یاز رو صدف

 ن یبش ای ب میوقته منتظرت بود یل ی_خصدف 
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 از مبال نشستم همه بودن یک ی یرو

 باز نشه  هیقض  نیبه ا سی پل یتا پا می دقت کن  یلیخ  دیفقط با لهیتکم ی_همچ سام

 _نگران اون نباش روسیس

 ام ی_فردا منم مصدف 

 !خطرناکه  یا ی _مامانم چرا مسانیا

 ام یب  دی_باصدف 

 م؟ یکن کار ی چ دی+فردا با

   یکش ی و م زی _دنروسیس

 درسته؟ میروز مزخرف و تجربه کن هی_فردا قراره دوباره ن یشرو

 _متسفانه روسیس

  کنهیم یخودش زندگ یبرا یبعدش هرکس گهید نهیمهم ا دی_نگران نباش صدف 

 [زی]دن

 ا یشنت یالیاومدن و  نیبود که سرهنگ با ژوب  12حدودا   ساعت

 انیب  دیسرهنگ گفت با  یباال بود ول  سکشیر نکهیبا ا  نجایا ادیگفته بود که امشب نم ایشنت

 بودن  دهیو آتش تو اتاق خواب آسمان

 

 رو به روم زل زدم یکاناپه نشستم و به برگه ها یرو

 ه؟ یکاف نای+ا

 یرفته دادگستر   شیتو پروندس بق نای_انیژوب
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 ؟ یکن  کاریچ یخوای_فردا مسرهنگ

 کنم ی تموم م وی+همچ

 ی نفرو کشت هیامروز   دمی_شن سرهنگ

 +حقش بود 

 سرم داد زد یعصب  سرهنگ

 _مگه نگفتم دستتو به خون الوده نکنسرهنگ

 +مجبور بودم 

 درستش کنم ! تونمیمن نم  یکن  یاشتباه نیاگه فردا همچ زی _دنسرهنگ

 کنم ی+نم

 شمی م وونهیاز دست تو اخر سر د  زی _دنسرهنگ

 اد؟ی+فردا اون م

 _ اره سرهنگ

 +خوبه 

 میکن ی فردا صبح زود اونجارو محاصره م ممی _من و تنیژوب

 ن ی+مواظب باش

 ؟ ی_اسمان و آتش چسرهنگ

 اون جاشون امنه  شی سپردم ببرتشون تهران پ نی+به ابت

 ی_خوب کردسرهنگ

 شه؟یتموم م  ی_جدا فردا همچ نیژوب
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 سخت شد  ی+اره اما چقدر ساده همه چ

 ه؟ی_منظورت چ سرهنگ

 چقدر  ادما بد شدن  نهی+ منظورم ا

 خطر شدن یمرده ب یروزا فقط ادما نیا_  نیژوب

 [ ای]شنت

 ساعت بود که منتظر بودم همه برن  دو

 رفتنیمگه م اما

 ال یو ادیکه ب  زیکه مطمعن شدم رفتن زنگ زدم به دن قهیاز ده دق بعد

 ربع بعد درو زدن  هی

 باز کردم  درو

 خود شدمو محکم در آغوش گرفتمش  یناخوداگاه از خود ب دنشید با

 اروم گفتم یلیخ

ارزه به   یم نیا وکردم تا دوست داشته باشم   داتیپ یزندگ  نیا یها یشلوغ وسط  که خوبه چقدر+ 
 سخت  یروزا نیا یهمه 

 از تو اغوشم برداشت و تو چشام نگاه کرد سرشو

 رم یگبه دل ن یدیاز زبون من شن ی_امروز هرچزیدن

 یبهم بد یقول هی دی+اول با

 ؟ ی _چه قولزیدن

 باشه؟  ینزن بیبه خودت اس یطی شرا چی+تحت ه
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 قول ندم؟  شهی_مزیدن

 +لطفا!

 دم ی_قول مزیدن

  دمی بوس  قیعم  شویشونیپ

 ر ی_بگزیدن

 گرفت سمت من  دستشو

 فلش تو دستش بود کی

 ه؟یچ نی+ا

 منتظرتم  نی که قولشو بهت دادم برو بب یز ی _همون چزیدن

 از دستش گرفتم و سرم و تکون دادم  فلشو

 تو اتاقم  رفتم

 باز کردم و فلش و بهش زدم  لبتابمو

 داخل فلش بود ویدیو هی

 کردم و……  بازش

 [زی]دن

 اومد از مبل بلند شدم که در باز شد یدر ورود دی چرخوندن کل  یمبل نشسته بودم که صدا رو

 داخل اومد

 شناختمش ینم

 اما



 عشق  یزمایکار

239 
 

 نفر باشه  هیمتعلق به  تونه یچشما فقط م نیا

 صدف   ففط

 

 ]سوم شخص مفرد[ 

 نماند  یاش باق  نهی در س یفرد رو به روش نفس  دنیبا د  صدف

 دهیدختر را ند نیسال است که ا  14است او  درست

 دارد خوب خواهر و عشق اش را به خاطر اما

 را دارد  شی بای اش و ظاهر خواهر ز یمیکه چشمان عشق قد یدختر 

 آن ها نباشد  یدختر بچه  نیا شودیم مگر

 ان دختر ترس سر تا سر وجودش را فرا گرفت  یچشم ها دنید با

 دادیان دختر مثل پدرش فقط و فقط نفرت را نشان م یها چشم

 شوهر خواهرت   یبه خونه  ی_خاله جون خوش اومدزیدن

 را  به صدف زد   یینها یحرف ضربه   نیبا ا  زیدن و

 خورد یو فقط افسوس م  زفقطیدن

  شی فرد روبه رو نکهیا از

 ادم شده است  نی تر رحمیب

که االن   یکردی حسادت م هی_تو از اول دلت سنگ بود  تو از اول ذاتت خراب بود به ذات خوب بقزیدن
 هر که فقط ورق و سوراخ ميكنه مثل يه خودكار بي جو یشد نه،یوعضت ا

 پدر و مادرت  شی پ  یر ی_تو هم مصدف 
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 شدیتر م  ک یقدم به قدم به صدف نزد زیدن

سرتو باال   یاما )تو چشماش زل زد( تو جلوشون چجور  ستیمنکرش ن  ی_اونکه صد البته ،کسزیدن
 ! یر یگیم

 به صدف نگاه کرد  شهیتر از هم  نیاومد و خشمگ نیی از پله ها پا ایشنت

 ؟ یکنی م کاری چ نجایا ای _شنتصدف 

 و گفت  ستادی ا زیبه دن  کینزد ایشنت

 دم ینگاه کرد(که فهم زی )به دندمیفهم ی م دیرو با  زایچ یسر  هی_ایشنت

 ارام بود  اریاو بس  لحن

 ارامش پس از طوفان است  نیا  اما

 صدف را کنار زد و از در خارج شد   زیدن

 ساعت بعد[ کی]

 شدن دروغ ها بودند  یهمه در محل قربان  ساعد بعد کی

 به عشق پنهانش  دنی دل خوش به رس سام

 ماجرا  نیدل خوش به تمام شدن ا نیشرو

 عشقش  یدوباره  داری دل خوش به د هانیآ

 که عاشقشه یدل خوش به کس سانیآ

 ی راه عاشق  نیا انی دل خوش به پا صدف

 دل خوش به شکست دادن عشق روسیس

 دل خوش به قلب عاشقش  ایشنت
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 تنها و تنها به فکر انتقام بود   زیدن و

با طناب دست و پاش   یصندل  کی  یکردن و رو  هوششی ب  نیبه مکان سام و شرو زی محض ورود دن به
 رو بستن 

   شیکه قبل از کشتن فرد روبه رو یقرار دادن با اسلحه ا شی را رو به رو  ایشنت

 کرد ی قلبش را خاک م دیبا

 بود زیکه از دور نزاره گر همچ  یمرد و

 [زی]دن

 چشامامو باز کردم  یدیاحساس سر درد شد  با

 دم یاسلحه به دست روبه روم د ارویشنت که

 سرد و خشن بود  ظاهرش

 اما

 نکرده بود یفرق چشماش

حرف زدن بهم    یکه رو دهنم بود و اجازه  یدست و پام رو حرکت بدم و چسب   تونمینم نکهیحس ا با
 کنن ی م یکه نقششون رو دارن عمل  دمیفهم  دادینم

 راحت  التی خ نکهیا یزل زدم که چشماشو باز و بسته کرد به نشونه  ایبه شنت یعصبان 

 ( شب ی)پر

 پاهام  یغذاشو تموم کرد و سرش و گزاشت رو  ایشنت

 م یف بزنحر   یخواستی_م ایشنت

 +آره

 شنوم ی_م ایشنت
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 کشته درسته؟ یپدر و مادرت رو واقعا ک ی بفهم یخوایم ی+گفت

 _درستهایشنت

 بهت  گمی+من م

 _ خوب بگو ایشنت

 +االن نه به وقتش

 ؟ یحرف بزن یخواستیم  ی_پس راجب چایشنت

 ی +اونا بهت گفتن که پس فردا منو بکش

 کنم ی نم نکارویمن ا  ی_درسته ولایشنت

 ی بکن دی+با

 بهم گفت  یپام برداشت و جد یو از دو سرش

 من بکشمت؟  یخوای؟ م هی_منظورت چایشنت

 +آره

 گونه هاش  یچشماش زل زدم و دستامو گزاشتم رو تو

 اونا شک نکنن  نکهیا ی+اما فقط برا

 دادم   حیتوض   ویگوشش همچ در

 زد  یلبخند که

 |حال| 

 دهنمو بکنه  یاشاره کرد تا چسب رو هانیبه آ  ایشنت
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خودشو داد  یدستامو  باز کرد و اسلحه  نهینب  یکه کس یجور  زیر یچاقو هیو با   کیاومد نزد هانیا
 دهنمو کند   یبهم و بعد چسب رو

 اروم گفت  یلیخ  یمحکم کند ول یلیخ  نامرد

 د ی_ببخشهانیآ

 و پاهامم باز کرد   نیانداخت زم داشویکل بعد

 ستادیا ا یشنت شیرفت پ  هانیآ

 من و چونمو محکم گرفت  یاومد رو به رو  روسیس

 ؟ ینامرد من قیرف ی_پس تو بچه  روسیس

 زدم   پوزخند

 من  ینه بابا  یی+نامرد تو

 قاش یبه رف ؟ی به ک یدون یکار بود م  انت یبود که خ ی_نه اتفاقا پدر تو کسروسیس 

 و پوچ محکوم شد   چیبود  که سر ه  ی+ پدر من کس

 د یخند بلند

 _جوکات قشنگه  روسیس

 صدف   شی ول کرد و پ چونمو

 سرشو تکون داد ایشنت

 ا یشنت ی قهیحرکت اسلحرو  نشونه گرفتم رو شق  هیپامو تکون دادمو با  دستو

 شد یباورش نم  ایشنت

 سانیهمشون اصلحشونو گرفتن سمت من به جز صدف و آ یحرکت ناگهان  هی تو
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 من یاومد  تو فاصله دومتر   صدف

 گناهه  ی_چرا اون؟ اونکه بصدف 

 زدم   پوزخند

 ؟ ی… بزار سوال خودتو از خودت بپرسم .. چرا پدرمو کشت  یکارو کرد نی +جالبه تو خودتم هم

 _چون عاشقش بودمصدف 

 با کارات  یسوال برد ر ی+تو عشق و ز

 _من نکشتمش ، غرورم کشتش صدف 

 +غرور؟ دشمن عشق!

 ی تا قدرت غرور رو بفهم  یشده باش ری تحق دی_  باصدف 

 +حرفات مثل هق هق نوزاد،   نامفهومه 

 د؟ ید یمنو ک  یایمنو ،مهربون  یای_خوب صدف 

 ساکت باش  یمهربون باش  یتون ی( القل  اگه نمدمی)بلند خند؟ی+مهربون 

 تو دختر؟  هی_دردت چ صدف 

 _دردش گذشتش 

 به سمت صدا  برگشتم

 اومد  بالخره

 انیدا ییدا

 شد یتر م  نیهر لحظه غمگ  برادرش چهرش دنیبا د  صدف
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 _زند.. صدف 

 یبه منم رحم نکرد ی_آره من زندم ، تو حتانیدا

 _من نکشتمت صدف 

 _من کشتمسانیا

 نگاه کردم  سانیآ به

    دیلرزیم دستاش

 کرد یتو چشماش فوران م  ترس

 تو شکمم ؟  یکه چاقو رو فرو کرد ی_پس تو بودانیدا

 تو تو …  ؟ی کرد کاری _تو چصدف 

 د ی_ببخشسانیآ

 ؟یکرد تی ترب ینجور یرو به صدف گفتم(دخترتو ا دمیقتل؟)خند یبرا دیخشی+ب

 ا یگرفتم دوباره سمت شنت  اسلحمو

به دست  دی….. من نه غم از دست دادن دارم نه ام  نیرحم کرد ی…. منو ب  نینابود کرد  موی+زندگ
 آوردن 

 شد   هدیگلوله شن کی شل یو صدا ایشنت یجلو  دیپر سانیبکشم که ا خواستمیم ماشرو

 نی گوشام و نشستم رو زم  یگزاشتم رو دستامو

 بعد قهیدق چند

 باز کردم  چشمامو

 افتاده بود  ایتو بغل شنت سانیا
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 خون  رو دنبال کردم  رد

 خورده بود تعجب کردم  سانی قلب آ یکی که نزد یر ی ت دنیبا د 

 نکردم  کیشل من

 پس 

 ک ی شل یک

 کرد؟ 

 پشت سرم نگاه کردم به

 بردم که پوزخند به لب داشت  یآدم از گذشته پ نیبه هفتم  نی به شباهت آبت یمرد دنید با

 اومدن داخل  سایپل

 و سرهنگ هم اومدن نیژوب

 لب زد  ایشنت

 یکرد کاری_چ

 کرد ی تر م جیامبوالنس منو گ  یصدا

 کردن  ریو دستگ روسیو صدف و س سام

 ببرنش گفتم  نکهیبه سام قبل از ا رو

 یبود یمنتظر تقاصشم م دیبا یمن دور برگردون نداشت اگه دورم زد هی+ زندگ

 و به من دست بند زدن سرهنگ رو به من گفت  دنیاصلحرو دست من د سایپل

 ینکرد  کیتو شل  دونمیداره من م نیدورب  نجای_نگران نباش اسرهنگ

 بلندم کردن و من به سمت در کشوندن  نیزم از
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 نگاه کردم   ای اخر به شنت ی لحظه

 بود ی چشاش فقط نگران  تو

 شد  ریقطره اشک از چشمام سراز هیخوداگاه  نا

 شد  ینجور یکه ا شدیچ

 ]دوسال بعد[

 مالقات نشستم یصندل یرو

 رو برداشتم یگوش

 +سالم

 ؟ ی_خوب نیدیآ

 +ممنون

 ؟یدی_منو بخش نیدیآ

 ن ی بهم نگفت لشوی+بعد دوسال هنوز دل

 گم ی_امروز منیدیا

 شنومی+م

  یزمایکه بود کار یبزار اما هرچ ی روش بزار  یخوایم یحاال هر اسم  یباز  نیسرنوشت ، ا نی_انیدیآ
قصه  نی منم تو ا ستین  بیخودش ،خوب عج ی وهیبه ش  یعشق بود  همه عاشق بودن اما هرکس

خودشو  سانیکه ا دمید یبه من نگاه هم نکرد من وقت   چوقتی عاشق بودم عاشق صدف اما ه
درک کنه من برعکس همتون   زشوی مرگ عز خواستمی کردم ، چون م کیشل  ای نتش یانداخت جلو

خودشون عذابشون بدم من با قلبش عذابش دادم دخترم من و ببخش منم  یبا کارا خواستمینم
 دنبال انتقامم بودم 

 اجرتون با خدا   ستمین یا یمن کار  میما هممون عاشق بود نیگی+راست م
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 کنه؟ ی م کاری سوال پسرم چ هی_ممنون دخترم فقط نیدیآ

ماها پاک تر بود با وجود  یبگم عشقش از همه  تونمی داره و به جرعت م یدل پاک یلی +پسر شما خ
 یکه سر اسمان اومد باز وفادار به عشقش موند باهم ازدواج کردم االنم آسمان حاملس دار   یاتفاق

 خان   نیدیآ یشینوه دار م

 زد  یلبخند نیدیا

 _ خوشبخت بشننیدیا

 ن؟ یندار ی+کار 

 مالقاتم خدانگهدارت  ی_نه دخترم ممنون که اومدنیدیا

 +خدانگهدار 

 رون ی زندان اومدم ب از

 روندم  انیدا ییشدم و به سمت خونه دا نمی ماش سوار

 کردم یفکر م  نید یراه به حرف عمو ا تو

 عشق خاص   یعشق به معن  یزمایکار

 قشنگ چقدر

 عشق پدر مادرم  مثل

 ا یعشق پدر و مادر شنت مثل

 سرانجام داشته باشه  میکردی خودمونم فکر نم  یکه حت ای عشق من به شنت  مثل

 ما  یمثل عشق همه  و

 ییدا یبه خونه  دمیرس

 جواب داد نی درو زدم که شرو زنگ
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 _بله ن یشرو

   نی+منم شرو

 _شما؟ ن یشرو

 ار یدر ن  یمسخره باز  نی+شرو

 دارم؟  ی_خانم من با شما شوخن یشرو

 دماا یرو نشونت م  یتو شوخ  امیب  نی+شرو

 خانم  یگیم یچ نمی تو بب ای _اوا بن یشرو

 ست یآدم بشو ن نی کاراش ا نیدست ا از

 بغلم   دیتو که آتش  پر رفتم

 دوسالش شده بود دیمروار ادگاریکوچولوم  پسر

 ن یگزاشتمش رو زم دمیبوس گونشو

 از اون اتفاقا  بعد

 گناهم  یاثبات کرد که من ب سرهنگ

 براش گرفت به حبس ابد محکوم شد  انیدا ییکه دا ییها فیاعدام شد و صدف هم با تخف روسیس

 رفت  ایدن نیو از ا دینکش مارستانی به ب  سانیا دخترشون

 نگاه کردم  ادیلب هام ب یاز ته دل رو یکه مدت هاس باعث شدن خنده  یجمع به

 ساله دارن کیپسر   هیو االن  دیرس انیدا یی دا یعنیبه عشق در نگاه اولش  هانیآ

 لحظه آسمان رو تنها نزاشت   کی یهم حت نیابت

 اس یدن  یزن ها نیجزو خوشبخت تر اسمان
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 لوسش کرده یاز هروقت شتریب  نیاالن که حاملس و ابت مخصوصا

 نامزد کردن  خواهش و اسرار یهم با کل دایو پارم  نیشرو

لحظه ارامش داشته  کی نیشرو  زاشتیکه نم  دایپارم  یها یطونی دوست داشتن اما امان از ش همو
 باشه 

 من  و

 نگاه کردم  میپسر که االن شده مرد زندگ به

 نشده یخبر   یقبل زی باهاش ازدواج کردم از اون دن یوقت از

 تراس   یتو  رفتم

 دم یکش یق یبستم و نفس عم چشمامو

کرده   سیمادرم دور از چشم همه تاس یکه پدرم برا یبعد بستن اون پرونده به کار خودم تو شرکت من
 بود ادامه دادم 

 ی لباس رز مشک یطراح  شرکت

  جهیمن خوب بشه و البته نت یعصب  یمار یکرد که ب یهر کار  ای ثابت شد شنت م یگناه یب  نکهیاز ل بعد
 هم داد و من کامال خوب شدم

 

 فوت کرد  ییهوا یبر اثر صانحه  هیود ،چند ماه بعد از اون قضخلبان ب ادوارد

 آتش زد   یهم بعد از مرگ ادوارد اسم خودشو تو شناسنامه  ایشنت

 دور کمرم چشمامو باز کردم  یکس یاحساس گره خوردن دستا با

 استشمام عطرش  قلبم به تپش وادار شد   با

   یباش  میناراحت لیاگه خودت دل   ی(حت دی)گونمو بوس  ی_تو هنوزم باعث لبخند من ایشنت
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 که تو دستش بود رو به طرفم گرفت  یو برگدوند و گل من

 رز قرمز   گل

 خون اومد یرفت تو دستم و  از اون زخم کوچولو کل   غشیو گرفتم که ت گل

 نگاه کردم ایاخم به شنت  با

 رمیبگ  غیبدون ت  دینبود با  ادمی دی_ببخشایشنت

 گفتم یعصب

 ! ااااااای+شنت

 کنم  دایپ  دیراه حل جد هی دی_پس بااینتش

   دمیخند بلند

 گفتم کردی که با تعجب نگاهم م قهیاز چند دق بعد

  ستمیجز تو بلد ن  یا گهیاخه من راه د ،ییایدن  ی+تو تموم راه حل ها

 چسبود  م یشونیبه پ  شویشونیپ

 من ی وونهی_دایشنت

 

 

 عشق(  یزمای)کار
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