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 :خالصه

 با شروعش كه شد،داستانى داستان يه دستخوش زندگيم كه بود سالم پنج و بيست

 .شد تو اسم با هم پايانش و تو اسم

 داستان شروع همين و شهمى آشنا پسر يه با تصادف يه طى كه دخترى داستان

 .اوست

 

 هماهنگ باهام شاگردام بقيه و رقصيدن به كردم شروع و كردم بلندتر را آهنگ

 هابچه هاىناله كردم،صداىمى عوض را حركات و زدممى داد بلند صداى شدن،با

 زمين پهن شونهمه تا بود كافى من حرف همين و كردم استراحت اعالم كه شد بلند

 .بشن خورده زخم ارتش يه شبيه و بشن

 را آهنگ دوباره و كردم نچ نچ و دادم تكون طرفين به سرمو و كردم كوتاهى ىخنده

 :گفتم و كردم پلى

 .كنيممى شروع دوباره ، کافیه استراحت ديگه خب -

 .نيست خيالى البته كه بشنوم هاشونو نفرين صداى تونستممى گممى جرعت به

 يه از بعد و كردمو عوض را لباسام اون از بعد و كشيد طول كالسم ساعتى يك

 و انداختم وتخل خيابون به بيرون؛نگاهى زدم باشگاه از هابچه از سرسرى خداحافظى

 خواب من كردىمى بهر شانس داشتى وقتى خدايا)  گفتم خودم با و كشيدم پوفى

 (بودم؟
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 يه و آوردم در را رفتم،هندزفريم خونه سمت به روپياده توى و شدم رد خيابون از كالفه

 .پايين انداختم سرمو كردم پلى آهنگ

 و آوردم در كفشامو و وندمچرخ در ىدستگيره توى و آوردم در كيفم توى از كليدامو

 از و رفتم يخچال سمت به و مبل روى انداختم هم را گوشه،مانتوم يه كردم پرتشون

 .خوردن به كردم شروع و برداشتم تيكه يه هندونه ظرف داخل

 با آدم اصل در خودم من ندارم،ولى نظم به كارى خيلى كنممى زندگى مجردى چون

 گهمى هميشه باشى؛مامانم مرتب نيست حسش رفيقام از يكى قول به ولى نظميم

 لبخند فقط حرفش برابر در هميشه من كه شىمى فاسد خونه اين تو روز يه تو دختر

 .زنممى

 تغيیر حموم سمت به را مقصدم و كردم عوض را لباسام و رفتم خوابم اتاق سمت به

 روى گذاشتم موحول و كاله و بيرون زدم حموم از خودم كردن شورگربه از بعد و دادم

 و رفتم آشپزخانه سمت به بود هماهنگ( شكيرا) موزيك با كه عشوه و رقص با و سرم

 و آوردم در را خوشمزم هاىبيسكوييت كابينت داخل از و كردم روشن را كترى زير

 خورد،به زنگ گوشيمم وضعيت همين توى دهنم؛ توى گذاشتم جا يه تاييشونو چند

 .كردم پلى و شكفت گلم از گل ذينآ اسم ديدن با و رفتم سمتش

 .افلو -

 آذينو جواب چطور االن ، دهنمه تو بيسكوييت تا شش كه نبود حواسم اصال

 دادم؟مى

 :گفت باريدمى ازش تعجب كه صدايى با آذين

 زنى؟مى حرف اينجورى چرا تو ، سالم -
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 !فولممى سيكوبيت عالم افه -

 :گفت شد بيشتر تلفن پشت از آذين ىخنده صداى حرفم همين

 .تو اىديوونه خــــــه -

 .بدم جوابشو تونستم و شد تموم بيسكوييت اين باالخره

 خبر؟ چه عمته ديوونه -

 .بگم گفتم بگيره امتحان فردا خوادمى دارمنش استاد بگم سالمتى،زنگيدم -

 كنى؟مى شوخى-

 .نه -

 بدى؟ خبر بايد االن -

 .فهميدم سهيل از االن خودمم -

 بارى؟ كارى باش ــــــوفهــ -

 .فعال -

 يكى گيره؟مى امتحان چقدر آدم مگه ، ديگه گاوه)  گفتم و كردم قطع را گوشى

 دلمون بده درس يكم گيرىمى امتحان كه قدر اين حسابى مرد آخه بگه نيست

 (شه خوش

 خاموش را كترى زير و كردم قطع را آهنگ ؛ شد تموم انگار دفعه يه خوشيم ىهمه

 .خوندن درس به كردم شروع و آوردم در زيستمو رفتم؛كتاباى اتاقم سمت به و كردم

 .شدم هوشبى واقعى معناى به اينكه تا خوندم درس ساعتى هفت شيش نزديك
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 ما بخونم،آخه درس تهران بيام كه كنم راضی خانوادمو تونستم سختى به من

 درس ودمونخ شهر تو حتما داريم؛بايد را مشكل همين هميشه ترك دختراى

 خودمه حرف حرف ،هميشهرمنمى زور باال وقتهيچ من ولى اشتباهه خب كه بخونيم

 .كنم كار و بخونم درس ديگه شهر يه توى تونممى كه هست همينم خاطر به ،

 به و كردم عوض آبى شلوارك و تاپ دست يه با حولمو و رفتم لباسيم كمد سمت به

 .خــــــه اوناس دست كه ما یاجازه ته،البدادم خواب ىاجازه خستم چشماى

 روى گذاشتم و برداشتم كناريمو شدم،بالشت بلند خواب از گوشيم صداى با صبح

 خواب از ترس با بعد دقيقه ده حدودا. خوابيدم گرفتم زنگ صداى به توجهبى و سرم

 دستشويى سمت به كنان غر غر و زدم بلندى جيغ ٨:٣٠ ساعت ديدن با و شدم بلند

 .زدممى بد حرف دارمنش به هم سر پشت و كردم عوض لباسامو م،سريعرفت

 .افتادم راه دانشگاه سمت به تاكسى گرفتن از بعد و بيرون زدم خونه از

 بزنيد؟ كولرو شهآقا،مى ببخشيد-

 !خوبى اين به هوا كولر؟-

 .درجس ٤٧ خوبه؟ كجا هواش آقا -

 :گفت و يرونب داد دستشو و پايین داد را شيشه تاكسى راننده

 .بشه سرد قدر اين تهران نداشته امكان اصال سرده هم خيلى هوا!نه -

 :گفتم و كشيدم هوفى

 .كن روشن كنممى حسابش -

 :گفت و باال داد را شيشه من حرف شنيدن با راننده
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 .شده گرم اينقدر هوا اصال شده نازك تأزگيا اوزون اليه-

 .زدم زل رمسي به و خنديدم راننده ىساده رفتار به

 :گفت راننده كه بوديم راه توى اىدقيقه چند

 .رسيديم -

 :پرسيدم و شدم پياده ماشين از

 شد؟ چقدر -

 .تؤمن پانزده -

 .نزدى تربيش كولر يه بابا خبرته چه-

 .هس كه همينه-

 :گفتم و بهش دادم آوردم در جيبم از تومنى ده تراول يه

 .سالمت دادم،به بهت همينم كن شكر را خدا برو -

 :گفت و كشيد هوفى راننده

 .خدافظ -

  

 دادنا؟ پز اين به چه را تو شلقم اخه) گفتم خودم با و كردم نگاه ماشينش به حرص با

 حرف حال در( هيچ ديگه كه دنبالم ميومدى بنز با كردى،اگه روشن كولر يه حاال خوبه

 ديدن با و شتمگذاشت،برگ مشونه روى دست نفر يه پشت از كه بودم خودم با زدن

 :گفتم و كردم بغلش عشوه با و شكفت گلم از گل آذين
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 !سالم زندگى اى سالم سالم -

 :گفتمى همزمان و كردمى نگاه من ىگانه بچه رفتارهاى به زده حيرت آذين

 .جوجو سالم-

 .جوجو_

 .هانى جوجو آره -

 .شدى نچسب گشتى دالرام اين با باز اه اه -

 .دىنمى محل كه شما واال بگم چى -

 .ديمنمى محل باكالسا آدم ما ديگه آره -

 .ديوونه -

 دانشگاه روز اولين از. اومد سمتمون به دور از احمدى كه زدممى حرف آذين با داشتم

 اون به شونه يه تونىنمى كه تو آخه بگه بهش نيست ميومد،يكى بدم بشر اين از من

 !معمارى اومدى چى واس بزنى موهات

 كجاس؟ تا ،امتحانشدم مزاحم شيدببخ سالم -

 اىمدرسه بچه ،مثلپوكيديم خنده شدت از آذين و ،مناحمدى حرف اين گفتن با

 .كجاس تا امتحان پرسهمى مياد

 يه گفتن با بشه ترمضحک شهمى باعث موندنش تربيش ديد وقتى احمدى

 گو و گفت به شروع آذين با طريقى يه از كردمى سعی ،هميشهرفت ببخشيد

 بنويسم مشكى خودكار با من نظرتون به گهمى اومده دفعه يه داشتيم مورد حتى!كنه

 آبى؟ يا
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 .،قرمزكدوم هيچ: گفت نياورد كم هم آذين

 آخه بگه نيست هم بود،يكى دستش قرمز خودكار همش احمدى بعد به روز اون از

 تريشب بردار،اينجورى حسابى درست قدم يه مياد خوشت ازش من،اگه برادر

 .مضحكى

 امتحان كل كه زديم حرف درى هر از زدم،اينقدر حرف آذين با امتحان ساعت تا

 .نى مهم بقيش هست تقلب وقتى تا نيست خيالى رفت،ولى يادمون

 ورق به كردم شروع و آوردم در كالسورمو و نشستم كالس هاىصندلى از يكى روى

 .بشه كوچيك ىدوره يه تا زدن

 .پرسى احوال و سالم سيل با شد هماهنگ حركت همين و شد كالس وارد استاد

 شب تا صبح از گفتمى يكى! لغو واسه تمنا و خواهش سيل با كنينمى اشتباه نه

 يه كى هر كه بگه واستون جونم بود؛خالصه مريض بچش گفتمى بوده،يكى سركار

 .گفتمى چى

 :گفت و انداخت كالس كل به نگاهى دارمنش استاد

 .كنيممى بازى هستش با عمره يه ما خورينمى شما كه ىخرماي اين -

 :گفت و شد بلند ميز روى از استاد اينكه تا شد سكوت در غرق كالس

 .گيرممى بعد ىهفته نداره اىمسئله -

 .آخيش: گفتن زمان هم كالس كل

 !نيست حق اين خونديم خيلى ما ولى استاد: احمدى

 !مطمعنى؟: دارمنش استاد
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 .نگيرين امتحان كه نخونديم اينقدر هم بگيرين،ما امروز بود قرار استاد بله: احمدی

 .آورد بيرون را هابرگه كيفش داخل از و گفت اىباشه استاد

 شهنمى كاريش ديگه.انداختيم( بوق) احمدى به نگاهى كشت قصد به هممون

 .نبوديم امان در ما اين بازياى خنگ دست از كرد،هميشه

 روش انداختم،چيزى برگه به گذاشت،نگاهى سفيد آچار يه ميز هر روى استاد

 بيرون،فرصتو زد كالس از كه كو سواال پس استاد بپرسم خواستم. بود ننوشته

 :گفتم و كردم پرتاب احمدى سمت به سنگينمو كيف و دونستم غنيمت

 .سرت تو آشغاله سطل هرچى كنم عرض چه كه خاك -

 .بابا برو: كرد اشاره دست با و انداخت بهم نگاهى گله با احمدى

 بزيش پشم موهاى توى كه كردم پرت سمتش به خودكارمو بار اين و نياوردم كم منم

 كرد گير

 .هوا رو رفت كالس و

 خودكارمو بود رفته سر حوصلم كه منم بود نشده استاد از خبرى كه بود ساعتى نيم

 ىگوشه هم راكشيدن،پس ابرو و چشم اقسام و انواع به كردم شروع و برداشتم

 .كردنمى پرتاب هم سمت به و كردنمى لوله و پاره آچارشونو

 كارى يه كى هر کرد،خالصهمى نقاشى كرد،يكىمى پرت ساختمى موشك يكى

 .كردمى
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 با شد،هممون پيداش باالخره كه گذشتمى دارمنش استاد رفتن از ساعتى يك

 هم رفت،اوليشمى ها ميز تك تك سر ،استادانداختيم بهش نگاهى متعجب ىچهره

 .بودم من

 داد انجام ها بچه ىهمه با كارو ؛همين رفت و انداخت بهش نگاهى برداشت آچارمو

 .رسيد احمدى ميز به اينكه تا

 تا كرد سكوت اىدقيقه رفت،چند ميزش سمت به و برداشت را احمدى ىبرگه

 :گفت باالخره

 ايران معماراى بهترين و ترينوفمعر  از يكى آینده در آقا اين درود، و احسنت-

 انواع يا نيست قسمتش يا كه ها شما مثل كنه،نهمى نگه تيز كارشو چون شهمى

 .كشيدين اموجى و ابرو و چشم

 :گفت همه به رو و گرفت باال را احمدى ىبرگه

 نداشته انتظار پس دارين نگه تميز آشفتتون ذهن با را برگه يه تونيننمى شما وقتى -

 جز به صفر امتحان اين تو همه ىبدين؛نمره ارائه خوبى هاىساختمون فردا كه باشين

 .احمدى

 ىهمه خشم مطلب درك از بد و بفهمم استادو منظور تا كشيد طول اىلحظه چند

 .گرفت فرا وجودمو

 احمدى سمت به و آوردم در پام از كفشمو ، رفت كالس از دارمنش استاد كه همين

 .كردنمى يارى هم هابچه زدمش؛البته خوردمى تا و بردم هجوم

 از پر نگاه يه با و كردم پام اومد،كفشمو در صداش هم زدن كه زدمش اينقدر خالصه

 :گفت خنده با ، بيرون اومد سرم پشت آذينم و بيرون زدم كالس از احمدى به خشم
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 .حالهبا خيلى کنهمى فكر چلغوز ىشد،پسره خنك دلم كردى كارى عجب تيكا ايول -

 .چيزى يه آذين ولى-

 !چى؟-

 .پروندم گلتو دست خواستگار-

 .شو خفه-

 .نه نگو شدى ول گشتى دالرام با گممى-

 .خواممى پيت برد هاىمايه تو چى يه حاال،من خب-

 !من؟ جون-

 .آره-

 هس؟ كجا تيمارستانتون حاال ديوونه خــــــه-

 .اونجايى تولد بدر كه،از بدونى بايد ديگه تو وا-

 .مرض-

 .خــــه -

 .داشتم كالس باشگاه،چون برم تا كردم خداحافظى ازش آذين با صحبتام اتمام از بعد

*** 

 حركتو همين و بدين چپتون سمت به پرتاب حالت به چپتونو دست حاال خب -

 .برين هم سرتون واسه

 !خوبه -
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 تونوكمر  راست دست با و كنيد باز چپتونو بگيرين،دست مستقيم سرتونو حاال -

 .كنيد لمس

 خسته كالس نيم و ساعت يك از بعد و كردمو بيان هابچه براى تك تك را هاحركت

 .خونه برم تونستم و شد تموم باالخره كننده

 خواب به روبروش و درجه 16 روى بردم كولرو و كردم خاموش رو هاچراغ ىهمه

 سردرد ، دمش بلند خواب از كه بود نيم و هشت ساعت طرفاى.رفتم فرو عميقى

. بردم گوشيم سمت به نگاهمو و كشيدم پسرونم موهاى به دستى ؛ داشتم عجيبى

 .بود روشن نبود هم زيادى كه كولر سبز چراغ فقط و بود تاريك جا همه

 .كشيدم هوفى تلفنم هاىاعالميه ديدن با و برداشتم گوشيمو

 شماره يهه طوس اين ولى ، دفعه هشت آذين ، دفعه چهارده مامانم معمول طبق

 .زدممى زنگ مامان به بايد اول ولى ؛ كرد جذب توجهمو ناشناس

 .گرفتم را ناشناس ىشماره اون از بعد و زدم حرف مامان با ساعتى نيم تقريبا

 حرف به كرد شروع تلفن پشت از رسا و جذاب صداى يه اينكه تا خورد بوق تا چند

 .شدمى اكو سرم توى حرفاش ، زدن

 مانتو يه سريع و تخت روى انداختم گوشيمو دونممى فقط شد چى نفهميدم

 .بيرون زدم خونه از عجله با و برداشتم اپن روى از رو ماشين كليداى ، پوشيدم

 بده راه بهم يكى شايد تا زدممى بوق هم سر بشت و بودم كرده گير قرمز چراغ پشت

 قرمز چراغ و ترافيك ينا باالخره تا كشيد طول اىدقيقه چند ، هيچى به هيچى ولى

 .برسونم بيمارستان به خودمو تونستم من و شد باز لعنتى

 :گفتم و رسوندم پذيرش به سرعت به خودمو و شدم بيمارستان وارد عجله با
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 .كرده تصادف ، بيمارستان اگآوردن را خانم يه پيش لحظه چند ببخشيد سالم-

 .مراقبته تحت االن ، آوردن را يكى پيش دوساعت ولى گىمى كيو دونمنمى كه من -

 اونجا؟ برم تونممى كجا از -

 .نوشته خودش راست سمت دوم ىطبقه ، هس آسانسور بريد سالن انتهاى-

 .ممنون-

 كت پسر يه ديدن با و رفتم دوم ىطبقه سمت به پذيرش با گوم و گفت اتمام از پس

 بردم هجوم سمتش به و دادم و دست از متانتمو تمام تيپ خوش خيلى شلوارى و

 .خوردنمى هم تكون حتى ولى زدن مشت بهش كردم شروع

 شد؟ خنك دلت االن وحشی؟ برى خواستىمى جهنمى كدوم كورى مگه( بوق) -

 (.بينهمى فيلم زياد مدته يه)  داراكوال ىگ پسره کشمتمى

 سمتم به دستشو بود من لگد مشت زير و کردمى تماشا منو كه جور همين پسره

 .كشيدم آغوش به حركت يه طى و كرد زدرا

 به كردم شروع بغلش توى ، داشتم نياز آغوشش به واقعا انگار ولى چرا دونمنمى

 .كردن گريه

 بيام بغلش از تونستم باالخره گرفتمو آروم كه اين تا گذشت همينطور اىدقيقه چند

 به امودست و نشستم صندلى ترين نزديك روى ، شم مسلط خودم به يكم و بيرون

 :گفتم پسر اون به رو و دادم قورت بغضمو ، كردم قفل صندلى ىدستگيره

 گه؟مى چى دكترش-

 .مراقبته تحت -
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 !زده؟ بهش كى -

 .بنده داداش-

 :گفتم و انداختم بهش نگاهى تمام عصبانيت با

 !سالشه؟ چند عالى جناب داداش-

 !هفده -

 كردم شروع كه شد چى يدمنفهم و گرفت هاموچشم جلوى خون حرف اين گفتن با

 :گفتن بيراه و بد به

 ماشينو داشت خنگت داداش وقتى بودى جهنمى كدوم تو( بوق) مرتيكه آخه خب-

 كه غلطى هر تونيدمى دردين بى ىمرفه قشر از چون كردين فكر داشت؟مى بر

 بيارم رفيقت سر به باليى ، داره قانون مملكت اين ، خوندين كور! بكنين؟ خواينمى

 !بينىمى حاال كنن گريه حالت به آسمون مرغاى كه

 :گفت و كرد باز زبون باالخره کردمى نگاه بهم تعجب با فقط اول از كه پسرك

 تا كنم اشاره يه كافيه فقط االن همين وگرنه قاعلم را احترامتون من محترم خانوم_ 

 نترس ، كرد اىاضافه غلط يه من داداش ، بزننت خورىمى تا و بريزن آدمام تموم

 .كنى توهين من به بخواى كه نيستى كسى هم تو ولى دهمى پس تقاص

 :گفتم گرفتمو قرار صورتش مترى چند ىفاصله توى و رفتم جلوتر

 .بزنم حرف موردت در بخوام من كه نيستى عددى اصال تو-

 .نيست خوش حالت من خواهر برو ، اينجورياس كه-

 .رفيقات بدبخت ، نچسب ىپسره بابا برو-
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 .كيه دست دنيا كنم حاليت نكن كارى يه( بوق) ىدختره ببين -

 .ترس از مردم خدا واى ، توعه دست نكنه-

 توى كه گوشم تو بزنه خواست و اومد سمتم به جعل با و انداخت بهم نگاهى پسرك

 همين و نداد خرج به انعطاف هم ذره يه حتى اما دادم پيچش و گرفتمو دستشو هوا

 .شدمى بهم تريكنزد جور

 ، شهمى خيره چشمام به دارم كه هاست مدت فهميدم كه اومدم خودم به زمانى

 متوجه تازه كه اون ، گرفتم فاصله ازش قدمى چند و آوردم بیرون دستش از دستمو

 .شد دور من از ببخشيد يه با و گفت اىاستغفرهللا شد حركتش

 صندلى از يكى روى و كردم هدايتش شالم داخل به و كشيدمو موهام به دستى كالفه

 بودم وضعيت همين توى دقيقه بيست زدمنزديك زل اتاق در به منتظر و نشستم ها

 سمتش به دكتر ديدن با هم من و بيرون زد اتاق از بود دكتر گمونم به كه نفر يه كه

 مترى چند در و خوردم ليز بود سراميك تمام كف چون من گند شانس از و دويدم

 ، شدم زمين هنپ دكتر

 و شد خم پاش تا دو روى ، بخنده يا كنه جمع منو پاشه دونستنمى بيچاره دكتر

 چرا دونستمنمى واقعا ، خنده زير زديم دومون هر شد چشم تو چشم باهام كه همين

 .بود جوان دكتر مثبت انرژى خاطر به شايد ؛ خنديدممى داشتم وضعيت اون توى

 موج توش خنده هاىرگه كه صدايى با و شدم بلند جام رس از گرفتمو زمين به دستمو

 :گفتم زدمى

 دكتر؟ جناب ببخشيد -

 .هستم خسروى -
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 !كنى؟مى شوخى -

 .چيه شوخيم نه-

 هستى؟ خسروى سيروان چيكاره-

 داره؟ نسبتى سيروان با خسرويه فاميلش كى هر مگه وا -

 !چطوره؟ ما قرفي اين حال گفتممى داشتم خوب ، گىمى راس خوب آره -

 .خوبه هوشياريشم سطح ، نرفتن كما تو شكر را خدا خوبه كه حالشون-

 .شكر را خدا خوب -

 .برم فعال من-

-ok برو. 

 :گفتم و اومد يادم چيزى يه لحظه يه كه رفت آسانسور در سمت به دكتر

 .دكتر ببخشيد-

 .بله؟-

 !آره؟ باشه خسرو كنم فكر اسمت-

 گفته؟ اينو كى نه خــــه-

 .ديگه باشه خسرو بايد اسمت نيست؟ خسروى فاميلت مگه خب -

 .سيناست اسمم خير -

 .نیس بدك خوبه ام -

 !چى؟ شما -
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 .هستم تيكا -

 .كن فكر رفيقت اين به يكمم ، خانم تيكا خوشبختم -

 . نداره آفت ، بمه بادمجون آذين بابا نه-

 .بدرود ، بانو مايليد جور هر خخخ -

 .خدافظ-

 را پيش لحظه چند اتفاقاى كه بودم خوشحال اينقدر خسروى سينا با ىصحبت هم از

 .كردم فراموش

 همين كه انگار نه انگار)  رفتم فرو عميقى خواب به و نشستم ها صندلى از يكى روى

 (بودا خواب مرغ مثل پيش ساعت يه

 .خانوم تيكا -

 :گفتم و زدم لبخندى سينا ديدن با و كردم باز چشمامو

 هستين؟ خوب خسرو آقا سالم به -

 .سينام من چيه خسرو-

 .بود رفته يادم خسرو؟ بودى؟ سينا راستى. آره ها-

 .سينام من گممى ، کنىمى شوخى دارى-

 گفتم؟ چى من مگه خب -

 .خسرو گفتى-

 !گى؟می دروغ-
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 .چيه دروغم-

 .نيته مهم چيه؟ فرقشون خسرو و سينا حاال خب-

 .كردن بازجويى ازش اومدن هم ساپلي ، اومد هوش به رفيقت ، بله -

 دادم؟ دست از رو اينا ىهمه كه خوابيدم چقدر مگه -

 :گفت و انداخت ساعتش به نگاهى سينا

 !ساعت چهار حدودا كه بگه واست جونم -

 !؟ كردى بيدارم چرا په خب -

 كه هم پليسا بود اومده هوش به كه آذين بخوابم زاشتىمى ديگه نه -!كردم؟نمى -

 رو من خواب وسط ،اينبخوابم من زاشتىمى ديگه په بودن داده انجام ودشونوخ كار

 بخوابم؟ نزاشتى بود اعصابت

 خيال؟بی قدر اين چرا ولى ببخشيد گىمى درست بله-

 .نيست خيالى چون-

 خوابت اگه البته بزنى بهش سر يه تونىمى بيداره االن رفيقت حال هر ،بهدرسته-

 .نمياد

 .باش-

 و كردم باز شالمو و كردم مرتب مانتومو رفتم، اتاق در سمت به و شدم بلند امج سر از

 اون تو اونم آذين ديدن شدم،با اتاق حوارد چرخوندمو درو بستم،دستگيره دوباره

 !گرفت؟ وجودمو ىهمه بغض وضعيت
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 و بد من به كرد شروع بلند صداى با هم آذين و شدم زمين پهن خنده شدت نه،از

 .گفتن بيراه

 پام بابا كنم؟مى رفاقت دارم تو چيه با آخه موندم داريم،من هم ما دارن رفيق ملت-

 شلقم؟ خندىمى من به تو بعد ميرممى پا درد از دارم بفهم شكسته

 .شدمى تربيش خندم شدت حرفاش برابر در فقط دادمنمی آذينو حرفاى جواب

 دارم؟ دشمن به نيازى چه دارم رو تو تا من خو -

 سرت؟ رو گذاشتى بيمارستانو خانوم تيكا خبره چه -

 اين و گرفت خندم تربيش ظهر اتفاق يادآورى و سينا ديدن با و برگردوندم سرمو

 كه ديدم اومدم خودم به شد،زمانىمى تبديل قهقهه به داشت خندم ديگه اواخر

 شونخند اوناهم من یخنده از قولى شدن؛به همراه من با هم خسروى دكتر و آذين

 .گرفته

 وارد ظهر خوشتيپ پسر همون كه بودم آذين و خسروى دكتر با كردن شوخى حال در

 و آذين سمت به و شد جدى بعدش اما كرد تعجب اتاق جو ديدن با اول شد، اتاق

 :گفت و اومد من

 نيومده،بنده پيش خاصى مشكل و بهتره حالتون رفيعى،خوشحالم خانوم سالم -

 كارى خاطر به بخوام پوزش شما،بايد به زده كه كسى همون برادر هستم ملكى آرشام

 .دارم پيشنهاد يه براتون ولى كنم چيكار دونمنمى واقعا راستش و داد انجام برادرم كه

 را چكش دست و كرد جيبش توى دستشو زدمى حرفو اين داشت كه همزمان آرشام

 :داد ادامه و آورد در
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 شهمى اگه دم،فقطمى هم تربيش خواستين اگر حتى كنم پرداخت قرامت حاضرم -

 .بگيرين پس را شكايتتون

 به و بگيرمو عصبانيتمو جلوى نتونستم و خورد سرم به پتك مثل اگآرشام حرفاى

 :گفتن بيراه بد به كردم شروع و بردم هجوم سمتش

 چى واسه شهمى ادعات ديگه كه تو گن؟مى يكى به بار چند چيزو يه مرتيكه آخه -

 با خريد؟تو پول با شهمى را آدميزاد جون مگه دونمنمى من بيشعورى؟آخه راينقد

 هان؟ كردى؟ فكر چى خودت

 .ميليارد يك -

 !بنويس -

 حالت ترين بد با داشتن كه برگردوندم آذين و خسروى دكتر سمت به را نگاهم

 امآرش. كردم نگاه اگآرشام به دوباره و زدم روشون به كردن،لبخندىمى نگام ممكن

 من به و كشيد دفترچه از را دوخت،چك من به و برداشت چك دسته روى از نگاهشو

 .داد

 سفلى يه و گرفتم صورتم روى را چك رمزش زدن از بعد و برداشتم گوشيمو

 و آذين،دكتر همراه و صورتم جلو گرفتم را چك و برگشتم بقيه سمت به گرفتم،بعد

 .گرفتم سلفى يه آرشام

 :گفت و زد پوزخندى آرشام

 !پره اينستات امشب هه،بساط-

 قسمت هزار به ثانيه از كسرى در و گرفتم جلوش را زدم،چك روش به لبخندى

 :گفتم و كردم تبديلش
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 گرفتم كه هم عكسايى جناب،اون نيست فروشى برگه تيكه يه با آدميزاد جون -

 .دادگاه تو شما عليه بر مدرك شهمى همش

 بين از و گرفت را اميقه و اومد سمتم به خشم با و كرد نگام مبهوت و مات آرشام

 :گفت و غرید دندوناش

 بيوفتی؟ در من با كه هستى كى كردى فكر تو_ 

 صورتش به مشت يه و اومد سمتش به عصبانيت با خسروى دكتر حرف اين گفتن با

 .بود تا دو اين دعواى شروع همين و زد

 تربيش و شدنمى ترحريص انگار کردممى خواهش و زدممى جيغ كه چقدر هر

 بيمارستان حراست تا زدن همو اينقدر آخرش بدن،ولى انجام را كار اين خواستنمى

 يا بسوزه خسروى دكتر واسه دلم دونستمنمى وسط اين ؛ برد و گرفت را دوشون هر

 . آرشام

 بود كه چى هر البته كه بودم كرده پيدا بشر اين به نسبت خاصى حس ولى دونمنمى

 .ندارم قصدشو فعال چون شدمى تموم يدبا

 قدمى چند و كشوندم بود شده جمع ترس از حاال كه آذين ىچهره سمت به نگاهمو

 :گفتم كشيدمو صورتش روى گونه نوازش دستمو ، رفتم سمتش به

 !آذين دونىمى -

 چيو؟-

 .داشتى من واسه سودى يه زندگيت تو باالخره اينكه-

 !چى؟ -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر negar-d|  ناکوکه دلم ساز رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

24 

 

 .شديم آشنا خنگ و لوتى البته و باكالس و وشتيپخ آقاى تا دو با -

 فاز؟ د وات خب -

 .باالخره داشتى سودى يه گممى! چى فاز -

 .خوادمى دلت خيلى هم تو که ديوونه،نه -

 .واال بگم چى -

 .شىمى ترخيص كى ببينم دكترت پيش برم هوف،پاشم -

 .برو -

 ىطبقه و رفتم آسانسور سمت به و بيرون زدم اتاق از آذين با كردن صحبت از بعد

 پرسيدن از بعد و بيرون اومد ازش و موند اول ىطبقه توى كردم؛آسانسور كليك را اول

 .رفتم سالن انتهاى سمت به خسروى دكتر اتاق

 ىچهره ديدن با و شدم اتاقش وارد خسروى دكتر بفرماييد حرف با و زدم در به اىتقه

 :گفتم رست با اىمقدمه هيچ بدون دكتر خونين

 !صورتت سينا -

 :گفت و گرفت باال را دستش

 و درد شد ثمرش كه مياوردم جا را آرشام آقا اين بايد يكم خانومى،فقط نشده چيزى-

 .شدن دماغخون

 روى و برداشتم را كاغذى دستمال ميزش روى از و رفتم جلوتر و نشد راضى دلم

 لحظه يه كه بودم كار همين حال كردم،در پاك صورتشو خوناى و كشيدم صورتش

 بوديم وضعيت همين توى اىلحظه كردم،چند شكار خيرشو نگاه و گرفتم باال سرمو
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 الكى ىسرفه تا افتاد،چند برام اتفاق اين دوم بار براى امروز. اومدم خودم به من كه

 .شدم هم موفق گويا كه بياد خودش به سينا يكم شايد تا كردم

 :گفتم ماليمى صداى با

 .شه مرخص تونهمى كى آذين بپرسم خواستممى دببخشي -

 .شنمى مرخص صبح فردا هستن ما مهمون امشب -

 .شمنمى مزاحم ديگه من پس خب -

 !خوردين؟ شام چيه،شما مزاحم نه -

 .نخوردم بود آذين به حواسم نه -

 .بريم هم با كنم عوض لباسامو من بزارين پس خب -

 .نيست نيازى نه -

 !؟ سرين،بريم تاج شما:  گفت و زد لبخندى سينا

 آروم ، نكردم بيدارش همين خاطر به بود خواب ، رفتم اذين اتاق سمت به.باشه -

 وارد و رفتيم دكتر همراه و رفتم پايين طبقه سمت به و برداشتم گوشيمو و كيف

 .شديم پاركينگ

 به و زدم جيغى رنگ مشكى پورشه ديدن با ماشينم عشق كه من هميشه مثل

 ، گرفتن عكس به كردم شروع و آوردم در گوشيمو ثانيه از كسرى در و رفتم سمتش

 .شد زمين پهن و پوكيد خنده شدت از من رفتار ديدن با سينا دكتر

 .دارى جيگرى همچين بودى نگفته سينا گممى -

 .نيستا من مال اين ولى -
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 !كيه؟ مال په -

 !من -

 ، كشيدم بلندى هيع رشامآ ديدن با و كشوندم صدا صاحب سمت به را سرم

 :گفتم ترس با بود خون از پر صورتش

 .شده داغون صورتت -

 !؟ مهمه برات مگه ، هه -

 .بزنى بتادين بايد بريم بيا شهنمى اينجور ، بنداز صورتت به نگاه يه شدى؟ ديوونه -

 !آخه ولى -

 مسخره چيزا اين مگه ، شده كردى؟داغون صورتت به نگاه يه ، جناب نداره آخه -

 !نيستى؟ خودت جون فكر به تو آخه بازيه؟

 به آرشام با سينا به توجهى هيچ بدون و ندادم را بهش صحبت ىگ اجازه ديگه

 حال در كه مرد تا چند شويىدست به شدنم وارد با رفتم مرادنه دستشويى سمت

 !زدن جيغ به كردن شروع من ديدن با بودن موهاشون به دادن حالت

 زنين؟مى جيغ اينطورى كه لختين گهم ، مار زهر -

 .اونوره خانوما مال ، مردونس دستشويى اينجا بيرون برو خانوم -

 .اينجا بيا آرشام ، بگى تو نبود نيازى انيشتين دونممى خودم هم تو حاال خب -

 برگشت سمتم به كارش اتمام از بعد و شست صورتشو و دست تا موندم آرشام كنار

 دستش به را بود خريده واسم خواهرم كه را رنگم سفيد مالدست كيفم داخل از ،

 .كرد خشك صورتشو تا دادم
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 :گفتم و انداختم بهش نگاهى ، گرفت سمتم به دستمالو

 .بمونه پيشت يادگارى نيست نيازى -

 :گفت و زد لبخندى

 .ممنون -

 :گفتم و زدم لبخندى حرفش جواب در

 .آقاهه كنممى خواهش -

 به و بود زده تكيه ماشين كاپوت به كه برگشتم سينا پيش دوباره ونكارم اتمام از بعد

 .بود دوخته چشم زمين

 سينا آقا ببخشيد-

 :گفت و گرفت باال را سرش

 شد؟ تموم کارتون ، هه بله؟ -

 شده؟ چي مگه خب آقا؟ زدنه حرف طرز چه اين -

 . بريم حاال هيچ -

 .خدافظ ، برى تونىمى هم شما نميام بنده خير -

 .كردم كليك را دوم ىطبقه و رفتم آسانسور سمت به و شدمو جدا سينا از دلخورى با

 و نشستم مطلق تاريكى توى آذين تخت مقابل مبل روى و شدم آذين اتاق وارد

 .11:5٨ انداختم ساعت به نگاهى ؛ آوردم در گوشيمو
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 را آهنگ و دمآور  در را هندزفريم ، شهمى فعال اينترنتم طرح ديگه یدقيقه دو خوبه

 .كردن خوانى ب**ل آهنگ با كردم شروع بستم چشمامو و كردم پلى

 من؟ مثل شكنهمى غرورشو تو واسه كى من بعد »

 من بعد زنهنمى حرفى كنى كارى هر تو

 گذره؟مى دنياش ىهمه از تو واسه كى

 ذره يه حتى بودى منم فكر به كاش

 دوباره شممى تنها روزى يه دونستممى هميشه

 پيشم نموندى تو كردم كارى هر من

 چرا؟ نرسيدى من ىخسته دل داد به

 راه به چشم اينجا موندم تنها من و رفتى

 كنى؟نمى دل كه گفتىنمى مگه منى؟ عاشق كه گفتىنمى مگه

 ؟ زنىنمى حرف راجبش چرا آخرت؟ حرف شد جدا چرا

 شد خنده به تبديل اشكات

 شد بازنده بود عاشقت كه اونى

 شد زنده برام خاطرات ىهمه. با

 آخرم ، برى آسونى اين به روزى يه شدنمى باورم

 بدى تحويلم دروغو حرفاى اون

 گذرهمى بودنم تو با خاطرات سرم تو
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 بهتره اينطورى گفتى برم خواستى

 غرقمو ساعت يه فكرت تو باز

 دستمو رو ساعت كنمنمى نگاه حتى

 سردمو انه من كه كنىمى فكر تو

 قبلنو خاطرات همه اون رهمى يادم

 رهنمى يادم نه

 بود دروغ همش يعنى نه

 من به دادى كه قواليى همه اون

 زدم گوشيمو كردن روشن یكردم،دكمه باز چشمامو«...منى عاشق كه گفتىنمى مگه

 كردن چك از بعد و كردم روشن گوشيمو ،اينترنت1٢:٠9 انداختم ساعت به نگاهى و

 قسمت توى و شدم اينستاگرامم اكانت رفيقام،وارد و مشاگردا خصوصى هاىپيام

 .زدم را خسروى سينا اسم سرچ

 را خان سينا پيج باالخره اينكه تا كردم چك را شونتك تك باال اومد پيج تا چندين

 .قفله پيجش شانس خوشكى به كردم،اى پيدا

 عكسى هيچ كه بود اين من پيج خوبى كردم،باز فالوش و كردمو سينا پيج نثار لعنتى

)  گذاشتم پيجمو اسم كنى گم رد صورت به هم زارم،خيلىنمى توش خودم از

tekaops)اينيم ما ديگه ،آره. 
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 ديدن با و كردم سرچ را ملكى ارشام اسم سرچ قسمت توى و شدم سينا پيج بيخيال

 شده خسته ديگه بگرده؟ پيج همه اين داشت حوصله شدم،کى بيخيال پيج همه اون

 .كرده باز واسم پيجشو سينا آقا ديدم ويه كه بودم

 البته كه خوندم را نظرات و كردم چك را هاشپست تك تك و شدم اكانتش وارد

 خدايى: )گفتم خودم با و خورد بهم حالم كه بودن رفته صدقش قربون دخترا اينقدر

 از و كردم فالوش ان( قديم دختراى دخترم شديم،آه زن بهم حال چقدر دخترا ما

 خانوم پريا از هم همش خدا شكر كه دادم را هام وى پى جواب و بيرون زدم پيجش

 دارشو خنده هاىپيام تك تك جواب و زدم پوزخندى بود؛ تكنولوژى عصر ىنابغه

 .كشته منو هاش پيام مضمون فقطدادم،

 .سالم سالم -

 .جوجو سالم-

 .خانومى سالم-

 .گلى سالم-

 !خوابيدى؟ -

 !ديدى؟ خواب-

 !خوابى؟ىم دارى -

 .خواستى خواب -

 .خورىمى خواب -

 .پوشيدی خواب -
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 :نوشتم براش و زدم گانش بچه هاى رفتار به اىخنده

 .نيستم خواب نه -

 كنى؟مى سالم اينقدر چته -

 !خانوم ارنك اىديوونه كه الحق -

 .جونم لوتى عليك بابا،سام ببند -

 ى؟زد حرف اينجورى باز بينيم بحرف بانو،درس سالم -

 ننه؟ زدن حرف چجورى واه،مگه -

 كرده خواب ديگه،قصد رفت و شد بيخيال باالخره تا زدم حرف پريا با ساعتى چند

 .داد دايركت خان سينا كه بودم

 !بيدارى؟ سالم -

 .چطور آره -

 .بيدارى پس -

 . دهمى جوابتو داره گيره پيغام اين خوابم نه -

 .گممى خنديدم خب خخخ -

 .،بگوگفتم جدى نبود ارد خنده اصال -

 .بخوريم هم با را صبحونه فردا نشد كه امشب -

 .نه -

 .شيك شبت -
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 مبالشون)  بستم چشمامو و كردم خاموش نتو و بيرون زدم اينستا از.چنين هم -

 (تخته حالت به مريض همراهان براى

 نگاه بهش و كردم باز سختى به شدم،چشمامو پا آذين كردن غرغر صداى با صبح

 :كردم اشاره سر باردمك

 بازچته؟ -

 :گفت داشت زور هى با كه

 توى بود گرفته دستشوييم ديشب داره؟ فرقى چه نبودنت و بودن تو موندم من آخه -

 .كنم چيكار بودم ،موندهبودى خواب هم( بوق)

 كردى؟ چى خو-

 !دستشويى بردم اومد جونم آرشام موقع همون آوردم شانس-

 تونمنمى! گرفت،نه فرا وجودمو ىهم خشم آذين زبون از اونم آرشام ىكلمه گفتن با

 :گفتم كنم كنترلش كردممى سعی كه لحنى بهتره،با بزارم؛حسادت خشم اسمشو

 !چى؟-

 انيشتين شكسته پام تركيد،منممى داشت هام كليه بودى خواب ديشب گممى -

 وقتى تازه فهميدى نروتو به گالب برد رسيد،منو سر آرشام كه پوكيدممى داشتم خان

 .خورد افسوس واست تونست تا ديد وضعيت اين تو رو تو

 :گفتم عجز شد،با خالى قلبم ته چيزى يه انگار

 چى؟ واسه-
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 ولى موافقم باهاش منم البته كه ترهمهم واسش خوابش كه همراهيه چه اين گفت -

 شوكت نيست روت چيزيم لرزىمى خوابيدى كولر جلو ديد كه ،زمانىچيزى يه تيكا

 .روت انداخت

 برابر چند لبخندم مشكى اسپورت كت يه ديدن با و كشوندم پاهام سمت به نگاهمو

 :گفت و انداخت بهم نگاهى حيرت با شد؛آذين

 جون؟ ارنک خوشحالى اينقدر چى واسه خلى،حاال كه الحق -

 !باشه؟ داشته خاصى دليل بايد مگه -

 .عمت جون هه،آره-

 ؟چى كه حاال خب هوف-

 .خونه ببرم بگير منو ترخيص برگه برو پاشو بابا هيچى-

 وكيل يه با دارى مراقبت به شنوم،نيازنمى اعتراضم من ىخونه بياى شه،بايدنمى -

 .كارات دنبال بيوفته زنممى حرف خوبم

 .باش-

 پذيرش سمت به و برداشتم ميز روى از را كيفم و كت آذين با صحبتام اتمام از بعد

 رفتم،

 خبشدم خيال بى منم بود شده پرداخت هاهزينه تمام آرشام طرف از قبال اگوي

 با شكر را رفتم،خدا آذين اتاق سمت به گرفتمو را آذين ترخيص برگه. بود وظيفش

 پرستارا از يكى و ويلچر كمك نبود،به آژانس به نيازى و بودم اومده خودم ماشين

 از نفر يه كه بشم ماشين سوار ستمخوا ؛ كردم سوارش و ماشين سمت بردم را آذين
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 در ىلبه روى را دستم زدم لبخندى سينا ديدن با و كرد،برگشتم صدام سر پشت

 .موهام رو زدم را آفتابيم عينك و گذاشتم ماشين

 :گفت و شد ترنزديك سينا

 !باشم؟ داشته شمارتونو شهمى دارمن خانم ببخشيد -

 خاطر به دم،ممنوننمى مارموش كافيته دارى كه اينستامو اكانت خير -

 .كمكات،خدافظ

 .خدافظ بود وظيفه مايلى،خواهش جور هر باشه خب -

 :گفتم آذين به رو و شدم ماشين سوار و ندونستم جایز را موندن ديگه

 !دارى؟ پزشكى معافيت االن تو گمامى -

 .ديگه آره -

 دانشگاه؟ بياى خوادنمى ديگه يعنى-

 .امتحانا واسه فقط نه-

 .شه كوفتت ىا-

 .ديگه ديگه -

 كردم روشن ماشينو ماشين ظبط و دوختم روبروم به گرفتمو آذين از نگاهمو حرص با

 .شديم كالم هم آهنگ با آذين و من همزمان و

 پيشم نيستى كه تو »

 گممى هرچى
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 گممى كى هر به

 من دل از رهمى زارهمى بمونه من با كه

 شممى ديوونه

 من عاشق و سرد دستاى ونهممى تنها خيابون توى

 شممى بچه قديما مثل گرمت دستاى تو كشممى پر بينمومى رو تو وقتى

 باشم تو با خواممى

 گممى اينو تو دل جز به ندارم جايى دنيا تو

 اين آدماى بشن حسودا همه كه جورى اون منو بسازى تونىمى ، بمونى تونىمى تو

 شهر

 بسازش قلبمو ، بمونى بده قول

 قهر اين ديگه بسه كنى آروم منو تونىمى تو طفق

 بسازى تونىمى ، بمونى تونىمى تو

 شهر اين آدماى بشن حسودا همه كه اونجورى منو

 بسازش قلبمو ، بمونى بده قول

 قهر اين ديگه بسه كنى آروم منو تونىمى تو فقط

 بيا تو پام به پا ، بمون تو من پيش

 بگن گن مى چى هر بذار

 اونا دونن نمى



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر negar-d|  ناکوکه دلم ساز رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

36 

 

 شدم عاشق من كه

 باشم تو با خواممى

 « گممى اينو تو دل جز به ندارم جايى دنيا تو

 .خونديم باهاش و داديم گوش را آرش و مسيح آهنگاى من ىخونه برسيم وقتى تا

 همه شلغم دوتا ما بينن،بعدمى را كريمى على بخرن مرغ تخم میرند ملت روزگار هى

 چه نديدم هيچى،پيازم! چى؟ االن داديم دالال به پول هم كلى رفتيم كنسرتاشونو

 .اونا به برسه

 در و باال بردم و كردم آسانسور سوار سختى به آذينو خونه رسيديم وقتى خالصه

 هيچ گفتم،خدايى بلندى آخيش و كفشى جا رو انداختم رو كردم،كليدا باز رو خونه

 خود خونه مثل ستاره پنج هتل شه،مثالمى آره شه؟ شه،مىنمى آدم خود ىخونه جا

 .روزگار زنين،هىمى حرفيه چه اين مونه؛خومى آدم

 رفتم بخوابه،خودمم يكم تا گذاشتم تنهاش خودش خواست به و اتاق توى بردم آذينو

 خونه،البته كردن جمع به كردم شروع و پوشيدم راحتيامو لباس و گرفتمو دوش يه

 .شدمى گم بارش با شتر كنم عرض چه كه خونه

 دادم رو شستم،ظرفا را كثيفا كردم،لباس جمع رو خونه ساعتى چهار سه نزديك

 غذا بيرون از و كردم گردگيرى كشيدم، جارو رو شست،خونه شويىظرف ماشين

 .دادم سفارش

 شلوارك تاپ دست يه با لباسامو و اتاقم توى رفتم شدم مطمعن خونه تميزى از وقتى

 اسپريم با حسابى دوش يه و كردم شونه رو پسرونم كردم،موهاى عوض آسمونى آبى

 .گرفتم
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 شدم، اينستا وارد و كردم ولو تخت روى خودمو

 كه مختلف اكانتاى تو چرخيدن ول به كردم شروع بعد دادم را شاگردام جواب اول

 .گذاشتن اليو به كرد شروع سينا دكتر

 شده جمع رستوران توى رفيقاش با ،اوهو كردم كليك تصويرش روى و شدم كنجكاو

 اليو هنوز داشتا؛ قشنگى صداى عجب خودمونيم زد،ولىمى گيتار داشت اون و بودن

 .شد شروع هم خواريا پاچه سيل كه بود نشده شروع

 .آهنگى،اليك عجب سينا واى -

 .اليك صدا جــــون-

 .مياد بهت تيشرتت چه خدا واى -

 .هستين عالى شما سينا آقا -

 .بيوتيفول بابا -

 جلوى و برداشت ميز روى از گوشيشو و شد تموم خوندنش آهنگ يناس باالخره

 .شروع دوباره گرفت چهرش

 .بيوتيفوله صدات مثل قيافتم -

 .عالى اليك -

 استفاده فرصت از داد،منممى را فالورش مهربونياى به دادن جواب حال در سينا

 :نوشتم و كردم

 شلغم؟ كردى چه من ىويرانه قلب با تو -

 :نوشتم هم دوباره
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 !تو؟ بودى كى آهنگ -

 :گفت بعد و زد زل گوشى ىصفحه به اول سينا

 نيومده، خوشش خيلى خانم تيكا گويا دوستان -

 .زنممى ايشون افتخار به قطعه يه بنده نبردن لذت ايشون چون خب

 .خوندم زيرشو پياماى

 كيه؟ تيكا -

 !تيكا؟ -

 !ها؟ بچه گفت كيو دكتر -

 بايد امشب بره پيش جورى همين اگه و نيستن بنده كن ول خانوما اين ديدم منم

 :نوشتم واسش پس باشم اكانتم توى زيباشون هاىفوش منتظر

 . بكشى رخ به صداتو خوادنمى خيلى بود بس همون نيس نيازى -

 :گفت غمگين خيلى و شد خالى بادش يهويى انگار پيامم ديدن با سينا

 .باشه -

 :گفت و شد پيدا كلش و سر آذين خانم سركار اينكه تا

 بازم شهمى بود،اگه عالى بردم لذت واقعا كه من محشره صداتون سينا آقا واى -

 .بخونين

 :گفت و كرد اخمى سينا

 .فعال برم بايد من ندارم،اوكى حسشو ديگه نه -
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 :زد داد بغلى اتاق از آذين شد؛ قطع لحظه همون و

 زمينى سيب خوندمى خوبى اون هب داشتى نكنه،چيكارش كارت چى بگم خدا اى -

 .نپخته

 :نوشتم و شدم سينا با ويم پى وارد و ندادم حرفاش به اهميتى

 .بردم لذت بودا خوب صدات ولى -

 :گفت كه اومد جوابش ثانيه از كسرى در

 !كنهمى كار باترى با قلبم من نكن شوخى دروغ؟ يا پىمى راس -

 !زنى؟مى اىديگه سازبود، خوب زدنتم بود،گيتار خوب خيلى نه -

 .پيانو آره -

 .باشى،بدرود موفق خوب چه -

 .خدافظ ممنون-

 :زد داد ،آذين اومد خونه زنگ صداى

 كيه؟ -

 .وريه دلى -

 .پيتزا جــــــــــون-

-yes. 

 كردن حساب از بعد و رفتم خونه در سمت به و برداشتم كيفم توى از موپول كيف

 .آشپزخونه بريم هم با كردم كمكش و شدم آذين اتاق وارد ها پيتزا



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر negar-d|  ناکوکه دلم ساز رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

40 

 

  

 خودمم پپرونى و گذاشتم جلوش آذينو سبزيجات پيتزاى من و نشستيم ميز روى

 .گذاشتم جلوم

 :گفتم دادمو تكون طرفين به سرمو و انداختم آذين به نگاهى

 خورى؟مى تو چيه بده،اين گربه بوی بايد پيتزا-

 :گفت خوردمى كه حالى در آذين

 .ترهسالم هس كه همينه-

 جايى ديگه كه خوردن،وقتى ولع با كردم شروع و كردم باز نوشابمو در و كشيدم هوفى

 .دوختم آذين به نگاهمو و آوردم باال سرمو نداشتم خوردن براى

 به خيلى بود كرده شاتوتى تازگيا كه شرقى،موهاشم ابروى و چشم با سبزه دختر يه

 صورتش روى طوسى لنز يه با املك آرايش يه هم هميشه البته و ميومد چهرش

 .جذاب خيلى ،اونمبود جذاب بگم تونممى كل بود،در

 رنگ به كه پهن ابروهاى و عسلى هاىچشم با بودم سفيد خيلى من آذين برعكس

 بود، بلوطى

 پرسپوليس عشق به را موم از كوچيك ىدسته يه ولى بود پسرونه مشكى موهامم

 .بودم كرده قرمز

 شده پر حاال كه ميز به نگاهى و كشيدم آذين و خودم هاى قيافه كردن آناليز از دست

 .انداختم نون هاىخورده از بود
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 را نوشابه و پيتزا هاىپاكت و برداشتم كابينت توى از كيسه يه و شدم بلند جام سر از

 انداختم

 كه رفتم هم خودم و مهمان اتاق توى بردم كردم؛آذینو تميز ميزو سر دستمال يه با و

 .داشتم كالس عصر چون بخوابم يكم

 كل و جابز استيو به تونستم كرد،تا شروع گوشيم آالرم كه بود پنج ساعت طرفاى

 دستى نشستمو تختم روى ؛(گفتم بوق) بود خواب به مربوط كه هرچى و دنيا ساعتاى

 دستشويى يه از بعد و كردم جمز عزممو آذين قول به باالخره و كشيدم موهام به

 اتاق سمت كردم،به كول را ورزشيم كيف پوشيدمو را مشكيم گرمكن دست يه رفتن

 از و برداشتم مشكيمو مزداى سويبچ رم،مى دارم كه دادم خبر بهش و رفتم آذين

 .بيرون زدم خونه

 همين كه كردم باز كاپوتو در و شدم پياده ماشين نشد،از ولى زدم استارتو بار چندين

 .سياه دود مشت يه دنز  بيرون با شد هماهنگ كار

 جلب نظرمو آشنا صداى يه كه زدم ماشين تاير به لگد يه و گرفتم فاصله كاپوت از

 .كرد

 خانوم؟ تيكا اومده پيش مشكلى -

 :گفتم و زدم لبخندى آرشام ديدن با و برگردوندم را سرم

 .برم سريع بايد دارم كالس شه،منمنمى روشن سالم،آره -

 كنه،شما درستش بياد گممى را هابچه از يكى بمونه اريدبز  نبود، حواسم ببخشيد -

 .رسونمتونمى من بياين

 .شمنمى مزاحم نه-
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 .بفرماييد مراحميد-

 رفتم؛ باهاش و كردم قبول همين نداشتم،بخاطر پيشنهادش كردن قبول جز اىچاره

 ماشين و بيان ترسريع گفت و زد كاركناش از يكى به زنگ يه اونم دادم بهش را كليدا

 .بردارن را

 :گفت و انداخت بهم نگاهى ميومد، خوشم ازش داشت كم كم بگم دروغ چرا

 دين؟نمى آدرس خب -

 .گممى رسيديم كه جا همون بقيشو برين گاندى خيابان -

 اونجا؟ دارين چيكار بپرسم تونممى نباشه فضولى اگه-

 .كنممى تدريس -

 !چى؟-

 .فيتنس و رقص -

 همينه؟ فقط رتونهستين،کا مربى پس -

 .معماريم خونم،دانشجوىمى هم درس نه-

 .ديگه چيز يه ،فقطباشيد موفق خوب چه -

 :گفتم و كردم اىخنده

 ؟ چى-

 سالى؟ چه متولد-

 .1٣٧٢ سال شهريور سيزده -
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 .بزرگترم دوسال ازتون من ولى خوب چه-

 حيرت با كرده هامبا را دنيا شوخى بزرگترين نفر يه كه انگار آرشام حرف اين گفتن با

 :گفتم

 !كنى؟ مى شوخى-

 كه عمرانيه شركت كنم،يهمى اداره پدرمو شركت و گرفتم ارشدمو دوساله االن نه -

 تك به تمام حيرت با.باشين داشته مشاركت يه ما با هم شما شممى خوشحال البته

 :گفتم و شم مسلط خودم به تونستم آخرش و دادم گوش آرشام هاىحرف تك

 كنى؟نمى روشن بخواد،ظبتو چى خدا بينمب تا -

 .حتما چرا-

 نبود زشت اگر كرد،يعنى پلى و هيراد حميد آهنگ و شد خم ماشين ظبط سمت به

 اينا ابهت اين با تو خوب پسر آخه بگه نيست ،یكىکردممى اوتش ناگ حركت يه با

 :گفتمى كه كردم دقت شعر مضمون به دى؟مى گوش چيه

 ** گو كنان رقص برم در چرخاب برم در بچرخا** 

 ** گو كنان نعره كن نوشيدنى مرا اى كن مستم مرا** 

 ** امآمده مو به مو امآمده كوه به كوه** 

 ** امآمده او سمت ديدم تو گيسوى تا** 

 ** امآمده كوه به كوه من امآمده مو به مو** 

 ** امآمده او سمت ديدم تو گيسوى تار**

 ** دل اى دل** 
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 اونم البته كه كن عوضش گفتم زبونىبى زبون با و كشوندم آرشام سمت به اهمونگ

 عوضش گفتم چرا كه دادم فوش خودم به بعدى آهنگ شنيدن كرد،با عوض و فهميد

 .كنه

 برم برم گهمى دل يه* 

 نرم نرم گهمى دلم يه

 دلم دلم نداره طاقت

 * كنم؟ چه تو بى

 :گفتم آرشام به رو و كشيدم موهام به دستى كالفه

 .نيست نيازى كن خفش دستت قربون -

 :گفت و برگشت سمتم به آرشام آهنگ كردن قطع از بعد

 دونينمى خوب هم خودتون شما ولى كرده غفلت يه من دارمن،داداش خانوم ببينيد-

 تا مجبوره اينجورى ، بده تحصيل ىادامه داره نياز و سالشه هفده فقط اون كه

 .كنيد درك لطفا زندان؛ تو ونهبم سالگى شش و بيست

 واسش بدترى اتفاق نكرده خدايى كنيد فكر خواهرمه،شما مثل آذين ملكى جناب -

 .همين شهمى جوابش كنى غفلت اسلحظه يه چيه؟ اتفاق افتاد،مگهمي

 كنه؟ چيكار بايد اون االن آخه ولى -

 اين بگيره ياد بايد شما نيست،داداش مربوط ما به خودتونه مشكل ديگه اون-

 .كه نيس هركى به هركى و داره قانون مملكت

 .دممى من كارشو كيه،جواب هر به كى هر گفت كى -
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 فقط بودم من رل پشت بگى برى كنى؟ چيكار خواىمى مثال شما بعد آهان-

 راهش اين ملكى شد،جناب عوض داداشم و من جاى آخر دیقه شد چى دونمنمى

 مسئله اين از راحتى اين به من بدونين ولى آذينه خود با تصميم بازم نيست

 جمع تهشو و سر پول يه با تهش كنه غلطى يه رسيد كى هر كه شهگذرم،نمىنمى

 .كنه

 هفده فقط اون كنيد درك ولى نيست مقصر داداشم گمنمى من خانم سركار -

 !كنيد،هفده درك سالشه

 .نشده هيچى انگار زنينمى حرف جورى شما آخه ولى-

 .نشده چيزى اينطوره واقعنم خب -

 محروم دانشگاهش از ماه چند االن دونينمى چيه؟ آذين پاى اون پس ، هه -

 .شما داداش غفلت بخاطر چى؟ واسه اونم شه؟مى

 .بكنى خواستىمى چى شكستمى دستشم اگه موندم من بابا اى -

 :گفت و برگشت سمتم به ترجدى

 .كنممى حاليتون من بقيشو يا دينمى ترضاي مياين آدم مثل خودتون يا ببين -

 من داربكن،نگه خواىمى كه غلطى هر برو پاشو! ؟ هان ترسونى؟مى چى از منو دارى-

 .شممى پياده

 :گفت بهم رو شدنم پياده موقع و داشت نگه روپياده كنار آرشام

 .بينىمى بد بدى ادامه داستانو اين ،اگهكنىمى چيكار باشه حواست -

 .ببينم بد خواممى چجور ببينم بزار پس-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر negar-d|  ناکوکه دلم ساز رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

46 

 

 پورشش هاىمهره پيچ كنم فكر كه بستم،جورى محكم را ماشين درو و زدم حرفو اين

 گاندى خيابون خود تو حداقل كردم شكر را خدا و انداختم خيابون به اومد،نگاهى در

 شدم اهباشگ وارد و شدم رد خيابون برم،از پياده راهو كل بودم مجبور وگرنه كرد پيادم

 كمدو كليداى و زدم حضورمو كارت و كردم رفتم،سالم باشگاه منشى سحر سمت به و

 .گرفتم

 كه جوى بخاطر ميومد خوشم كالسم اين از داشتم،هميشه فيتنس كالس وقت امروز

 انگار كه هيپاپم كالس ،برعكسگرفتنمى گرم زود خيلى و بودن خاكى همه داشت

 كالس اين توى ندارن،ولى ورزش قصد اصال و دناوم خودشون نمايش براى فقط همه

 کنم گرم و گذاشتم كمد توى كيفمو.ورزش وقتش به هم كنيممى شوخى وقتش به هم

 در كيف توى از را مشكيم و آبى شلوارك و كمد،تاپ توى كردم پرت و آوردم در را

 به و بيرون زدم رختكن از و برداشتم هم را گوشيم با آبمم بطرى. پوشيدم و آوردم

 كافه قسمت توى هم اىعده و بودن زدن وزنه حال در رفتم،همه اصلى سالن سمت

 بخش به و كردم رد را بدنسازى سالن بيخيال خوردن؛مى بدنسازيشونو هاى پودر

 يه به كدوم هر كه بود اتاق تا شش باشگاه بخش اين رفتم،توى همگانى هاى ورزش

 .بودن رنگى

 تعلق هم ديگه هاى اتاق و فيتنس واسه ىريوابس،یك رقص،يكى مخصوص يكى

 امنيت نظر از بود،چه خوبى جاى كال استخر و سونا و هوازى هاى ورزش به داشتن

 مربيا، چه

 شادى و زدن جيغ به كردم شروع شاگردام ديدن با و كردم باز را سه شماره اتاق در

 طورى همين ىادقيقه چند و شدن همراه باهام و نزاشتن كم اوناهم البته كه كردن

 .كرديم ورزش شروع قصد و كنديم دل هم از باالخره تا گذشت
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 .آوردم را بول پيت هاى آهنگ ليست و كردم وصل سالن ضبط به گوشيمو

 :گفتم شاگردام ى همه به رو آهنگ پلى از قبل

 بوكسينگ كيك از گرفتم،مخلوتى نظر در متفاوت ورزش يه براتون امروز خانوما خب-

 كه دارم إيمان شما به من ولى زياده فشارش يكم كه كنيد دقت رقص، و

 .كنم شروع باشين آماده اگه هم تونين،حاالمى

 :گفتم بلند صداى با

 اين؟ آماده -

 :گفتن صدا يه هم با همه

 .آره -

 دادممى تكون دستامو و پاهام زمان هم و ايستادم كالس راس در و كردم پلى را آهنگ

 .زدممى مشت جلو به و

 خسته منم بود زياد تمرين فشار چون البته و شدن خسته ها بچه گذشت كه كمي

 .پيوستم ها بچه جمع به و كردم قطع را آهنگ رفتم و كردم استراحت ،اعالمشدم

 برده؟ خوابش بازم نكنه يا نمياد؟ امروز كجاس؟ آذين تيكا گممى -

 امروز شكسته پاش ماين بهش زده خبرى بى خدا از يه ديروز چى؟ خواب بابا نه -

 .شده مرخص

 نيومده؟ پيش كه جدى مشكلى -

 عادى زمان مرور به طبيعيه اونم كه داره درد يكم فقط نيست هيچيش نه-

 .رهمی شهمی تموم هفتس دو مونه؟مى جمع سر چقدر پاش گچ مگه شه،بعدشممى
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 بوده؟ پياده يا كرده تصادف ماشين با! زده؟ بهش كى حاال -

 تقريبا نوجوون پسر يه كه شه رد خيابون از خواسته نبوده همراهش ماشين نه -

 اين ولى داشت گواهينامه طرف اگه نداشتم مشكلى من زده،حاال بهش ساله هفده

 .بگيره كارشو جواب بايد فرمون پشت نشسته خود سر و نداره چون

 .نكن اذيت خودتو هم تو نمياد پيش خاصى مشكل كه ايشاال خب-

 .هيچه جلوش اينا كه دارم گرفتارى اينقدر خودم من چى؟ تاذي بابا نه-

 پلى را پرى كيتى بار اين و برگشتم ضبط سمت به دوباره حرف اين گفتن از بعد

 يه و ها بچه سمت برگشتم و كشيدم بود شده عرق خيس كه موهام به كردم؛دستى

 .بيرون زدم كالس از و گفتم بلند نباشيد خسته

 مشكيم ى حوله و كيف توى گذاشتم گوشيمو و آوردم در جيبم توى از كمدمو كليداى

 يكم هم بود خوب عضالتم براى هم كنم،چون شنا يكم جا همين تا برداشتم را

 .كردمى ريلكسم

 شد،تصميم گشنم حسابى سونا توى كردن ريلكس يكم و حسابى شناى يه از بعد

 بده،چند خبر هم مهی و پريا به پاتوق بريم هم با تا بزنم زنگ آذين به گرفتم

 ،گرمكيف توى گذاشتم و كردم خاموش گوشيو بعد و كردم صحبت آذين با اىدقيقه

 باشگاه پايين،چون رفتم باشگاه هاى پله از و كردم خداحافظى همه از و پوشيدم كنمو

 ترپايين طبقه يه يا و باال طبقه يه يا هميشه دارن ترىبيش امنيت به نياز زنونه هاى

 به را نبود،سرم آشنا برام اصال كه كرد صدام نفر يه رسيدم كه ورودى در ،بهفهمك از

 :گفت و داد دستم به ماشينمو كليداى كه گرفتم سمتش
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 كارتم بفرستم،اين براتون و كنم آمادش وقت اسرع در واستون گفتن ملكى آقاى -

 .بدين خبر بهشون شد عوض نظرتون اگه گفتن و دادن

 يا بزنم زنگ كه بودم دل شدم،دو سوار و رفتم ماشينم سمت به و كردم كوتاهى تشكر

 و گرفتم را كنم،شماره تشكر كمكشون اين خاطر به و بزنم كه كرد حكم ادب كه نزنم

 ترى جدى صداى با و رفت توهم هام داد،اخم جواب خانم يه بوق تا چند از بعد

 :گفتم

 .داشتم كار ملكى آقاى با ، سالم-

 :گفت خودش وندل صداى با دخترک

 !هستى؟ كى تو ،راستىبزنگه بهت گممى بيرون حمومه،اومد-

 .دونهمى خودش زده زنگ دارمن خانم بگين -

 .بدرود -.گممى باشه-

 كردمنمى فكر كردم،واقعا قطع گوشيو و بده حرفمو جواب تا نموندم منتظر حتى

 جواب تو گوشيمو هبگ دختره به كه نداره حيا يكم باشه،حداقل آدمى همچين آرشام

 .نده

 . گذرون خوش خيلى اينا يا ايمساده خيلى ما يا مونهمى قشر اين كار تو ديگه آدم

 آماده بايد حاال آذين،تا خونه رسيدم تا بودم راه توى اى دقيقه پنج و چهل نزديك

 :گفتم بلند صداى با شدم خانه وارد و آوردم در كيفم توى از را كليدا شدمى

 شدى؟ آماده! يى؟كجا إذين -
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 ديدن با و كردم باز را اتاق در رفتممى آذين اتاق سمت به زدممى حرف كه زمان هم

 جلوى نتونستم ديگه كه حدى شدم،به عصبانى كرده تموم آرايششو فقط كه آذين

 كردم خالى آذين روى همشو و بود پر دلم آرشام جريان از هم يكم بگيرم،شايد خودمو

 :گفتم و

 آخه كردىمى غلطى چه دوساعت اين تو زدم زنگ تو به پيش ساعت دو من آخهه -

 بگو بزن زنگ هم مهی و پريا شو آماده سريع كردى؟ تموم آرايشتو فقط هنوز كه

 .بشن آماده سريع بمونم منتظر ندارم حوصله

 شلوار و شال و بلند نفتى آبى مانتوى يه با لباسامو و رفتم اتاقم سمت به سريع

 .زدم ژل هم را موهام و دمكر  عوض سفيد

 سبز هاى زدم،لنز ماليم صورتى رژ و باريك نسبتا چشم خط پوشيدم،يه ساعتمو

 اتاق از و برداشتم سفيدمو ،کيفزدم را رنگم كم صورتى ىگونه رژ و گذاشتم رنگمو

 :گفتم زدمى موج درش عصبانيت هنوز كه صدايى با و بيرون زدم

 شدى؟ آماده آذين -

 .ميام االن كن صبر هديگ يكم -

 توام؟ عالف من مگه ميام؟ االن چى يعنى -

 !نشو عصبى بابا ديگه اومدم -

 دادى؟ خبر مهى و پريا بيا،به ديگه ساعت دو بيا نه-

 شده؟ اينجورى اخالقت امروز چرا تو آمادن،راستى گفتن آره -
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 من خوب سشان سر از خونه،ماشينم دم اومد آرشام يارو اين امروز بگم؟ چى هوف -

 .باشگاه برم باهاش شدم مجبور شد خراب

 .خب خب-

 كالسم خودش،وقتى هم كرد خورد منو اعصاب هم گفت چيزايى يه ديگه هيچى -

 كرده،منم درست واسم ماشينو خودش آقا ديدم بگيرم تاكسى خواستم شد تموم

 !داد جوابمو پلنگ يه كه كنم تشكر زدم زنگ

 .شدى سگ مث چرا بگو پس آها-

 .گىمى چى بينم بحرف رسد-

 .شدى آرشام عاشق كنم فكر من -

 خندم نگو چيزى يه هه، عاشقى؟ و من زده؟ چرت حرف همچين نشدم،كى خير نه -

 .رستوران رسيمنمى فردا تا رىمى پيش تو كه اينجورى كه بريم پاشو بگيره

 .يمشد ماشين سوار و رفتيم خروجى در سمت به آذين به حرفم اين گفتن از بعد

 بود نزديك هم به هاشون خونه چون و مهى دنبال رفتيم بعدم پريا دنبال رفتيم اول

 ماشين جو مهى و پرى كردن سوار كردم؛با سوار دوشونو هر تا نكشيد طول خيلى

 همينو آخه حسيه چه اين دونمنمى كردم،ولىمى فكر آرشام به تركم شد،ديگه شاد

 !دارم هم سينا به نسبت

 .دونمگن،نمىمى كه عشقه ونهم اين شايد
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 همون واسه فقط هامون خوشى تمام ،انگار رفتنمی ور گوشيشون با كدوم هر ها بچه

 روشن ظبتو نداره زدن حرف قصد ماشين تو كسى ديدم وقتى بس، و بود لحظه چند

 . كردن همراهى هم بقيه البته كه كردم خوانى هم تايتانيك زيباى آهنگ با و كردم

 

 تایتانیک آهنگ ترجمه و متن »

My heart will go on از Celine Dion 

 

[Verse 1] 

Every night in my dreams, I see you, I feel you 

 کنممی احساست و بینممی را تو رویاهایم در شب هر

That is how I know you go on 

 مانیمی چنین تو دانممی که است طور آن

Far across the distance and spaces between us 

 ما بین فضاهای و فاصله از فراتر

You have come to show you go on 

 مانیمی چنین که دهی نشان من به که ایآماده

[Chorus] 

Near, far, wherever you are 
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 هستی که جایی هر دور، نزدیک،

I believe that the heart does go on 

 ماند خواهد همینطور قلب کنممی باور

Once more you open the door 

 کنیمی باز را در دیگر بار یک

And you're here in my heart 

 گیریمی جای قلبم در و

And my heart will go on and on 

 ماند خواهد همینطور قلبم و

[Verse 2] 

Love can touch us one time and last for a lifetime 

 بماند باقی عمر یک برای و دهد رخ یکبار تواندمی عشق

And never let go till we're gone 

 بمیرد گذاریمنمی نمردیم که زمانی تا و

Love was when I loved you 

 داشتم دوست را تو من که بود زمانی عشق

One true time I hold too 

 داشتم را تو واقعی،من زمان یک
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In my life we'll always go on 

 ماند خواهیم چنین همیشه امن،م زندگی در

[Chorus] 

Near, far, wherever you are 

 هستی که دور،هرجایی نزدیک،

I believe that the heart does go on 

 تپید خواهد هایمان قلب که دارم باور من

Once more you open the door 

 کنیمی باز را در دیگر بار یک

And you're here in my heart 

 گیریمی جای قلبم در و

And my hart will go on and on 

 تپید خواهد هایمان قلب که دارم باور من

[Outro] 

You're here, There's nothing I fear 

 ندارم ترسی هیچ من هستی،و اینجا تو

And I know that my heart will go on 

 ماند خواهد باقی چنین قلبم که دانممی و
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We'll stay forever this way 

 مانیممی چنین همیشه ما

You are safe in my heart 

 بود خواهی پناه در من قلب در تو

And my heart will go on and on… 

 اهنگ اين عاشق عجيبى طرز به«.تپید خواهد و تپید خواهد تو برای من قلب و

 .نشدنى وصف آرامش داد،يهمى آرامش بهم ولى چرا دونمبودم،نمى

 : گفتم آذين به رو و كردم شخامو را ضبط

 كردى؟ هم كارى دارى دادگاه فردا -

 به بخوام كه نكردم جرمى منم ، هس وكيل عنوان به كه پريا كنم؟ كارى بايد مگه نه -

 .كنم رو مدرك بيگناهيم اثبات خاطر

 يه قضيه اين پشت كنم فكر ولى چرا دونمميام،نمى فردا منم ولى مايلى جور هر-

 .هباش عجيب چيز

 چطور؟-

 يه خاطر به بخواد كه اينه از تر گنده كله مطمئنن ديديم ما كه آرشام اون ببين -

 ديد منو كه ديروز دونينمى خونه،تازه در دم بياد كوچيكى اين به اونم ساده ى مسئله

 گفت؟چى

 چى؟: پريا

 !شهمى بد واستون پشتش بدى ادامه داستانو این بخواى اگه گفته -
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 پريا؟ نه مگه بترسونه رو ما خوادمى گفته زىچي يه بابا -

 يه شهمى خونه،مگه دم اومده كه باشه مهم چيز يه حتما بايد منم نظر به نه: پريا

 كنه؟ رضايت طلب بخواد كه دختر تا دو دنبال بياد ملكى آرشام مثل اى گنده كله

 صمشخ دادگاه تو فردا ، كنين بس كردين جناييش هم شما ديگه حاال خب -

 بزارم؟ چى واست آهنگ غوله مادر گممى شهمى

 همون تو اى لحظه انداخت،چند بهم ترسناك نگاه يه و گرفت باال را سرش مهديه

 :گفت بعد و موند وضعيت

 .چوپون بزار اينو -

 (پلكونممى گل تو خودمو دخترو رضاى محض) 

 .كنه پخش رو تو قاطر آهنگاى تونهنمى من اسب شرمندتم -

 .قاطر نگو من ماشين هب هى -

 امنتيتش برن قاطر با مردم نيس؟واال قاطر پرايد حاال تا كى از مهى خانم آخه -

 .تو ماشين تا ترهبيش

 .بزرگ بابا خوب خيلى -

 رينو؟ رستوران بريم پاتوق جاى به امروز سپايه كى خانوما گممى -

 .نشنيدم اسمشو حاال تا رينو؟-

 .ديدم ها بچه از يكى اليو تو روزام ولى نرفتم حاال تا منم -

 سيناس؟ منظورت-
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-yes. 

 ندارين؟ مشكلى شما مهى و ندارم،پرى مشكلى كه من-

 .نه-

 كيف و دادممى گوش سلنديون زمان هم و زدم دور بلوار از مكان تصويب با

 قفل حال در شديم پياده ماشين رسيديم؛از باالخره تا گذشت ساعتى ،نيمکردممى

 :زد داد حيرت با آذين كه بودم ينماش در كردن

 !تيكا-

 :گفتم و آذين سمت برگشتم

 !ها؟-

 .رو جا اون-

 تفاوت يه با سينا،ولى جز نبود كسى اون و شدم يكى متوجه و برگردوندم را سرم

 .بود دختر يه با دست تو دست

 :گفتم كردمى جلوه بيخيال كه صدايى با و شم مسلط خودم به كردم سعی

 چى؟ كه خب-

 !دونستىمى تو-

 .نيستا خوش حالت ها؟ دونستم؟مى چيو-

 .شد شمر هم -
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 بغض با يكم كه صدايى با و سرش پس زدم محكم كيفم با و رفتم اذين سمت به

 :گفتم بود مخلوط

 .ملجم ابن كه توعه از شمر،بهتر من اصال -

 .تو بريم گمشو پاشو -

 كارى يه بود سرويس فسل اگه دارم آبرو من چيزى يه ولى داخل شين پاشيده-

 .كردم تون پيدا اتيوپى از كنن فكر نكنين

 :بگن هم با همشون تا بود كافى حرفم همين

 .سياه روت گهمى ديگه به ديگ -

 :گفتم و زدم لبخندى

 .تريواش باو خب -

 رستوران به شدنم وارد رفتيم،با رستوران وروديه در سمت به و خنديدم هم با همگى

 از بيش دختره اون با كه بود سينا اومد چشمم به كه كسى ليناو و چرخوندم چشم

 :گفتم خودم با بود، گرفته گرم حد

 خوامش؟مى واقعا نكنه راستى ، بخواى اونو نبايد تو ديگس يكى مال اون تيكا بسه) 

 روزس؟ دو زودگذر حس يه فقط اين يا

 دل كسى به وقت هيچ نبود قرار كه من سراغم؟ اومده عشق ى كلمه واقعا نكنه يا

 به باشى قوى بايد تو تيكا رفت،نه و دادم دلمو زدن حرف بار يه با شد چى پس ببندم

 خوادنمى منو واقعا كسى اگه ميرن،ولى و ميان آدما روزه دو دنيا نده اهميت چيزا اين

 ( باشه بايد نيست،ولى حق اين نه بمونم؟ تنها عمرم آخر تا بايد يعنى
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 بغلى ميز روى و گذشتم سينا ميز كنار از تفاوت بىكرد آرومم يكم خودم با زدن حرف

 ولى كرد تعجب يكم ديدنم با بود،اول سينا ى چهره روبروى دقيقا صندليم نشستم؛

 .نزاشتم جواب بى كارشو هم من البته كه و كرد سالم بهم سرش حركت با بعد

 و بود آشوب دلم وىت ولى كردم غذاها ليست به نگاهى و برداشتم ميز روى از را منو

 :كه كردممى تكرار خودم با مدام

 ايرادى من واقعا سينا،نكنه از اينم آرشام از اون همن؟ مثل پسرا ى همه واقعا يعنى -

 نمياد؟ خوشش كسى كه دارم

 يه همشون بينممى كنممى دقت مهى و پرى به كنم،وقتىمى نگاه اذين به وقتى آخه

 به رو و كشيدم نداشتم؛هوفى هم بار يه همون من ولى داشتن پسر دوس حداقل بار

 :گفتم ها بچه ى همه

 .يونانى پيتزا -شما؟پرى خودممى الفردو پاستا من -

 .تنورى داگ هات -مهى

 .سزار ساالد - آذين

 :گفتيم عصبانى صداى با هممون آذين آخر حرف گفتن با

 !مار زهر -

 :گفتم آذين به گرفت،رو خندمون هماهنگ اين از خودمونم

 بچه شهنمى تون شى،باور تقويت بايد دارى دادگاه فردا تو دختر ساالد؟ چى يعنى -

 !خورد سبزيجات پيتزا ظهر امروز ها

 ؟!کنىمى شوخى -پرى
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 ساالد يا جوجو گهمى يا شده نچسب گشته دالرام با مدت يه چيه؟ شوخيم بابا نه -

 دمتمى روز دو بگردى،چيه ترهدخ اين با تو بزارم ديگه اگه نيستم تيكا خوره،مى

 شی؟مى ول دستش

 .خورممى الفردو پاستا يه ساالد،منم يه واسه خوردينم بابا باشه: آذين

 .ديوونه دختره بدى حرص منو خواىمى فقط كه دراد جونت اى -

 :گفت كه زدم بهش سرى پس يه دوباره و بردم سرش سمت به دستمو

 دارى؟ مرض مگه-

 .قدته هم غورباقه عقدته شب امشب حقته حقته-

 .چل و خل ىدختره ديوونه گهمى من به بعد خــــه -

 :گفتم و انداختم آذين گردن دور دستمو و خوندن ناز با كردم شروع

 .همه دونننمى اينو هميم مال تو و همه،من ديوونن -

 شدى؟ عاشق ديا،نكنهمى گوش جلف آهنگ خوب تازگيا تيكى جونم -پرى

 شق؟ع و هه،منو -

 .دونستممى خوب خودم دروغ،اينو بود دروغ حرفم

 سالم بلند و شد نزديك بهمون نفر يه كه بوديم گارسون با زدن حرف حال در

 :گفتم و پاشدم احمدى ديدن با و باال گرفتم كرد،سرمو

 واست؟ شده ذره يه دلم بودى گورى خودم،كدوم خوارپاچه احوال به به -
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 دلتنگى اظهار يا كردم توهين من دقيقا االن ببينه تا كرد صبر اىلحظه چند احمدى

 .كردم

 :داد جواب بعد و كرد مكث يكمى

 !ديدى ديروز منو كه تو -

 بعد چته بگو چلغوز،حاال بخواد دلتم: گفتم و انداختم احمدى به احساسى بى نگاه

 .نيوفته بهت چشم برو

 نيست خوب اصال اتونج رستورانم،بعدشم مدير من داشتين كارى اگه بگم اومدم -

 شما امشب من مهمون هم غذا بشينين، زشته اينجا VIP قسمت باال بفرماييد

 .هستين من افتخارى مهمون

 :گفتم خودم با و انداختم احمدى به حيرت با نگاهى

 و كردم تر رنگ پر لبخندمو( دونستيمنمى ما داشتو خودش از چى يه شت،احمديم) 

 :كردم زمزمه آذين گوش در

 .خورد دردى يه به خاستگارت باالخره -

 نزاشت،يه جواب بى هم احمدى البته كه انداخت احمدى به مهرى پر نگاه آذين

 ؟...هم با دوتا اين نكنه كردم شك لحظه

 قلبم من نكن شوخى من با خدايا دومادمون؟ شهمى شلقم اين نداره،یعنى امكان نه

 .كنهمى كار باترى با

 ميز بهترين روى و رفتيم باال قسمت به احمدى همراه و رداشتمب ميز روى از را كيفم

. بودم اومده در آرشام و سينا فكر از يكم كه بود اين دورهمى اين خوبى نشستيم،
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 مجبور كه احمدى و منو نشستن،موند صندلى يه روى كدوم هر مهى و پرى و آذين

 .بشينم كنارش باطنيم ميل رغمعلی شديم

 و داشت اىقهوه روشن بودن،موهاى هم پولدارى ىخانواده ،ازبود خوشگلى پسر كال

 اين داشت كه مشكلى تنها فقط بود هم بود،خوشتيپ كامل پك سيكس اندامشم

 بيخيال درسو داشتم احمدى مثل موقعيت يه اگه خوند،منمى درس زيادى كه بود

 .سوئد،واال كردممى مهاجرت و شدممى

 :گفتم و انداختم احمدى سمت به نگاهمو

 .مهران گممى-

 !جانم-

 پسر؟ بلدى تو هم مهران،جانم جونم -

 كردن عذرخواهى به كرد شروع سريع داده خفنى سوتى چه شد متوجه كه احمدى

 دوباره و بخشيدمش( عمت جون آره)  دارم كه مهربونى قلب خاطر به منم البته كه

 .گرفتم سر از حرفمو

 بگيرى؟ رو ما سفارش اين خواىنمى -

 .كردم فراموش ببخشيد االن چرا ا   -

 كه حدى از بيش هاى شوخى و ها بچه رسوندن از بعد من و خورديم هم كنار را شام

 خودمونو بايد و داشتيم دادگاه صبح اول خوابيديم؛فردا و خونه رسيديم كردم اذين با

 .رسونديممى

 .باشم آذين كنار من اومد پيش مشكلى اگه تا خوابيديم هم كنار آذين و من شب
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 بعد ساعت سه

 .خدا رو تو بلندشو تيكا،تيكا -

 :گفتم و كردم نگاه آذين به خمار چشماى با و خوردم تكون

 شده؟ چى -

 !تيكا كن كارى يه خدا رو تو درد از ميرممى دارم -

 كنه؟مى درد كجات باشه باشه -

 :گفت و كرد اشاره كمرشو روى آذين

 .تونممى...ن كن كارى يه تيكا...تيك -

 .بيمارستان بريم هم با بپوشم مانتومو كن صبر باشه -

 رسونديم خودمونو نكردنى باور سرعت با آذين كردن حاضر و مانتوم پوشيدن از بعد

 .بود سينا شيفت زمان اون شكر را خدا كه بيمارستان

 كه شد چى دونمنمى گفتم واسش جريانو و رسوندم بهش خودمو دلهره و ترس با

 :گفت زبون زير و شد ريخته بهم هرشچ يهو

 !نباشه كنممى فكر كه چيزى اون كن دعا فقط -

 .بده جوابى يه سينا نباشه؟ چى چى؟ -

 سر پشت و بودم وايساده راديولوژى اتاق در پشت.بدم تونمنمى قطعى جواب فعال -

 نيومده پيش واسش خاصى مشكل كردممى خدا خدا و فرستادممى صلوات هم
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 آماده آذین عكس ترسريع كه بود كرده خواهش و ميشناخت رو ما سينا نباشه،چو

 . بشه

 شده زياد خيلى آذين درد چون هم شد،پرستار آماده عكس تا كشيد طول دوساعتى

 .بود خواب و زدن سرمش به بخش آرام يه سينا تجويز به بود

 با و انداختم هالهپ به پايين،نگاهى نميومد كردممى كارى زدم،هر را آسانسور ىدكمه

 .رفتم باال ازشون سرعت

 چند دختر و سينا كشيدن آغوش به شاهد كه كردم باز شدت با را سينا اتاق در

 قوى شكستم،منمى نبايد ولى شد جمع چشمام تو شدم؛اشك پيش ساعت

 .،قوىبودم

 :گفتم و گرفتم سينا سمت به عكسو و كردم خواهىعذر

 .بدين را بنده جواب تر سريع كمي شهمى خسروى آقاى ببخشيد -

 بهش كردم خطابش خسروى چون كنم انداخت،فكر بهم نگاهى تعجب با سينا

 يه احساس اين ، نرم پيش زيادى و بدونم خودمو حد بود،بايد بهتر اين ولى برخورد

 .طرفس

 به نگاهى آشفته تفكر دقيقه ده از بعد و انداخت عكس به نگاهى دقت با سينا

 :گفت و انداخت دختر

 .بمون بيرون لحظه چند ديانا -

 .باش -

 :گفت و چشمام به زد زل و نشست من مقابل سينا و بيرون زد اتاق از ديانا
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 .تيكا ببين -

 .دارمن خانم -

 :كرد خطاب دارمن منو بار اين و شد تربيش سينا تعجب

 .بشه عمل بايد شما دوست گآذين دارمن، خانم كار سر ببينيد -

 !چرا؟ آخه -

 پالتين بايد و نيست جوش قابل ديگه پاشون استخوان از قسمتى يه متاسفانه -

 شه كار توش

 .زياديه دردش يكم ولى نيست سختى عمل البته

 .بابا اى -

 .بشه عمل بايد زودتر هرچه -

 .بيرون زدم اتاق از سرسرى تشكر يه با و شدم بلند جام از

 نداشتم خوشى دل ازش اصال چون من البته كه انداخت بهم مهربون نگاه يه ديانا

 .رفتم پايين ىطبقه به آسانسور با و كردم اخم

 طول بيشتر اىدقيقه چند ؛ بياد بهوش موندم منتظر و نشستم آذين تخت كنار

 :گفتم و انداختم بهش نگاهى مهربونى كرد،با باز چشماشو باالخره كه نكشيد

 شدى؟ بيدار من عشق -

 :گفت بعد و انداخت اطراف به نگاهى گنگى با اول آذين

 گفت؟ چى شدم،دكتر آره -
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 .كنى كوچولو عمل يه بايد فقط نگفت خاصى چيز -

 عمل؟ -

 .پات تو بزارى كار پالتين بايد من عزيز آره -

 :گفت سرخوش بعد و انداخت بهم نگاهى گنگى با اول آذين

 کنى؟مى شوخى -

 .نه-

 .بده منو گوشيه بزارم،اون استورى يه بزار جون آخ فيلما؟ تو مثل يعنى واى -

 زاريته؟ و ناله جاى به اين االن زدنه؟ حرف طرز چه اين كنم سرت بر خاک -

 .كنم ناز واسش يكم تونممى خوشحالم تربيش چى؟ واسه زارى و گريه بابا اى -

 كى؟ واسه -

 !ديگه مهران -

 باهمين؟ شما مگه -

- yes. 

 شم؟ خبردار بايد االن من -

 .نگيم چيزى كسى به فعال گفت مهران ديگه يدببخش -

 تو كه وقت دادين،اون منو محبتاى جواب خوب نكنه درد دستت آره؟ كسيم هه،من -

 خودتو خوب حاال من كى؟ نه گفتىمى اومده خوشش ازت اين گفتممى هى دانشگاه

 .شده تموم اينجا كارمون خونه بريم دادى،پاشو نشون
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 .تيكا آخه ولى -

 .پاشو نداره يكات تيكا -

 گفتم و خونه رسوندمش هم بعد بشه ماشين سوار تا كردم كمك آذين به

 گريه و زدممى گشت خيابونا تو يكم و بيرون زدم خونه از بخوابه،خودمم

 دممى اهميت همه به من اينكه خودم،واسهبى زندگيه واسه کردممى كردم،گريهمى

 .دهنمى اهميت من به يكى ولى

 آذينى به رازامو ترين دختر،مهم دوس با خوشه،آرشام سرش مزدشنا با سينا

 .کنهمى قايم ازم را ساده ىمسئله يه حاال كه گفتممى

 زنگ بهم بار يه فقط ماه تا ماه كه دارم اىخانواده كه كردممى فكر خودم درداى به

 به االن از كه کنممى فكر زندگى به.نداره فرقى واسشون نبودنم و بودن اصال و زننمى

 و شكننشمى آدما هم سر پشت كه قلبم،قلبى ىنفره يه ارتش و منم فقط بعد

 .شممى حالى چه من كه نداره فرقى واسشون

 هيچ و سادن خودم مثل همه كنممى فكر خودم،هميشه وضعيت واسه سوخت دلم

 توش رازى هيچ كردممى فكر هميشه كه رفاقتم،رفاقتى واسه سوخت ندارن،دلم كلكى

 بهش درداشو داشت يكيو حالش به ديانا،خوش سراغ رفت فكرم لحظه چند. نيست

 بگه،

 هم يه شده كه هم شب يه واسه حداقل آرشامن،اونا با كه دخترايى حال به خوش

 مياد داره؟دادم فرقى چه بقيه واسه من نبودن و بودن چي؟ هه،من من؟ ولى دارن درد

 پر درديست،دردى من ىخنده هر پشت:  گفتشمى كه خودندم جمله يه دفعه يه

 دردم هر گريه،پشت پر غميست،غمى من یگريه هر احساس،پشت

 (. بانو نگار) مصنوعى ایايست،خندهخنده
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 جلوى بود؛اشك قلبم فقط خريدارش كه هايى كردن،گريه گريه به كردم شروع

 پر دسفي نور يه فقط شد چى نفهميدم آن يك که كرد تيره ديدمو و گرفت چشمامو

 ...ديگه و ديدم رنگ

 ابرو دو چشم چشم »

 سو بى گريان چشمان

 كمند گيسو آن شكسته بند كمرم

 رقصندمى ها پنجره ىهمه باران وقت

 خواهممى هوا باز را پنجره كنيد باز

 توام هاى ب**ل به خيره من كه نيست سبب بى

 خواهممى ما ى واژه نكنيد جا بى فكر

 نيست تريشب قدمى يك ى فاصله ما مرز

 « خواهممى تا دو كه چون بيا راه قدم دو

 

 * بعد ماه دو*

 (آذين) 

 باز واسم دستاشو عقبو دادم موهاشو ، وايسادم سينا روبروى و شدم بلند جام سر از

 :گرفتم آروم آغوشش توى و كرد

 :گفت و انداخت دستم به نگاهى سينا
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 كو؟ حلقت -

 .بپوشم دوباره رفت يادم جيبم توى شتمگذا شستممى رو ظرفا داشتم ببخشيد آخ

 :گفت و زد روم به لبخندى دستم،سينا كردم و آوردم در حلقمو جيبم توى از

 .پيشش بريم امروز گفت خودمى،آرشام خوشگل خانوم -

 چى؟ واسه -

 .مسئله همون واسه ديگه معلومه -

 .آقامون بريم باشه -

 .پرداختيم خوشگذرانى به و خنديديم هم با دو هر

 

 ( سينا) 

 :گفتم و كردم ديانا خواهرم به رو

 چيه؟ ما خوشتيپ دوماد اين راجب نظرت ديانا گممى -

 :گفت و زد لبخندى آرشام

 .هستيم ديانا خانوممون نوكر ما -

 .خنديدم هم با همگى

 

 آذين
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 چشماى با و كشيدم بود روش سينا هاى انگشت جاى كه خونيم صورت به دستى

 :كردم ناله بغض با و زدم زل بهش اشكى

 !بريدم ماشينو ترمز تو خاطر به من ولى -

 كردى پول،فكر چندرقاز واسه گذشتى رفيقتم از تو بدبخت پول؟ يا من خاطر هه،به -

 بحث اى،اگهبازيچه هم تو خانوم خوندى كور بده؟ پولو بهت كه سادس اينقدر آرشام

 توفم بهت من و رشامآ امثال كه نبود ملكى آرمان ماشين تو مواد همه اون

 شدم؟ رابطه وارد باهات که شدم ابروت و چشم عاشق كردى نداختيم،فكرنمى

 شده تموم بازى بخوامت؛االنم كه برسه چه كردمنمى نگاهم تو به اصال من بابا برو

 .خواىمى جا هر برى و كنى گم گورتو تونىمى

 :گفتم فرياد با

 .گذشتم تيكا از من ولى -

 پول؟ گذشتى؟ چى خاطر كن،به كامل حرفتو -

 !بيارم بدست رو تو تا گذشتم من نه -

 احمق؟ كنهمى نگاه تو به كى بابا برو -

 .دممى لوتون ولله دم،بهمى تون لو -

 خفگى احساسبزنم پلك تونستمنمى ،حتىداد فشار گلومو و اومد جلوتر سينا

 .برسه مبه هوا يكم شايد تا زدممى چنگ دستاش به فقط و كردممى

 :گفت و غريد دندوناش بين از سينا
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 آرشامو مگه هان؟ كردى؟ فكر چى خودت با احمق،تو ىدختره كنىمى غلط تو -

 !كشتتمى گرفتى؟ كم دست

 .ش...ا...ب -

 را هوا و بكشم بلندى هى تا شد باعث حركتش همين و برداشت گلوم روى از دستشو

 .كنم هام ريه وارد دوباره

 خودمو زمين بيرون،روى زد خونه از خودش و شدم زمين پهن كه زد بهم لگدى سينا

 .بنوشم يكم و برسم آب بطرى به تا كشوندم

 كردم جمع را لباسام سريع و شدم بلند سرجام از شد بهتر حالم كه بعد ى دقيقه ده

 يه كه شم ماشين سوار بيرون،خواستم زدم بود خريده واسم آرشام كه اىخونه از و

 .رفت سياهى چشام و گرفت قرار بينيم ىجلو دستمال

*** 

 با شدم متوجه كه بدم تكون دستامو بود،خواستم تاريك جا همه كردم باز چشمامو

 .بزنم داد نتونم تا بودن بسته چسب با لبامم شده،روى بسته بند

 طرف پشت كه نورى خاطر به و شد باز بود،در كرده پر رو جا همه رطوبت و نم بوى

 فرا وجودمو ىهمه ترس سينا ديدن با و اومد نبود،جلوتر صمشخ چهرش بود

 خانومه؟ كنى فرار گورى كدوم خواستىمى -.گرفت

 كاش خدا؟ كردم چيكار. بود تيكا تصوير هام هق هق ىهمه پشت و كردممى گريه

 .بكش منو خدايا كنم؟ چيكار بايد كردم،حاالنمى قبول وقت هيچ

 از ثمرش كه بود،پايانى پايان اين و كرد شليك سمتم به و آورد در تفنگشو سينا

 .بود تيكا و من جون رفتن دست
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 ( سینا) 

 باز را اتاق در بخوام اجازه كسى از اينكه بدون و شدم شركت وارد بود، باز شركت در

 اين از ترتفاوت بى من ولى زدمى صدام هم سر پشت كاوه منشى. تو رفتم و كردم

 .بزارم محل بخوام كه بودم

 :گفت و شد بلند جاش سر از بعد و كرد نگام متعجب ىقيافه يه با اول كاوه

 .بيارين قهوه تا دو بيرون بفرماييد شما خانم -

 .ايستاد من روبروى و اومد كنار ميز پشت از و گفت منشيش به رو اينو

 نكردى؟ فراموش گندتو عادتاى اين هنوز تو -

 .دارم تباها مهمى كار كه بشين نكردم،زود نه -

 سال ديگه،ده بسه كنيد؟ تمام را مسخره بازى اين خوايننمى خواين؟مى چى باز -

 .گذشته

 .بكشيم پس پا تونيمنمى شديم نزديك هدفمون به اينقدر كه بفهم،حاال شهنمى -

 كنم؟ پيدا براتون چى حاال خب -

 . شد اتاق وارد قهوه تا دو با كاوه منشى و شد زده اتاق در

 :گفتم و بيرون بره اتاق از دمدا اجازه

 فرار ايران از جريان اون از بعد شنيدم ، كنى پيدا را دارمن محمد آدرس بايد كاوه -

 .كرده

 نيست؟ تيكا باباى همون اين -
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 دو ازت برو،آدرسو بگيرى خبر ازش تونىمى كه جا كن،هر هست،بگرد،سرچ چرا -

 .خواممى اىهفته

 هست؟ كشور هست؟كدوم كى طرف دونمنمى اصال من فقط؟ هفته دو هوف -

 .ميارى در خوبى پول -

 .مياد در پاتون باال به صد باشه حواستون ولى خوبه باشه -

 .نيست مهم پولش -

 .بگير تحويل و بيا ديگه هفته خوب خيلى -

 زدم اتاق از و گفتم را نكات ترينمهم و اخرين كاوه به رو و شدم بلند جام سر از

 . زدممى بيمارستان به سر هي بايد بيرون،

 بوخوش اسپرى و پوشيدم را رنگم سفيد روپوش كردم روشن را كولر و شدم اتاقم وارد

 .زدم را كننده

 شم دكتر شدم مجبور خانواده ا جبار به ولى داشتم تنفر آمپول و سرم بوى از هميشه

 خانواده واسه درآمد كسب يه هم رسيدمى آرزوش به مامانم هم چون

 .خاطره به كه پدرى ، نداشت پدر كه اىخانوادهشدمى

 انداختم بهشون نگاهى تعجب شدن،با وارد زمان هم پرستار تا چند و شد زده دراتاق

 :پرسيدم و

 !شده؟ چى -

 و كرد باز زبون بخش پرستار سر پراش خانم باالخره اينكه تا كردن من من يكم اول

 :گفت
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 !تادهاف اتفاقى يه دكتر آقاى راستش خب -

 دادين؟ آب به گل دسته نكنه شده؟ چى باز -

 ( بوده دولتى بيمارستان - توجه)  اومد سازمان طرف از نامه بخش يه امروز خب -

 شده؟ چى ببينم بزن حرف قشنگ خب -

 كار)...(  ىبيمه با بيمارستان ديگه ويزيت حق رفتن باال و ها دارو گرونى خاطر به -

 .كنهنمى

 چه؟ من به خب -

 اشاره پرستاران از يكى به رو)  كاظمى خانم مادر كه بگيم شديم مزاحمتون هم ما -

 ىبيمه چون وضع اين با كنيد،حاال عملش شما بود قرار و داره مشكل زانوشون(  كرد

 عمل كل ىهزينه خب و كنهنمى پرداخت را هزينه بيمه ديگه بودن شركت اين

 .رسهنمى يشونمال توان واقعا خب كه ميليون ٣٧ شهمى

 !نگيرم؟ عمل حق من بگى اومدى االن -

 .شدم مزاحم دكتر،ببخشيد كردم اشتباه من اصال! خب نيست اجبار اصال راستش -

 :گفتم كه بيرون بره اتاق از خواست و گفت را جمله اين

 آینده ماه واسه كنم،بهشونمى پرداخت خودم هم بيمارستان هزينه نداره مشكلى -

 .بدين وقت

 !دكتر؟ گينمى راست -

 دارم؟ شوخى شما با من -

 .ببينيد خير شنمى خوشحال دكتر،خيلى ممنونم -
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 .برم تر زود بايد دارم كار بگيرين ویزيت تركم ،امروزنكردم خاصى كار -

 .حتما چشم -

 .دادم هلشون عقب به و كشيدم موهام توى را دستم پراش رفتن از بعد

 هم درمان ىهزينه حتى و مريضن كه اونايى براى سوخت دلم و كشيدم بلندى هوف

 و داشتم قرار آرشام بيرون،با زدم مطب از بعد و موندم مطب توى ساعتى چند.ندارن

 .رسوندممى خودمو ترسريع هرچه بايد

 رسوندم،از رينو رستوران به خودمو تر تمام هرچه سرعت با و شدم ماشين سوار

 دستى و كردم مرتب را خاكستريم ردم،تيشرتك قفل را ماشين و شدم پياده ماشين

 اىدقيقه چند و دادم فشار را رنگ سبز ىدكمه و خورد زنگ كشيدم؛گوشيم موهام به

 .زدم حرف داداشم سيامك با

 خيلى را مامان. بودم كرده فراموش كل به و بودم بيرون مامان فكر از تماما مدت اين

 ىداد،خانواده سامونمون و سر كه دبو اون بابا رفتن از بعد داشتم،حداقل دوس

 .دندمى دست از باباشونو فرداش و شنمى ورشكست شبه يه كه پولدارى

 رستوران وارد و زدم پوزخندى. داستاناست مثل هم زندگيم داستان حتى

 انتهاى ميز سمت به و زدم لبخندى آرشام ديدن با و چرخوندم اطراف به شدم،نگاهمو

 . رفتم سالن

 پايين نشد،سرش من متوجه كه بود افكارش در غرق عقب،اينقدر شيدمك را صندلى

 .بود روبروش تلخش ترك ىقهوه و بود

 : پرسيد تعجب با و آورد باال را سرش. بشه حضورم متوجه تا زدم بشكن تا چند

 اومدى؟ كى تو -
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 .آقا سالم عليك -

 كاوه؟ پيش رفتى خوبى؟ ببخشيد آخ -

 .كنهمى پيدا آدرسو عدىب ىهفته تا گفت رفتم آره -

 .خوبه -

 بدم؟ سفارش خورىمى چيزى -

 .ندارم ميل نه -

 كردى؟ چيكار دختررو -

 :گفتم لوندى لحن يه با و زدم بهم دستامو

 .آقا شد تموم كارش -

 .وقتش ،بهگيريممى انتقاممونو کمكم خوبه -

 رستوران نهمو توى را شام و نشد راضى آرشام ولى كردم اصرار من كه چقدر هر

 . خورديم

 نفساى ديگه كه خورممى غذا رستورانى توى راحت خيال با امروز كه بودم خوشحال

 .نيست توش دارمن محمد دختر

 بعد مونه؛نمى جواب بى بابام خون دونستممى كه كرد،همينمى آرومم چيز يه فقط

 و فتمگر  مختصر دوش رفتم،يه خونه سمت به و شدم جدا آرشام از شام اتمام از

 .خوابيدم و كردم عوض لباسامو

*** 
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 ( بعد هفته يك) 

 حرف به كردم شروع و كردم پلى بود افتاده كاوه ىبرداشتم،شماره گوشيمو ميز روى از

 .كردم پيدا باالخره را دارمن محمد نشاني زدن،

 .گفتم براش جزئيات با را داستان تمام و آوشام به زدم زنگ سريع

 فرصت اولين توى.  بودم منتظرش سال ده كه كار،زمانى مامات بود،وقت وقتش حاال

 بود، نياز هم تركيه،ويزا براى گرفتممى بليط تا دو بايد

 .كردممى اقدام تر سريع بايد پس

 تا دو و ويزا براى كردم اقدام كردمى كار تركيه سفارت توى كه دوستام از يكى طريق از

 .گرفتم بعد هفته دو براى هواپيما بليط

 و نوشتيم جزئيات با را نقشه و رسوندم آرشام یخانه به خودمو و بيرون زدم مطب از

 . كرديم ريزىبرنامه

 .بوديم خوشحال دو دوختم،هر آرشام بشاش ىچهره به و گرفتم باال را سرم

 ( كل داناى) 

 كارش و كردن پيدا را بود شده قايم توش دارمن كه را اىخونه راحتى به سينا و آرشام

 .غم جنس از انتقامى انتقام، داستان بود؛ عجيبى كردن،داستان تمام را

 خسروى،محمد ملكى،شهاب مهدى صميمى رفيق تا چهار پيش سال بيست حدود

 دونستندنمى كه شراكتی گرفتن؛ شراكت به تصميم پرور عدل وحيد و دارمن

 .كنهمى نابود زندگيشونو
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 خيلى شدن؛اوايل فرش بازار وارد و تنگذاش ناچيزى ىسرمايه خودشون از كدوم هر

 محمد اينكه شد،تامى تر بيش رونق رفتنمى جلو به كه هرچه ولى نبود جور كارشون

 اونا. پسر تا دو صاحب هم شهاب و شن،مهدىمى دختر تا دو صاحب وحيد و

 خانوادشون واسه ترى بيش رفاه اينكه و كارشون تر بيش رونق واسه گرفتن تصميم

 دونهگ مى كسى هر بدن؛ولى گسترش كارشونو و كسب و كنن وارد ،فرشكنن ایجاد

 .هست پول به نياز بهتر كار و كسب واسه كه

 سال ميليار يك كردن؛نزديك نزول پس نبود خوب خيلى ماليشون وضع هم اونا

 اينكه بدند؛تا را پول خود و سود تونستنمى بود خوب كار كردن،اوايل نزول 1٣5٧

 خورنزول طرف از بدن را پول تونستننمى چون هم اونا. كساد هم زاربا و شهمى جنگ

 .شنمى تهديد

 موعود روز وحيد و محمد برعكس بودن؛ كردن جمع پول دنبال مدام شهاب و مهدى

 و شهاب ىساده دل از امان ولى خوادمى پولشو ىهمه خورنزول و رسهمى فرا

 .نبود وحيد و محمد از امضاعى هيچ و بود تا دو اون نام به مدارك مهدى،تمام

 از و بزنن خودكشى به دست شهاب و مهدى شد باعث ها اين ىترسهمه - تهديد

 از بعد را پدراشون خون انتقام امروز حاال بشن،ولى يتيم سينا و آرشام بعد به روز اون

 و دختران مرگ شد داستان اين پايان خودشون،و از مدركى هيچ گرفتن؛بدون ها سال

 خون ريختن با و شروع تصادف يه با كه بازى يه طى همگى پرور، عدل و دارمن رانپد

 .شد تموم

 دنيا اين ناكوك ساز سازيست چه و

 بخشش و عفو آهنگ جاى به كه

 نوازدمى طمع و انتقام آهنگ
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 نپايى و ببندى آنكه از به نابستن عهد

 !نباشد تو من پايان كاش اى و

 مرموز پرسشى از اىسايه لبانم بر

 سوز هستى و آرام بى است دردى دلم در

 را حاصى روح اين سرگردانى راز

 امروز بگذارم ميان در خواهم تو با

 مرا رانىمى خود درگاه از گرچه

 باشى خدا آنجا تو و بنده اينجا من تا

 نيست من،سرگذشتى شاد سرگذشت

 باشى جدا انجامش سر و سرآغاز كز

 شدن عوضى خودشون نه ونشاخالق اما شدن عوض قصه آدماى

 شد اونا تلخ داستان قاطى ناخواسته داستان عضو ترين معصوم تيكا

 كنننمى فكر چيزى به خودشون منافع جز به وقت هيچ كه كسايى

 تصادف يه عجيب داستان

 نداشت خبر اصليش نيت از کسهيچ كه تصادفى

 گرفت را دختر يه جون كه تصادفى

 چيه اصلى داستان نفهميد كس هيچ

 بودن داستان اين بازيگر همه
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 آذين حتى

 بودن بازيگر همه

 تيكا حتى

 روزه يه خوشياى واسه پول واسه عجيبيه جاى دنيا

 كه گفته خوب گفته كى هر ولى گفته كى دونم نمى

 ساكت! هيس

 كن صدا بى را فريادت

 كن جان نوش را بغضت

 پنهان را هايت اشك و

 نيست ديگرى فكر به كس هيچ اينجا

 هستند خويش هاىخواسته تكاپوى در ههم

 ( پدرام)  دوم فصل.گذرندمى هم تو از مرادشان به رسيدن براى و

 چىپست به نگاهى و كردم باز درو و رفتم خونه در سمت اومد،به خونه زنگ صداى

 :كرد،پرسيدممى نگاه من به طلبكارانه كه انداختم

 .بفرماييد -

 .دارين نامه -

 .دونستمنمى گفتى شد خوب -

 .داد بهم و آورد در را نامه كيفش داخل از و انداخت بهم پرتنفرى نگاه چیپست
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 متن به و كردم باز پاكتو آرامى به ، بستم را در و كردم امضا را برگه پاى و گرفتم را نامه

 .دوختم چشم نامه

 الرحيم الرحمن هللا بسم »

 نيستم حال و بودم روزگارى

 بود خانواده و نهخا اين در من پايان اين

 بود كشور اين در من پايان اين

 نگيرين را سراغم گردم،پسنمى بر ديگه كه بدونين خونيدمى را نامه اين كه حاال

 « خداحافظ و دارم دوستون

 ديگه چى يعنى حرف؟ اين از بود چى آذين انداختم،منظور نامه به نگاهى شوكه

 نميام؟

 !كرده؟ فرار يعنى

 كنه؟ فرار خوادب كه هرته شهر مگه

 !نيست؟ ما آبروى فكر به

 .بيارم در بايد توشو ته خودمبشه دار خبر موضوع اين از نبايد بابا

 بازيه؟ بچه مگه

 بود؟ چى منظورش تهش اون

 !رسوند سالم ملكى

 !چى؟ يعنى
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 !؟ شده ديوونه دختر اين هوف

 افتاده؟ براش اتفاقى نكنه

 اين كارياى ندونم چوب بايد كنم،هميشه ارچيك بايد دونستمنمى و بودم شده كالفه

 بشه؟ چى كه بخوريم رو دختر

 .نفهم ىدختره بفهمه؛هوف بابا اگه واى

 :داد جواب بوق تا چند از گرفتم،بعد را رضا ىشماره و آوردم در جيبم توى از گوشيمو

 پدرام؟ بله-

 .كن لغو دارى كار چى هر مهمه ىمسئله ببينمت،يه بايد -

 .هميشگى جاى ديگه اعتس دو باش -

 كرده پر را خونه تمام مامان سبزى قرمه بوى ، شدم خونه وارد و كردم قطع را گوشى

 .بود

 : گفتم مامان به رو و رفتم آشپزخانه طرف به

 .دارم قرار رفيقم با نيستم ناهار واسه من مامان -

 .نداره اشكال باشه -

 گذشت؟ تو دستپخت از شهمى بخورم،مگه برگشتم بزار برام يكم ولى-

 .پسر آقا باشه -

 .خدافظ برم خودمى،من گل مامان خخ-

 .خدافظ-
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 .كردم عوض را لباسام و رفتم اتاقم سمت به مامان با گوموگفت اتمام از بعد

 داستان به كلى نگاه...دارد ادامه داستان اين

 

 خون كه داديمنمى اجازه جا هيچ بوديم،مطمئنن آرشام و سينا جاى به نيز ما اگر

 .شود بهترى جاى تواندمى دنيا اين بماند،اما جواببى پدرانمان

 ناراحتى و خشم آن در ديگر كه جوابى

 نباشد سمت و ظلم

 تواندمى دنيا اين

 باشد تر دهندهتكان

 بكنيد را فكرش

 شود كاشته نهالى انسان يك خون ريختن جاى به

 شود پيدا رىكا اشخانواده برابر در پدر يك سارى شرم جاى به

 نشود اصراف غذايى سرپرست بى و يتيم كودكان ماندن گشنه جاى به

 كنيم شاد را كودك يك دل چنانىآن هاىمهمانى جاى به اگر زيباست چه و

 چيز يك متوجه كنيم دقت هاشهر كالن و تهران شهر هاىخيابان به اگر گاهی

 شويم،مى

 .ماست فال تىح يا و آدامس يك خريد رويايشان كه كودكانى
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 او فال يك خريد با شايد اما بخريم را هايشانفال تمامى توانيمنمى كه است درست

 داريم؛ نگه امان در سرپرستش ىشبانه هاىكتك از را

 نداده ياد هاآن به كسى فهمند،چوننمى را آرزو معناى كودكان از خيلى حتى گاهى

 نباشيم؛ گراندي همانند كنيم سعی و تريست زيبا جاى دنيا كه

 .شودمى بدى و خشم دچار زيبايى جاى به دنيا گونه اين چون

 مهربانى زندگيمان ىدغدغه تنها اگر باشد زيباتر تواندمى شك بى هايمان زندگى

 .باشد

 ها نزديكى همين در روز يك رودنمی دورى جاى

 ...زيباتر خيلى گرفت،شايد خواهيم پس برابر چند را هايمان لبخند

 باشيم؛ بهترى انسان توانيممى ها كار خيلى انجام با گاهی

 ،(فضوليه)  نيست(  كنجكاوى)  ديگران زندگى تو دخالت بگيريم ياد خوبه

 ،(توهينه)  نيست(  انتقاد) ديگران قضاوت و گويى تند بگيريم ياد خوبه

 به جانم،حمله نيست شوخى كردم شوخى بگى آخرش كه حرفى هر يا كار هر

 .ردهف اون شخصيت

 ،(وجدانيه بى)  نيست(  زرنگى)  گذاشتنشون كار سر و مردم احساسات با بازى

 ياد رو چيزا اين خوبه ،(كمبوده)  اسمش نيست(  جوك)  جمع تو نفر يه كردن خراب

 .بگيريم

 هاى نت تا كنيم كوك را دنيايمان ساز اگر شوندمى زيباتر هايمان آخر،دنيا كالم

 .دندببن نقش قلبمان بر زيبايش


