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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

 می ِبْسِم اهّٰللِ الْرْحٰمِن الَْرح  

 

 رمان خالصه

 

 ...ستیک ینزد نی که هم یینام خدا به

 

 کن  یرمان: بعد از من زندگ نام

 

 انی : زهرا منتظرسندهینو

 

 و.....  یجان ی ه ، یسیپل ن،یعاشقانه، غمگ ،یژانر: احساس 

 

http://www.romankade.com/
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راحت تر کانال؛ نام رمان را در    یجستجو ی) برا شنهاداتیتلگرام جهت نظرات، انتقادات و پ کانال
 (    دیتلگرام خود سرچ کن یسراسر  یجستجو

  

 @RomanZahra85M 

 

 

 : خالصه

 

 با بنده رو دارن.  یکه قصد همراه یخدمت دوستان گل کنمی سالم عرض م 

نداره  یبخاطر حرفه اش که اصال هم بهش عالقه ا دایهست. ش  دایبه اسم ش  یدرباره دختر  داستان
به  دایش  یرو برا یو خم  چیراه پر پ  یورود اجبار  نیکه هم شهیم یباند قاچاقچ  هیناخواسته وارد 

 ....کنهی رو به اون رو م نیاز ا شویدنبال داره و به کل زندگ

 کنه؟  یط تی قراهو با موف  نیا تونهیم دایش ایآ

 از بد به خوب؟؟؟  ایاز خوب به بده،  دایش یرو به اون رو شدن زندگ  نیاز ا ایآ

 خوش.  ان ی......پادیبا ما همراه باش   دیسواالتو بدون نیجواب ا دیخوایم اگه

 

 نام خدا  به

 

 اول فصل
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 #پارت_اول 

 

 :مقدمه

 

 همه چيز رو براه است همه چيز آرام... آرام.... باورت ميشود؟ امشب

 

 ياد گرفته ام شبها بخوابم "با يک آرامبخش" تو نگرانم نشو !  ديگر

 

 چيز را ياد گرفته ام !  همه

 

 رفتن در اين دنيا را هم بدون تو ياد گرفته ام. راه

 

 گرفته ام که چگونه بيصدا بگريم !  ياد

 

 ق هق گريه هايم را با بالشم بيصدا کنم !  گرفته ام که ه ياد

 

 نگران نشو!! همه چيز را ياد گرفته ام !  تو

 

 . یآنکه تو باش یگرفته ام که چگونه با تو باشم ب  ياد
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 ياد گرفته ام نفس بکشم بدون تو و با ياد تو !  

 

اطرات با تو بودن پر  ات را با خ  یخال   یبا تو بودن، و جا یگرفته ام که چگونه نبودنت را با رويا ياد
 کنم.

 

 تو نگرانم نشو! 

 

 چيز را ياد گرفته ام!  همه

 

 تو گريه کنم ... و بدون شانه ات قدم بزنم.   یگرفته ام ب ياد

 

 نبندم.  یگرفته ام که ديگر عاشق نشوم و دل به کس ياد

 

 کنم ! یمهمتر از همه..... ياد گرفته ام با يادت زنده باشم و زندگ  و

  

 هنوز يک چيز هست که ياد نگرفته ام!!!   اما

 

 هميشه خاطراتت را از صفحه دلم پاک کنم!!!  یچگونه برا نکهیا
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 نميخواهم هيچ وقت ياد بگيرم ...   و

 

 نگران نشو عشِق من!!!  تو

 

 واهم گرفت ...کردنت را هيچ وقت ياد نخ فراموش

 

 خواهم کرد....  یزندگ  اما

 

 کن.... ی: بعد از من زندگیکه خودت گفت همانگونه

 

 

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

 

 #پارت_دوم 

 

 : دایاز زبان ش  رمان
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  لیو فارغ التحص رمیجووووووون...... بعد از دو سال زحمت تونستم تو رشته مورد عالقم مدرک بگ آخ
شدم و از فردا   سی باالخره پل یشغل نبود. واااااااا نیانتخاب ا یمن برا لیتنها دلبشم..... البته عالقه 

و   یباشم، به دور از هرچ ودم امروز رو خ هیفقط  تیموفق  نیگرفتم به افتخار ا می قراره برم سر کار. تصم
 .... نیخودم، هم  یخودم باشم و خدا م،یزندگ   یها یهرکس، به دور از غم ها وسخت

 

شدم.بعد از ورود به آسانسور از تو    ادهیو پ  نگیبردم داخل پارک   نمویکردم، ماش  ی خال   یبه سخت ذهنمو
و اسمم  ی انتظام یروی مقنعه سبز رنگ که آرم ن هیفرمم که شامل  یبه خودم کردم لباسا ینگاه نهیآ

ستوان دوم  دادیممچم دو تا ستاره درجم بود که نشون  یتر از مقنعه که رو رهیمانتو ت  هیروش بود، 
 ...ومدیهم بهم م یل یبود و خ نیهم لباس فرممون هم یهستم... و چادر. واسه دانشگاه افسر 

 

بود از در که وارد   کیآپارتمان دو خوابه ش هیو خارج شدم. خونم  ستادیطبقه نهم ا یرو  آسانسور
تمام قد پوشونده بودن  یاز خونه رو پنجره ها ینصف با  ی به هال. تقر یدیرسی راست م کی یشدیم

کوتاه بود که  یراهرو هیسوخته بود و دست چپ  یقهوه ا  ینتای دست راست هال آشپزخونه با کاب
 واراهمید  یبود و رو یاونجا قرار داشت، کف خونه پارکت چوب  یبهداشت  سی اتاق خواب ها و سرو

 هیو  ونی تلوز ،یدست مبل راحت  هیه هم شامل خون لی پوشونده بودن وسا ییبایز یها یوار یکاغذ د
  جادوست نداشتم تا اون  یذوق نداشتم و از طرف  دمانیبود واسه چ ادیهم ز نیبودن. هم  یفرش فانتز 

از  گهیاستفاده کنم.خب د شهی م ختهیندارم از اون همه پول که هر ماه به حسابم ر یضرور  ازیکه ن
 ....میخونه بگذر زی آنال

 

به   یو کامل داشت. کمد رو باز کردم و نگاه یخواب معمول سیسرو هیاتاقم شدم....اونجا هم  وارد
....هه، منو و یزندگ   یعنی یبودم. آخه روشن  دهیروشن نپوش یوقت بود لباسا یل ی مانتو هام انداختم.خ

نه؟.... فقط  مگه یفکر نکن  چکسیقرار بود امروز رو به ه دا ی. اما شمیوقته از هم جدا شد یل یخ  یزندگ
 امروز...... نیهم
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  ییکمربند طال هی  خوردیدکمه م ی بود ول یاسک  قهیرنگم که به صورت   یبردم سمت مانتو کرم دست
  یهم برداشتم با کتون یشال ارغوان هی ومد،یتر از زانو هام م نییپا یتا کم شی هم داشت و بلند

کج  مواز موها یکردن نداشتم... .کم شیعطر زدم...اما حوصله آرا  ی.... کمیارغوان فیک هیو  یمشک
هم   ازمویمورد ن لیبود....وسا دهیکامال پوش قمیسرم انداختم چون  یتو صورتم و شالمو رها رو ختمیر

 .....رونی و حاضر و آماده از خونه زدم ب ختمیر  فمیتو ک

 

 یناهارمو خوردم. بعد از اون رفتم هم جانبرم. اول از همه رفتم رستوران و   نیگرفتم ماش  میتصم 
کل شهر رو   شهیکه از اون باال م  یساخته شده به طور  ی بلند هی یپارک سرسبزه که رو هی م،یشگیهم
هرحال   نه... به ایتو مشهد هست  ییجا نجوریا دونمی آرومه.) بچه ها نم یشلوغ ول  شهیو هم دید

بام تهران باشه(... تا غروب واسه خودم قدم زدم و   هیشب ییجا هی خواستمیساخته ذهن خودمه.... م
شدم.از   رهی ها نشستم و به منظره شهر شلوغ خ مکتیاز ن  یکی  یشده بود. رو  کیهوا تار گهیحاال د

همه  نیا ر یز نهدویم یمشهده..... ک نجایا دیدور حرم امام رضا )ع( هم معلوم بود. درست حدس زد
همه مثل هم در کنار هم  ایاگه تو دن کنمی اوقات فکر م ی..... گاهمیهمه از هم غافل گذره؟یم یسقف چ

  رینبود و همه در کنار هم خوش و خرم ز  یسقف چیاگه ه شدیم یچ شد؟ی م یچ میکردیم  یزندگ
داشته، چون  یحکمت هیحتما   ست،ینبوده و ن نطوری ا چوقتی ه یول م؟یکردی م یآسمون خدا زندگ

 ....... ستیحکمت ن   یکار خدا ب  چوقتیه

 

 ن،یغمگ  یکیمثل من تنها اومده بودن.  اشونیو بعض  یخوانوادگ اشونیبعض کردم ی مردم نگاه م به
 شاد...... یکی

 

 ....ستین میوقته تو زندگ یل یکه خ  یعطر آشنا به مشامم خورد....عطر  هی  اهویتو اون ه ناگهان
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  گهی......  دیو بعد یو بعد یطور قطرات بعد نیگونم افتاد و هم یو رو دیشمام چکاز چ یاشک قطره
  الیبدون فکر و خ ستیقرار ن چوقت یو پرت شدم تو خاطرات گذشته......انگار ه  دمینشن یز یچ

 کنم..............  یزندگ

 

 

 

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

 

 

  تیکه از زبان شخص یی: الزمه راجع به بخش چند سال قبل رمان بگم؛ پاراگراف ها سندهینو نکته
شما   شتریها و اطالعات ب  تیشخص  ری انتقال احساسات سا یفقط برا ستندی ( ندایرمان )ش   یاصل
 هنگآ نکه،یاون ها رو مرور نکرده.....و ا دایداستان قرار داده شده و ذهن ش یدرباره ماجرا زانیعز
بخش از متنشون استفاده کردم ممکنه تو سال ذکر شده هنوز ضبط نشده باشن و   نیتو اکه  ییها

 مربوط به کل رمانه...... با تشکر   نیباال بردن احساسات نوشتم...البته ا یاونا هم فقط برا

 

 

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

 

 #پارت_سوم 

 

 (... 1390سال قبل ) زمستان  چند
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وقت صبحونه خوردن هم که   دمی لباسامو پوش عیشد. با عجله از خواب پاشدم و سر رمی اوه بازم د اوه
 طبق معمول نداشتم....

 

 دانشگاه یدفع نشد تو به موقع بر  هی دای: ِاهههه....شمامان

 

 کنم خب؟  کار ی : چمن

 

 ی خور ی ....تو که صبحونه نمری لغمه گنده گرفت جلوم و گفت: بگ هی

 

 ....دمیگرفتم و گونشو بوس ازش

 

 مامان جون....خداحافظ  ی: مرس من

 

.... 

 

  یاول صبر کردم کم دمیروشن کردم گازشو گرفتم به سمت دانشگاه.......به در کالس که رس نمویماش
 گفتن استاد بلند شد درو باز کردم و وارد شدم. دییبفرما ی. در کالسو زدم و بعد صداادی نفسم جا ب
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 . دی:سالم استاد.....خسته نباشمن

 

 !دیکرد  رید شهیکه بازم مثل هم نمیب ی......مکنامی: متشکرم خانم ناستاد

 

اون همه چشم که   یکردم به خودم مسلط بشم و جلو یتاسف تکون داد......سع یاز رو یبعد سر  و
 زنم. رو من زوم شده بود گند ن

 

 تکرار نشه. کنمیم یاستاد......سع دی: ببخشمن

 

تکرار بشه مجبور   یاگه دفعه بعد کنامی خانم ن ی. ول دینیبش دییبارو اشکال نداره بفرما  هی نی: هماستاد
 کنم. رتونیبا نمرات آخر ترم غافلگ شمیم

 

 نشستم...  انایدوستم ک شیکردم و آخر کالس پ یتشکر 

 

کنه....َاه گند زد تو  ریکه منو غافلگ هیفکر کرده ک یر یکبیا کهی ......مرتشششششششششی:امن
 اعصابم.

 

 اط یتو ح نداختمتیپنجره م  نیاون بودم از هم یبخدا اگه من جا دای:ش انا یک
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قبل از   ایسر کالس  یایدف نشد تو به موقع ب هیدختر  یعن یچندش رومو ازش برگردوندم که گفت:  با
 حد و وسط نداره... تی زی بعد از همه برنامه ر ای یایهمه م

 

 نداره....شرمنده. یخانوم ذهن من مثل شما ساعت کوک انایک  دی: ببخشمن

 

 که داره!  تی: گوش انا یک

 

 یوقت از دستش ند هیفاخر استاد گوش بده  یها...به حرفا یبرداشت   حتی: تو هم امروز فاز نصمن
 ز ی خانم برنامه ر

 

درسش از من بهتر   شهیجزوه و مشغول نوشتن شد، هم یکرد تو برگه ها سر شهیو مثل هم  دیخند
با همون رنگ...در کل واقعا خوشگل بود.....  ییروشن و موها یقهوه ا یبا چشم و ابرو یبود...دختر 

به   یا قهعال ادیاالن تو دانشگاه ز یول گذروندمیم وتری وقتمو با کامپ یبود. از بچگ  وتریرشتمون کامپ
هم که قبول شدم به   یدو ترم  نیبلدم ا  یندارم به جاش هک کردنو به صورت ماهرانه ادرس خوندن 

  ن ینداره هم بیقبول شدم.....ع وتریپزشک بشم اما کامپ   خواستیخاطر همون استعدادم بوده...دلم م
 هم خوبه....

 ....میاز کالس خارج شد انای تموم شد و با ک یکالس مزخرف استاد نور  باالخره

 

 پرنده آزاد شده از قفسو دارم...  هی.......واقعا حس شششششششششی: آخ من

 

 هیکالس استاد نور  ستیکه خسته کننده ن ی: واقعا که......تنها کالسانا یک
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 که....  یکنی کرده باور نم ریگ ششی گلوت پ گمی: من ممن

 

 : برو بابا دلت خوشه هاانا یک

 

احساس   م یشونیرو پ  ی.... قطره آبمیرفت  نمیت ماش و با هم به سم میساختمون دانشگاه خارج شد از
 . شدیروانه م نیاز آسمون به سمت زم  یبعد یکردم و پشت بندش قطره ها

 

 بارون قدم بزن  ری ز خوامیمن برو خودم م نیتو با ماش   انای ک ای......بادی: آخ جون داره بارون ممن

 

بسته اونوقت خانوم   یفضا یتو  رنی همه م ادیبارون م یبرعکسه.....وقت نشتی: تو معموال آفرانا یک
 .کنهیم یرو ادهیهوس پ

 

 . رونی ب میبا هم بر  اریوردار ب  نوی : حرف مفت نزن......غروب ماشمن

 

 . گهیروز د هی. بزارش واسه می : فردا امتحان دارانا یک

 

 آسونه....ول کن بابا گمی ندارم م یاعتقاد چیکه به درس ه ی: منمن

 

 دست تو.......باشه پس فعال : از انا یک
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 : خداحافظ من

 

  چوقتی کاش ه  ی.....ولبردمیبا طراوت بارون  اسفند ماه لذت م  یرو رفتم و از هوا ادهیسمت پ  به
 .....کاش..... کردمی بارون رو نم ریاونروز هوس قدم زدن ز

 

و دهانم قرار   ین یب یدستمال جلو هیخلوت.....دو کوچه تا خونه مونده بود که   ابونایظهر بود و خ سر
باشه و   یهوشیاون دستمال آغشته به ماده ب دادمینفس نکشم چون احتمال م کردم یم  یگرفت.... سع

  هیموند و با  جهی نت یتالشم ب  یکه دستمالو نگه داشته از رو دهنم باز کنم ول ویاون دست  کردمیم یسع
 شدم... هوشیوتاه ب نفس ک

 

 

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

 

 #پارت_چهارم 

 

اطراف واضح شدن و  ریکم کم تصاو یتار بـود ول  زی پلکامو باز کردم اوالش همه چ یآروم ال آروم
که  یا  یجز اون صندل  یا لهی وس  چیبودم که ه کیکوچ  یلی اتاق خ هی. تو نم یبب  ویتونستم همه چ

 یسعاتاق..... هیبود تا  یسلول انفراد هی هیشب شتریطناب بسته شده بودم توش نبود. ب هیروش با 
متنفر بودم   یفی نه تنها باز نشد بلکه مچ دستم هم زخم شد...َاه......از بالتکل یکردم دستامو باز کنم ول 

 !!!نجامیا یواسه چ دونستمیو االن هم نم
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 ست؟؟؟؟ ی خراب شده ن  نیتو ا یزدم: کس داد

 

چون المپ   دم یدیاومد داخل.... اول صورتشو نم یکلیمرد گنده و ه هیباز شد   یبد یبا صدا یفلز  در
صورتش پر از زخم   یاومد جلو صورتم از چندش جمع شد همه جا یوقت یکم نور بود.....ول یلی اتاق خ

 سالم تو صورتش نداشت....  یجا هیو خراش بود 

 

 ؟یخوایم  ی: از جون من چ من

 

 بچه  دهی : زبونتو کوتاه کن وگرنه کار دستت م   ـــــ

 

 نجا؟ یا نیچرا منو آورد  گمی: ممن

 

 یبود با صدا دهیفا یب  یتا دستشو برداره ول دادمیگرفت و سرمو آورد باال.....سرمو تکون م چونمو
 ...... نیگفت: بب یخشن

 

 اومد که نزاشت ادامه حرفشو بزنه  رونیاز ب گهید یصدا هی

 

   اوری.....ی: هوصدا

 

 داد زد: بله؟  اورهیبودم اسمش  دهینره غول هم که حاال فهم نیا
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 نم یبب رونیب  ای: ب صدا

 

 ....رسمی خطاب به من گفت: بعدا به حسابت م یآروم یبا صدا اوریبعد  و

 

همه  دمی اون پسر رو د یوقت یچرا ول  دونمیپسر جوون اومد تو نم هی اوریبعد از خروج  قهیدق چند
و منو نگاه  واریداده بود به د هیترسم فروکش کرد و به جاش از حضورش آرامش گرفتم.... تک

  ۲۳  ای ۲۲بود....سنش به  پی هم خوشت یل یداشت و خ یف ی صورت لط  یکی نیا  اوری .....برعکس کردیم
واقعا فرم    یطور که زده بودش باال...ول نیبود موهاش هم هم ی....چشم و ابروش مشک خوردیم
 ورتش خوب بود...ص

 

 نجا؟ ی ا نی: چرا منو آوردمن

 

 مگه نه؟   یهست یمکث کرد و گفت: تو هکر خوب  یکم

 

 ؟ یپرس ی : چرا ممن

 

 .دونمیخوب م نویمطمئن بشم وگرنه من ا خواستمی :  فقط م  ـــــ

 

 نجا؟ ی ا نیبه سوال من داشت؟.....چرا منو آورد یچه ربط  نی: خب امن
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 . ی:  که برامون هک کن  ـــــ

 

 ن؟ یسراغ نداشت و ی: جز من کسمن

 

 کردنی م فیتو دانشگاهتون همه از تو تعر یول  می:  داشت  ـــــ

 

 ن؟ ی هست ی: شما کمن

 

 کار نداشته باش   گهید یزایبه چ گهی.......دیکنیرو هک م گنیکه بهت م  یی:  تو فقط اون کسا  ـــــ

 

 کنمیهک نم نیا کاره ی: اما من تا ندونم شما چمن

 

آدم کشتن براش مثل کشتن مورچه ست....من  ین یبیرو م  اوری......همون ی:  به نفعته که بکن  ـــــ
 ندارم حسابت با اوناس.... انتخاب با خودته   یکار  نجایا

 

و نامنظم قلبم فکر   عیبه حرفاش فکر کنم به کوبش سر نکهیاز ا شتری.... برونی رفت ب  عیبعد سر و
از  ؟؟؟؟ ی رو چ  یکی نیکنم؟ ا  کاری چ اورویخدا  یچته؟ اصال ولش کن..... وا  دای...... شکردمیم

  کهکرد  دایپ  نیقی شهیکشتن آدم مثل کشتن مورچه ست م اوریواسه   گفتیکه اون پسره م ییاونجا
نکنم قطعا   یباهاشون همکار کنم؟ اگه  کاری حاال چ ای ..... خداشیخالفکارن اونم از نوع حرفه ا نایا

 دیبا شهیکنم هم یآزاد زندگ  تونم یو تا آخر عمر نم شمیاگر هم بکنم وارد خالف م یول شمیکشته م
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پسره    اون رینکردن باهاشون مصمم بشم تصو یرو همکار  خواستمیچرا تا م دنمیباشم. نم یفرار 
حساب مجبورم خالف کنم..... بعد از   نی...... پس با اشدیم  دمیجلو چشمام و باعث ترد ومدیم

 ساعت بازم همون پسر اومد داخل.... کیگذشت حدود 

 

 #پارت_پنجم

 

 .....یگرفته باش یعاقالنه ا میتصم  دوارمی:  ام  ـــــ

 

 : باشه.....  دستامو باز کن من

 

 .در آورد و آروم طنابو پاره کرد بشی از تو ج کیچاقو کوچ هیجلو،  اومد

 

 ی زودتر شروع کن  دی: پاشو، با  ـــــ

 

از چند  میعبور کرد  کیراهرو بار هی پاشدم و پشت سرش به راه افتادم..... بعد از خروج از اتاق از  آروم
شد فکر   انی چشمام نما یخونه بزرگ جلو هیدر داشت بازش کرد و  هیراهرو هم  انی پا میتا پله باال رفت
  هیشب شتریداشت. ب  بزرگهال  هیبود. خونه دوبلکس بود و    نیرزمیکه من توش بودم ز یکنم اون اتاق

 خونه..... هیسوت و کور بود تا  الیو هی

 

  دادیم لیچپ راست رو هر طرف سه تا اتاق تشک یسمت ها م،یطبقه باال راه افتاد یسمت پله ها به
 گذاشته بودن.... یدست مبل راحت هی  یراهرو عموم یکه تو
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  وتری کامپ زی پشت م زهیم زهیدختر ر هی...... میسمت چپ رو باز کرد و وارد شد یاز اتاقا ی کی در
 ؟یی تو  نینشسته و مشغول نوشتن بود که در همون حالت گفت: مت

 

  دایبدون توجه به سوال اون دختر گفت: به ش نهیبودم اسمش مت دهیپسره هم که حاال فهم نیا
 اطالعات الزمو بده 

 

دوست نداشتم بره چون از حضورش   یچرا ول دونمیو در رو بست......نم رونیبعد خودش رفت ب  و
 اون دختر به خودم اومدم. یکه با صدا کردمی. محزون به در نگاه مکردمیو آرامش م  تیاحساس امن 

 

 : ماتت برده؟؟   ـــــ

 

 : سالم من

 

 وقت کمه  نیبش  ای.......بکی : عل  ـــــ

 

 نشستم.  وتریکامپ  زیم یصندل  یجلو و رو رفتم

 

 صدات کنم؟  ی: چمن
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 : َصَنم   ـــــ

 

 کنم؟ کاریچ  دی: بامن

 

 ه؟ یهک کاف یبرا  لیمی:  آدرس ا  ـــــ

 

 قراره هک کنم؟ وی: آره........کمن

 

 پسر الغر و قد بلند اومد داخل...... هیخواست دهن باز کنه در باز شد و  تا

 

 . یکن یحواسمو پرت م  رونی: َاه......کامران برو بصنم

 

 ؟یگزارشمون داد چ گهیدختره با زبان د نیاگه ا ؟یبلد  یسی: تو انگلکامران

 

 نجا یا ن ی بش ای......بی: خوش به حال تو که بلدصنم

 

 ....  وتریکنار من اشاره کرد و کامران هم نشست و چشم دوخت به صفحه کامپ یصندل  به

 

 : شروع کن  کامران
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   ن؟یخوایم ی: اطالعاتشو واسه چمن

 

 ..... زای چ نی: اکامران

 

  نیموندگاره.... بب نجایا گهیکه د نیوسط حرفش و گفت: بهش بگو تا کم سوال کنه.... ا  دیپر صنم
  ؟ یدیفهم ییبعد تو ام همکار ما نیاز ا م،یاددختر ما تو کار قاچاق مو

 

به   نی..... از امیموندگاره...... تو کار قاچاق مواد نجایا گهید نی...... ادیچ یچند بار تو سرم پ صداش
 ...... قاچاق مواد...... قاچاق مواد....... ییبعد تو ام همکار ما

 

 : َاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاه من

 

   گهیشروع کن د ؟یدار  یر ی: خود درگکامران

 

چند تا   یها کمک کن یقاچاقچ  نیاگه به ا یدون یم دای.... شتونستمی..... نمبردی رو گذاشتم رو ک دستم
از باعث و   یکیتوهم  پاشه؟؟یچند تا خونواده از هم م  یدونی..... مشن؟یجوون معتاد و بدبخت م

 ؟؟؟؟؟؟؟ یدونستی...... میشیهمه اتفاق م نیا یها یبان

 

 .شهیجونم تموم م  متی اگه مخالفت کنم به ق  ایخدا یتو چشام جمع شده بود.......ول اشک
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 بود که تو ذهنم نقش بست و مانع مخالفتم شد....   نیمت ری باز هم تصو و

 

 تهیحال   اوریتو فقط زبون  نکهی: پوووووووووووف.......مثل اکامران

 

 : ولش کن شروع کرد صنم

 

  یراه برگشت چیکه اگه واردش بشم ه یمن شروع کرده بودم......من وارد کار خالف شدم......کار  آره
 نداره......

 

 ......تنهام نزار........کنمیکارو م  نیحفظ جونم ا یمن به اجبار و برا یدون یتو خودت م ایخدا

 

 

 

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

 

 دوم  فصل

 

 شم#پارت_ش 
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اونا اشکامو   خواستیدلم نم شدنی م یجار  یگر یپس از د یکیاشکام هم  کردمی م پی که تا یحال  در
 حاال....  یبرنامه ها داشتم ول ندمیآ یدست خودم نبود، برا یول  ننی بب

 

. آخ رفتمی و باهاش به خونه م دادمیگوش م انای و به حرف ک  گشتیزمان به عقب برم خواستیم دلم
شبه... پدر و مادرم که هنوز سر کارن مگه  ۱۰ یکاینزد گهی.... فکر کنم تا االن نگرانم شده آخه دانایک
 چوندنی م پیو تنها دغدغه زندگ  گشتیبهشون خبر داده باشه. کاش زمان به عقب برم انایک نکهیا

فوق  یحاضرم ساعت ها تو کالسا  ینی بب ییکجا یبود و بس. هه.... استاد نور  یاستاد نور  یکالسا
 نباشم....   نجایهم ا هیثان کی گهید یول سمیسره جزوه بنو هیو   نمیخسته کنندت بش

 

که  نهیمسعله من ا ستی گلچماقا ن نیبودم و هستم اما مسئله من ترس از ا  یدختر شجاع  شهیهم
  دونستمیگذشته. م گهید یباشم. ول  ییآدما نیدوست ندارم خالفکار باشم، دوست ندارم همکار همچ 

توکل به   وصبر   ادیکه از دستم بر م  یدر انتظارمه..... و تنها کار  یو خم  چیچه بخوام چه نخوام راه پر پ
 ..... نی خداست، هم

 

 

 

 س؟   کارهی چ نهی.... منظورم اکنم؟ی دارم هک م وی: کمن

 

  ومدهیبه تو ن  شی: فضول کامران

 

 و با اخم نگاش کردم....    دمیاز کار کش دست
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حق نداره بهم زور بگه... حاال هم   ی: با من درست صحبت کن. اگه قرار باشه همکارتون باشم کسمن
 . دمی..... تا ندونم هم ادامه نمکنم؟یدارم هک م ویبدونم ک خوامیم

 

  ؟یسالمتبه  یحاال متوجه شد  سهیپل اروی نیا گم،ی بهت م ی..... ولدمینترس دتی: از تهدکامران

 

   خوره؟ی... اطالعاتش به چه دردتون مهیشخص  لیمیکه ا نی: امن

 

  تیزمان مامور میخوایما م  یول ه یشخص لشیمی.... بابا درسته ا؟یراه انداخت ی سوال ستی: باز بصنم
 خواهشا سوال نکن  گهی.... ددنی تو به هم گزارش م نیکه ا  میهاشون رو بفهم

 

   ؟یچ یعنیخدا  یوا

 

 د زود باش خب  یکنیکالفم م یدار  گهی: دکامران

 

 ٪ ۶۰کردم و....   کی کل یدکمه بارگزار  یرو

 

 کنم؟    کاری چ ایخدا

 

۷۶٪ 
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 ره ی به باد م زحماتشون

 

۸۲٪ 

 

 شدیم شتری و هر لحظه استرس من هم ب شدیپر م یتند چوب خط بارگذار  تند

 

۹۴٪ 

 

 ..... یلعنت

 

۹۹٪ 

 

 نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 

 ناموفق بود... ینوشته بود: بارگذار  رشیرو پر کرد که ز  توریعالمت بزرگ خطا مان هی

 

 اره ی.....خداکنه اصال نــــــــــــشیآخـــــــــــــــــ

 

 شه ی: نممن
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  یچون کس یگم کور خوندب دیبا ،یآزاد یموفق نش ی: همه تالشتو بکن دختر.....اگه فکر کرد کامران
باند موثر باشه....تو هم اگه   یبرا   دیزنده موندنش تا ابد با یداره برا یاطالعات نیکه از ما کوچکتر

.....بعدشم که بهت گفتم  یبلکه ازمون اطالعات هم دار  ی بهمون نکرد  یکمک چی نه تنها ه یموفق نش
 .......شهیم یچ

 

  دونمیرفت.... نم  نیاز ب  کبارهین ورود تمام استرس منم به  در رو باز کرد و وارد شد که با همو نیمت
 ... کنهیداره که هر دفعه آرومم م یآدم چه معجزه ا نیا دنید

 

   شد؟ی: چنیمت

 

   ارهیکامران خواست دهن باز کنه گفتم: نم تا

 

 : چرا؟  نیمت

 

 ن یخودت بب ای ب دونمی: نممن

 

 انداخت و رو به کامران گفت: تو برو من خودم هستم تورینگاه به مان هیجلو و  اومد

 

 ه یوقت لومون نده... از چهرش معلومه چه مارموز هیها   یمراقبش باش نی: باشه.... فقط متکامران
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رو کاناپه نشسته بود و   خورهی تکون نم  نجای.... صنم هم که از ارونی اخم نگاش کردم که رفت ب با
کاغذ و  هینگاه به صنم انداخت و   هیکنارم نشست  یصندل  یاومد جلو و رو نی .... متیسرش تو گوش
 برداشت و شروع کرد به نوشتن چند تا عدد...  زی م یخودکار از رو

 

 #پارت_هفتم 

 

 بکن خب  توی: سعنیمت

 

 رونیب  رمی . واردش شو و رمزو پاک کن من ملهیمیعدد ها رمز عبور ا  نیعدد ها نوشت: ا ری بعد ز و
  ارشونیشو و اطالعاتشو در اخت لی میصبر کن بعد وارد ا ی کم  یرد گم کن  یکامران اومد داخل برا یوقت

با دهان باز   ه ... من کبشیو بعد کاغد رو مچاله کرد و گذاشت تو ج ادینم  شیپ  یبزار.... نترس مشکل
که  دمید ینابارور  نی که گفت رو انجام دادم و در ع یهمون کار  کردمی وشته هاش نگاه مبه حرکات و ن

 باز شد..   تی با موفق لیمیصفحه ا

 پسورد رو از کجا آورد؟؟؟؟؟؟؟  نیاالن؟؟؟؟؟؟...... ا شدی.... چجاااااااااااان؟؟؟؟؟؟

 

 کرد و گفت: زود باش  یکه اخم  کردمیبا دهن باز نگاش م   باز

 

نامحسوس داره به صنم که توجهش به طرف ما جلب شده   یجور  هی دمیقت کردم دچشاش که د به
 ....کردی بود اشاره م
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بودم با همون شگفت به کارم ادامه دادم... اول پسورد رو پاک کردم....    رتیکه هنوز تو بهت و ح من
 چشم دوخت.   توریبعد کامران وارد شد و بازم به مان  قهیچند دق

 ...  دادمیو خودمو سخت مشغول تالش نشون م کردمیرو باز م  الیفا یالک نیگفته مت طبق

 

 .....من به تو شک دارم نمی بب ای: واسکامران

 

 : بابت؟  من

 

  ؟ یکن یم  نییصفحه رو باال پا ی: چرا الک کامران

 

   ن؟یکرد ری اس نجایچرا منو ا  یهمه بلد نی..... تو که ا؟ی: الک من

 

 به درد نخورن  دونهیبچه چهار ساله هم م هی یگردیتوشونو م یکه تو دار  ییالی: آخه اون فاکامران

 

کرده باشن.... باالخره   رهی تو ذخ نیفکر اطالعات مهمو ا نیاونا هم با ا دی.... شادونه؟یم  ی: کمن
 شرط عقله  اطیاحت

 

 .... کارتو بکنیگی: باشه بابا تو راست مکامران
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حواسش   نکهیا یطولش دادم برا کمی  نکهیبه خودم. بعد از ا ولیگذشت، ا ری..... به خ اوففففففففف
م و موفق هم شدم چون توجهش به  پرت بشه به طور نامحسوس چند تا دکمه رو با هم فشار داد

و   دادمآروم دکمه ورود رو فشار  یل یجلب شده بود.... و بعد خ   تورینقطه مرتبط با اون دکمه ها رو مان 
 باز شد....   لیمیا

 

 : باالخره باز شد.... من

 

 ..... شدیرد و بدل م توریمن و مان نیشک نگاهش ب  با

 

  ؟یبازش کرد ی: چجور کامران

 

 ی بزن  وتریکامپ یسر به کالسا  هیپاسخ سوالت  یا: بهتره برمن

 

 کنمی نترس آدمت م ی.... ولییپرو یل ی: خکامران

 

  ؟یدی م ری بازش کرده چرا بهش گ چارهیب نی: ول کن بابا.... حاال که اصنم

 

 . نیتوشه و دست از سر منم بردار یچ  نینیخودتون بب  گهیکردم..... د رهی رو ذخ  الی: فامن

 

   یجا استراحت کن هی میبر  ای: بصنم
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اتاق سمت راست رو باز کرد و واردش   نیاز خدا خواسته پشت سرش راه افتادم..... در آخر منم
 بودن...   الشیکمد رنگ و رو به رفته تنها وسا هیو  یبود که دو تا تخت فلز  روحیاتاق ب هی..... میشد

 

 تخت مال توعه   نی... اکنمی استراحت م نجایا: خودمم صنم

 

 کجاست؟   فمی که گفتم: ک رونی اشاره کرد... خواست بره ب وار یبه تخت سمت د و

 

   نهیی: پاصنم

 

   ش؟یاریبرام ب  یبر  شهی: ممن

 

 رمی : آخه..... باشه مصنم

 

از فنر هاش بلند شد. با   یناهنجار  ی.... به سمت تخت رفتم و روش نشستم که صدارونی رفت ب و
خراب   یالیو   نیسرنوشت من تو ا  دونستینثار کامران کردم..... فقط خدا م ینشستم و فحش  ضیق

 ....ی... هــــــــــشهیم یشده چ

 

 #پارت_هشتم
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از   نجایهه انگار زندانه، البته واسه من احفاظ داشت....  پی تا ک پیانداختم....... ک یپنجره نگاه به
که قراره چند وقت   دونهیم نمیو ا دونهیتو زندان آدم سرنوشتشو م ستیزندان هم بدتره.... بس ن

شدم   رتکبم ینه جرم  نجامیا ی تا ک دونمینه م ؟؟؟یبخاطر تقاص جرمش اون تو بمونه اما من چ 
خالف ازش استفاده نکرده بودم....     نهیاصال تو زم  نیهستم اونم تا قبل از ا یهکر خوب نهیتنها گناهم ا

 نکن...   دمیخودت کمکم کن..... خودمو به تو سپردم... ناام ایخدا

 

 تخت خودش نشست..... یرو داد دستم و رو فمی وارد شد، ک صنم

 

 نبود... یرو گشتم ول  باشیج همه

 

 کجاست؟  می: گوشمن

 

 نباشه  شتیهتره پ: کامران گفت ب صنم

 

 : َاهمن

 

 هم نثار کامران کردم... گهیپرت کردم گوشه تخت و تو دلم چند تا فحش آبدار د فویو ک 

 

 ؟یخوای م ی: لباس راحتصنم
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 راحت ترم   نای: نه با هم من

 

 کردن؟  یباند کوفت  نی: تو رو هم به اجبار وارد ا دم یدر فکر فرو رفته بود که ازش پرس سخت

 

 خودم باعثش بود   تی زد و گفت: اجبار؟ هه........خر  یبه خودش اومد پوزخند یوقت

 

  یعاشق  یسالم بود که با اون کامران نامرد آشنا شدم اوالش ادعا ۱۶نگاش کردم که گفت: فقط  منتظر
که گذشت هر روز   یخرفاشو باور کردم......کم عی احمق به تمام معنا بودم سر هیمنم که  کردیم

از صبح تا شب   گفتیچون م زاشتم ی م شیاما من به حساب خستگ شدیرفتاراش سرد و سردتر م
  یو رفاه زندگ  رانی از فرار از ا شهی..... هم شدیم شتری....در کنار اون سرد شدنش توقعاش هم بارهسرک

 شهیاومده بودم هم  ایبضاعت به به دن یخوانواده  ب هیمنم که تو   زد،یتو خارج از کشور حرف م
  رانپامو از ته چوقتیمن ه ، یبه دلم بود از طرف گفتیهاشون م یکه از خوب  ییزای حسرت اون چ

... خارج از کشور که برام قبل از  نمی دوست داشتم خارج از تهرانو بب یل یخ  یلیاونور تر نزاشته بودم و خ
  یقبول کنم و کردم... اما وقت شنهادشویمحال بود..... کم کم وسوسم کرد که پ یا ی رو هیکامران  یحرفا

راحت   م یتونیاز خارج م  ریغبه   ییجا  هیگفت تو  یبهش گفتم حاضرم باهاش برم...... انکار کرد ول
باهاش مخالفت   تونستمیکرده بودم که نم یز یراحت برنامه ر یزندگ  هی یمنم اونقدر برا میکن  یزندگ

فقط   کنمی م یخونه زندگ نی و من هنوزم تو ا گزرهی سال از اون زمان م ۶االن  نجایآوردم اکنم... 
 چیه ی ول  گذشتیماه از فرارم م  هی دبود؟....حدو یچ  نجایهدف کامران از آوردن من به ا دونمینم
روز که   هی  ارمیمشکوکش سر در ب یاز کارا کردمیم ینبود سع کردمی که فکر م  ییزای اون چ هیشب زیچ

هم با   دمی ازش پرس یتو کار خالفن.... وقت دمیاز حرفاش فهم  زدیحرف م  سشیبا رع  یداشت تلفن
  سیو مورد اعتماد رع   یکن یباهامون همکار  ماگه تو ه گفتیم شهیکرد. از اون به بعد هم دییاصرار تا
خونه خالص بشم  نیهرچه زودتر از شر ا نکهیخارج.... منم با فکر ا میبر شهی راحت تر م یر ی قرار بگ
نداشتم و اگه کمک  شیراه پس و پ  گهیکردم..... بعد از اون د یکردم و باهاشون همکار  تی بازم خر

وضعمه.  نیو بفرستنمون زندون..... االنم که ا سرمون زنی هر لحظه ممکن بود مامورا بر کردمینم
تازه چند بار به سرم زد خودمو   ترسمیمرگ.... از مردن نم   ای یهمکار  ای  یدونیقانون کارشون هم که م
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  وایش یدونیکشته بشم..... م ییآدما نی همچ هیدوست ندارم به دست  یخالص کنم که نشد.... ول
کمکت کنم   خوادی....دلم میمثل من بدبخت بش یتیو موفق ندنتو که به فکر درس خو خوادیدلم نم

 اما.......  شهینم نکهیبا ا

 

  یباشه..... چشم و ابروش مشک   دهیکش یهمه سخت نی ا ومدیه چهرش نمواقعا ب دیآه بلند کش هی و
بسته   یو لختشو دم اسب  یمشک یبود و موها یبود و پوستش برنزه بود دماغ و دهنش هم معمول

 بود..... 

 

 : کامران دوستت داره من

 

 چنده؟  لوی: دوست داشتن ک صنم

 

   ارهی ب داشت تو رو با خودش ینبود چه لزوم نطوری: اما اگه امن

 

 . از من گذشت ستیواس من مهم ن گهید زایچ نی ا ی..... ولدی: شاصنم

 

افتاده.  ا ی سر و کار من با ک نیدارن. بب یمرض  هی نجایو درو محکم بست..... همه ا رونیرفت ب  پاشد
و لختشو    یمشک  یبود و موها ی مشک  ی...چشماش مشک ومدیمقابل چشام م  نیمت  ریهمش تصو

اون رمز   یعنی بود.....  ی... فرم صورتش در کل واقعا عال یبه گندم  لی متما دیزده بود باال، با پوست سف
به   یاز یچه ن دونستیاون رمز رو به من داد؟ اصال اگه م هیچرا دور از چشم بق   دونست؟یرو از کجا م

.... اّه کاش  رفتنیو سرم رژه مت نی مت  بیعج یراجع به رفتارا گهیهکر داشتن؟ و هزاران سوال مبهم د
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کننده چشمامو رو   وانهید.... با همون افکار دادی٪ جوابمو نم۹۰ از خودش بپرسم البته به احتمال شدیم
 خوابم برد.....   عیهم گذاشتم که سر

 

 

 

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

 

 #پارت_نهم 

 

 :  نی رمان از زبان مت ادامه

 

  یزود حرف منو گرفت و مبتکرانه کامران رو  به راحت  گمی م  نیدختر آفر نیو شجاعت ا یبه زرنگ واقعا
  زیچ چیشدم ه یباز  نیوارد ا یچمه... وقت دونمیدورش کرد فقط خودمم نم یپبچوند و از حرف اصل 

و اصال   نهیب ب  بیوجه آس چیدختر به ه نیا خوادیکس بجز هدفم برام مهم نبود اما االن دلم نم چیو ه
 خواستم با خبر بشه... نیخودش از ا  خواستیم نمدل

 

نامحسوس مراقبش   یموضوع فکر کردم که چطور  نیتمام شب چشم رو هم نذاشتم و فقط به ا 
 باشم..... 

 

..... 
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در اتاقشون بازه صنم رفته بود  دمیکه د نییاز جام بلند شدم و وارد راهرو شدم خواستم برم پا  صبح
بود و چهرش تو   دهیدادم و نگاش کردم با همون مقنعه خواب هیو درو باز گذاشته بود به در تک  نییپا

بود فکر کنم  دهوار دور خودش جمع ش نیجن  دایباز بود و ش مهیخواب از قبل معصوم تر بود پنجره ن
تکون   یکم  دمیپتو از تو کمد در آوردم و روش کش هیسردشه..... رفتم جلو اول پنجره رو بستم بعد 

 نشد.  داریب  یخورد ول 

 

 روانه شدم......  ن ییاز اتاق خارج شدم، درو بستم و به سمت طبقه پا آروم

 

از   یکی یبودن. رو نشسته بودن و مشغول خوردن صبحانه یناهار خور  زیو صنم پشت م  کامران
 ها نشستم و به جمعشون اضافه شدم... یصندل

 

 

   کنمیخواهش م دیی......بفرما نی: به به آقا متکامران

 

   گردهیشب برم  رونیب  زنهی کله سحر م ست؟یمشکوک ن  اوری نیا گمی...... ماری در ن ی: مسخره باز من

 

 کنه ی تالش م سیرع  ش یپ  تیمحبوب یداره برا ؟ی: نه بابا چه مشکوککامران

 

 ی : خود دانمن

 

 کنم  داریرو ب  دای: من برم شصنم
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 نیدیوقت ازش کار کش  ریتا د شبیشد بره، که گفتم: ولش کن د زی خ مین

 

 .... کننیدارن نگام م یجور  هیهردوشون  دمیجاش نشست که د  سر

 

 کن   دارشی.... دلم براش سوخت. اصال برو به؟ی: خب چ من

 

 ..... ولش کن  یگ ی: راست مصنم

 

 که کار کنه  نجایتا لنگ ظهر بخوابه...... اومده ا یکس  ستیخونه خاله ن  نجای: اکامران

 

   نشیبه زور آورد ومده،ی: ن صنم

 

 ی : حاال هرچ کامران

 

  تی کرده؟... اون که مثل من خر یدختر چه گناه نی...... ا؟یچ  یعنی ی: بس کن کامران..... هرچصنم
 نکرده.  
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از ماجراشون خبر   شی . کم و برونیگفت فک کامران منقبض شد و محکم بلند شد رفت ب نویکه ا صنم
که  یهرچ  دوارم ی. فقط امووننیپا د هی دونستم،همشونیرفتار کامران رو نم نیا لیداشتم اما دل
 مربوط نباشه.......   دایهست به ش

 

 

 

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

 

 #پارت_دهم

 

 :دایرمان از زبان ش  ادامه

 

انداختم اوه اوه ساعت از   میبه ساعت مچ  یشدم و نگاه   داریمزاحم از خواب ب  ی قار قار کالغا یصدا با
که اتاق خودم   نجایِا ا دم؟یخواب رونی ب یشد َاه. اصال من چرا با لباسا ریگذشته بود... دانشگاهم د ۱۳
  یعادت مزخرف  هیاومد آه از نهادم بلند شد. من  ادمی تی که فکر کردم و واقع ی من کجام؟ کم  ستین

 االن......  نیمثل هم  رهیم  ادمی زیهمه چ قهیچند دق هی شمیم داریداشتم صبحا که از خواب ب

 

   ؟یبه سالمت  یشد داریب  زیاومد تو اتاق و گفت: سالم خانوم سحرخ  صنم

 

  گهید ینداز یم کهی : تمن

 



 کن  یبعدازمن زندگ

38 
 

 : خب معلومه..... اشکال نداره حاال  صنم

 

 دونه یهم قانون خودم م یگفتی: نممن

 

  ؟یخور ی: صبحونه نم صنم

 

   ن؟یاریرو به دست ب  نیخواستیکه م یاطالعات  نیتونست شبید شد؟ی: نه...... چمن

 

 رمونیدستگ توننیکور خوندن نم ی دنبالمونن...... ول  ینه به اون اندازه....... انگار  ی: خوب بود ول صنم
 کنن 

 

  ؟ یخالف کرد  ادی: زمن

 

. گهیخب منم کمکش کردم د رانهی تو ا سی رع یواسطه ها  نیاز مهم تر یکی..... کامران دونمی: نمصنم
 ...تازه اون اوال هم تو پخش مواد بودم...ُبرنیبرام م  یده سال هیبشم  ریکِم کِمش اگه دستگ

 

 : ده سال کمه به نظرت؟  من

 

کنن آخه اصال مشکوک   رمونیدستگ توننی...... اصال ولش کن تو نگران نباش نمی: نه خب ول صنم
 م یستین
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 کجاس؟  نجای: امن

 

 : تهران صنم

 

 : کجا آخه؟ من

 

 : لواسون صنم

 

بهمون مشکوک بشه و به  یاهال  نینفر از ا هیاگه فقط  ن؟یکنیتو شهر خالف م  ی: شما چجور من
 ؟ی گزارش بده چ سیپل

 

هاشونو  هیهمسا الشونی و انیدو روز م  یک ی حی تفر یبرا شتریب  نجایا  ی: نترس......اهالصنم
 که....  شناسنینم

 

 هیمسکون  نجای...ا؟یچ حِ ی : تفرمن

 

 ی رو هک کن یشماره ا هی یتون یم نیبب  ای ول کن ب  زارویچ نی: اصال اصنم

 

 رفتم......  وتریو باهاش به همون اتاق کامپ  پاشدم
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 ************************ 

 

 ازدهم ی#پارت_

 

 

 حالتون خوبه؟   دیادارشونو هک کنم مطمعن  ؟ی: چــــــــــــــــــــــــــمن

 

   رهی گ یباز  نیتو ا گهیخودتم د یپا  یمتوجه نشد نکهیبدبخت مثل ا  ؟یزنی: َاَاَاَاَاه...... چرا داد مکامران

 

 ستم یمتاسفانه تا اون حد بلد ن یخوب هم متوجه شدم......... منتها کور خوند  یلی: خ من

 

 و......  ی ندار  یما سود یبرا گهیصورت د  نیا ریدر غ  یبلد باش  دی: باکامران

 

  دمیکه تو عمرم انجام م  یکار  نیاحمقانه تر یعنیخدا......  یتموم شدن بهم زد. ا  یدستاشو به معن و
اداره  تونمیم یآخه من چجور  رهی تو اون کله پوکش که فرو نم شعوره،یکامران ب نیکل کردن با اکل 
 رو هک کنم؟   کننی توش کار م  سایرو که اون پل یا

 نشد.....  یتالش کردم ول کمی
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 داره یت ی... رمز امنشهی: نممن

 

 شو   الی خیب و یک ی نی: کامران انیمت

 

  چوقتیه گهید ینجور ی... امیکن یدستکار  میتون یرو م کننیکه واسه هم رد و بدل م ییامای: پ کامران
 رسهی دستشون بهمون نم

 

 کنم؟  کاری من چ یگیتو م  شهینم ی: وقتمن

 

 کن  دایپ  یراه هیخودت   دونمی: نمکامران

 

 کنم!!!!    یحال  نویا یچطور  دونمیاز اتاق خارج شدن..... من که نم ی بعد عصبان و

 

 از شانس ما  نمی: اصنم

 

  نی... کال استرسم از بکردیبود و با آرامش منو نگاه م  نجایا نی ... حاال فقط مترونی هم رفت ب صنم
 تونمیباز کنم م انهیاداره رو مخف لیمیجرقه تو ذهنم خورده شد. اگه بتونم ا ه یرفت و همون لحظه 

.... دونهیم داخ  شویاما چجور  ،نهیخالص کنن.... آره هم نجایو منو از ا انیبدم که ب امی بهشون پ
استفاده کنم و کردم   انهیاون هم به صورت مخف لیمیا ن یباز کردن ا یگرفتم از تمام توانم برا میتصم

و  رفتن یو م ومدنیاونا هم م کردمی م نیی رو باال و پا ستمیکه داشتم س شد یحدود دو ساعت م
شانس    خواستمیم شدیداشت و اصال باز نم یتیخداروشکر مثل اول حواسشون بهم نبود....رمز امن
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بود سه بار   یرمزش ده رقم  دادمیهمش چند تا عدد رو با هم فشار م نیخودمو امتحان کنم بنابرا
نوشته   یس یبه انگل  رشیامتحان کردم هفت بار، دوازده بار، هفده بار بعد به عالمت خطر اومد که ز

  دایصد سال قفل شه، اما ش خوامی....َاه به درک به من چه مدیلطفا ادامه نده  ستمیبود: خطر قفل س
 شمیم الشیخیب گهیاگه نشد د کنمیامتحان م گهیبار د هیتوعه، فقط  یآزاد  د یتنها ام وتریکامپ نیا

گفتم و  باز ده تا عدد وارد کردم و اونا رو به  یکمکم کن. بسم الله ــــــــــــایبار، خدا هیفقط 
نگاه به  هیانجام شد.  تیصفحه نوشته بود با موفق ی خدا باز شد رو یخاطر سپردم........ وااااااااااا 

خارج شدم، خب    تیاز سا عیو حواسش به من نبود سر  زدی کامران انداختم داشت با صنم حرف م
آهـــــا  ؟یچ نهی دفعه کامران سرشو برگردونه و بب هیبدم؟؟؟ اگه  امیبراشون پ  یحاال چحور 

داشت رفتم تو  یو فارس یسی َاه فقط انگل دمش ستمی س ماتیکنم وارد تنظ   سکیر دی....بادمیفهم
من چون رشتم  ؟یاگه اونم بلد باشه چ یرو دانلود کردم ول  یبخش دانلود زبان و زبان فرانسو

  دیبلد نباشه... ترد یکامران فرانسو دوارمیلد بودم فقط امرو ب ایبود چند تا زبان زنده دن وتریکامپ
 ی.... ولشهیم یحکمش چ ستی و معلوم ن کننی م ریستگهم د نیرو گزارش بدم مت نجایداشتم اگه ا

  ریعمرم گ  ی دوراه نیکلمه  تو بدتر یواقع ی. به معنامونهیاگه گزارش ندم سرنوشت خودم نامعلوم م 
اونچه که فکر   خوادیواسم مهم شده و اصال هم دلم نم  نیوسط مت نیچرا ا دونمیکرده بودم حاال نم

راه فرار    هیبه فکر  دی.... االن من باستی عاشق شدن ن طیراوجه ش  چیبه ه نجا یباشه چون ا کنمیم
اومدم   الیر و خ کامران از فک  یدفعه با صدا هینرسه؟  یب ی آس نیکنم که به مت کاری اما چ نهیباشم... هم

 .... رونیب

 

   ؟یکنی م کاریچ یدار  یبگ  شهی: مکامران

 

 که الزمه ی: کار من

 

  ه؟ی: اونوقت کاِرتون چکامران
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 کم سوال کن یار یاگه سر در نم  ین یب یم ی: دار من

 

 به کوتاه شدن داره.... نه؟    ازی: انگار زبونت به شدت ن کامران

 

  کنمی: اگه الزم داشت خبرت م من

 

 بس کن   گهیتو هم د دایتوعه ها.... ش  ریتقص  شتری.... بسه کامران بن؟ی: باز شماها شروع کردصنم

 

 آقا کامران بگو دهنشو ببنده تا منم بس کنم.... خب؟   نی: به امن

 

 ی فهمیبره اون موقع م ادتیکنم اسمتو  یکار  ی: وقتکامران

 

 ...زحمت نکش ستین ادمیاالنشم اسمم  نی: هممن

 

... االنم ایتو کوتاه ب  کنمیوسط حرفش و گفت: کامران خواهش م دیخواست دهن باز کنه صنم پر تا
   رونی لطفا برو ب

 

بشه  یکامران بزار... عصبان  نیتو رو خدا کم سر به سر ا دایصنم اومد جلو و گفت: ش  رونیرفت ب  یوقت
 ها  کنهیم  یبد قاط
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 . ستمین  یآدم نیبا همچ  یخودشه... و ِاال من اونقدراهم مشتاق هم کالم ری : تقصمن

 

  ؟ی: قبول کن که تو هم زبونت درازه... قبول ندار صنم

 

 ترسم ینم یاز کس ستی: زبونم دراز ن من

 

 پاشدم و به سمت اتاقمون رفتم... عیسر و

 

 

 

 

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

 

 سوم فصل

 

 سوم فصل

 

 ازدهم#پارت_دو
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شالق آسمون استوار بود... با   ریکه هنوز هم ز یبارون خورده ا  ابونی لبه پنجره و زل زدم به خ نشستم
قدم   رشیبرم ز  شهیکشوند اما بازم عاشقش بودم و دوست داشتم مثل هم نجایبارون منو به ا نکهیا

زده  یدیشد  قرعد و بر  شدیپنجره هم باز نم یکه حت غیبشم و از هواش لذت ببرم اما در   سیبزنم، خ 
 نکردم....   یبازم توجه  یدر هم اومد ول یشد اما من از جام تکون نخوردم صدا

 

 کنهیاالن رعد و برق خشکت م نطرفیا ای: بصنم

 

 بمونم؟    نجایقراره ا یتوجه به حرفش تو همون حالت گفتم: تا ک یب

 

   ری .... به خودت سخت نگدونمی: نمصنم

 

چون  شدی محسوب م یبارون بهار  ییجورا هیبارون مشغول شدم  یزدم و باز هم به تماشا  یپوزخند
برم    انای بودم با ک ختهیشدم!!! واسه امروز برنامه ر نایگرفتار ا یدیچطور دم ع نی اسفنده... بب ۱۷امروز 
خوشم  شلوغ   یچون اصال از بازار و جاها کردمی م دیواسه چند ماه خر رفتمیبار م  کی شهیهم دیخر
 .... اما االن..... ادینم

 

 ... آره؟ ی: بارونو دوست دار صنم

 

 گربه  گفتیبهم م شهیتکون دادم که گفت: اما من ازش متنفرم... داداشم هم دییتا یبه معن سرمو
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نخواستم دلشو بشکنم و   یافتاده ول ییخاطره گو ادیصنم  نینداشتم حاال هم که ا چکسوی ه حوصله
   ؟یگفتم: تو برادر دار 

 

دلم براشون تنگ  یلی....کاش ازشون خبر داشتم خکتریخواهر کوچ  هیبرادر بزرگتر و  هی: آره... صنم
 ؟ یشده....تو چ

 

 : من تک فرزندم من

 

 : چند سالته؟صنم

 

 ....خوادیشجره نامم هم م گهید قهیداره فکر کنم تا چند دق یخدا چه حوصله ا  یوا

 

 : هجده من

 

 درسته؟  نیو دو سالمه....از سر و وضعت معلومه پولدار ستی:...من ب صنم

 یفکر کنم کالفه شد کنمیسوال م ادیز  دیالبته ببخش کارس؟یچ  پدرت

 

 هی: نه بابا کالفه کدومه؟ سرگرممن

 

 بود....  یکه تو سواالش نبود همون سرگرم  یز یچ  تنها
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 ؟ ی: نگفتصنم

 

 نطور ی: آره...پدرم مهندسه مادرم هم هممن

 

 رو مخم، َاه رفتیم یادیداشت ز گهید

 

 ؟ ی: تو چگفتم

 

 بود مرده  کی کوچ یل یخواهرم خ یکارگر سادست و مادرم وقت  هی:. من بابام صنم

 

 : خدا رحمتش کنه من

 

 ی لیرحمه، خ  یب  یلیخ  ای.....دنی: ممنون....هـــــــــــصنم

 

مونده بود ناراحت صنم هم   نمیداشتم االن فقط هم الیخودم فکر و خ  یخدا به اندازه کاف  یوا
 بشم....اشکاشو پاک کرد...

 

 م یناهار بخور میبر  ایتو هم ناراحت کردم...ب دی: ببخش صنم
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 ندارم  لی: ممن

 

 !!!....پاشوی: تو که صبحونه هم نخوردصنم

 

 خورم ی م امیتعارف کنم...بخوام م ی: مرض ندارم که الک من

 

 رم ی...پس من ملتهی: باشه هر طور مصنم

 

 ......نییبرم پا   خواستیگرسنم که بود اما دلم نم البته

   گردن؟یاالن پدر و مادرم دنبالم م یعنیاومد سراغم..... الی بازم فکر و خ رونیرفت ب  یوقت

رو گزارش بدم    نجایاگه ا اد؟ینجات از دستم بر م یبرا  یبمونم؟ چه کار   نجایقراره ا  یتا ک ؟یچ  انایک
  یراه ه ی دیهر طور شده با یول  شدمیم وونهیهمه سوال داشتم د نیَاه از ا ؟ یچ نیمت شه؟یم یچ
 ....وفتهین  ر یتوش گ نیکه مت یکنم راه دایفرار پ یبرا

 

رو به    نجایو ا وتریبرم سر وقت کامپ   یواشکینبود  الیتو و نی مت یخوب حواسمو جمع کنم و وقت دیبا
 ستاد گزارش بدم.... 

 

 تختم گذاشت...  یغذا وارد شد و اونو رو ینیبا س  صنم
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 : هر وقت گشنت شد بخور صنم

 

 ؟یاون درو ببند شهی: ممن

 

و   یمیقد نهیدر آوردم و به سمت آ مفیاز تو ک  کیشانه کوچ هیتختش... یبست و نشست رو  درو
و چهار ساعت سرم بود رو در آوردم،   ستینصب شده بود رفتم. مقنعمو که ب واریکه رو د یک یکوچ
 شونشون کردم و بازم بستمشون... یشده بودن به سخت دهیلخت و بلندمو باز کردم ژول  یموها

 

 !!!یدار  یخوشگل  یچه موها ی: واصنم

 

خورده   هیهرچقدر ساده تر باشم بهتره...رنگم  نجایمقنعمو سرم کردم و موهامو کامل زدم تو....ا باز
ذره رنگ  هی نیحاال با هم دم یسف یلیباشه...البته خودمم خ یبود فکر کنم بخاطر گرسنگ  دهیپر
 رنگ صوورتم مثل گچ شده بود... یدگ یپر

 

 ستمی ....من که نامحرم ن؟یپوش ی: چرا مقنعه مصنم

 

 راحت ترم  ینجور ی....استی: بحث محرم و نامحرم نمن

 

 بابت غذا  یرو تخت نشستم و رو به صنم گفتم: مرس رفتم
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 کنم ی : خواهش مصنم

 

دست بردم جلو، برش   سوختیداشتم اما چون معدم داشت م تی بود من بهش حساس کالباس
 داشتم و شروع کردم به خوردن....

 

 

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

 

 زدهم ی#پارت_س

 

 : نی رمان از زبان مت ادامه

 

روزه  کی  قایبود االن دق دایش ر یخاموش زل زده بودم همه فکرم درگ ونیکاناپه نشسته، و به تلوز رو
بودم به سرش نزنه که فرار کنه چون  نینگران ا ینخورده...از طرف  یچیهنوز ه یول  نجاستیکه ا
چند   ماونم با خودم ببر شدی....کاش مزارنی و زندش نم ارنی م رشی آدما هرجور شده گ نیا دونمیم

کم کم بهم   یرفتن نداشتم ول  رونی اجازه ب دایباند شده بودم مثل ش نیوقت پبش که تازه وارد ا
تلف   الیو  نیعمرم داره تو ا کنمی ما احساس ما رونیبرم ب تونمیاعتماد کردن و االن هر وقت بخوام م

باند(   سی ) رع ربه منصو دنیاما هنوز هم به هدفم که رس نجامیکه ا شهیم یچون االن دو سال شهیم
باشم   میسه  میکه دنبالش  یبزرگ  تی اون موفق یتا تو نمیهرطور شده اونو بب دی . من بادمیهست نرس 

 هم به تنها دغدغم اضافه شده بود.... دایش  یبرا یاما االن نگران

 

 رو روشن کرد....  ونیزی و تلو دیجلو و کنترل رو از تو دستم کش اومد
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 تو؟  یی: کجاصنم

 

 نجا ی: هممن

 

 : بله مشخصهصنم

 

 : غذاشو خورد؟ من

 

 .....آره خورد ؟ییدای: چرا انقدر نگران شصنم

 

 ............کامران کجاست؟ ستی: به تو مربوط ن من

 

 س یرع  شی ...حتما رفته پدونمیچه م :صنم

 

 م؟ ینیبب  سوی رع  تونمی: چرا ما نممن

 

به ما اعتماد  میکن  کاری اما خب چ هیک گهیکه کامران م  یس یرع  سیرع  نیکنجکاوم ا ی لی: منم خصنم
  سیاسم از رع هیاما فقط  نجامیساله ا شی من ش یندارن تازه اگه تو دو سه ساله اومد

 ننش یبب  توننیخاص م  یفقط آدما گه ی....کامران مدونمیم
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 کنه؟ ی م یزندگ  الیو نیچرا تا االن تو ا هی: اگه کامران آدم خاصمن

 

 و در زدم...  ستادمیا داینگفت که پاشدم و به سمت پله ها رفتم جلو در اتاق صنم و ش یز یچ گهید

 

 تو  ای: ب دایش

 

 تعجب اما بعد بازم سرشو سمت پنجره کج کرد... دنمیوارد شدم اول از د یوقت

 

به   یخاص  نتی فر و بلندش ز یرنگ بودن که مژه ها یشدم چشماش درشت و عسل رهی خ  مرخشین به
بود،  دی بود، پوستش سف  یداشت که به صورت کمان  یو مرتب دهیکش یچهرش داده بودن، ابرو ها

دختر واقعا   نیا نمی بیت کردم م دماغ و دهنش هم متناسب با صورتش بودن...حاال که دق
 خوشگله......

 

 دا ی: شمن

 

 سرشو برگردوند و نگام کرد.... عیسر

 

 ************************ 
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 #پارت_چهاردهم

 

 :دایرمان از زبان ش  ادامه

 

  رهیخ ابونیباز صنمه...بازم از تو پنجره به خ   کردمی تعجب کردم آخه فکر م یل ی اومد تو اتاق خ یوقت
بشه   رهیبهم خ ینطور یا ی. اصال دوست نداشتم کسکردمی نگاهشو رو صورتم حس م ین یگشدم اما سن

 حسو نداشتم...  نیچرا االن ا دونمیاما نم

 

 دای: ش نیمت

 

 نیبار بود که اسممو از زبان مت نی اول کردیسرمو برگردوندم و نگاش کردم اونم داشت نگام م  عیسر
 داشتم...  دهیشن  نیحس خاص از ا  هیو  دمیشنیم

 

 : ب....بلهمن

 

 ؟ ی: خوبنیمت

 

 ی : مرس من

 

 کنم یان خواهش م  یخطرناک   یآدما نایا ینکن فرار کن  یسع دای: ش نیمت
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 ؟ یکن یبه من گوشزد م نویا ی.....االن چرا دار یانگار خودت با اونا فرق دار  یزنی حرف م  یجور  هی: من

 

 : چون......نیمت

 

 : چون؟ من

 

 ی نیبب  بیآس خوادی : من....من دوستت دارم.....دلم نمنیمت

 

  یذوق هیخوشحالم....ته دلم  کردم ی واقعا شکه شده بودم و احساس م ؟یچ  یعنیدوسم داره؟  ها؟
 کردم پنهانش کنم  ینهفته بود....اما سع

 

 فرار کنم خواستمی: من نم من

 

 . خب؟دمینجاتت م نجایاز ا یچون من مراقبتم....و به زود یبترس یز یاز چ  ستی: الزم ننیمت

 

 ترسمینم  یز یاما من از چ یگی م نوی: ممنونم که امن

 

 کنن ی نگو، بهمون شک م یز ی چ ی: به هر حال گفتم....فقط....از احساس من به کسنیمت
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 ؟ یترسینم یوفت یب سای پل ر یگ نکهی: تو از امن

 

 ؟ یپرسی: چرا م نیمت

 

 ی طور  نی: هممن

 

 ترسمی ....نه من نمیدینپرس  ی طور  نیهم دونمینباش من که م نجای: خواهشا فکر لو دادن انیمت
 نکردم   یچون جرم

 

گذاشته    ر یاحساساتش رو منم تاث یبهش دروغ گفت ول  شهیچه باهوشه اصال نم د؟یاز کجا فهم نیا
 فکر فرار نبودم چون دلم به حرفاش قرص بود...  گهیبود حاال د

 

 کنه ی برم االن صنم شک م گهینکنم ها....من د دیتاک گهی: دنیمت

 

بره چون حضورش و حرفاش پر از   خواستیاز اتاق خارج شد ناخوداگاه ناراحت شدم دلم نم یوقت
 آرامش بود... 

 

 

 ********************** 
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 #پارت_پانزدهم

 

...از پله ها رفتم ستیهم ن الشونیخ  نیخونه ع  نیا یسال مونده و اهال  لیتا تحو گهیساعت د چند
 . دیدیم ونیزی....صنم داشت تلونییپا

 

 ها  دهیع گهی!!! چند ساعت دنیذوق  ی: شما چقدر بمن

 

 کنم؟  کاری: خب باشه....چصنم

 

 ؟ید ینچ  نی اصال سفره هفت س یینجایکه ا یهمه سال نیتو ا  یعنی: من

 

 شد یعاد گهید شمی....اون اوال که دل دماغشو نداشتم بق؟ینی : نه بابا چه سفره هفت سصنم

 

 ن؟ یدار لشوی.....وسانمیچ ی: خودم م من

 

 م یها رو.....فکر نکنم داشته باش یمسخره باز  نی: ول کن اصنم

 

  الی خیهم ب لی لحظه سال تحو ن یبعد انتظار دار نیکرد  ریاس نجایکدومه؟...منو ا ی: مسخره باز من
 شم؟
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  رمیمن م یالزم دار  یچ سی کاغذ بنو هیداشته باشم؟...باشه تو رو  ی: نه بابا من چه انتظار صنم
 رم یگیم

 

 رون؟ی ب  یبر  زارنی: ممن

 

 ....فقط زود باش ستین  ی....االنم که کسزارنی م  شیکم و ب  ی: اِ صنم

 

 ام ی: باشه االن ممن

 

 ...حتاجیکاغذ و خودکار از تو کشو برداشتم و شروع کردم به نوشتن ما هیتو آشپزخونه و  رفتم

رو براشون   یادیز یچند روز آدما نیتو ا رونی باالخره ُقرقو شکستم و از اتاق اومدم ب  شیروز پ چند
 بهشون نکرد....  یکدوم به دردشون نخورد و کمک  چیهک کردم اما خداروشکر ه

 

فست فود   نجامیا یهم درست کنم چون از اونجا که از وقت خوشمزه یقرمه سبز  هیگرفتم  میتصم
و اگه خودم دست به کار نشم و همش   شهیگرم نم تی خاص  یاز اون صنم ب  ی آب دونستمیم میخورد

 رو هم نوشتم..... یقرمه سبز  ازیمواد مورد ن نی....بنابرا شمیفست فود بخورم قطعا مسموم م

 

 پس؟؟؟  شدیاز تو هال داد زد: چ صنم
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 اومدم  :من

 

 و کاغذو بهش دادم اونم آماده شده بود. رونیتند رفتم ب  تند

 

 ؟ یر یبگ  یعروس یخوایچه خبره؟....مگه م دای: شصنم

 

تو  ی.....اگه پول ندار کنمی ....واسه دل خودم درست میدی : تو که همش فست فود به خوردمون ممن
 ارم یبرات م  رمیهست االن م فمیک

 

 . ارمیب  ریاز کجا گ دیرو با نایا دونمی ...فقط نمستیبحث پولش ن خوادی: نمصنم

 

 گهی: برو دمن

 

 ....کامران تو رو به من سپردهیفرار کن یتو رو خدا نزن  دای: فقط شصنم

 

 . کنمی مراقبم باشه.....نترس فرار نم ی: مگه من بچم که کسمن

 

 ....ونیتلوز ینبود باهاش مشغول بشم نشستم پا یز یرفت منم چون چ  یوقت
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هوامو  یل یخ نیدوهفته مت  نیها....تو ا کردمیاصرار نکرده بود االن هرجور شده فرار م نیمت اگه
  خوامی متاسفانه دوسش دارم...اما اصال بهش نگفتم اول م کنمیداشته و منم.....و منم احساس م 

 !!! یبرگردم گفتم: صنم چه زود اومد نکهیدر اومد که بدون ا یمطمئن شم....صدا

 

 ....دمیعطر آشنا به مشامم خورد برگشتم و د هی یوقت  یول

 

 : سالم نیمت

 

 : فکر کردم صنمه....سالممن

 

 ؟ ی: خوبنیمت

 

 شد؟ یپس چ یدی نجاتم م ی...مگه تو نگفتگمی....می: مرس من

 

 شته باش بشه، بعد....صبر دا  ایّمحَ  طشیشرا دیاما اول با دمی: نجاتت منیمت

 

فراموش کردم انگار با اون لبخند   زویزد و من به کل همه چ ییباینگاش کردم که لبخند ز دواریام
 جادوم کرده بود... 

 

 ؟ یباند شد  نیوارد ا ی: تو از کِ من
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 ش ی: دو سال پ نیمت

 

 ؟ یکنی م کاری چ نایا نی!!! پس بیمرتکب نشد یجرم   یگی: تو که ممن

 

 کنم یدارم تالش م ری هدف خ ی: من....من برانیمت

 

 ؟ ی: چه هدفمن

 

 ی فهمی: به موقعش م نیمت

 

باند   هیتو  ریبدجور ذهنمو مشغول کرده بود....هدف خ  یز یچ هیبگه....اما  خوادینم یعنی نیا خب
 ....نی مت دیباشه؟... شا تونه یم یقاچاق مواد چ

 

 ؟ یسی: تو پل من

 

 دفعه محکم نگام کرد و گفت: نه  هی

 

 ی : چرا....هستمن
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 نه  گمی: منیمت

 

 گهید یدفعه بگو به من اعتماد ندار  هی: من

 

 ها  ینگ  یکس شی وقت پ هی نوی: انیمت

 

 : پس حدسم درست بود... نترس دهنم قرصه من

 

 ست یحرف زدن ن یجا نجای: انیمت

 

 بعد بگو  بندمی: در سالن رو م من

 

 برگشتم و نشستم میقبل  یو درو آروم بستم و باز هم کنجکاو به جا پاشدم

 

 شنود که نداره؟ ای  نیدورب نجای: امن

 

 همه رو گشتم  لی: نه اوانیمت
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 : خب... من

 

  تی مامور نیا یبرا یبه صورت داوطلب  شی...دو سال پسمیتر و گفت: آره من پل نیی آورد پا صداشو
 از همه راحت تر باشه   طشیالزم بود که شرا یکیآماده شدم البته  یطوالن

 

 ؟یدار  یط ی: مگه تو چه شرامن

 

دو ماهم بوده پدر و مادرم منو   یک یمن  یوقت  شی: من...خب من پدر و مادر  ندارم سالها پنیمت
ر  تصادف ه هیبعدش... یول  شنیبابام از شهر خارج م   قیرف ادت یع  یو برا  زارنیم هیهمسا شیپ

از مرگ پدر و مادرم با خبر   یهم وقت مونیهمسا گردنیوقت برنم چیه گهیو د برهی م نیدوشونو از ب 
بود   یخاله مهر  ادمهیاز پرورشگاه  یپرورشگاه...هرچ زازهینداشته منو م یچون حوصله بچه دار  شهیم

دوست   شتری...منو از همه بمی زدیصداش م یما خاله مهر  ی...اسمش مهربانو بود ولاشی و مهربون
  مویبازنشسته شد چون منو از همه دوست داشت سرپرست  یپرورشگاه بود و وقت  یداشتم، اون مرب

اونجا بزرگ شدم   یشهرمون برد و من از هشت سالگ یاز روستا ها  یک یقبول کرد و منو با خودش به 
 فوت شد.... شیند سال پاونم چ یمهربون بود ول یل یکردم شوهرش هم خ   یزندگ یو با خاله مهر 

 بابت من راحته  الشیخ  بای تو تهران باشم و اون تقر دیگفتم واسه کارم با یخاله مهر  به

 زن و ب شترشونیاز همه راحت تره همکارام ب طمی من شرا نیهم بخاطر

 

 نبودن....  یپدر و مادرشون راض  ایدارن و  چه

 

 ناراحتت کنم  خواستمی:  متاسفم.... من نم من
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 عادت کردم  طیشرا نیوقته به ا یل ی: ناراحت نشدم...من خنیمت

 

 د؟ یکنینم  یزندگ  نجایمگه ا ؟یتهران باش   دیکارت با یبرا یگفت ی : چرا به خاله مهر من

 

داشت   نانیبهم اطم  یلی.....مافوقم خکنمی م یاومدم و همونجا هم زندگ ای: نه....من مشهد به دننیمت
هدف در   نیا  یشدم دارم برا سیپل  ی. از وقتمیکن کن شهی باندو ر نیهرچه زودتر ا خواستیمنم دلم م

 میخواستیبه اونچه که م چوقتیاما ه میهم داشت یادی ز یها تی موفق کنمی کنار همکارام تالش م
حرفا رو   نیبهت اعتماد دارم ا  یلینگو...چون خ  یکس شی حرفا رو پ  نیا کنمی....خواهش م میدینرس

 ؟ یفهمیم  کشنیهر دومونو م یزدم. اگه بگ

 

 نکرد؟  ریصنم د نیا گمیراحت...م  التی...خگمینم  ی: به کسمن

 

 دمش ی:نه بابا قبل از من رفت که.... دنیمت

 

 : چه حالل زاده!!!!....اومدمن

 

 از َکت و کول افتادم  ی: سالم....وااااااصنم

 

 ؟ ی: همشو گرفتمن
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 ی : به سختصنم

 

 ی : مرس من

 

 ازش گرفتم و پس از ورود به آشپزخونه دست به کار شدم.... دارویخر

 

 

 

 

 

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

 

 چهارم  فصل

 

 چهارم  فصل

 

 #پارت_شانزدهم

 

 :  نی رمان از زبان مت ادامه
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اما ناخودآگاه   گفتمیبهش م دیکه نبا دونمیهم م نو یچرا بهش اعتماد کردم... ا دونمینم خودمم
زود   نقدریا کردمیاصال فکر نم   یواقعا سبک شدم ول  کنم ی و االن احساس م کردم یباهاش درد دل م

نجاتش   تونستمیم  شیمن کامال بهش اعتماد دارم کاش چند روز پ یبودنم بشه...ول  سیمتوجه پل
آماده   اتی ملع  یفعال برا گفتینشد سرهنگ م  یخوانوادش باشه ول  شیپ لویتا حداقل سال تحو مبد
 ....  مینکرد ی کار  چیو ما هنوز ه ارنی جنس ب خوانیفردا شب م دمیکامران فهم  یتازه از حرفا ستنین

 

بود. از نبود صنم استفاده کردم و   یانداختم که تو آشپزخونه سخت مشغول آشپز  دایبه ش ینگاه
 .... کنهی م کاریداره چ نمیرفتم تو آشپزخونه بب 

 

 ها....  یراه انداخت یی نشده چه بو  یچیهنوز ه نی : به به ببنیمت

 

 ها من هزار تا آرزو دارم   یخانوم به کشتنمون ند دایزد که گفتم: فقط ش یلبخند

 

  رونی: ِاههههه... برو ب دایش

 

 .... دادیبرام تکون م دیبه نشونه تهد رویحرس خورد و کفگ  ترشیکه ب  دمیخند

 

   ؟یمنو بزن  یخوا یجوجه م ی: تومن

 

 : سالحم داغه ها.. گفته باشم  وایش
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 : من داغ ترم من

 

 شد. یادامه نداد و بازم مشغول آشپز  گهیکنم منظورمو گرفت چون د فکر

 

 ... دمیچقدر گشتم تا همشونو خر یدونینم  دای: شصنم

 

 گه ی: واسه خودتم بود ددایش

 

آزاد   دایکه از فکر ش نیتا راحت باشن....هم رونی ب امی دادم ب حیکه اونجا برگ چغندر بودم ترج  منم
 به سراغم اومد....  تمیشدم فکر مامور

 

 

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

 

 #پارت_هفدهم

 

 :  دایرمان از زبان ش  ادامه
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بغلم   ریو هندونه ز کردنیو صنم همش به به و چه چه م نیالبته مت میو خنده خورد یبا شوخ  شامو
 .... زاشتنیم

 

 انداختم و گفتم: فقط سبزش کمه  یبودم نگاه دهیکه چ یساده ا نی سفره هفت س به

 

 ارم ی م رمی م اطهیسبزه کوچولو هم گرفتم تو ح هیرفت...اتفاقا  ادمی ی: واصنم

 

 چقدر مونده  لیتا سال تحو نمی روشن کن بب  ونویاون تلوز گمیم نی: امممممممم....متمن

 

 به چشم ی: اِ نیمت

 

من سرده روم   ی....منو که شرمنده کرده آخه رفتاراشهیمطمئنم اونم مهربون  یلیخصلتش خ  هی از
 اما از درون..... رمیگرم بگ ادی باهاش ز شهینم

 

تو واقعا   دای ذوق نکرده بودم ش دی واسه ع نقدریچند سال ا نیاز سبزه....تو ا نمیا  دیـــــــی: بفرماصنم
 ی خونه داد نیبه ا یجون تازه ا

 

 ی: لطف دار من
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هم  یگور به گور  اوریاون  ادیکه کامران امشب خونه نم نهیخوشحال بودم اونم ا یز یچ هیمن از  االن
 ....ستشیکه کال خداروشکر ن

 

 ؟ ی...شما چادی: من که خوابم مصنم

 

 نه  ادی: من که زمن

 

 مونده  گهیساعت د میعادت دارم....ن  دنی خواب  ری : من به دنیمت

 

 نی نیبش  نیای : فعال بمن

 

 میتماشا کردن شد ونیو مشغول تلوز میبودم همه رو مبل نشست دهیمبل چ  یعسل   زیم یرو رو سفره

 

 ن؟ ی: صنم؛ قرآن دارمن

 

 : فکر نکنمصنم

 

 شه؟ ینم دایخونه درندشت پ نیقرآن تو ا دونهی یعن ی: واقعا که من
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 من قرآن هست  یتو گوش ای: ب نیمت

 

 ؟ یبلند بخون  شهیازش گرفتم که گفت: م ویگوش

 

 زدم و گفتم: باشه یلبخند

 

منو   یافتاد که کم هیآ یچشمم به معن خوندمیکه م یبا صوت شروع کردم به قراعت قرآن در حال  و
 ترسوند... 

 

 را بخواهند که به صالحشان نباشد  یز ی آنها چ دیشا

 سرشار باشد ری آنها از خ یبرا ینباشد ول   ندیآنها خوشا یبرا یز ی چ دیشا و

 ت...آنها آگاه اس انیخدا بهتر از هر کس از سود و ز و

 

چشماشو بسته بود و  نیبه جمع انداختم. مت یخوندنم تموم شد نگاه نکهیبعد از ا رهی که خ انشاهّٰلل
 ... ختیری صنم اشک م

 

 چرا؟  هی: گرمن

 

 خوندیرو م هیآ نیا میکردی م تی ها شکا ی: پدرم هر وقت از سختصنم
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 م یواقعا آرامش گرفت ی: مرس نیمت

 

 کنم ی: خواهش م من

 

دوست داشتم االنم مثل هر   یلیهم خونده شد....خ لیسال تحو یمعکوس شروع شد و  دعا شمارش
 یر یاز ادامش جلوگ یول  دیاز چشمام چک ی اما نشد... قطره اشک بودمی خوانوادم م  شیسال پ

کن   یخودت کمکم کن....کار  ا یخوشحال بودم...خدا  نمیمت  شیامسال پ نکهیکردم...اما ته دلم از ا
 که به صالحم باشه...  خوامب  ویزیچ

 

 کن...  ری به خ  تیراه به حق بزرگ   نیدگرگون کن و عاقبتمو تو ا کوی حالمو به ن  یکه محول االحوال تو

 

 ....کردیبود که آغاز سالو اعالم م  یمجر  یشد و صدا دهیسال نو ترک توپ

 

 ... یشمس یهجر  کیو نود و    صدیهزار و س  ک ی: آغاز سال یمجر 

 

 دست داد.... نیآهنگ معروف سال نو نواخته شد صنم پاشد و منو بغل کرد و بعد با مت و

تعارف   ینی ریآوردم و بعد ش  ی. پاشدم و چامینشست مونیقبل  یو سر جاها میگفت  کیبه بهم تبر همه
 کردم... 

 

 : دست شما درد نکنه نیمت
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 زم یعز ی: مرسصنم

 

 ... دادی آهنگ بهارو خبر م  تمیبارون بود که ر  شر شر ی رعد و برق اومد و پشت بندش صدا یصدا

 

 اد ینشده داره بارون م  یچی هنوز ه نی...بب داستیکه نکوست از بهارش پ ی: سالصنم

 

 نکن.....خوبه که  ی: ِاههههه.. ناشکر من

 

رو    نجایتو برو بخواب من ا دایکه صنم گفت: ش میهم حرف زد گهید یکم م،یخورد مونوی نیری و ش یچا
 .... کنمی جمع م

 

 بخوابم...  رمی : باشه پس من ممن

 

 اد؟ یگفتم: تو خوابت نم  نیبه مت رو

 

 خوابم یم رمی تلفن بزنم م هی: نیمت

 

 ... ریبخ  ی: باشه پس شب همگمن
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 گفتن، از پله ها باال رفتم و وارد اتاق شدم.... ریشب بخ  اوناهم

 

لباس تنم  هی از دو روز  شتری.....عادت نداشتم ببه خودم انداختم ینگاه نهیشب بود...از تو آ ۳  ساعت
  هیخودش داد...  یبعدش صنم بهم از لباسا یخودم تنم بود ول  یهفته لباسا  کیتا  نباریا یباشه ول 

 روشن بود   یشال آب هیبا   یکاربن   یسارافون آب

 با همون لباسا خوابم برد....    دمیدراز کش  نکهیحوصله لباس عوض کردن نداشتم و بعد از ا االن

 

 

 

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

 

 #پارت_هجدهم

 

 ی ایباهامون ب یتونیاز امشب تو هم م ن؛ی : متکامران

 

 : واقعا؟؟؟ چه عجب باالخره بعد از سه سال به من اعتماد شد نیمت

 

دختره رو که  نیفقط ا...میجنس رد کن  دیتازه اولشه....صنم تو هم برو آماده شو امشب با نی: اکامران
 تنها گذاشت  شهینم
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 گفتم  یادآور ی...محض داستی:  من اسم دارم اسمم شمن

 

 شه؟ی گفت: چرا نم  نیبهم رفت و مت یچشم غره ا 

 

 فرار کرد  یسوراخ سنبه ا هیاز  میما نبود یدیوقت د  هی ن؟یدار نانی: شما بهش اطم کامران

 

 اد؟ی هم باهامون ب دایش هی : خب اشکالش چصنم

 

 : پر از اشکالهکامران

 

 ...گهیباشه د نجایکه ا  نهی: خب بهتر از اصنم

 

 : باشه خودت باش دست از پا خطا نکنه هاکامران

 

 ..... نی...همین یبی...بد میبر   یآب  ریز یوقت بخوا هیدختر اگه  نی بعد رو به من گفت: بب و

 ... رونیب   ایتو هم پاشو ب نیمت

 

 ...... میآماده شدن روانه اتاق شد یاصنم هم بر منو
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 ی نباش  دیهم تو د ادی و ز ینپرس  یز یکن چ ی اونجا سع دای: شصنم

 

 کردم یمن که فرار نم ام؟ی منم باهاتون ب ی: چرا گفتمن

 

  شدی نم ی: کامران راض صنم

 

 میو رفت دمیصنم پوش یبودن رو با شال آب یشلوار مشک هیو  یمانتو زرشک  هیخودمو که   یلباسا
 .... نییپا

 

 هم کنارش نشست...  نیو مت  کردی م  یکامران رانندگ م،یو صنم پشت نشست من

که  میبزرگ شد یبخش گاراژ  هی و وارد  دیچ یبودمش پ دهیمحله خلوت که تا حاال تو تهران ند هی تو
 اونجا بودن.. سانیو ن  نیسنگ نیچند تا ماش 

 

 شدند...  نگیشدن و وارد اتاقک پارک   ادهیو کامران پ نیمت

 

 

 کجا رفتن؟  نای: امن

 

 کنن یبار صحبت م  نی : واسه تعصنم
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 ************************ 

 

 #پارت_نوزدهم 

 

 : نی رمان از زبان مت ادامه

 

هم اونجا بودن  ،  همشون  گهیچند تا مرد د  میرفت نگی و به سمت اتاقک پارک  میشد ادهیپ  نیماش از
 ن؟ یبارا رو آماده کرد می...کرهیکه کامران گفت: خود کردنین نگاه م به م یجور  هی

 

 هست  یمشکل  هی ی: آره ولمیکر

 

 ؟ ی: چه مشکل کامران

 

 شده  شتری ب ش ی: مامورا تعدادشون از چند روز پمیکر

 

 ی گیم یچ  نمی: درست حرف بزن ببکامران
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همه نقشه هامون به باد رفت   یعنیبود گفت: داداش من  ستادهی ا میکه کنار کر یپسر 
 ؟ی...ملتفتگهید

 

 شهی م سکیر  میجنسا رو امشب رد کن میحساب اگه بخوا  نی: با امن

 

 جنسا رد بشه...  ن یا دیحتما با یول مینقشه داشت ی: کل کامران

 

تر   کی قدم به منصور نزد هی  یعنی نی...اولیفرستاده....ا رویگرفته و ن یسرهنگ حرفمو جد پس
 ه ی....عالمیشد

 براش واقعا خطرناکه...   نجایا  ومدیبا ما م دیبودم اون نبا  داینگران ش فقط

 

 می....هفت هشت روز فقط جاساز کرد؟ی: ما چپسر

 

   می: کامران بهتره برمن

 

 ن؟ یتوجه به حرف من گفت: کجا جاسازشون کرد یب اما

 

و بعد  می گذاشت زارنیم رشیکه  ز یا هیچرم و اون ال ن یبود ب   یو کفش چرم  فی: بارمون که ک میکر
 . میدوخت
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تا    نیمثل اوندفعه نکرده باش نمیبب اریب  ویکی رو به اون پسر کرد و گفت: بهروز برو از هر نوعش  کامران
 م یرفت  یر یمرز دستگ

 

کس   چیاگه همه مامورا هم کنکاش کنن ه  نباریتخت ا  التیگفت: خ  میبهروز بدو بدو رفت کر یوقت
 .شهیمتوجه نم

 

 : خدمت شما بهروز 

 

 کردنیم یهمکار  سیکار خالف با پل یآدما به جا نیزدم...واقعا اگه ا  دیبرداشتم و د شویکی
واقعا خوب جاساز کرده  یکنن...خااااااک تو سرتون...ول ریباند ها رو دستگ  نیبزرگ تر تونستنیم

 بود.  الیخ یب شهینم ینجور یبه سرهنگ خبر بدم ا یجور  هی دیود...بابودن اصال معلوم نب

 

 فهمنی : خوبه...نمکامران

 

 م؟ یکن سکیر  یگیم  یعنی: بهروز 

 

آدم کمتر با بارا بره   یفقط راننده ها رو بفرست هرچ م؛ی....کرنیسوال نکن..... بجنب نقدری: َاه اکامران
 بهتره 

 

  التهیتعط میمرز افتادن ما گفت  ادی چطور  یدیشب ع  نایا دونمی....فقط نمکنمی کارو م نی : هممیکر
 مامورا هم کمترن 
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 م یفعال بر ارم یاز نقشه ما خبر دار شدن....بعدا ته توشو در م  ی جور ی: احتماال کامران

 

 ؟ ی: تو هم راننده امن

 

 ام یکامران من با تو م  ی: نه بابا راننده کدومه؟....راستمیکر

 

 بابا   ای: بکامران

 

 ن یکه گفتم: جلو بش  نهیخواست عقب بش میکر می شد کینزد نیماش به

 

  نجایا شعوریب  میبود که بزارم اون کر نیاما بهتر از ا شدیمعذب م دینشستم... شا دایخودم کنار ش و
 ....نهیبش

 

 

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

 

 ستم ی#پارت_ب
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 : دایرمان از زبان ش  ادامه

 

سالهاست خالفکاره هم  زدیکه چهرش داد م گهید بهیغر هیکه گذشت باالخره اومدن اما  قهیدق چند
اون مرد کنار   یکه فرشته نجات من نزاشت و خودش به جا نهیعقب بش  خواستیهمراهشون بود. م
احساس   یمعذب بودم اما از طرف  یفقط چند سانت باهام فاصله داشت کم  نکهیمن نشست از ا

عاشق  یجد یچه بخوام چه نخوام جد گهیدمو فرا گرفته بود....انگار دوجو  آرامشو   تیامن
  لیدل یهام ب  یقرایاون تپش قلب و ب دمشیکه از همون اول بار که د فهممیشدم....آره حاال م

و قطعا در   زننی م زدن،یم ادیبدنم دوست داشتنشو فر  یکه تک تک سلول ها فهممی نبود...حاال م
و اونو به مغزم که در حال نبرد با قلبم   دیاالن به گوشم رس ادیفر نیا یزد ول واهندخ ادیهم فر ندهیآ

 ....دهیعشقشو م  نیاول دینو میشده به زندگ دانیم  روزی بود رسوند.. و حاال که قلبم پ

 

شدم، سرشو به طرف من چرخوند،   رهی خ  میعشق زندگ  نیو آخر نیجذاب اول  مرخیلبخند به ن  با
  یکرد....منم ناخوداگاه لبخندم پر رنگ تر شد و کم بمیرد و در کنارش لبخندشو نص ک  رینگاهمو غافلگ
که  کردیمنو نگام م نهی از نگاهش دل کندم و رومو برگردوندم. اون مرد داشت از تو آ یبعد به سخت

 نگاهش اصال خوب نبود.   ن،ییو سرمو انداختم پا دیلبخند رو لبم ماس

 

 ن؟ یشت: کجا باهاشون قرار گذاکامران

 

 که!!! دنی....اونا زودتر از ما رسسایجلوتره....آها وا  کمی:    ـــــ

 

که  نا ی وجود داشت که همه ماش میتوش توقف کرده بود یا یبزرگ کنار جاده فرع  ی لیتپه خ هی
 و پارک شده بودن. دهیاز پشت به اون تپه چسپ فیو خاور بودن، به صورت رد یل یتر  شترشونیب
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پارک کرد و   گهید ینایبود که کامران اونو مثل ماش یسمند مشک هی میکه ما توش بود ین یماش
 شدن... ادهی خودش و اون مرد پ

 

 کنم ی بمون....بعد صدات م  نجایتو فعال ا  نی : متکامران

 

 شد.  گهیدور شد و چند متر اون ور تر مشغول صحبت با چند نفر د نی کنار ماش از

 بود چند بار آروم صداش زدم تا مطمئن بشم خوابه... دهیبه صنم انداختم راحت خواب  یهنگا

 

 : صنم.......صنممن

 

 گفتم: جنسا رو کجا جاساز کردن؟ نیآروم و زمزمه وار رو به مت ی لیاز صنم راحت شد خ المی خ یوقت

 

 و کفش   فیک یچرم یها هیال نی: ب نیمت

 

 رن؟ی که جلوشونو بگ ی: به همکارت خبر دادمن

 

 نبود  ی: راه نیمت

 

  رهی ها باز بشه مورد نظر مامورا قرار بگ هیاز ال یکی....خب اگه ست؟ین  یچرم ی ها هیال نی: مگه بمن
 ... کننی و جنسا رو کشف م گردنیو کفشا رو هم م فیک هیاونا بق 
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 ست یامکانش ن یول  هی: فکر خوبنیمت

 

 ؟ ین یب یکه کنارمونه رو م یو شش ستیدو نی: چرا هست....امن

 

 داشت؟  ی: خب آره....چه ربطنیمت

 

  یبرس  یل یو به اون تر یاز جلو بر  یو شش پارک شده....اگه تو بخوا ستیکنار دو ای لیاز تر یک ی: من
 ننت یب یاون چند نفر م

 

 : خب!!!!!!! نیمت

 

  ریشده و مسلما اونجا گ دهیبه تپه چسپ یادی و شش ز ستیدو یاز پشت هم بر  ی: اگه بخوامن
  یراحت بر  یتون یم یو شش رد ش ستیدو ریاما اگه از ز یبرس   یلیو به تر یرد ش   یتونیو نم  یکن یم

 . یاز جنسا رو نامحسوس باز کن  یک یاونجا و 

 

 شد...  رهیو شش خ ستیبرگردوند و متفکر به دو سرشو

 

  ینقشتو عمل شدیراحت م  یلیوگرنه خ شمیجا نم  ری....من اون زنهیکه هم سطح زم  نیماش  نی: انیمت
 کرد 
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 تونم ی: اما....من ممن

 

 یبرگردوند، با اخم نگام کرد و گفت: امکان نداره بزارم تو بر  عی سر سرشو

 

 کنم؟ غی چرا در تونمیمن م ی: ثواب داره وقتمن

 

 سر جات  نی....بشی: الزم نکرده تو ثواب کننیمت

 

 تکون بخورم ها!!!!  شهینم گهیشه د  داریصنم ب نیی پا اری...صداتو ب:ِ ِاههههه...من

 

 شه داری ب  خوامی: اصال م نیمت

 

 کنم ی....خواهش من؛ی: متمن

 

 : به خدا نگرانتم...خطرناکهنیمت

 

 ؟ی....چاقو دار وفتهینم ی: نگران نباش...اتفاقمن
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 ؟ ی: واسه چنیمت

 

باز کنم   یجور  هیجعبشونو  ایکارتون  دیکه...با ونیپرت نکردن تو کام ینطور یو کفشا رو هم فیک خب
 گه ید

 

 ....آره؟یبر  یقصد دار  یراست  ی: انگار راستنیمت

 

 : آره من

 

 .... ها؟ ؟یباز کن یخوایچطور م ونوی ...در کامیدختر تو چقدر لجباز  ی: واااانیمت

 

 ....فکر اونجا هم کردم یشیمن نم فیحر  نیآقا مت ری: نخ من

 

  نیاز کنار دنده ماش دویکل یبه جلو کردم حواسشون اصال به ما نبود. خم شدم و دسته ها ینگاه
 نشون دادم....  کردی که متعجب منو نگاه م  نیبرداشتم و به مت

 

 فل کرد ق دایکل  نیاز ا یک یرو هم با  هیآب  ونیسوار شه دِر باِر اون کام نکهی.....قبل از ادیی: بفرمامن

 

 شو  الی خیب  دای....ش؟ی: اگه سر برسن چ نیمت
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 شم ادهیشو تا منم پ  ادهی : پمن

 

 دای: ش نیمت

 

 ام ی: به من اعتماد کن......زود ممن

 

 ها یای خدا....زود ب  ی: اِ نیمت

 

 شدم..... ادهیشد و بعد من پ ادهی آروم پ  یلیخ

 

 : تو برو تو من

 

 : مواظب باش نیمت

 

  رشیاز ز زی خ نهی و س دمیو شش رسوندم و رو به جلو دراز کش ستیخودمو به دو نی پاورچ نیپاورچ 
 نیاومده بود ا نیتونستم رد شم قطعا اگه مت یمشکل  چیبدون ه نیرد شدم....الغر بودم واسه هم

 ... کردی م ری گ ریز

 

 کم ی و  ستی#پارت_ب
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  یک یرسوندم و   ونیودمو به کامخ  زیخ  نهیکار منو آسون تر کرده بود. همونطور س  نیبود و ا کیتار هوا
لب صلوات   ری و ز  کردمی که به در پشتش بسته بودن امتحان م يیرو رو قفل کتاب دایکل  یکی
 تموم بود..... نیکار خودم و مت دیدیم نجایمنو ا یچون اگه کس فرستادمیم

 سفت بود.... یلیالمصب خ  شدی....باز نمیلعنت َاه

 

رو فشار دادم با   ونی مونده به آخر...آروم قفلو باز کردم و در کام یک ی دیجون باز شد البته با کل آخ
به اون چند نفر انداختم...خداروشکر   یرو به تو باز شد....با استرس برگشتم و نگاه یا رهی ج یصدا

 حواسشون نبود....

 

کنار زدم و دستمو  شویبودن کم دهیپارچه کش زیهمه چ یشدم، رو ونیو وارد کام دمیباال کش خودمو
  یلنگه شو در آوردم، برا هیجعبه کفش بود آوردمش جلو و آروم درشو باز کردم و  هیپارچه.... ری بردم ز

 از دوختشو بشکاف زدم... یبهم داده بود کم  نیکه مت يیب یتابلو نشه با چاقو ج نکهیا

 

پودر  یقرار داشت که توشون مقدار  یو ِپِرس شده ا ک یکوچ یبسته ها شی ری ز هیچرم و ال نیب ما
برداشتم، پارش کردم و   شونویکی همون جنسا باشن  زدمیرنگ گذاشته بودن که حدس م دیسف

کفشو گذاشتم   بم،ی رو گذاشتم تو ج  کیکوچ لونیکف جعبه کفش و نا ختمیکه توش بود رو ر ییپودرا
  یپودر از کف جعبه در آوردم و رو  یبا دست کم  نیبنابرا  ستنیمعلوم ن  ادیپودرا ز دمیتو جعبش که د

 شد....  ی...عـــــالــــــــدمیکفش پاش

 رو قفل کردم.....  ونیشدم و در کام ادهی جعبه کفشو گذاشتم سر جاش، آروم پ  عیسر

 

.... 
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دارن   یک یجفت پا تو اون تار هی دمیکه د گشتمیبرم   زیخ  نهیو شش بودم و داشتم بازم س  ستیدو ریز
له   ریز  نیجلو ببره من ا نوی....نــــــــــــــــــه اگه ماششنیم کیو شش نزد  ستیبه دو

 کارو کردم....  نیتو ا یرضا  یکمکم کن من فقط برا ای.....خداشمیم

 

 ...شدی تر م کیلحظه نزد هر

 

که از  یموم بود... اون لحظه تنها کار و باز هم کارم ت دی دیمنو م ومدمی م رونیهم ب  نیماش ریاز ز اگه
 دعا کردن بود... ومدیدستم بر م

 

 برسه..... نیچند قدم مونده بود تا به ماش  فقط

 

هم ازش   نباریازش خواسته بودم بهم داده بود و ا یهرچ شهیامام رضا )ع( افتادم....هم ادیدفعه  هی
 ..نیشانس خواستم....هم

 

  دمینا ام کنمی....خواهش مد؟ی نجاتم بد نجایاز ا شهی....مد؟یبازم شما کمکم کن  شهیامام رضا....م ای
 .... کنمی ....خواهش مدینکن

 

آشنا مانعش شد:   یصدا هیو سوار شده بود خواست درو ببنده که  دهیرس  نیبه ماش گهید حاال
 ـــــا یبـــ قهیدق هیبــــهروز....
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شد و دوان دوان به سمت اون چند نفر   ادهیپ  نیاز ماشاسمش بهروزه  دمیاون فرد که  حاال فهم  و
 رفت... 

 

 دونمی م نمی....باز هم فرشته نجات من بود که با صداش نجاتم داد البته اختم یری صدا اشک م یب
 امام رضا )ع( بوده... یهمش از لطف خدا و دعا

 

 شکرت...  ایخدا

 

سوار   عیاومدم و سر رونیو شش ب   ستیدو ریمتوجه شدم بازم حواسشون پرت شده آروم از ز یوقت
 خودمـون شدم....  نیماش

 

 ـــــــشی: آخــــــــ من

 

 ؟ ی: ِا تو کجا بودصنم

 

 شد؟؟؟؟   داریب  یک نیخدا....ا ای

 

 م بخور ییهوا هی  رونی : امـــــــــــــمممم....من......من....حالم بد شد رفتم بمن

 

 ه؟ یبا شک گفت: حالت بد شد؟...حاال چرا مانتوت خاک صنم
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 شد  ی....خاکنی: آخه خوردم زممن

 

 ....نه؟گهید نیزم  یبود خورد نیهم واسه ا شتی: اون آخصنم

 

 بگم آخه به تو چه شی....خب دوست داشتم آخشهیری س نقدریچرا ا نیا َاه

 

 ؟ ی کنیسوال م نقدریجام راحت تره....اصال تو چرا ا ستی ن  نیمت دمی: آخه دمن

 

 ؟ ی: باشه بابا... االن خوبصنم

 

 : اوهوم من

 

که  یخوشحال بود  نیاز نبودن مت یخانوم آخه تو ک  داینکردم....ش  دایاحمقانه تر پ  نیاز ا لیدل یعنی 
 باشه؟؟؟؟  شیاالن دوم

 

 م؟یینجا یصنم....االن چرا ا گمی: ممن

 

 قرار گذاشتن که با هم حرکت کنن  نجایقراره از مرز خارج بشن خب....ا : چند تا گروهصنم
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 م؟ یتا مرز بر دی: ما هم بامن

 

 گه یبازم حرفاشو بهشون گوشزد کنه د خوادیاعتماد نداره االن هم حتما م نای: نه بابا...کامران به اصنم

 

 آره؟ وفتمیم ر ی بشن ما هم گ ری: آها....صنم؛ اگه دستگمن

 

برامون هک  سویفقط چند تا پل  ینکرد ینترس تو که جرم  یول ،دونمی...نمومدهین شی : تا حاال پصنم
 بهمون نکرده  یکمک  چیکه اونم تا االن ه یکرد

 

 ؟ ینداز یم کهی : تمن

 

 ی تا نترس گمی: نه بابا مصنم

 

  یو مشکل سهی هم پل نیمت دمیبود...تازه االن که فهم یر یدستگ نی هم دمیترسی که ازش نم یز یچ  تنها
 .... شمیخوشحال هم م میبش ریاگه دستگ ادی نم شی براش ب

 

نفسم بند  هیچند ثان  یبرا دمیکه د یز ی که با چ کردمی م یباف  الی خودم خ یبرا   ینجور یهم داشتم
 اومد.

 اومد و بدو بدو به سمت اون چند نفر رفت...  رونی ب یآب  ونیاون کام یمرد قد کوتاه و چاق از تو هی
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 قطعا کارم تمومه...  ؟یباشه چ دهیخدا اگه منو د ای

 

 ؟ ی زنی: چرا نفس نفس مصنم

 

 ... ستی ...ن...نیز ی : چ...چمن

 

 : مشخصه صنم

 

 ؟ یولم کن  شهی: صنم ممن

 

 : باشه بابا...به من چهصنم

 

 

 

 ************************فصل پنجم

 

 پنجم  فصل

 

 و دوم  ستیت_ب#پار
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 : نی رمان از زبان مت ادامه

 

 : تو برو تو دایش

 

 : مواظب باش من

 

...اگه وونسیدختر واقعا د نیخدا ا ی...ادمشیند گهیو شش و من د ستی دو ری آروم رفت ز آروم
که کامران صدام زد...تند تند   دمیجوینشسته بودم و با استرس لبمو م  نی...تو ماش؟یبفهمه چ  یکس

 ...ششونیرفتم پ

 

  بهیگروهه و به نظر من قابل اعتماده...پس اونو غر  یاز تازه کارا یکی...نهیمت  نی: بچه ها اکامران
 ن یندون

 

 کردن من اعصاب ندارم ها  ریچرا د نیزنگ بزن بب هی میداد: کر ادامه

 

 لشون دنبا رهیبهروز م  ومدنین گهیربع د  هی: اگه تا میکر

 

رو   یشماره ا چیبعدش هم ه یزنیم دیاونجا دورادور د ی ر ی مرز....م دنیفردا شب که رس اور؛ی: کامران
 ؟ یدیرو فهم  یش م ا ر ه ا   چی...هکنمیم دی...تاکیدیاز شماره من جواب نم ریبه غ
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 دم ی: آره بابا فهم اور ی

 

 ....کردمینگاه م یآب ونیبه کام یچشم  ریز شدیکه اونا حواسشون پرت م  نیهم

 بود.. دایش  یچون تمام حواسم پِ  دمیشنیکدوم از حرفاشونو نم چی.....های تر ب عیتو رو خدا سر دایش

 

 تو؟  ییکجا  نی....متنی : متکامران

 

 نجام ی: ها؟..هممن

 

 شارژ داره؟ تی : گوش کامران

 

 : آره چطور؟ من

 

تا   نقدریما بزن...من ا یزنگ برا هی دهیتر آنتن م  نییاون پا کمی...قربون دستت برو نی : آقا متبهروز 
 برو  نی اونجا رفتم نه پا برام مونده نه شارژ...آفر

 

 : شماره رو بگو من
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 د یکن یگروه خداحافظ نیبا ا دی با  نینباش نجایا گهید قه ی، بهشون بگو تا پنج دق۰۹:  .........کامران

 

 گه؟ید نی کدومتون شارژ نداشت چی: باشه...همن

 

 م یآورد  یفقط من و تو گوش نجای: اکامران

 

 که گفت شارژم تموم شد  نیبهروز اشاره کردم و گفتم: ا به

 

 : اشتباه شد داداش...تو برو بهروز 

 

که گفتن رو   یحساب ازشون دور شدم و اون کار  نیبا ا یدکم کنن ول  یجور   هی خوانیم دونستمیم
 تونستمینم   یکی تو اون تار شهیوشش م   ستیبهروز داره سوار دو دمیبرگشتم د  یانجام دادم...وقت

واسه  شه یم ادیز دایافتادن ش ریتکون بخوره امکان گ  نیاگه اون ماش دونستمیاما م نمیبب   رشویز
 ــــــــایب قهیدق هیداد زدم: بــــهروز... نیهم

 

 دوان به سمت من اومد... شد و دوان ادهیپ  نیماش از

 

 داداش؟  هی: چبهروز 

 

 بگم... یوسط مونده بودم چ نیا حاال
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 بودن؟  یکه بهشون زنگ زدم ک یینای....اگمی: امممـــــم ممن

 

 نجا؟ یا امیب  یگفت نی: فقط واسه ابهروز 

 

 : آخه اون کامران اعصاب نداره...گفتم از تو بپرسم من

 

 که به گروه ما وصلن  گنید  یاز گروها یک ی: بهروز 

 

 ه یبق شی پ  میبر  ای: باشه...بمن

 

 صبحه ها   ۵....ساعت ادی: من خوابم مبهروز 

 

 لوس نشو گهید ای : بمن

 

 یمنصرفش کردم.خداروشکر متوجه صدا نیاون سه نفر و از سوار شدن به ماش شی زور بردمش پ به
 من نشده بودن....

 

 شد؟  ی: چ کامران
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 هم به اون قرارگاه اضافه شدن... گهید ونیدهن باز کنم که چند تا کام خواستم

 شد و دوان دوان به سمت ما اومد... ادهیرنگ پ  یآب  ونینفر از کام هی دمی برگردوندم که د سرمو

 

 ن یکرد ری : چقدر دمرد

 

 ....گهید میومدیم اطیبا احت  دیها جواب داد: بابا جون خب با ونیاون کام یاز راننده ها یکی

 

 اط؟؟؟؟؟ یاحت یگیبعد م  نیمعطل کرد نجایدو ساعته مارو ا اط؟؟؟ی: احت کامران

 

 شروع کرد به بحث با اون چند نفر..... و

 

 ولشون کن گهیکامران جان بسه د :من

 

 یز ی به مرز اگه مامورا ازتون چ  نیدیکه....َاه....فردا شب که رس زارنی: اعصاب برا آدم نمکامران
  یلیاگه به هر دل دیکن  اطیاز هر دفعه احت شتریب دیفردا شب با دیدیبا ِمن و ِمن جواب نم دنیپرس

خودتونو   وناول ج  نیعضو باند رو لو داده باش  نیکوچکتر یکه حت میو اگه متوجه بش دیبش ریدستگ
 د؟ یدی...فهم نیبه خطر انداخت رونیب نیا انتونو یتو زندان و دوم جون خوانواده و اطراف

 

 م؟ یحرکت کن  میتونی....حاال ممیدیراننده گفت: بله کامران خان فهم همون
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و کار بلد مرز...تا    وسفهی نیکرد و گفت: ا شده بود اشاره ادهی پ یآب  ونیکه از کام یبه اون مرد کامران
و در نبود من   دیپرسیاز خودش م   نیسوال داشت یحاال هفت هشت بار هم موفق مرزو رد کرده هرچ

راه   ساعتصبحه تا مرز هم هفت هشت    ۶ بای بگم؛ االن که ساعت تقر نمیو ا د یدار یازش حرف شنو
...خالصه  کنمینم دیتاک گهی...دد یری شب جلو نم  ۱۲قبل از ساعت  دیدیهست اگه زودتر به اونجا رس

 م یبر نی....متدیبش مونی که پش دینکن یکار 

 

و   ومدیباهامون ن  میخداروشکر کر گهید میحرکت کرد الی و به سمت و میرفت نی ماش  یبا هم به سو و
  خواستیدلم م ومدیانداختم به نظر مضطرب م دایبه ش ی هنگا نیبغل ماش  نهیمن جلو نشستم از تو آ 

بدون دغدغه و راحت با هم    چوقتی ما ه  ستیکه انگار قرار ن فیح یکه هست آرومش کنم ول  یهرچ
 .... میوقت بگذرون

 

 

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

 

 و سوم  ستی#پارت_ب

 

 : دایرمان از زبان ش  ادامه

 

 دلت گرفته غمت نباشه، من هستم  ـــــایاز دن اگه
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 که با تو همصدا شه من هستم  ویکس  ــــــــینکرد دایپ

 

 من هستـــــم  ومدیبا تو راه ن یزندگ یدید اگه

 

 سال بعد دل تو لک زد من هستم  یبه عشق من کل  باز

 

 هستـــــــم من هستم  من

 

  شهیعشق من حساب کن هم رو

 

 شهیاز عشقش که خسته نم آدم

 

 من رو تو ذهنت نَگه دار تنها

 

 من هستم یتو بخوا تا

 

 ینباش  ، یمن باش کینزد

 

 ی که صدا ش ای ،یسکوت ش  غرق
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 به تو خدانگهدار  گمینم هرگز

 

 من هستم  یتو بخوا تا

 

 من هستم  یآااااااااااا

 

♬♪♬♪♬♪♬♪♬♪♬♪♬ 

 

 من هستم  ،یو فکر کنم هست  یتو نباش ـــــــــیعنیعشق  اگه

 

 من هستم ،یمنو شکست یعمر  نکهیشم با ا  نگرانت

 

 من هستم ومدیبا تو راه ن یزندگ یدید اگه

  

 سال بعد دل تو لک زد من هستم  یبه عشق من کل  باز

 

 هستـــــــم من هستم من
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 شهیعشق من حساب کن هم رو

  

 شهیاز عشقش که خسته نم آدم

 

 من رو تو ذهنت نَگه دار تنها

 

 من هستم یتو بخوا تا

 

 ینباش  ، یمن باش کیدنز

 

 ی که صدا ش ای ،یسکوت ش  غرق

 

 به تو خدانگهدار   گمینم هرگز

 

 من هستم  یتو بخوا تا

 

 من هستم  یآااااااااااا
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 ) من هستم/ بابک جهانبخش ( 

 

 

که  نهیا شیحداقل خوب  یبرداشته بود ول مکارتشویاز کامران گرفتم البته س مویاصرار گوش یبا کل   روزید
 آهنگ گوش کنم....  تونمیم

 

  فهممی م شویبودمش اما حاال که عاشق شدم معن دهیشن ادیبود قبال هم ز یقشنگ آهنگ

 بمونم...  نیبا مت شهیاالن به خودم قول دادم هم نیهم از

 

 ...شهیمن هستم....تا هم نمیمت

 

 ؟ی دیگوش م ی: چ صنم

 

 : آهنگ من

 

 ؟یچ گمی...مدونمی: خب مصنم

 

 خودت گوش بده ای : بمن
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بهم برگردوندشون    عیگوش داد و سر یبهش دادم کم  می از گوشام در آوردم و به همراه گوش ویهنذفر
 دایگرفتمش که گفت: قشنگه....ش

 

 : بله من

 

 ؟ یراستشو بگ یدی... قول مپرسمیسوال ازت م  هی: صنم

 

 : فعال بپرس من

 

 ...نه؟یدوست دار  نوی: تو متصنم

 

 ؟ یپرسیعاشق باشه؟...چرا م  دیبا دهیآهنک عاشقانه گوش م ی: هرکمن

 

 ؟ی...دوسش دار دمیپرس ینجور یبه آهنگ نداره هم  ی: ربطصنم

 

 ...که....دوسش دارم دمی: خب...چرا دروغ بگم؟...تازه فهممن

 

 زد و گفت: اونم تو رو دوست داره...من مطمئنم....بهت نگفته؟  یتلخ  لبخند
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 : خب...گفتهمن

 

 نشده  ریهم بهش بگو...تا د: تو صنم

 

ناراحت بشه؟...چرا گفت تا   نی عالقه من و مت  دنیبا فهم  دی.... اصال چرا صنم بارونی رفت ب  عیسر و
 ایباشه....خدا تیواقع دادینشده؟...اصال دوست نداشتم اونچه که تو مغزم با سماجت جوالن م رید

 کمکم کن.... 

 

  ایدن نیو تو هال و دنبال صنم گشتم، رو کاناپه نشسته بود و غرق در فکر...معلوم بود اصال تو ا رفتم
 نشد.... جادی تو حالتش ا یر ی تغ چیکنارش نشستم ه یچون وقت ستین

 ....نکه یبار صداش زدم اما انگار نه انگار...تا ا چند

 

 : صـــنــــــم من

 

 ه؟؟؟؟ی: ها؟؟؟؟؟....چصنم

 

 بود....  یاشک چشماش

 

 ؟ یکرد هیتو؟....ِا   گر یی: کجامن
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 کدومه؟ هیو گفت: ن...نه گر دیبه چشماش کش یدست محکم

 

عالقه دارم ناراحت   نی من به مت یدیفهم نکهی: از صدات مشخصه...صنم؛ چرا بعد از امن
 راستشو بگو کنمی....خواهش م؟یشد

 

 : من...ناراحت نشدمصنم

 

 ...تو رو خدا بگو یاالن هم ناراحت ی.... حت ی: چرا، شدمن

 

....بازم اون سوال آزار  ختیریاشک م صدایکه ب  رهیاشکاشو بگ زشی ر ینتونست جلو گهیکنم د فکر
زبونم   یسوالو به رو  نیا قرارمی توجه به قلب ب یدهنده تو مغزم اکو شد و باالخره مغزم تونست ب 

 کنه...  یجار 

 

 ؟یعالقه دار  نیگفتم: ت....تو هم به متهمچنان سکوت کرده بود که  صنم

 ... ختیری جواب بده فقط اشک م نکهیا بدون

 

 جواب بده گمی بردم باال تر: م صدامو

 

 شنوهی...آروم االن مـــــــسی: هصنم
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 اط یتو ح میبر ایگرفت و گفت: ب دستمو

 

 ....مینشست اطیتاب دو نفره گوشه ح   یرفتم و رو همراهش

 

 : صنم؛ حرف بزن من

 

خالص کنم و   یکوفت  یزندگ نیخودمو از ا خواستمیم ی....بهت گفته بودم چند بار گمی: باشه مصنم
 گفته بودم که نشد...مگه نه؟  نمیا

 

 .... نیا یول  یبا ناله گفتم: آره گفت  ومدیکم اشکم در م کم

 

بشم...اون فقط   دواریام یباعث شد به زندگ  نیمت دنیکه د نهیادامه بدم و گفت: ربطش به ا نزاشت
اخالق، هوش و استعداد،  افه،یبود ق  یبود.از همه لحاظ عال  دهیبخش یو فقط با حضورش به من زندگ 

 درسته؟  یدیفهم نوی...تو هم ایخالصه هرچ 

 

 خبر دارم... نیمت یها یاز خوب  ی از هر کس شترینگفتم اما مطمئنم که ب یز یچ

 

 و چهارم  ستی#پارت_ب
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 نیعاشق کردن مت  دمیتمام ام لی...اون اواشمی...مدی و شا شدمیعاشقش م  شتری: روز به روز ب صنم
 کی...دادینسبت بهم نشون نم  یواکنش نیکتریاما...نشد آخه اون کوچ تونمیم کردمیبود... فکر م 

کم کم داشتم   گهیوجودم جلب کنم د  یبه حت نویسال گذشت اما هنوز هم نتونسته بودم توجه مت
نگفت   یچ ی تالشمو بکنم...بهش ابراز عالقه کردم اما...ه نیگرفتم آخر میتصم  نکهیتا ا شدمیم دیاامن

تو روز   هم که یدر حد اون دو کلمه ا یحت دادیفقط از جاش بلند شد و رفت. تا چند روز جوابمو نم 
  یبا حرف  یهفته طاقتم تموم شد و بازم باهاش حرف زدم ول  کینبود....بعد از  گهید دمیشن یازش م

هم به  یعالقه ا چیحرفو ازم بشنوه و ه نیا خوادینم  گهیشد. اون گفت د دی ناام دم یکه زد تمام ام
  یو بزارم راحت و بدون دغدغه زندگ  رمی گرفتم ازش فاصله بگ میمن نداره.... بعد از اون تصم

عشقم بوده   شهیهم نمیهمکار بب  هیبه چشم  نوینتونستم مت چوقتی. هرفتیپذی نم نویقلبم ا یکنه...ول
مهربون هست که   نقدریا دونستمیچون م دادمینشون م الی خیو هست اما تو جمع خودمو شاد و ب 

 .شنوهیکه حرفامو م   یهست یکس  .....بعد از اون اتفاق ها هم تو تنهارهیعذاب وجدان بگ

 

 رو کم داشتم... گهیعشق د هی هیفقط سا ایخدا

 

 : صنم...من

 

خوشحال ترم   یل یاالن خ یول کنمی حسو با خودم همراه م نی: ناراحت نباش...من دو ساله دارم اصنم
و باعث    یترکش نکن  چوقتیه یدیعشقم بشه...قول م یهست که باعث خوشبخت  ی کی دونمیچون م

 ؟یدی..قول م؟یبش ش یخوشبخت

 

 ....رمی اشکامو بگ زشیر یجلو تونستمینم گهید

 

 ی....فقط....تو هم قول بده آه نکشدمی: قول ممن
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 دم یآه نکش چوقتی : من هصنم

 

فقط نفر سومو کم  یعشق هول هولک نیخدا....ا  یجاش بلند شد و رفت داخل...هــــــ اژ
وجود نفر    تونمیمن م ای....آ؟یراحته اما خودم چ نیاز مت المیخ  نکهیاکنم؟....با  کاریداشت...حاال چ 

رو  گهینفر د هیعذاب  تونهیسومو باور و تحمل کنم؟...صنم باهاش کنار اومده اما قلب من م
شده!!! اون زمانا تو   دیناام نیاز مت شی مگه صنم نگفت چند سال پ ؟یشد  وونهید دای...ش ره؟یپذب

 ....؟ی بود دهید نویاصال مت

 

  یماه انداختم...ابرها نیفرورد یبه آسمون ابر  یخودمو آروم کنم...نگاه یافکار تونستم کم  نیا با
دستم نشست و   یقطره آب رو هی...کردنی حرکت م  عیسر دیوزیکه م ید یبا باد نسبتا شد رهیت

....آسمون باز هم دلش گرفته بود و هر لحظه تند تر اشک یو بعد یبعد یقطره ها نطوریهم
عطر آشنا و   هیخاک نم خورده  یکه به همراه بو  دمیکش یق ی....چشمامو بستم و نفس عمختیریم

 کرد...  دییو تپش قلبم اون عطرو تا  دیمست کننده هم به مشامم رس

 

 تاب بزرگ نشسته بود... ی باز کردم و محوش شدم. کنارم رو چشمامو

 

 ر ی: صبح بخ من

 

 ها!!! یخور یسرما م  ؟ینشست نجای...چرا اری : صبح تو هم بخ نیمت

 

 ؟یاز هوا استفاده کنم....صبحونه خورد امیگفتم ب ومدی: داشت بارون ممن
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 ...دای ندارم....ش  ل ی: منیمت

 

 : جانممن

 

 ...نیی رمو انداختم پالبخند نگام کرد که س  با

 

 : دوستت دارم نیمت

 

 چرا؟  هیهمه احساس اشک تو چشمام جمع شده بود.نگاش کردم که گفت: گر نیا از

 

 ...منم... منم دوستت دارم نی: متمن

 

 جون سالم به در ببرم...   تیمامور نیاگه از ا دایبا لبخند نگام کرد و گفت: ش  هیثان چند

 

 !!!! یزن یم هیچ  یحرفا نیوسط حرفش و گفتم:ِ ِاههههه.....ا دمیپر

 

 نیاگه بعد از ا دای....شرفتمیوقته پذ یلیرو خ  زایچ نی سخت...من ا یلی: شغل من سخته...خنیمت
 ؟ یکن یبه زبون ساده بگم...با من ازدواج م  ای...؟یکن ی قبولم م تیخاستگار  امی ب  تیمامور
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مرد رو قبول   نیا شدی...مگه میبگم...ول  یچ دونستمی...واقعا نمکردمی فقط نگاش م یحرف چیه بدون
 نکرد... 

 

 ؟ ی: نگفتنیمت

 

آب تو دلت تکون    زارمی و گفت: ممنونتم...باور کن نم دیزدم که خودش فهم  یلبخند
 ...مطمئن باش کنمیبخوره....خوشبختت م 

 

 شه؟یتموم م یک  تتی: مامورمن

 

ها بسپارم که اونم معلوم  روی به ن  شویو بق  ارمیکه سر از کار کامران در ب ی...تا وقتدونمی: نم نیمت
 باشه...فقط دعا کن   یچه زمان ستین

 

 شد؟ ردشون کردن؟ یچ ونایاون کام ی: راستمن

 

 ؟یپرت داد و ی: نه هنوز افتاد امشب....خدا کنه کارت لو نره...اون بسته خال نیمت

 

 پرت دادم نیهمون شب از پنجره ماش ...بسته رو همرمی: لو نم من
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 ؟ یهمه شجاعتو از کجا آورد نی : من موندم تو انیمت

 

 ... یچی....از هترسهینم  یچ یاز ه گهیآدم وجود خدا رو کنار خودش باور کنه د ه ی ی...وقتیدون ی: ممن

 

 

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

 

 و پنجم ستی#پارت_ب

 

 کامران زنگ خورد...  یکه گوش م یخوردی شام م میداشت

 

 : الو کامران

 

 :   ......  ـــــ

 

 ؟ یگیم یچ  نمی: درست حرف بزن ببکامران

 

 :   ......  ـــــ
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 ؟؟؟؟؟ ی:  چ..... چــــــــکامران

 

 :   ......  ـــــ

 

 ارم یخفه شو...من پدرتونو در م گمی: خفه شو....مکامران

 

 بود... دهیشن  یچ  زنمیحدس م یها!!! ول وونستیکوبوند...واقعا د  واریمحکم به د ویبعد گوش و

 

 شده؟  ی: چنیمت

 

 ست یبرا ما امن ن  گهید نجایا میبر میجمع کن دیشدن....با ری : دستگکامران

 

 م؟؟؟ ی...آخه کجا بر؟یگ یم یدار  ی: کامران معلوم هست چصنم

 

 کنم یهماهنگ م زنمی: زنگ مکامران

 

 ؟ ی: مگه هتله که هماهنگ کنصنم

 

 ن یآماده ش نیبر  نی...زود باشگهید شهی جا جور م هی: کامران
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  ************************ 

 

 

 نجاس؟ ی: اصنم

 

 وفته یب  ابیآبا از آس  ی: فعال تا وقتکامران

 

 آب و علف و دور افتاده بود...  یمخروبه ب  هی هیکه چه عرض کنم شب روستا

 

بود که   یچهل متر  یس کیخونه کوچ هی. میرو باز کرد و وارد شد یکاهگل یاز خونه ها یکی در  کامران
نداشت...صنم در اتاق گوشه خونه رو باز کرد و گفت:   یز یچ  یمیموکت رنگ و رو رفته و قد هیبه جزء 

   ای تو هم ب دایش

 

هم گوشه اتاق   یم یو قد یکمد چوب هینداشت فقط  یم وضع بهتر همراهش وارد شدم...اونجا ه به
رنگ و رو رفته توش بود که  یبود... رفتم جلو و آروم درشو باز کردم...چند تا بالشت و پتو مسافرت 

بزرگ   وتتار انکب هیبود که گوشه کمد  نیمتر خاک پوشونده بود و چندش آور تر ا ی روشونو چند سانت
 شده بود...َاه دهیتن

 

 م؟ یبخواب نای... قراره رو انجاروی: اصنم
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 نایلنگه پا بخوابم تا رو ا هی: عمرا...من حاضرم من

 

 میکن  فشی رد یجور  هی دیبا ستین ی: چاره اصنم

 

 بکن  یخوایم ی: هر کار من

 

مثل فنر پرت شد   یبد یاتاق رفتم...تا دستم بهش خورد با صدا کیو کوچ  یسمت پنجره چوب به
  یکوتاه و درختا یانداختم...به جزء تپه ها رونی به ب یتوجه نکردم و نگاه گه؟یبود د یچ نیسمتم...ا
 کرده بودن... جادی قبرستونو ا هی ینخورد همشون با هم نما دمیبه د یز ی چ دهیخشک

 

 ...بو...بود؟ یچ..چ  نی..انی...ای...اـــــــــــــــــعی: هصنم

 

 ششم  و ستی#پارت_ب

 

 : کدوم؟ من

 

 ...رفتیگوشه م هیاشاره کرد که با سرعت به سمت  یانکبوت گنده و مخمل هی به

 

 : نگفتم دست نزن؟ من
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 از توشون پرت شد  نی: ب...بابا خب خواستم پتو ها رو بتکونم اصنم

 

 ه؟یچه کار نی...ای: َاه صنم؛ حالمو بهم زدمن

 

 ش؟ی ریبگ  یتونی: مصنم

 

 : واه مگه آزار دارم؟ من

 

 ...تو رو خدا گهی طرفمون د ادی: آخه اگه تو خونه باشه مصنم

 

 میبرگه از تو کتاب تخصص هی م،ی...دست بردم سمت کوله پشتگهیهم نم راهی ب دمیکه فکر کردم د یکم
 صنم من حالم بهم  یو گفتم: وا  ستادمیبود رفتم. ا دهیرس  واریکندم و به سمت انکبوت که حاال به د

 از اون دوتا بگو   یکی ...برو به خورهیم

 

 هم بزار باشه اونو آروم کنه  نی: کامران که اعصابش خورده...متصنم

 

 : اصال االن کجان؟ من

 

 نه؟  ا یامنه  نجایا مین یبب می: واه مگه نگفت بر صنم
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 نبود  ادمی: آها...من

 

 کنه ی االن فرار م گهی: زود باش دصنم

 

به سمت انکبوت رفتم و کاغذو به سمتش بردم به زور رو کاغذ نگهش داشتم، وسط راه   بازم
 ...رون ی که با دست گرفتمش....قدمامو تند تر کردم و از پنجره پرتش کردم ب وفتهیب  خواستیم

 

 اندازه کف دستم بود المصب ی: واااامن

 

 تو   ادی: دستت درد نکنه.. اون پنجره رو هم ببند که باز ن صنم

 

 گه؟ی: امر دمن

 

 نی و گفت: نه هم دیخند

 

 پنجره درب و داغونو بستم...  یبراش نازک کردم و به سخت  یچشم پشت

 

 ششم فصل
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 ششم فصل

 

گرگ  سگ و زوزه  ینبود و به جز صدا ینگاه انداختم کس هیباز بود  رونیاتاق خارج شدم. در ب از
 ...دمی متر از جا پر کیصنم   یکه با صدا کردمی م زی داشتم آنال  نطوریهم دی رسی به گوش نم یز یچ

 

 ترسم یم نجایمن از ا ی: وااااصنم

 

 : ِاهههه چته؟ من

 

 م یزنگ بزن هی دهیآنتن هم نم نجایکجا رفتن...ا ستی: اصال معلوم ن صنم

 

 ها...برق هم که ماشااهّٰلل نداره شهینم دایقطره آب هم پ هی نجایا ی...راستان ی: ول کن بابا...ممن

 

 کنه. یزندگ نجایا تونهی همه وسواس داره چطور م نیخود کامران که ا دونمی: واقعا نمصنم

 

 کجا رفتن   نایا نمی : من برم ببمن

 

 خطرناکه ؟یشنو یگرگا رو نم یولش کن....صدا دای: شصنم
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 امیم  عی: نه بابا...سرمن

 

 یز ینخورد اطراف خونه هم چ دمی به د یدیجد زیزدم که باز هم چ دیخونه خارج شدم و اطرافو د از
  بای اونجا هست. رفتم جلو و آروم درشو باز کردم تقر کی کانکس کوچ هی دمینبود رفتم پشتش که د 

 اهویجسم س هیتوالت بود...درشو بستم و بازم دور و برشو گشتم که که  هیشب
 نینوع ا صیبود که تشخ اهی ... .اونقدر سه؟؟؟یچ گهید نیخدا ا یوا ـــــــعـــــــی...هدمید

تکون خورد که   ی...کم کردیسر در گمم م شتریبود و ب  کی موجود واقعا سخت بود البته اونجا هم تار
طرفم...آب دهنمو به  یسگ وحش هیبا   دمیمن عقب تر رفتم...چشماشو باز کرد که همونجا فهم

اگه بدو ام ممکنه بهم حمله   دونستمیازش دور شدم چون م نیپاورچ نیقورت دادم و پاورچ یسخت
 کنه...

 

 ... یک یکه خوردم به  دمیکه خارج شدم با تمام توانم به سمت خونه دو دشید از

 

 ؟ ی: تو کجا بودکامران

 

 چه خبره نجایا نمیرفتم بب  یچ ی: ه...همن

 

 تو  مین کامران..بر: ولش کنیمت

 

 ؟ یزن ی: حاال چرا نفس نفس م کامران
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 سگ اونجا بود از دستش فرار کردم  هی: خب...من

 

 خطرناکه؟  یگی: تو نمنیمت

 

 تو مینشده که...بر یز یاالن چ گهی: دمن

 

 

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

 

 و هفتم  ستی#پارت_ب

 

 : نی رمان از زبان مت ادامه

 

 م یبمون  نجایبدون آب و غذا ا دیبا  یما تا ک ه؟یچ  فی: تکلدایش

 

رو   نجایا میآورد ینامرد لومون داده...در ضمن آب و غذا به اندازه کاف وسفی: دنبالمونن...اون کامران
 گه ید می دیهم سر و سامون م
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 خوره یاالن کمدو باز کردم پر توش انکبوته...حالم بهم م فهی کث یل یخ  نجای: اصنم

 

 م یاریهم ب لهیوس کمی  میبر دی: به نظرم بامن

 

 ...رونی بزنم ب نجایکنم و از ا سک یر تونمی: نمکامران

 

 رم ی: اشکال نداره من م من

 

 افتادن هممونه ری با گ یمساو میبش  رینداره... هر کدوممون دستگ ی: فرقکامران

 

  یکرد...هرچ یزندگ نجایا شهیکه واقعا نم ینی بی م یاگه خودتم فکر کن کمی: من کارمو خوب بلدم.. من
 ارم ی ب الیتا برم تو و نی بگ نیالزم دار

 

 ؟یبر  یخوایدرصد تحت نظره کجا م ۱۰۰اونجا االن  ستمیمن کارمو خوب بلد ن  گمی: نمکامران

 

 ...خوبه؟ خرمیم حتاجویما دمیشهر که رس نی از اول رمی: باشه ممن

 

 ام؟ی تا منم ب یخوای...برو...مستین یچاره ا ی: بازم خطرناکه ولکامران
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 ن؟یالزم دار ینداره...چ تیبمون امن  نجای: نه هممن

 

 نگفت... یز یچ گهیکنم منظورمو گرفت که د فکر

 

 ی بار بزن ونیکام هی  دیکه با میهمه رو بگ می: واال اگه بخواصنم

 

 یضرور  یزای: چمن

 

 ی : پتو بالشت، آب، ظرف و ظروف و مواد خوراک صنم

 

 : اممممم...باشهمن

 

 چشه...  دونستمیبود...نگرانش بودم کاش م رهیخ یانداختم که ساکت به گوشه ا دایبه ش ینگاه

بود که دو تا   نیاما بهتر از ا ستین  یشدم...درسته کامران آدم مورد اعتماد نی بستم و سوار ماش درو
چون سرهنگ با مامورا   دمیترس یشدن نم  ریمن از دستگ یاز طرف میتنها بزار ابونی ب  نیدخترو تو ا

 نکنه... ری دستگ یمنو اشتباه یهماهنگ کرده که کس 

 

که به دوست داشتنم اعتراف کرد مطمعنم   یچش بود؟...اون روز  یعنی...دایفکرم رفت سمت ش بازم
  دایتموم بشه و من و ش تی با موفق   تیمامور نیا شه یم یعنی ایبود...خدا میروز زندگ  نیکه بهتر

  تیامورم ن یبه ا ی...اما...از همون اول هم حس خوب م؟یکن  یتا آخر عمر در کنار هم آروم زندگ میبتون
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ماجرا رو ختم به  نیخودت ا ای...خدا کردی بهم دروغ نگفته نگرانم م چوقتیحسم ه نکهینداشتم و ا
 کن....  ریخ

 

 

 

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

 

 و هشتم ستی#پارت_ب

 

 :دایرمان از زبان ش  ادامه

 

بهتر   یلیاولش خ  یاز روزا ی...سخته ولمیکنیم  یگمشده زندگ یروستا نیماهه که تو ا ۳ ای تقرب االن
 ...میهم کنار خونه براش درست کرد کیآشپزخونه کوچ هیشده مثال موکت نو، کمد،پرده، تازه 

 

هم االن دنبال  سایمنصورو بزنه و پل  یرابط ها  نیکتریاز نزد یکی کامران رد  قیده از طر موفق ش نیمت
 اون فرد هستند...

 

بود و ساعدشو رو چشاش گذاشته بود....چند روز   دهی ...خواب نیو زل زدم به مت واریدادم به د هیتک
.. داِغ داغ بود. ..شیشونیسرماخورده و هنوز هم خوب نشده. رفتم جلو و دست گذاشتم رو پ شیپ
نداره. واقعا   یقبول نکرد و گفت که مشکل یکه کامران هم خونه نبود بهش گفتم برو دکتر ول روزید
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خواب براش خوب   تی وضع نیکنم تو ا  دارشیب دیبود...با دهیپر  ینگرانشم چون رنگش هم حساب
 ... ستین

 

 برگشتم... نیبرداشتم و به سمت مت یقو  نوفنیقرص استام هیتو آشپزخونه و  رفتم

 

 نی...متنی صداش کردم: مت  آروم

 

 برداشت و گفت: جانم  ساعدشو

 

 قرصو بخور  نیا  ای...ب یداغ یلی: خ من

 

 آب دادم. وانیل  هیازم گرفت و بعد بهش  قرصو

 

 جاِن من...   ن؛ی: متمن

 

 شمیبرم دکتر؟...خوب م دیقسم نده...آخه چرا با وایادامه بدم و گفت: ش نزاشت

 

لج  یدار  ی ...با ک یامروز بدتر شد یول شمیخوب م یهم گفت روزی دکتر؟...د رنی م ی: مردم واسه چمن
 آخه؟  یکن یم
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 ...شدمیخودم خوب م شهی اصال دکتر نرفتم هم ی...من از بچگستی...به خدا لج نزمی: عزنیمت

 

من از جامعه شک  دنیهمه نترس نی...کامران هم به اتمیتر ادامه داد: االنم که تو مامور آروم
 ی نش  ضی...تو هم برو عقب تر مرکنهیم

 

  ؟ی: باشه... سر درد دار من

 

 .  ستین یز یجانم... چ دای: نه ش نیمت

 

من  ایآ نکهیافکر بد تو سرم بود   هیچرا امروز همش  دونمی... نمشدیاشک بود که سهم چشمام م بازم
 ...  زدی فکرش هم آزار دهندست... دلم شور م یحت نیزنده بمونم؟... ا تونمیم نیبدون مت

 

 دای ....شه؟ی: نگاش کن تو رو خدا... بازم گرنیمت

 

 زنه ی: دلم شور م من

 

 به چشماش نشست که من اونو با تمام وجودم حس کردم....  قیعم ینگران هینگفت اما  یز یچ

 

 

 ************************ 
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 و نهم   ستی#پارت_ب

 

 : نی رمان از زبان مت ادامه

 

 زنه ی : دلم شور مدایش

 

 ...وفته؟یقراره ب یامروز چه اتفاق  یعن یداشتم.... یحس نی نگران شدم چون خودمم از صبح همچ واقعا

 

 ره یبخون...انشااهّٰلل که خ یس الکرُ  َت ی آ دا؛ی: شمن

 

 ؟یندار  ی...تو هم حس خوب؟یچ  یعنی...ی: دایش

 

  دیشا یقطعا به صالحشون بوده ول  وفتهیآدما م یبرا ی که تو زندگ یجان؛ هر اتفاق  دایش  نی: ببمن
 نوی.... اما استین یز یبدم که چ نانیاطم  یالک ادی...خوشم نمگم؟یم یچ یدونیآدما اونو نخوان..م

 دستدر اون بوده...خب حاال هم نگران نباش بسپرش  رشی افتاد خ یکامال مطمئنم که هر اتفاق
 ....وفتهینم یخدا.....تا خودش نخواد اتفاق

 

 ... ختیریاشک م صدایو ب دیلرزیم چونش
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 نکن هی...گرگهی: قربونت برم....بسه دمن

 

 !!!...چته؟ دایگفت: ش  دایش دنیاز اتاق خارج شد و با د  دهیژول یبا موها صنم

 

 ؟ یپرسیم گهیچرا د یدی: تو که شن من

 

 : نه به خدا...من خواب بودم...چشه؟صنم

 

 ست ین یز ی : چدایش

 

 ؟ یکنی م هیگر یدار  ستین یز یچ نکهی: بخاطر اصنم

 

 ...َاهزنهیها!!!!...دلم شور م یداد ری : صنم گدایش

 

 ن؟ ی: واه....همصنم

 

و ساعدمو گذاشتم رو  دمیتوجه به صنم دراز کش یکالفه پاشد و به سمت اتاق رفت.....من هم ب دایش
 و چشمامو بستم....  میشونیپ
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 ************************ 

 

 :دایرمان از زبان ش  ادامه

 

 ییجا هی میبر  دیبا دیغروب بود که کامران با عجله وارد خونه شد و گفت: همه پاش یطرفا

 

متورم شده بود...اون لحظه واقعا  شینظر نرمال نبود...نفساش تند و نامنظم بودن و رگ پبشون به
 داشت... یترسناک  افهیق

 

 وقت شب؟  نیا می: کجا برصنم

 

....بعدش هم  یغرب یمرز ها  یکای نزد میری ...مرهیبگ  ادی رو  نجایا دیقرار گذاشتم نبا یکی : با کامران
 ... می...به کل لو رفتمی خارج بش رانیاز ا دیبا

 

کمکم   ایبرابر شده بود. خدا ۱۰۰پاشد و به سمت اتاق رفت اما اون حس بد درون من  مهیسراس صنم
از خونه خارج   دلگرم کننده به من انداخت و ینگاه  یهم حالت صورتش نگران بود ث ول نیکن...مت
 شد....
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 ************************ 

 

 ام  ی#پارت_س

 

با من   یبد  ی...اما انگار سرنوشت دشمن وفتهین یراه همش صلوات دادم و دعا کردم که اتفاق بد تو
 ...میداشت...االن هفت هشت ساعت بود که تو راه بود

 

 جلو...  ایب  چیبپ  یجاده خاک  نیجاده)....( بعد تو دوم ای ب  اوری : الو کامران

 

 ...دیلرزیزده بود و م خیاز شدت اضطراب  بدنم

 

 .... دیش ادهی...شما دو تا پنیتو ماش  نی: صنم تو بشکامران

 

 : چرا؟ صنم

 

 سر جات  نی زد: حرف نزن بش داد

 

بود.جز تپه  یابر  یو هوا ابر  دیوزی م یدی...باد شدمیدور شد نیاز ماش  کمیو  می شد ادهی پ نیو مت منو
و سمت   میبود یخال   نیوسط زم بایما تقر شدینم دهی د یز یچ یخال  یها نی ناهموار بلند و زم  یها

 چپمون تپه ها بودن...
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 م؟یینجا ی: چرا انیمت

 

 نه؟  دیدون یشما نم  ی عن ی...ی: آخـــکامران

 

 ؟ یزن یحرف م  ی: راجع به چمن

 

 یکن ی ترم م ینگو که جر   یز یچ یک ی: تو کامران

 

 بدونه  نیا دیکتش در آورد و گفت: شا بیاسلحه از تو ج هی

 

 : کامران معلوم هست چته؟نیمت

 

 ؟؟؟ یکنیم کاری شد و گفت: کامران چ ادهیپ  نیاز ماش  صنم

 

 ...هه یرو خوب نگشته بود الی....وسهی: نه آقا پلکامران

 

 ...نــــــــه...دی...فهماینفسم بند اومده بود....خدا هیچند ثان یبرا
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رو    ونایکام دونمینم  نی. فکر کرددم یبود شنودا رو چک نکرده بودم....امروز فهم یداد: چند وقت ادامه
 ن؟ یشما لو داد

 

 ی کنی اشتباه م ی: ک...کامران آروم باش دار نیمت

 

 : اشتبــــــــــاه؟کامران

 

 من حکم ناقوش مرگو داشت... یپخش کرد که برا ش یا از تو گوشصد هیو  ستادیما ا کنار

 

 بود...  نیمت یصدا

 

 کنم ی دارم تالش م ری هدف خ ی: من....من برا نیمت »

 

 ؟ ی: چه هدفمن

 

 « یفهمی: به موقش م نیمت

 

 از صدا رو جلوتر برد... کمی
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آماده شدم  یطوالن  تیمامور ن یا یبرا  یبه صورت داوطلب شی...سه سال پسم ی: آره من پلنی»مت 
 از همه راحت تر باشه« طشیالزم بود که شرا یکیالبته 

 

به ظاهر   ادته؟ ی شوی!!!!....دو سال پستیشما دو تا ن یصدا نمی...نگو که ان؟یشد آقا مت  ی: چ کامران
من هم همش حساب شده بود  نیتو ماش یدیپر  نکهی....ایکردی از دست مامورا فرار م یداشت

 ...هه ین یبی واسه تو تموم شده بهت گفته بودم بد م  یخانوم تو هم فکر نکن همه چ داینه؟...ش

 

 گذاشت... نیمت یشونیپ یرو آورد باال و رو  اسلحه

 

 کنم ینداشته باش...خواهش...م نیبا مت یکار  کنمی) با هق هق (: خواهش ممن

 

 بهشت...  رهی راست م ه ی: نگران نباش کامران

 

 تعارف نکنا!!!! ؟یباهاش بر  یخوایسر داد و گفت: تو هم م یا  یعصب یقهقهه  بعد

 

 رفت رو ماشه.. دستش

 

 (: کامران...دست بردار ه ی)با گرصنم

 

 : تـــو دخالــــــت نــــکن کامران
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 .....کمکمون کن... تونم ینم  نیمن بدون مت ای.... خداــــــــــــایخــــــــــــــدا

 

 

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

 

 کم ی و  ی#پارت_س

 

 از زبان سوم شخص :  ادامه

 

آنها را نجات دهد اما او  نیداشت که راننده آن ماش دی ام دایشد ش  انیاز دور نما یرنگ  اهی س نیماش
  یاما برا کردیمرگ را با تمام وجود احساس م  نیآمد.... مت  یبود که طبق گفته کامران به آنجا م  اوری

  دایش یبرا یبدکه بعد از او اتفاق  کردی... نگرانش بود احساس م شدیم می تسل دینبا داینجات ش 
 ...کردیزنده ماندن تالش م یبرا  دیخواهد افتاد پس با

 یر کا دینبود با نیمت یبه ناراحت  یراض  چگاهیصنم دشوار بود... ه یصحنه ها برا  نیا حضم
 بود...  جهینت ی...خواهش و التماسش به کامران ب کردیم

 

 بود... دهیانداخت هنوز به آنها نرس  اوری  نیبه ماش ی چرخاند و نگاه چشم

 

. از آنجا که  دادیرا نجات م دای و ش  نیمت دینظرش را جلب کرد...با نیکنار ماش یگرز مانند چوب
که  قرارشیقلب ب یشده است به سمت چوب خم شد. برا وانهیو د  یکامران چقدر عصبان دانستیم
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. چوب را در دستش فشرد و به سمت کامران که کردیم یکار  دیبا دیکوبیم نیهنوز هم به عشق مت
 ماشه گذاشته بود حرکت کرد... یرا رو شدست

 

 هفتم فصل

 

 هفتم فصل

 

وب بزرگ در دستش از  چ کی...ناگهان چشمش به صنم افتاد که با  دیکوب یدر حد مرگ م دایش قلب
آمد..... جلو آمد و محکم چوب را به پشت گردن کامران کوباند که همان  یپشت به سمت کامران م

:  زدشد و داد   ادهیپ  نیبود، از ماش دهیکه حاال به آنها رس  اوری کرد.  هوشی ضربه بالفاصله او را ب
 ـــــــن یسیوا

 

 اد یاالن م دی...زود باشدی: فرار کن صنم

 

 را گرفت و گفت: بـــــدو  دایدست ش  نیمت

 

کامران را   یاز ماجرا خبر نداشت اما وقت نکهیبا ا  اوری...  دندیدویتمام توانشان به سمت تپه ها م  با
 کرد.  کی با اسلحه اش به سمت آنها شل  دید هوشیب

 

 .. بـــــــــــــدو دای: بـــــدو شنیمت
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 سوم....  ری اول و دوم به آنها اصابت نکرد اما ت یها ریت

 

  ریرا در پشت خود احساس کرد. ت   یداغ زی احساس ضعف داشت ناگهان چ دیکه از آن تب شد  نیمت
به قلبش خورده و به   ری ت کردیاش را از دست داده بود.. فکر م هیبه او اصابت کرده. در آن لحظه روح

  نیزم یتوانش را گرفت و باعث شد به رو  هیروح  نیخواهد کرد. ا میتسل نیجان به جان آفر یزود
 .. وفتدیب

 

حال او را بدتر کرد.   نیبر سرش آوار شد و افتادن مت ایشد دن  نیمتوجه گلوله در پشت مت یوقت دایش
 او را از دست دهد. یبه راحت توانستیاش بود نم یتمام زندگ نیمت

 

 ـــــــــکنمی....پاشـــــــو خواهش مــــــــــنی: متدایش

 

 میب...بر  ای: ب...باشه...بنیمت

 

از جا بلند شد و با هم به سمت   ی گرفت و با کمک او به سخت  هیباز هم روح دای با فکر نجات ش نیمت
 . دندیتپه ها دو

 

 م یسیجا وا هی ایدنبالمونه ب نی: م...متدایش

 

 ...نجا یا ای : ب...بنیمت
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پوشانده بود.   یو بلند یقرار داشت که گوشه و کنارش را پست  کی و بار یکنار جاده خاک یبلند ی تپه
دو متر با    بای تپه که تقر یپست نی کتری نزد یشده بود باال رفتند و رو جادیتپه ا یکه رو یاز راه کوچک 

با   نیمت دیترس یمرا نگران کرده بود   دایش یبلند نیآن نشستند. ا یفاصله داشت رفتند و رو نیزم
 پرت شود... نییتپه به پا یدلش را حفظ کند و از باالوضع نتواند تعا نیا

 

 حالت خوبه؟  ن؛ی: متدایش

 

 و دوم  ی#پارت_س

 

 ؟ی...هنوزم...دو..دوسم.. دار گمیم...م دا؛ی..ست....ش...ش ی..م نیز ی ...چزمی: خ...خوب..م...عزنیمت

 

 رم ی می من بدون تو م نی...متیم ی: چرا ندارم؟...تو تموم زندگدایش

 

 رسن ی..می..ب..برو...ا..االن مدای: ش..شنیمت

 

 داد... دایآورد و به ش  رونیب  ورشیپل  بیاسلحه اش را از ج یسخت به

 

 ..برو نجای..ای...از...اری ..ب...بگنوی: ا...انیمت

 

 رم ی نم یی: من بدون تو جادایش
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له  . ب...برو خونه..خ...خایبر  دیب..با یاگه م...منو دوست...دا...دار  دای: ش...شنیمت
..ب... کنمی...خ...خواهش..م..مارنی...ب...برتی...م...منصور...دنبالتن....اگه...گ...گی..آد..آدمایمهر 
 برو 

 

هرچه  دی به سرش زد او با یرا تحمل کند...ناگهان فکر   نیمت یرایگ یصدا لی تحل توانستینم دایش
 .کردیتر آمبوالنس خبر م عیسر

 

 .دارم یبده...بزار خودم بر م تویگوش نی: متدایش

 

 را گرفت...  ۱۱۵در آورد  ن یمت  بیرا از ج یگوش

 

 دهی: آ...آنتن ن... نم نیمت

 

 ی : َاه لعنتدایش

 

..م..من  ی..ب..با گوشی به جاد..جاده اص...اصل   یرسی ب...برو م میمس... تق  دای: ش نیمت
..ا..ازش آدر..آدرس یزنگ..بز..بزن...خاله..مهر 

 ضه ی..قلبش...مری ..ب..هش...خبر..ن..دعیبپرس...فقط..سر
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ممکن   یجا  نیشب خطرناک تر مهی دختر تنها آن هم در ن کی یجاده برا دانستیم یبه خوب  نیمت
  دانستیداشت و م نانیاطم دایبه ش یاز طرف  وفتدیمنصور ب یآدم ها ریبود که گ نیاست اما بهتر از ا

 ... دیآ یبر م زیپس همه چاز  یاو بخوب 

 

ج...  دای ش  کنمی ف... فراموشت نم  چوقتیو گفت: ه.. ه دیاو را بوس  یشانیرا گرفت و پ  دایش دست
 ...خوب..ب...باشه؟یزندگ  هی...ک..کن...یجانم ب..بعد ا..از م.. من زند...زندگ

 

 .... دیچرخی دور سرش م  ییدر لحظه جدا ای بود و دن دهیرس  انی به پا دایش دیام

 

...من  یو به قولت عمل کن یبمون دی...تو باکنمی خوشبختت م ی....مگه نگفتیبر  دیتو نبا نمی: متدایش
 ...به... رمی می....بخدا منیمت رمیم یبدون تو م

 

 .فشردی را به شدت م شی اراده حرف زدن را از او گرفته بود و گلو بغض

 

 : ب...برو نیمت

 

 گردمی بر م  با آمبوالنس  رمی....مدمی: نجاتت مدایش

 

تمام   نیاز او دل کند...اما مت یاش به سخت  یرا فشرد و با فکر نجات جان عشق زندگ نیمت دست
اش را که با   یجانش و تمام زندگ  دایاش...ش  یبار تمام هست نیآخر یوجودش چشم شده بود که برا

 به خاطر بسپارد... شهیهم  یرا برا  شیدایدستان ش یو گرم ندیشده بود را بب  رهیاشک به او خ 



 کن  یبعدازمن زندگ

136 
 

 

...ب...باشم. چه...نب.. ایدن...دن نی....بدو...بدون....چه...تو..ا..انو ی...ادای: ش...شنیمت
 نباشم...تا...ابد دوستت...د..دارم. 

 

 هیانداخت و هق هق گر نیجان مت یکرد. خودش را در آغوش ب  شتریرا ب  دایبغض ش  نیحرف مت نیا
 یاهایبه رو شهیهم یبرا دیکه شا   دانستیو م دیدی را به چشم م شیمرگ آرزو ها دایسر داد. ش
 نشود ییهوا شتریب نکهیا یو برا  دیرا بوس  نی.سر شانه متدادیاجازه م دیشوند...اما...نبا لی محال تبد

 گردمی ...برم اریدووم ب  نمیاز جا بلند شد و گفت: مت

 

 بر لب داشت.  یجواب فقط لبخند خسته ا  یب نیمت اما

 

سر..بلندش..ن...نکردم...ح...حاللم کنه....به  نکهی...ای: ب..به سرهنگ...ب..بگو...بخاط..بخاطر انیمت
 ...براش...ن...نبو...نبودم... ی..خ...خوبیکه ب...بچه   دیه...هم ب...بگو بب..ببخش یخاله م...مهر 

 

 

 . یگ یمو برعکشو بهشون  یای : خودت مدایش

 

را نگاه   نیکرد چند بار برگشت و مت  یط میرا مستق  یدور شد و راه جاده خاک نی اشک و بغض از مت با
 ... دیاو را ند گرید  یکرد اما پس از مدت

 

...... 
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 را نظاره گر بود..... دایبا اشک و غم رفتن ش نیمت

 

 م...منو...ببخش  ای: خ... خدانیمت

 

نگه دارد اما عاقبت سرنوشت   زیآن تپه کوچک و ل  یکرد خود را رو یتعدلش بهم خورد... سع ناگهان
 پرتاب کرد...و......  کیبار یتپه، گوشه جاده خاک نییبرنده شد و او را به پا 

 

 

 

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

 

 و سوم  ی#پارت_س

 

 :دایرمان از زبان ش  ادامه

 

  یمن چجور  ـــای....خـــــــداکردی داشت خفم م یبغض لعنت  نیو ا دندیچک ی آسا م  لیهام س اشک
  نویبد باشه؟؟؟؟من مت نقدریا دیهــــــــــا؟؟؟؟؟؟؟؟چرا سرنوشت من با ارم؟؟؟ی دووم ب نیبدون مت
 ..زدی ....پرنده پر نمدمی.. با تمام توانم به سمت جاده دودمینجات م
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شد کنار   کی نزد یوقت  نهیتا منو بب ستادمیشد وسط ا دای از دور پ نیماش هیصبر کردم تا  قهی...چند دق
 رفتم و با عجله دست تکون دادم...

 

هم رو لبش   یپسر جوون بود که لبخند چندش آور  هیتو. راننده  دمیپر عیپام ترمز کرد که سر کنار
 بود...

 

 ؟ یدکری م کاری چ ابونی ب نی...خانم کوچولو تو ادی...صفا آورددی: خوش اومدپسر

 

 جا که آنتن بده...زود باش  هیبرو  عی: من اعصاب ندارم ها سرمن

 

 حاال   دیعجله؟...بود نی : اوه اوه کجا با اپسر

 

 در آوردم و به سمت پسره گرفتم...  نوی مانتوم و اسلحه مت بی بردم سمت ج دست

 

 دم ی: اون ماسماسکو بزار کنار...نترسپسر

 

 تا رو مخت امتحانش کنم؟  یخوای: اگه ممن

 

کردم که با ترس   کیتو هوا شل ری ت هیکه پنجره رو باز کردم و  یجاده فرع   هیتو  دیچ یپ یم داشت
 ...اونو بزار کنار برمتی برگشت سمتم و گفت: باشه بابا...م
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 برو   میمستق یجاده اصل چیو گفتم: بپ بمیرو گذاشتم تو ج  اسلحه

 

 گلوم...  ری چاقو در آورد گذاشت ز هیچشم به هم زدن  هیتو  اما

 

 گوش کن...زود  گمیهم که م ی: اون اسلحه رو بده و هرچپسر

 

  نکهیقبل از ا ی...اسلحه رو در آوردم ولشهیحالش بد م   نیکنم؟؟؟ االن مت ــــــکاریخدا حاال چ یا
  عیکه سر قشیمحکم زدم رو شق دونهیموفق به گرفتنش بشه تمام توانمو جمع کردم و با مشت 

 شد . پــــــــــــــوف...  هوشیب

 

بودم آدم   دهیفهم نکهی.....با ارون ی ب دمشیشدم و در سمت اون پسرو باز کردم و به زور کش ادهیپ
  زیچ هیگشتم تا  نویماش نیولش کنم و برم واسه هم ابونیکه وسط ب  کردیاما وجدانم قبول نم هیف یکث

  زورخودشه....به  ولیبود ا میطناب زخ  هیکنم تو جعبه عقب  دایبستنش پ یبه درد بخور برا
 عقب و دست و پاشو محکم بستم... یها  یانداختمش رو صندل

 

 شهر گاز دادم....   نیکتری و به سمت نزد  یتو جاده اصل دمیچ ی پ عیشدم و سر سوار

 

 

 

 ************************ 
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 و چهارم   ی#پارت_س

 

  نباریرو گرفتم اما ا  ۱۱۵روستا باشه. بازم    هیکه حدس زدم  دمیاز اشک چند تا چراغ د یهاله ا پشت
 ...دادیآنتن م

 

 : الو اورژانس؟ من

 

 د یی: بله بفرما  ــــ

 

 جاده)....(  دیآمبوالنس بفرست هی عی: خانم سرمن

 

 : مشکلشون؟   ــــ

 

 خورده   ری: ت...ت من

 

 رسه یآمبوالنس م گهید قهیتا ده دق دی: نگران نباش   ــــ

 

 : م...ممنون من
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خودش   یبودم درش آوردم و به سمت پسره رفتم با چاقو  دهیتو جعبه عقب د یآب معدن  یبطر  هی
بهوش اومد   مهی تو صورتش که سراس دمیدست و پاشو باز کردم و اسلحه رو به سمتش گرفتم. آبو پاش 

 کجاست؟ چه خبره؟  نجایو گفت: ا

 

 ــاال یگم شو... نجایاز ا  نتیاشو با ماش پ فی اراج نیا ی: به جامن

 

 ؟ یکرد هوشی : تو؟ تو منو بپسر

 

 کنم ی م کیجلو شل یایبهم حمله کنه که دست گذاشتم رو ماشه و گفتم: ب  خواست

 

 ی : عوضپسر

 

 اونجا ولت کنم اما با خودم آوردمت حاال هم برو  تونستمی باشه من م ادتی: من

 

 ... کردی بود و منو نگاه م سادهیوا سرجاش

 

 ...برو گه؟ید هی: چمن

 

 رسونمت یم یخوا یهرجا م ای...بخوامی : من...معذرت م پسر
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 هستم... برو  ی: الزم نکرده...منتظر کسمن

 

 ی تا تنها نباش  مسمی: باشه خب واپسر

 

 : برو بابا من

 

 کجاســــــــت؟...  یآمبوالنس کوفت نیشد...پس ا  یو بازم اشکام جار  ستادمیوشه اگ هی رفتم

 

دست تکون   کیاومد نزد یآمبوالنس باشه وقت زدمیکه حدس م  شدیم دهیاز دور شن  یر یآژ یصدا
 ن؟ یو راننده گفت: شما آمبوالنس خبر کرد سادیدادم که وا

 

 : بله  من

 

 کجاست؟  ضتونی: مرراننده

 

 تر  نییپا میبر  دی: بامن

 

 ن یراهو نشونمون بد دیی: پس بفرماراننده
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 کمک راننده نشستم.   یصندل ی سوار شدم و رو عیسر

 

 ........ 

 

 د یبر ی جاده خاک نی: از امن

 

شدم و اطرافو   ادهی...با ترس پستی ن نیمت دمید می...جلوتر که رفتدادیگلومو فشار م نطوری هم بغض
 بالفاصله از هوش رفتم.... دمیکه د یز یبا چ  ینگاه کردم ول 

 

 

 

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

 

 و پنجم  ی#پارت_س

 

 نبود اما بعد.... ادمی یز یچ شهیآروم باز کردم....اولش مثل هم نموی سنگ یپلکا

 بغض و اشک....   بازم
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 ی : خب...خداروشکر بهوش اومدپرستار 

 

 کجاست؟ نی: م...متمن

 

 ن یخوبه...فعال بش  نی: متپرستار 

 

 پاشدم و ِسُرمو از دستم کندم... یسخت به

 

 نه ییپا یلی: کجا خانوم؟...فشارتون خ پرستار 

 

 نیمت  شیمنو ببر پ ـکــنـــمی: خـــواهش مــ من

 

 ....ای ب برمتی ...باشه می...ول ستی : حالت خوب ن پرستار 

 

  نجایا نمیمت  ــای...خـــداTCUدرش نوشته بود.... یکه رو میدیرس یبخش هیسرش رفتم که به  پشت
 ... کنه؟؟؟ی م کاریچ

 

 تو  برمتی من م یول ستی: فعال وقت مالقات نپرستار 
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 ....میدرو زد و با هم وارد شد رمز

 

 بپوش...  لویلباس استر نیا ای: ب پرستار 

 

  یعالمه دستگاه رو هی نیب نیکه مت دمید شهی...از پشت شمیاتاق رفت هیو به سمت  دمیپوش  عیسر
..پرستار اشکاشو پاک کرد و گفت: نگران نباش  رمیهق هقمو بگ یجلو تونستمی...نم دهیتخت خواب

 شهیانشاهّٰلل خوب م 

 

 شده؟  یگفتم: چ یحرف بزنم به سخت تونستمینم هیزور گر از

 

 ...رفت تو کما...متاسفمیعملش کردن...ول یبود هوشی: تو سه ساعت ب پرستار 

 

 قهیتو؟...فقط چند دقبرم  شهی: ممن

 

 نشستم...  نیکنار تخت مت ی صندل یاتاقو برام باز کرد...وارد شدم و رو در

 

 باهاش حرف بزن...  رونیب  رمی...من مشنوه ی: صداتو مپرستار 

 

 کنار تخت نشستم...  یصندل  یشوک رو با
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 ره یتو رو، سرنوشت ازم نگ  یکاشک 

 

   ــرهیدلم، بعد رفتنت بم  ترسهیم

 

 تو رو  ارنیم  ادمی خاطره هام  اگه

 

 از تو خاطره هام نـــــرو  الاقل

 

 

 ها...نرو... ارمی ....من دووم نم؟یتنهام بزار  یخوای ...منیگرفتم و آروم گفتم : مت دستشو

 

 زنه؟یمثل من واسه تو، قلب شکستش م یک

 

 واسه تو مثل منـــــــه؟ یکـــ آخه

 

 ـــهدل من فقط به بودنت خوشــــ بمووووووون،

 

 کشــــــــــهیفکر رفتن تو م  منو

 



 کن  یبعدازمن زندگ

147 
 

 تونـــم یتو نم یب اههی س میتو، زندگ ی هام تباهه ب لحظه

 

 

...چه یباش   یتخت لعنت نیتحمل ندارم تو رو ا یمن حت نمی...متری ...خودتو ازم نگشمی: نابود ممن
 برسه به...

 

 نزاشت ادامه بدم...... هیگر

 

 دل من فقط به بودنت خوشـــــــه بمووووووون،

 

 کشــــــــــهیفکر رفتن تو م  منو

 

 تونـــم یتو نم یب اههی س میتو، زندگ ی هام تباهه ب لحظه

 

♬♪♬♪♬♪♬♪♬♪♬♪♬ 

 

 ره یتو رو، سرنوشت ازم نگ  یکاشک 

 

   ــرهیدلم، بعد رفتنت بم  ترسهیم
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 تو رو  ارنیم  ادمی خاطره هام  اگه

 

 ـرو از تو خاطره هام نــــ الاقل

 

 زنه؟یمثل من واسه تو، قلب شکستش م یک

 

 واسه تو مثل منـــــــه؟ یکـــ آخه

 

 دل من فقط به بودنت خوشـــــــه بمووووووون،

 

 کشــــــــــهیفکر رفتن تو م  منو

 

 تونـــم یتو نم یب اههی س میتو، زندگ ی هام تباهه ب لحظه

 

 دل من فقط به بودنت خوشـــــــه بمووووووون،

 

 کشــــــــــهیفکر رفتن تو م  منو

 

 تونـــم یتو نم یب اههی س میتو، زندگ ی هام تباهه ب لحظه
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 ( گانه ی) بمون/ محسن 

 

 

 بمون.... کنمی...خواهش منمی: متمن

 

 

 

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

 

 و ششم ی#پارت_س

 

  دایاومد جلو گفت: سالم...ش یبا لباس نظام  ییآقا هینشسته بودم که  مارستانیب  یها یصندل رو
 خانم؟ 

 

 د ییپاک کردم و گفتم: بله...بفرما اشکامو

 

 ... نیهستم...مافوق مت ی: دخترم من سرهنگ بهرام لطفمرد
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به   دیبرو..با  شونیآقا بازپرس پرونده ست با ا نیبود اشاره کرد و گفت: ا ستادهی که کنارش ا یمرد به
 یچند تا سوالشون پاسخ بد

 

که شروع کرد و گفت: دخترم   مینشست اطیح  یتو یها مکتین  یشدم به همراه اون مرد رفتم رو بلند
از شما    یلیخ  نیانجام بدم...مت فمویوظ  دیاما به هر حال منم با یندار  یخوب  طیاالن شرا دونمیم

که وارد   یاز همون لحظه اول  یتونی...اگه مستی ما مشخص ن یبرا زایچ  یلیاما هنوز خ کردی م فیتعر
 مهمش...  یبگو...البته اتفاقا یباند شد نیا

 

 ....گشتمیروز که داشتم از دانشگاه برم هی: من

 

 دادم.. حی شروع کردم به حرف زدن و همه رو براش توض یسخت به

 

 

 

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

 

 

 : دکتر حالش چطوره؟من

 

 ...ادی بهوش ن گهیماه د کیاگه تا  یبگم...خوبه ول ی: چدکتر 
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 ؟ ی: چمن

 

  یل یچون تو خ مینجاتش بد میتونست یم یخورده بود و ما براحت نیمت هیبه ر ر ی دخترم...ت نی: بب دکتر 
که به سرش در اثر افتادن وارد شده ما رو نگران  یاما اون ضربه ا یرسوند مارستانیبه موقع اونو به ب 

 کرده..

 

 شه؟ یم یچ ادی : خ...خب اگه بهوش نمن

 

 ...خودتو ناراحت نکنادی : انشاهّٰلل بهوش مدکتر 

 

 دیبگ  کنمی: خواهش م من

 

 ...فقط براش دعا کن یدیاز دست م تویمهمه اگه بگم روح یلیخ  هی: روحدکتر 

 

 ارج شد...آب دستم داد و از اتاقش خ وانیل هی

 

 

 ************************ 
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 و هفتم ی#پارت_س

 

صفحش نوشته بود مامان   یزنگ خورد...رو  نیمت یکه گوش کردمی نمازخونه نشسته بودم و دعا م تو
 ... ی...دو دل بودم جواب بدم ولیمهر 

 

 : ا.. الومن

 

 : سالم...فکر کنم اشتباه گرفتم

 

 ؟ ی: خاله مهر من

 

 کجاست؟  نی: متیمهر  خاله

 

 ...امـــــــممم....ن؟ی: متمن

 

 کنه؟ ی م کاریدست تو چ  شی من کجاست؟.. گوش ن یخانم... بگو مت  کنمی: خواهش م یمهر  خاله

 

 هست؟  شتونیپ ی: االن کسمن
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 ؟ یپرس ی: چرا میمهر  خاله

 

 د ی: شما بگمن

 

 : آره...دوستم هستیمهر  خاله

 

 دستشون تا بگم دیبد  وی: گوشمن

 

 ...ضهیگفته بود قلبش مر نیش بگم چون متبه خود  تونستمینم

 

 ام....  هیپخش شد: سالم من راض یپشت گوش یخانم  هی یصدا

 

 د یخبر ند  یدفعه به خاله مهر  هی کنمی...ف...فقط خواهش ممارستانهی ...بنی: سالم...متمن

 

 لحظه سکوت کرده بود که گفت: کجا؟  چند

 

 ).....( مارستانیکه گفتم: کرمانشاه، ب  دمیفهم  منظورشو

 

 خانم: چرا اونجا؟ هیراض
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 م ی: مرز بودمن

 

...تا دو سه ساعت  میایم مایتا اونجا هم ده پونزده ساعت راهه...با هواپ میخانم: ما که مشهد هیراض
 ...خداحافظمیرسیم گهید

 

 :خداحافظ من

 

بازم کنارم   شهیخودش از اون تخت پاشه؟ م  یبا پا  نیمت شهیم یعنی ای...خدایهــــــــــــــ
 شه؟؟؟؟؟یبگه؟ م ندهیبرام از آ نهیبش

 

 

 

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

 

 هشتم  فصل

 

 هشتم  فصل

 

 و هشتم  ی#پارت_س
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 ...هیزنگ خورد. نوشته بود خاله راض  نیمت یکه گوش زدمی قدم م مارستانیب اطیاشک داشتم تو ح با

 

 : الو من

 

اگه از  دونهیهم هنوز نم ی. مهر میمارستان یب  اطیما االن تو ح ؟ییکجا قایخانم: دخترم دق  هیراض
 فهمه یپرستارا بپرسم م

 

 که فهمهیدفعه م هی ادیاالن ب  دی: من گفتم آروم آروم بهش بگمنج

 

دفعه   هی دمی...ترسدونمیاما نگفتم چش شده... خودمم نم میری م نیمت یخانم: بهش گفتم برا هیراض
 ؟یدیپوش  یمانتو سرمه ا دمتیبگه...فکر کنم د ادی پرستاره از دهنش در ب

 

 : بله خودم هستممن

 

 لرزان از پشت سرم سالم کرد...  یصدا هی

 

 : سالم من

 

 : من مهر بانو ام...پسرم کجاست؟   ـــــ
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 هم سالم کرد.. ومدیجوون تر م یبود و به نسب خاله مهر  ادهستیا یکه کنار خاله مهر  یخانوم  و

 

 خانم؟   هی: راضمن

 

 داخل  رمی م قهیحرف بزن من چند دق ی: آره دخترم.. شما با خاله مهر   ـــــ

 

 بگو...  یبود تو به خاله مهر  نیا منظورش

 

 چش شده؟  نمی : دخترم متیمهر  خاله

 

کردم سمت   تشیخودمو گرفتم...هدا  یجلو یول رهی بگ میبود گر  کیشد و نزد دیبغضم تشد  بازم
 ...می و روش نشست  مکتین

 

 ... تیتو مامور  نی: خب...متمن

 

 خورده؟ ری : ت... تیمهر  خاله

 

 : آره من
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خدا...منو ببر   یشغل بردار...گوش نکرد...ا نی: چقدر بهش گفتم پسر من دست از ایمهر  خاله
 ... نمشی بب

 

  شهیچون ساعت مالقات بود از پشت ش م،ی. وارد بخش شدشدیم یجار  لیهردومون مثل س یاشکا
 ...یست یاونجا با شدیم

 

 ؟ یکنیم کاریچ  نجایمادر به قربونت...ا ی: اله یمهر  خاله

 

 روز وقت هست پاشو... کی پاشو فقط  نمی...متهیگر  ریخودمو نگه دارم و زدم ز تونستمینم گهید

 

 ست ی...حالتون خوب ن رونی ب می: بهتره برمن

 

 

 

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

 

 

 ... خوندیخانم داشت نماز م هیو راض میتو نمازخونه نشسته بود ی. با خاله مهر دمیبستم و بوس قرآنو
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 ؟ ینی: تو هم همکار متیمهر  خاله

 

 هی: نه...داستانش طوالنمن

 

 ؟ یکن یم  کاریچ نجای: پس...ایمهر  خاله

 

 دهیکه رو اون تخت خواب  ممی...منم همراه زندگ رنی م شونیدنبال زندگ شهی: آدما هممن

 

 مهمون ناخونده چشمام شد...  هیباز کرد و منو به آغوش مادرانه اش دعوت کرد...و باز هم گر  دستاشو

 

...فقط چند ساعت وقت مونده...فقط چند  رمی میم نی ...من بدون متدی(: براش دعا کنه ی) با گرمن
 ساعت... 

 

 

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

 

 و نهم  ی#پارت_س
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  یز یچ نی به همچ خوامی ..اصال نمادی بود..واقعا سخت...اگه بهوش ن یو سخت ری نفس گ یها لحظه
اما کمکمون کن...تو خودت هم  ستیحکمت ن  یکار تو ب دونمیم ــــــایفکر کنم...خـــــــــدا

 ... ستی ...به خودت قسم نستین نیصالح من تو رفتن مت  یدونیم

 

 تو باهاش صحبت کن  ای : بدکتر 

 

 اتاق جدا کردم و رفتم داخل... شهیاز ش خودمو

 

...بدون تو  نی ...منو ببدونمی...میزار یتو منو تنها نم  ،یر ینه؟..نه تو نم یبر  یخوای ...تو که نم نی: متمن
 ها...  یشد؟...قول داد یآب تو دلم تکون بخوره..پس چ  یزار ینم  یشدم؟ مگه نگفت یچ

 

 بلند کردم و گذاشتم رو قلبم...  دستشو

 

 بگم؟  یچ نی...بدون تو به اشهینم شی ...حرف حالقرارهیچه ب  نی: ببمن

 

 کردم...  یپل  میاز تو گوش  یخودم گرفتم...و آهنگ یو تو دستا دمیبوس دستشو

 

 طاقت ندارم   ر،یاز دستم نگ دستاتــو

 

 ارم یکم م یر ی از سر بگ ویدور نیا
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   ستین  یبعد از تو تحمل کردنــ یدردا

 

   ستین  یته چاه هم بمونه ناتنــ وسفی

 

 ست یعمر کم ن کیفرامــوشت شده  دیشا

 

   ستیدست خودم ن  صــدا یب یها هیگر نیا

 

 شهیم ـــریداره د گهیامشب د برگرد

 

   شــه؟یم ریبا عشقش هم درگ آدم

 

   شنیتو نم هیآدما اصال شب نیا

 

 رن ینم  ایحرفا تا ته دن دنبال

 

 شهیم رنگی تو تمام ب یب
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 شهیجنگ م شه یمن و قلبم هم نیب

 

 نداره  ینفس، معن نیا ینباش  یوقت

 

 نداره  یکردن تو قفس معن پرواز

 

 ؟ یرفت  ای یبست  ویخوشبخت  دروازه

 

 ی و رفت  یفکر کردم تا ابد هست من

 

♬♪♬♪♬♪♬ 

 

 رهی از دست م م یــیزندگ ینباش  یراض

 

 ــره ینشو دور از همه، قلبم بم یراض

 

 ی نباش یتموم عالمه وقت  غربت

 

 ی نباشــ یکمه وقت یــل یها خ هیگر نیا
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 هدف شد  یمن دوباره ب یها یشبگرد

 

 طرف شد  نیتمـــوم غصه ها از ا راه

 

 ست ین ی زنیم  یدار  ییمن حرفا درد

 

 ست ین  یته چاه هم بمونه ناتنــ وسفی

 

   شنیتو نم هیآدما اصال شب نیا

 

 رن ینم  ایحرفا تا ته دن دنبال

 

 شهیم رنگی تو تمام ب یب

 

 شهیجنگ م شه یمن و قلبم هم نیب

 

 نداره  ینفس، معن نیا ینباش  یوقت
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 نداره  یکردن تو قفس معن پرواز

 

 ؟ یرفت  ای یبست  ویخوشبخت  دروازه

 

 ی و رفت  یفکر کردم تا ابد هست من

 

 

 ( یلهراسب  ی/ عل نجاستیا زی) همه چ

 

 

 کنم،..  ی“ بگذار زندگ 

 مهربان وجودت بودن و وجود داشتن را احساس کنم،.. ی هیسا ریز بگذار

 بفهم،.. مرا

 .. ن،یرابب میآرزوها

 ..ش،ی اندیبه من ب  یکم

 را درک کنم،..  یهست  یبارش نگاهت معن ری بده که ز اجازه

 مبهم،..  ندهیآ  دیام یار،ای نیبهتر یا

 .. ست،ین شی ب یقفس  نی سرزم نیکن که بدون تو ا باور

 آسمان،..  نیا،ایدر نیا
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 خواهم،..  یرا فقط با تو م ا یفهمد من دن یاحساس که نم یب  ینقاش

 خواهم،..  یرا،عشق را با تو م یزندگ  من

 مهربانم...”  ی... اباتو،

 

 

 

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

 

 #پارت_چهلم 

 

 رمان از زبان سوم شخص:  ادامه

 

داشت آن همه  یگر یحال د دایمانده...همه نگران بودند. اما ش دیام قهیدق ۱۰فقط   یقرایماه ب کی از
انتظار بلند   یصندل یاز رو توانستیکه نم یکاسته بود به طور  یادیاضطراب توانش را  به حد ز
و   رفتی سمت به آن سمت م  نیاز ا ی. سرهنگ لطفخواندیتوسل م یشود...مهر بانو با اشک دعا

  ییاگر بال دانستیو م  داشتیرا مانند پسر نداشته خود دوست م  نیآرام و قرار نداشت مت یلحظه ا
 خانم خواهد بود...  یشرمنده مهر  شهی تا هم دیایب  نیسر مت

 

مقابل چشمانش رشد کرده بود و دلتنگ خاله   یبود که از نوزاد ین فردطاقت نگرا یهم ب هیراض
 ...شی گفتن ها هیراض
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 داشت...  یسر رفته بود و قصد باز  یحوصله سرنوشت بدجور  اما

 

سوخته  چارهی آن دختر ب یدلش برا رایرا نجات دهد ز  نیتا مت کردیتمام تالشش را م دکتر
  حی او توض یبرا رحمانهی زنده ماندن را ب یبرا ن،یمت یعدم همکار  ل یدل شاتیبود....اما.... جواب آزما 

 ...دادیم

 

همراهان  یتاسف تکان داد و شرمسار به سو یاز رو ی...دکتر سر دندیدست از تالش کش پزشکان
 رفت...  مارشیمنتظر ب 

 

سر افکنده دکتر حسش به   دنینداشت، با د  یوجه حس خوب چیبه ه رای ز رفتیم  لیتحل دایش  نفس
 شد؟  یشد... با تمام تالش بلند شده و رو به دکتر گفت: چ...چ لی تبد نیقی

 

 نفرتون صحبت کنم هیبا   دی: بادکتر 

 

 رم ی : من مدایش

 

 ... دیفهمینبود باالخره که م  یبرسد اما چاره ا  دایخبر اول به گوش ش نیا خواستیاصال دلش نم  دکتر

 

داشت که هر لحظه ممکن بود جانش   یبا ترس به همراه دکتر وارد اتاقش شد...حس وحشتناک دایش
 ... ردیرا بگ

 



 کن  یبعدازمن زندگ

166 
 

 ... یول می..اما..ما همه تالشمونو کردزنمیحرفو م نیدخترم...متاسفم که ا نی: خب...ببدکتر 

 

 ؟یچ  یدکتر ول ی: آقادایش

 

عکس   چیه  نیزنده موندن تالش و مقاومت کنه اما مت یبرا تونهیم ضی مر یش یآزما نی : در چندکتر 
 شدن ی...مرگ مغز شونیبگم که...ا دیو متاسفانه با می گرفت شی...ما ازش آزمادادینشون نم یالعمل

 

شده  اهیچشمانش س شی پ ای...دن شدیمدام در سرش تکرار م یگرفته بود...واژه مرگ مغز  نفسش
 بود.

 

 زنده بمونه گهید  یرو نجات بده و در روح انسان ها ای لیخ تونهیم نی: دخترم متدکتر 

 

دست برد و   ش ی به سمت گلو شد،یتر م  ی...بغضش هر لحظه قودیشنیدکتر را نم  یحرف ها دایش اما
 از حال رفت... 

 

 

 

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

 

 کم ی#پارت_چهل و 
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بود...توان حرف زدن،   شده  رهیخ  نیمت دهیکنار تخت نشسته و ساکت به صورت رنگ پر یصندل یرو
 ...دادینم  یاجازه ا چیکردن را نداشت بغض به او ه  هیگر یحت  ایراه رفتن 

  یپ نیاو نسبت به مت قیو به عشق عم دیدیرا در آن حالت م دایبخش ش شه یاز  پشت ش پرستار
عکس   چیگذاشت اما ه دای...داخل شد و دست بر شانه شدیفهمیرا م نیا دیدی برده  بود هرکه او را م 

 خواهدرسان   بیاو آس یادامه بدهد قطعا برا نطوریا دایاگر ش   دانستینکرد...م  افتی از او در یالعمل
 ... اوردیرا به خودش ب دایروش ش نیبا ا دیکرد شا  یپل  یآهنگ لشیموبا یبود...با گوش 

 

 ـهوااا بشــــ بهی قر شی که سفره دلت پ نزار

 

 سهم خود خدااا بشــــه ــدی بغض نشکسته با نیا

 

♬♪♬♪♬♪♬ 

 

 فرشته هــا بزااار  یایبه دن پا

 

 قتهیفرشته هــا حق  یایدن 

 

 ـــیدیآسمـــون م یتــــو که بو واسه

 

 بتـــهیمص  ــــیشدن تو زندگ گم
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   یدنینشونه رس  ـــنیآخر

 

 ی شینشـــون م یب شهیواســـه هم که

 

 رو مخمل ستاره هـــــا بزااار  پا

 

 یــشیآسمــــــون م هیهمسا یدار 

 

♬♪♬♪♬♪♬ 

 

 درشـــت  یزخمــا بینج  وارثـــــ

 

 یپر پر ندار  یدال طاقـت

 

 من بزااار   ی رو شــــونه ها سرتو

 

 ــــیو سنگر ندار ــیعاشق یوقت
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   یدنینشونه رس  ـــنیآخر

 

 ی شینشـــون م یب شهیواســـه هم که

 

 رو مخمل ستاره هـــــا بزااار  پا

 

 یــشیآسمــــــون م هیهمسا یدار 

 

 وااا بشـــــه بهی قر شی که سفره دلت پ نزار

 

 سهم خود خدااا بشــــه ــدی بغض نشکسته با نیا

 

 نشـــون مـــن یب نشون

 

 قلب آسمـــــــون بــــزن  به

 

 ــــــــــــنیزم یمردم از رووو تا

 

 نشــــــــون بدن سـتارتو
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 (گانه ی/ محسن  ی) نشان

 

 

 نبرده بود.  ی...اما او هنوز به عمق فاجعه پ دندیچکیم نیی پا  شیآرام آرام از گونه ها دایش یها اشک

 

 کن هی...گری ر ی کن تا غمباد نگ هی...گر؟یگ ینم یچ یخانوم...چرا ه دای: ش پرستار 

 

باور  خواستی. نم ختیر ی اشک م صدایهنوز هم ب دایافتاده بود اما ش ه یخودش به گر  پرستار
  انیشود پا  داریکابوس وحشتناک باشد و صبح فردا که از خواب ب کیفقط  نی داشت که ا دیکند...ام

احمقانه بود که فقط خودش خبر   یدلدار  کیفقط  نیصبحانه بخورد...اما ا نی و باز هم کنار مت ردیپذ
 داشت...

 

 

 

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

 

 #پارت_چهل و دوم 
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  تیرضا  دیاطالع بد نیخودتون به سرپرست آقا مت شهیعضو هست...اگه م یبرگه اهدا نی: ادکتر 
 ...هیضرور شونیا

 

بود رفت    هوشیخانم در آن ب  یکه مهر  یکرد و برگه را از دکتر گرفت و به سمت اتاق  یتشکر  سرهنگ
 گفت و وارد شد... یالله ای

 

و   گرفتی از حال رفته بود بهوش آمده و بهانه پسرش را م نیخبر مت  دنیخانم که پس از شن یمهر 
 در آرام کردنش داشت...  یسع هیراض

 

  تیمامور نیا نشیمن نبود بفرست  نیجز مت یآخه کس ؟یشد یبانو: جناب سرهنگ؛ راض مهر
 سالش بود...چطور دلت اومد؟  ۲۳...بچه من فقط ؟یکوفت

 

 ...کردی م تیوجه ناراحت نشد چون حال او را رعا چیخانم به ه ی از حرف مهر  سرهنگ

 

 خودش داوطلب شد نیخانم؛ مت ی: مهر سرهنگ

 

  ویکس نیمن که به شما گفته بودم جز مت ؟یبانو: خودش داوطلب شد؟ شما چرا قبول کرد مهر
 ندارم... 

 

 د یپرش کن دیدونیعضوه...اگه صالح م یفرم اهدا نی...ادیخانم آروم باش یمهر : سرهنگ
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 . ستین زایچ نیهم به ا یاز ی...نشهیمن خوب م یبانو: بچه  مهر

 

  یبرا نیباشه مت ادتونی...کردیوقت اونو رد نم چیبود ه نیاجازه دست مت  نی: مطمئنم اگه اسرهنگ
رو هم  گهیدر کنار اون بتونه چند نفر د دیو نجات جون هم نوعاش جونشو داد...اجازه بد  تیحفظ امن 

 نجات بده... 

 

 

 

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

 

 

داشت...   دیبه هوش آمدن او ام یبا دستگاه زنده بود و مهر بانو هنوز هم برا نیروز بود که مت ۱۵
تمام   دانستیاما م  کردی صحبت م ن ینکرده بود فقط هر روز چند ساعت با مت  یر ی هم تقع دایحال ش

 بهنشسته و  مارستانیب اطی ح  مکتی ن یندارد...رو  یبرگشت  یمرگ مغز  رای است ز دهیفا یب  نهایا
 ...دینا ام ایمهتاب زل زده بود...پوچ پوچ بود...و از دن 

 نشست...   مکتین یبا چشمان اشک آلود کنارش رو یانسال یم خانم

 

 : سالم   ـــــ

 

 . دیداد که فقط خودش آن را شن یلب ری ز یسالم دایش
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 د؟ یهست نی: شما همراه آقا مت  ـــــ

 

 به خودش آمد و واضح تر جواب داد... نیاسم مت دنیشن  با

 

 : بله...چطور؟ دایش

 

 د یباهاشون دار  ی: چه نسبت  ـــــ

 

 به شما جواب بدم؟   دیچرا با : مندایش

 

قلب رو اون  هی...دو ماهه پسر من محتاج شهی: خانم...گره کار ما فقط به دست شما باز م  ـــــ
به   کنمی...خانم خواهش ممیدینخوره از دستش م وندی قلبش پ گهی...اگه تا چند روز ددهیتخت خواب
رو شما بهش   یفرصت زندگ  نیسالشه...ا ۲۲. پسر من فقط دی...اون برگه رو امضا کنوفتمیپاتون م

که  ییشما رو به اون خدا کنمی ( خواهش مه ی...) با گرکنمی ... به خدا تا آخر عمر دعاتون منیبد
 ... دیپرهام منو نجات بد نی پرستیم

 

زار به او گفت: خانم پاشو...دست    یاجازه نداد و با حال دایش  یول  وفتدیب دایش ی شده بود که به پا خم
 بده  تی رضا دی مادرش با ست یمن ن

 

 ...قبول نکرد...قبول نکرد. یاون خانم هم رفتم ول شی : پ  ـــــ
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 ************************ 

 

 #پارت_چهل و سوم 

 

 :دایرمان از زبان ش  ادامه

 

دو ماه چه   یکی نیکه ا یدیخودتم د  اد؟یم ؟دلتی بر  یخوای م یراست ی...راست نمی: سالم متمن
تنگ شده  یل ی. دلم واسه چشات خاد؟یسرم م  ییچه بال یداشتم...فکرشو بکن اگه کال نباش یوضع

 ادتهیرو به اون رو کردن...دلم واسه صدات تنگ شده...  نیاز ا مو یکه زندگ  یمشک لهیاون دو تا ت
صداتو بشنوم؟...االن من  خواستم یفقط م یچیه  یگفتیبله تو م گفتمیبعد من م  یزدیم امصد
تا چند روز   ی بزار پاش  یدیخواب ادیز گهیدارم...بسه د دیشدنت ام داریصداتو بشنوم...من به ب خوامیم

به من بخوره...به خدا   ریت  یزاشتی روزا...خب؟ کاش م نیا ی... تالف یباهام حرف بزن دیفقط با
  یآخه من  ؟یرو سخت تر کرد ییچرا جدا ؟یخوب نقدری ( آخه تو چرا اه یتر بودم...) گر یراض یاونطور 

اما  تونم؟؟؟یها؟ تو بگو...م  ارم؟ی دووم ب تونمیچطور م شنومیو اون م نی از ا اتو یکه هر روز خوب 
  نیزم ل اه نیمت گهی...مستی ن یدیام گهیتو سرم و م کوبهینفر با پتک م  هیانگار  ه؟یچ  یدونیم
اون  نم؛یشده...مت الی خی...خدا هم که کال ما رو ب کنهی م شتریدکترا هم دردشو ب دی..قطع ام.ستین

  یکه قطعا راض ی خوب و مهربون نقدریتو ا دونمیم ؟یپسرشو نجات بد یتو دوست دار  ؟یدیخانومو د
 ...یل ی...خیخوب  یل ی...تو خیهست

 

 گرفتم و خوابم برد...  نوی گذاشتم گوشه تخت... دست مت سرمو
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 یصدا هیبودم...مبهوت باغ بودم که  دهیتو عمرم ند رشویخوشگل بودم که تا حاال نظ  یل یباغ خ هی تو
 منو از پشت صدا زد... یمهربون

 

 خانوم... دای: سالم ش نیمت

 

 ...و مهربون بود ینوران شهیاز هم شتریکه ب یبود...با صورت نیمت

 

 ن ی: م..متمن

 

 : از دستتون ناراحتم... نیمت

 

 : چ...چرا؟من

 

 د ینکن دمی: نا ام نیمت

 

 اما... دمیدویکرد و ازم دور شد...دنبالش م  پشت

 

 ــــــــــنی.....مـــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــنی: مــــــــــــتمن
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..... 

 

 ... نی...متنی: متمن

 

 ی نی بیخواب م یپاشو دار  زمی: عزپرستار 

 

 بودم...  نی...سرمو برگردوندم...تو اتاق مت دمیچشمامو باز کردم و صورت پرستارو مقابل خودم د آروم

 

 کنن؟  کتیت که ی ت ی...تو دوست دار ؟ یچرا از دستمون ناراحت نم؛ی(: مت ه ی) با گرمن

 

 ؟یدی: خوابشو دپرستار 

 

جات   یخواسته خودت بود...وقت   نیباشه ا  ادتی.فقط ..کنمی م یرو...ر...راض  ی : باشه...خاله مهر من
  ی...اگه واقعا خودت راضیوفت یمن نم ادی...معلومه که یبرگرد یخوایاونقدر خوبه... معلومه نم

 ...یخوایکه تو م خوامی م ویزی...کمکم کن...من چیهست

 

کردم   دایرو تو نمازخونه پ یرد شدم...خاله مهر  کردیجام پاشدم و از مقابل پرستار که با اشک نگام م از
 ...خوندی که داشت دعا م

 

 : سالم...قبول باشه من
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 دهیرنگت پر ؟یخورد یز ی: سالم دخترم...چیمهر  خاله

 

 رهی نم نیی: از گلوم پامن

 

 برات مادر   رمی : بمیمهر  خاله

 

 ن؟ یدست از التماس بردار نیخواینم گهیخاله؛ د : خدا نکنه...من

 

...اون ادیاز دست ما بر نم  ی...کار گردهیبرنم گهید نینگفت که با بغض ادامه دادم: م..مت یز یچ
 برگرده خوادی خودش هم نم

 

 چرا نخواد برگرده؟  شهیبچه من هنوز اول جوون ؟یدونی: از کجا م یمهر  خاله

 

 از دستمون ناراحته...  گفتیقشنگ بود م یل یخ یجا هی...اومد خوابم...خاله؛ تو  شی پ قهی: چند دقمن

 

 پاره کنن...  کهیبدم بچمو ت  ادی(: آخه من چکار کنم؟ دلم نمه ی) با گریمهر  خاله

 

 ...باز هم همون خانمه اومد کنارمون نشست...کردیم هیصورتش و گر یگرفته بود جلو  دستاشو
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تا خوانواده  شی. بحث پنج ش میست ی...به خدا فقط ما ندیبد تی رضا کنمی: خانم خواهش م  ـــــ
... به رهی بچه من بم دینزار کنمی...خانم...خواهش مکنمیاونا هم عزادار بشن...التماستون م دیس...نزار

 نیبخوا ر...بخدا هرچقد ارهی...اون بدون پرهام  دووم نمدیبه خواهرش رحم کن دیکنیمن رحم نم 
 ...کنمی...خواهش ممیدیبهتون م

 

 ...پاشو میپاشو بر دای: ش  یمهر  خاله

 

 ... میانتظار نشست یها  یصندل یو رو میو با هم از نمازخونه خارج شد دیمنو کش دست

 

 ه؟ یچ متونی : تصممن

 

 دونم ی..نم.دونمی: بخدا نمیمهر  خاله

 

 اتاق من؟  دی ایب شهی: سالم...مدکتر 

 

 

 

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

 



 کن  یبعدازمن زندگ

179 
 

 #پارت_چهل و چهارم 

 

 رمان از زبان سوم شخص:  ادامه

 

 د؟ یاون فرمو پر کن دیخوای؛ هنوز هم نم ی: خانم ساالر دکتر 

 

 تونم ی...بخدا نمادی بانو : دلم نم مهر

 

  ازی ن یینفر از اون کسا ک یخواهد بود...امروز   ی: حاضرم قسم بخورم که پسر شما هم قطعا راضدکتر 
و اگه تا فردا   مهیوضعش وخ یلیکه خ میهم دار گهید  ماریب هی...میداشتن رو از دست داد وندیبه پ

انجام   اروک  نیخدا ا یرضا یاومده باشه...برا شتونی... فکر کنم مادرش پ رهی م ینشه م وندیقلبش پ 
پدر   یچند تا بچه ب دیپسرتون... شما حاضر یشما هم برا یچقدر ثواب داره؟ هم برا دیدونی...مدیبد

  یخدا پسندانه ا میداره...پس لطفا تصم  هیبه کل  ازیسالشه و ن ۱۶فقط  شونی کی و مادر بشن؟ تازه 
 ...ممنونمدیریبگ

 

خبر   می تیکودکان  یو از سخت  کردیبانو سخت در فکر فرو رفته بود...خودش در پرورشگاه کار م  مهر
و انسان   یآور مهربان  ادی شیبرا دایرا از دست دهد اما خواب ش نشیمت توانستینم  یداشت...از طرف 

ا هم انشاهّٰلل که خد کنمی بود...با خودش گفت: پسرم بخاطر خودت اون برگه رو امضا م نیمت یدوست
 باشه... یراض

 

 ... امضا کنم؟دیدکتر...کجا رو با یبانو: آ..آقا مهر
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 *********************** 

 

 #پارت_چهل و پنجم

 

 : دایرمان از زبان ش  ادامه

 

...اون برگه انگار سند مرگ من بود  رفتمی م نیوداع به سمت اتاق مت  یآهسته و ناتوان برا یقدم ها با
 ...امضاش کرد یکه خاله مهر 

 

خوابم ها...آخه   یاینره...ب ادتیها...منو  یکه بر  ی...فقط نر ؟یخوشحال  گهیحاال د  نم؛ی: سالم متمن
...بعد از تو  ؟؟؟باشهیاصال چرا رفت ؟ی کنم؟ مگه از من خبر نداشت یبعد از تو زندگ یکرد تیچرا وص 

  زارمی...نمرمیگیلحظه عمرم هم که شده انتقامتو م ن یاما...به عشقمون قسم تا آخر کنمیم  یزندگ
 ... زارمی شه...نم مالیخونت پا

اما  دادمی گوشش م  ینطور یهم  نیکه قبل از ا یکردم...آهنگ یپل  یو آهنگ میبردم سمت گوش  دست
 شده بود.... می تلخ زندگ تیاالن واقع

 

 

  ــاره؟ ین  ادمیخاطرت ، تو رو   ایدن هیبرم،  دیبا 
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 شب فکر تو ، منو راحت بزاره؟    کی، که برم دیبا کجا

 

 نداره یبرام فرق  ،یکردم با خــودم، که مرگ و زندگ چه

 

 ــارهیطاقت ب   یحال بد، کس  نیا یمثل مـــن ، تو  محاله

 

  نــــم؟یتو رو اونجا نب م،یبرم، که تو هر ثان دیبا کجا

 

  نـــــم؟یتو نش یبرم، که بازم تا ابد، به پا دیبا کجا

 

 نـــمی بب یی رو من ، تو تنها ییبعد تـــو ، چه روزا قراره

 

 نــــم یاز عشق تو هم کنه؟،ی م یهرجا بــرم، چه فرق گهید

 

♬♪♬♪♬♪♬ 

 

ـ ی بی دم، منو هرجور م ـــکیسفر کردم، که از تو دور شم  موی جوون  ، ینـ

 

 فر نامـــمس کی هی سفر نام، شب  کی هیشب
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  اره؟ی ن ادمی خاطرت ، تو رو   ای دن هیبرم،  دیبا کجا

 

 شب فکر تو ، منو راحت بزاره؟    کیبرم، که  دیبا کجا

 

 نداره یبرام فرق  ،یکردم با خــودم، که مرگ و زندگ چه

 

 ــارهیطاقت ب   یحال بد ، کس  نیا یمثل مـــن ، تو  محاله

 

 برم؟   دیبا کجا

 

 

 (  یبرم / روزبه بمان  دی) کجا با

 

 

 ... هیگر ری بلند زدم ز یخودمو کنترل کنم و با صدا  تونستمینم گهید

 

...حاللم  کنمی ن...نگران من نباش.. راحت برو عشق من...تا ابد فراموشت نم نم؛ی: متمن
 دارید دیکن...خداحافظ و...به ام
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 شد حالمو در حد مرگ بد کرد...  یکه خود به خود پل یآهنگ بعد و

 

 دل  بانــهیطلوع غر یا سالم

 

 غروب سحرگاه رفتـــن یا سالم

 

 یـــــیجدا یغم لحظه ها یا سالم

 

 روشـــــن  یشعر شب ها یا خداحافظ

 

 روشن  یشعر شب ها یا خداحافظ

 

 قصه عاشقانــــــه یا خداحافظ

 

ـ  یا خداحافظ  روشن عــــشق  یآبــ

 

 عطر شعر شبانــــــه  یا خداحافظ
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♬♪♬♪♬♪♬♪♬♪♬♪♬ 

 

 ــــشهیهم ن ی همنش یا خداحافظ

 

 داغ بر دل نشستــــه  یا خداحافظ

 

 مــــــــن  یمانده ب یا یمان ی تنها نم تو

 

 خستـــــه یبه دل هـــــا سپـارمیرا م تو

 

 مهتـــــاب ینایبه م سپارمیرا م تو

 

 ـــــــا یبه دامان در سپارمیرا م تو

 

 شب شکستــــــه نم،اگرینش اگر

 

 فردااااا  ی ایبه رو سپارمیرا م تو

 

 تو را تا نســـوزد  سپارمیشب م به
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 ــــرد یتو را تا نم سپارمیدل م به

 

 چشمه واژه از غم نخشکــــــد  اگر

 

 ــــــرد یصدا را نگ  نیروزگــــار ا اگر

 

 برگ و بار دل مــــن یا خداحافظ

 

 ـــــــــشه یســار هم هیسا یا خداحافظ

 

 اگر زرد مانـــــــدم  یسبز رفت  اگر

 

 ــــــــشــــــهینوبهار هم یا خداحافظ

 

 

 ( یر ی) سالم آخر / احسان خواجه ام
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 ************************ 

 

 #پارت_چهل و ششم 

 

 رمان از زبان سوم شخص:  ادامه

 

و مهربانو هم  داینگران، ش  ای ) مادر پرهام( و دخترش پرننیریاتاق عمل منتظر بودند... ش درب
باور   توانستینم خوردیو افسوس م کردی داشت فکر م نی که با مت یبه خاطرات کوتاه دایناراحت...ش 

نخواهد  رونی زنده از درب اتاق عمل ب نکهیو ا دیرا نخواهد شن نشیمت یصدا  چگاهیه گریکند د
 را هم اهدا کرده بودند...  گرشید یقبل از قلبش اعضا رایآمد...ز

 

 تونمینم گهی...من دمیبر د یای ب ی: خاله مهر دایش

 

 آمد... رونی لحظه درب اتاق عمل باز شد و دکتر ب همان

 

 شد؟   ی: دکتر چن یریش

 

 : خداروشکر حالش خوبه دکتر 
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صورتش بود...مهربانو جلو رفت و گوشه    یرو یدیآوردند که پارچه سف رونیرا ب نی تخت مت پرستاران
 و از حال رفت... دیبدنش لرز  نیمت روحیصورت ب  دنیبا د دایسر داد...ش هی پارچه را کنار زده و گر

 

 

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

 

 :دایرمان از زبان ش  ادامه

 

شم...  داری ... نامردا نزاشتن من بهوشمی...من که دو روزه بست؟ی جات راحته؟...سردت ن نم؛ی: متمن
دلم  یها جناب سرگرد...مبارکت باشه...هنوز سه روز نگذشته ول یگرفت عیتو... ترف  نیگذاشتنت ا عیسر
دلم   یگفتیادته م یهم قبول... ارتتی شهر خودت...ز ی...باالخره اومدیلیبرات تنگ شده...خ  یلــــیخ

 آقا...کاش  ارتیز  میرفتی تا با هم م یشهِرت...کاش بود نمیواسه شهرم تنگ شده؟...ا

 

 ... یساالر  نیمت  دیشدم...سرگرد شه  رهیو به نوشته روش خ  دمیبه قبر کش  یدست

 شد...  یرو پر پر کردم و باز هم اشکام جار  گال

 

....نترس خدا همرامه...بعدش هم نمی...حداقل خوانوادمو ببگردمیتهران فردا هم برم رمی : ممن
 ...امین رونیاز خونه ب  ادی ز دمی...باشه..باشه قول میخاله مهر   شیپ رمیم  یهمونطور که گفت

 

 سر دادم...  هیگذاشتم رو قبر و باز هم گر سرمو
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 نامه نوشت  کی به تو  شدیکاش م “

 

 را دست خدا داد که باور بکند  نامه

 

 رم ی میتو من م  یب

 

 داکه خ شدیم کاش

 

 من امضا کند ینامه را به جا آخر

 

 ز ی : "برگرد" و تو ند یبه تو بگو و

 

 !!!  ” ی"محض خدا" برگرد فقط

  

 

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

 

 #پارت_چهل و هفتم 
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 بار زنگ زدم اما انگار خونه نبودن...اما امروز که جمعست... چند

 

 دا؟ ی: ش  ـــــ

 

 بود... هیسمت صدا برگشتم...زن همسا به

 

 پدر و مادرت چقدر دنبالت گشتن؟  یدونی م ؟ی: کجا بود  ـــــ

 

 هم خاموشه  شونیگوش کنن؟ی چرا درو باز نم دیدونی...می: سالم...خانم رسول من

 

 ؟ یدیپوش ی...پس چرا لباس مشک؟ی: خبر ندار    یرسول  خانم

 

 شده؟  یز ی...چدی کن ی نگرانم م دی: دارمن

 

که با   یتصادف  عمد هی...پدر و مادرت تو شی دوماه پ یک یبگم؟  ی...چی: هـــــــــــ   یرسول  خانم
  یانامه هم تو خونتون بود نوشته بود بر هیمتاسفم دخترم... یلیداشتن.. کشته شدن...خ ونیکام هی

 تا بهت بدمش...حالت خوبه؟ ایتوئه من بازش نکردم ب 
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آخــــــه  ـــــای...خــــــدانییو سر خوردم پا واریدستمو گرفتم به د رفتی م جیگ سرم
  میبر ایدخترم...ب گذرهیدست گذاشت رو شونم و گفت: م یکه خانم رسول  هیگر ر ی چـــــــرا؟؟؟؟زدم ز

 خونه ما... 

 

... رو مبال نشستم که برام آب قند آورد و گفت:  میگرفت و بلندم کرد با هم وارد خونشون شد دستمو
 داشته...  ی باهاشون دشمن  یک دونمی...نمدیرسی مورچه نم هیخدا رحمتشون کنه...اونا که آزارشون به 

 

 د؟ یاون نامه رو بد شهی: م..ممن

 

 ارمی : االن میرسول  خانم

 

 چیه ادیبوده باشه...اما اگه حدسم درست از آب در ب  یکار ک زدمی م...حدس ه؟یچه جور گهید نیا
 ...بخشم ی وقت خودمو نم

 

 نامه نمیدخترم...ا ای : بیرسول  خانم

 

 : تو خونمون بود؟ من

 

 در انداختن داخل... ی: نه واال...انگار از الیرسول  خانم
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 استرس بازش کردم... با

 

...بهت گفته بودم بد یخانوم کور خوند دایتموم؟...نه ش گهیبه چاک د یزد  ینامه: فکر کرد متن
 ...مطمئن باش... ارمیم  رتیگ  یتازه اولشه...هرجا باش نی...این یبیم

 

 به شماره افتاده بود...کاغذ تو دستم مچاله شد...  نفسم

 

 : کامران........من

 

 

 

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

 

 نهم  فصل

 

 نهم  فصل

 

از دست من   یکار  دیدونیمن بود...نه؟...شما که خودتون هم م ریم...تقص(: من شرمندتونه ی) با گرمن
انتقامتونو از   دمیازم گرفتن بعدم که شما رو...مامان...بابا به شما هم قول م نمو ی...اول متومدیبر نم 

دارم   وینه کس  نجایاکنم...  یمشهد زندگ گهید خوامی...مدمی...قول مرمی هاش بگ  ی تک تک باعث و بان
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  یهم که اون باند لعنت یو تا وقت   شهیبهتون سر بزنم...قلبم پر از آت ادینتونم ز د ی...شایره خوب نه خاط
 ... سوزهینابود نشه م

 

داره سرم   ییچه بالها دین یبی گفتم: م یبه سخت دادیهام اجازه حرف زدنو بهم نم  بتیو بغض مص  هیگر
 ۰۰۹....ام؟؟؟یکنار ب  یزندگ نیبا ا یمن چجور  کشم؟آخهی من دارم م ییها بتیچه مص اد؟یم

 

 ....کنمی...خواهش مدیو گفتم: حاللم کن دمیبوس  قبرشونو

 

 

 

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

 

 #پارت_چهل و هشتم

 

راست وارد   هیدادم و بعد از در زدن  یجمع ی...سالمکردنیشرکت شدم. همه با تعجب نگام م  وارد
 اتاق معاون شدم...

 

 : سالم من

 

 د؟ ییخانم شما  دای: ِاه..سالم ش  ـــــ
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 باهاتون صحبت کنم ی: اومدم راجع به مسئله مهممن

 

 د ینیبنش دیی ...بفرماد؟یستادیمنتظرتون بودم...چرا سر پا ا نای: زودتر از ا  ـــــ

 

 گم یم تی که گفت: تسل نشستم

 

شرکت زحمت   نیا یکه پدر و مادرم چقدر برا دیشما خودتون هم خبر دار یقاسم ی: ممنون...آقامن
 دندیکش

 

 شدم...خدا رحمتشون کنه  نیواقعا متوجه ا کنمی کار م   نجایکه ا یمدت کم  نی: بله تو ا  ـــــ

 

شما   رو به  نجایا تیمدر خوامی م نیزحمتاشون بر باد بره واسه هم خوادی : من اصال دلم نم من
 د؟ یری پذیبسپارم...م

 

 رسهی شرکت قانونا به شما م نی...اد؟یدیکارو انجام نم نی: امممـــــم...خودتون چرا ا  ـــــ

 

 تهران باشم  تونمینم گهی اما من د دونمی: ممن

 

 ام ی...اما فکر نکنم خوب بتونم از پسش بر برمیپذی: باشه...م  ـــــ



 کن  یبعدازمن زندگ

194 
 

 

 ..دیخودتون انجام بد شویادار یکارا گهی...متشکرم...پس دستین ی: مشکل من

 

  گهی...من دگهیگفتم: خب د یزنگ خورد...شماره ناشناس بود...رد تماس دادم و رو به قاسم میگوش
 د یبرم...موفق باش دیبا

 

 د ی...خوش آمدنی: همچن  ـــــ

 

 شرکت خارج شدم که باز هم اون شماره زنگ زد... از

 

 : الو من

 

 ...دنبالتونن یکالنتر  هیبه  دیخودتونو برسون عتریهستم...هرچه سر ی: سالم من سرهنگ لطف  ـــــ

 

 مشهد...خداحافظ  امی: من ممن

 

 قطع کردم و به سمت فرودگاه رفتم... عیسر
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   *********************** 

 

 

 رون؟یبرم ب  تونمی: ممن

 

 : خطرناکه دخترم یمهر  خاله

 

که همش تو خونه باشم... همش خاطره ها  شهیبمونم...نم  نجایچند وقت ا دیگفته با نی: متمن
 سراغم انیم

 

 ی نم یها تو امانت مت   یدور نش ادی: باشه دخترم فقط زیمهر  خاله

 

 راحت  التونی: باشه خاله خمن

 

 مامان صدام کنه  ستین یکس گهی: بهم بگو مامان...دیمهر  خاله

 

 ...فعالیکه اشک تو چشام جمع شده بود گفتم: چشم مامان مهر  یافتاد منم در حال  هیباز هم به گر و
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 خارج شدم و به سمت دشت رفتم...  یمامان مهر  ییخونه بزرگ و روستا از

 

.... 

 

 #پارت_چهل و نهم 

 

گذاشتم تا   یشد و باز هم بغض و اشک...آهنگ  یاشک از چشمام جار  یو قطره ا دمیچمنا دراز کش  رو
 بشکنه... بغضمو

 

 عشق ــــــــنیسهمم باشد ا دیکردم تو را شا آرزو

 

 عشق ــــــــــنیاگر کم باشد ا یحت  خواهمتیتو را م من

 

 عشق ـــــــن یکرده ام دار و ندارم باشد ا انتخابت

 

 از من تمــــــــــــــامم یبرده ا یفقط دل را نبرد تو

 

 هر لحظه اش باشد حــــــــرامم یتو کل زندگ یب
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 کــــدامم دانمیعاشق نم وانهیمنم د نیا

 

♬♪♬♪♬♪♬♪♬♪♬♪♬ 

 

 ام درون برکه و عکس تو در آاااااان یماه

 

 من تو ماه باش و از آسمان بتــــــــاب  ماه

 

 ســــراب  کیمثل   یهست یافتن ین دست

 

 بـــود  یتو حتمـــ موندن

 

 ی شــد احتمـــــال

 

 ی تر شــد دور

 

 یشد ــــــالیخ  کی حــــاال

 

 یکه آرزو کردم محـــــال شد تا



 کن  یبعدازمن زندگ

198 
 

 

 عشق ــــــــنیسهمم باشد ا دیکردم تو را شا آرزو

 

 عشق ــــــــــنیاگر کم باشد ا یحت  خواهمتیتو را م من

 

 عشق ـــــــن یکرده ام دار و ندارم باشد ا انتخابت

 

 از من تمـــــــــــــــامــــم یبرده ا یفقط دل را نبرد تو

 

 هر لحظه اش بــــــــــاشد حـرامم  یتو کل زندگ یب

 

 کـدامم دانمیعاشق نم وانهیمنم د نیا

 

 

 ) آرزو کردم / رضا طاهر( 

 

 

   ************************ 
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 یورود ینگران رو پله ها یبه خونه برگشتم...چون همونجا خوابم برده بود....مامان مهر  غروب
 نشسته بود...

 

 ی کرد ر یدختر چقدر د ی: وااای مهر  مامان

 

 بودم یک ینزد نی: هممن

 

بهش   دی...باانای ک یآرومم...راست تونست یبود م  انای...االن اگه کواریدادم به د هی گوشه نشستم و تک هی
 نم...زنگ بز 

 

تازه گرفته   مکارتموی بود که اون روز نحس س نیا گهید یبدشانس  هیگرفتم اما خاموش بود... شمارشو
شمارمو نداره...تا    انای کردم ک ش یاب یبدم...و حاال هم که باز  انای رفته بود شمارشو به ک  ادمیبودم و 

ناشناس که   ماره. همون لحظه شمیدیرو هم م  انایک رفتمیسرهنگ بود وگرنه م  ری تهران رفتم ها تقص
 سرهنگه زنگ زد...چه حالل زاده... دونستمیم

 

 : الو من

 

 االن؟  دییخانوم کجا دای: ش سرهنگ
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 ی : خونه خاله مهر من

 

 : مـــشــــهد؟سرهنگ

 

 گهی: بله دمن

 

 ؟یکرده باشن چ بتونیاگه تعق ک؟ینزد یکالنتر  هیبه   دی: خانم مگه من به شما نگفتم برسرهنگ

 

 ...خداحافظ دینگران باش ستیشما الزم ن   دمی: حواسم بود االنم سالم رسمن

 

 ...خداحافظ دینر رونیب  ادی: فقط زسرهنگ

 

 

 

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

 

 #پارت_پنجاهم

 

 (.... 1393سال بعد ) بهار   کی
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 ... رمیانتقام بگ دیتحمل کنم...با  تونمینم گهی: من دمن

 

 تو فقط نحوشو به من بگو  ؟یر ی انتقام بگ یخوا ی: آخه دختر جون تو چطور می مهر  مامان

 

 برم شهر   دی: بامن

 

 ؟ ی: شــــهر؟ شهر واسه چی مهر  مامان

 

انتقام   تونمیبشم راحت تر م   سی ...اگه پلشمیآروم م یموفق نشم اما حداقل خودم کم دی: شامن
 رم یبگ

 

 بود تو هم از دست بدم؟  کم نی: تو رو خدا دست بردار مت ی مهر  مامان

 

 حتما از دست بره؟  دیبا شهیم س یپل  ی: واه...هرکمن

 

 ندارم  ویکس گهیولش کن من جز تو د ی: نه خب...ولی مهر  مامان

 

و پدر مادرم    نیخون مت یندارم...تو دوست دار  ویو گفتم: قربونت برم منم جز تو کس دمیبوس دستشو
 خوبه؟ زنمیبشه؟ بخدا مراقب خودم هستم زود زود هم بهت سر م مالیپا
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تو هم  خوره؟یکم غصه م یمهر  ن یجان آخه ا دایکه تا االن ساکت نشسته بود گفت: ش هیراض خاله
 ؟ یبه غم و غصه هاش اضافه ش  یخوایم

 

  نمیبش کاری هم ب گهی...اگه تا چند روز دستیهم تنها ن ی...مامان مهر نی: خاله جون شما که هستمن
 شمیم وونهید

 

 ؟ یسالم برگرد ید ی: قول می مهر  مامان

 

 هم قول دادم  نی...من به متدمی: قول ممن

 

و   یبر  شهی دانشگاه...بعدشم همش که نم یبر  دیبا یبش  سیپل  یتونیکه نم ینجور ی: همه یراض خاله
 ؟ ی...اونجا جا دار یایب

 

 ی...راستادیم رمی...االنم که صبحه تا شب قطعا خونه گگهید رمی گیم کیخونه کوچ هی ی: نه...ولمن
 ...ها؟ ن؟یای باهام ب نیخوایاگه شما هم  م یمامان مهر 

 

هم برم مزار بچم هم پابوس   امیامروزو باهات م ی: نه مادر...من تو شهر طاقت ندارم...ولی مهر  مامان
 ...مینرفت شهی م یآقا سه چهار ماه
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  ************************ 

 

 

 (....1395  زییحال ) پا  زمان

 

  ادینم  ادمیاومدم...انقدر تو خاطرات غرق بودم که اصال  رونی غرش آسمون از خاطرات ب یصدا با
 بود...  سیخودمو به حرم رسوندم...تموم لباسام از شدت بارون خ  یچطور 

 

 ادیداره بارون م د؟ینشست نیتنش بود اومد جلو گفت: خانم چرا رو زم  یکه لباس خادم  یخانم هی
 د ییها...بفرما

 

 ... هیافتاد بغضم شکست و باز هم گر حیپاک کردم و رفتم داخل...تا چشمم به ضر اشکامو

 ده؟اصالی م یغصمو ک نهمهیچواب ا رم؟یغم انتقام بگ ن یبا ا  تونمیم ی...من چطور د؟ین یبی جون م آقا
 ... رهیخ تمین  دیدونی...خودتونم که مدیشما کمکم کن شهیکنم؟؟؟ مثل هم  کاریشم؟؟؟چیمن موفق م

 

 رسوندم...  حیرد شدم و خودمو به ضر یانبوه زائرا به سخت  انیجلو و از م  رفتم

 

 

 ************************ 
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 کمی #پارت_پنجاه و 

 

شدم   ادهیپ نمیاسترس داشتم از ماش  یهست اما باز هم کم یمافوقم سرهنگ لطف دونستمیم نکهیا با
 اداره رفتم... یو به سمت ورود

 

  دنیبه در زدم و پس از شن یکنم...تقه ا  دایچند نفر سوال کردم تا تونستم اتاق سرهنگ رو پ از
 وارد اتاق شدم... دییبفرما

 

 : سالم من

 

 دین یبش دیی: سالم....بفرما سرهنگ

 

 ..کردم و نشستم. تشکر

 

تو   دوارمیام  یبرس یخوایبه اونچه که م یتونست  یزود نیدخترم که به ا هی: ماشااهّٰلل اردات قوسرهنگ
 ی موفق باش  نطوریکارت هم هم

 

 ...ممنوندی: لطف دارمن
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کمکت کردم...اتفاقا ما تو اداره  نی واسه هم یشغلو انتخاب کرد نیا یواسه چ دونمی: من مسرهنگ
به   ادیاما ز میکن ی براش تالش م میوقته دار یلی... خمی هدف مشترک دار هیکه با تو  میدار پیاک هی
 .. یپ بشی اک  نیعضو ا  دیبا یهدفت تالش کن یبرا یراحت تر بتون  نکهیا ی...برامیدینرس  یا جهینت

 

 ...امکانش هست که بتونم عضو بشم؟هی:واقعا عالمن

 

...البته من به شما  یر ی مورد اعتماد قرار بگ دیبا یعضو بش یبتون نکهیا ی: بله هست... براسرهنگ
 ی عضو بش  یتونی مدت کم م هیتو  نیکامل دارم بنابرا نانیاطم

 

 دلمو خاموش کنم...ممنونم ش ی آت تونستمیشما نبود چطور م  یاگه کمکا دونم ی: من واقعا نممن

 

پرونده که قراره  نیهم اول نیاتاقت...و ا دیکل نمیتو هم مثل دختر خودم...ا کنمی : خواهش مسرهنگ
 به کمک شما حل شه 

 

 کردم و به سمت اتاقم رفتم...   یتشکر 

 

بود...و   زمیگلدون بزرگ هم کنار م هیداشت و  ابونیپنجره بزرگ رو به پارک سر خ هیدلباز بود... واقعا
نشستم و مشغول  زمیهم گوشه اتاق بود...چادرمو در آوردم و تا کردم...پشت م یا شهیکمد ش

 مطالعه پرونده شدم... 
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 ************************ 

 

 #پارت_پنجاه و دوم 

 

  تیمدت کم تونستم چند تا پرونده رو با موفق نیو تو هم گذرهیاداره م نیسه ماه از ورودم به ا االن
بشم   پی...امروز قراره باالخره وارد اون اک هیاز دستم راض ی...سرهنگ هم حساب رمی بگ عی م و ترفحل کن

 گذاشتم... یآغاز انتقام...بعد از در زدن وارد اتاق سرهنگ شدم و احترام نظام  یعنی نیو ا

 

 : سالم جناب سرهنگمن

 

 م یبر ای: سالم دخترم...اتاق مخصوص جلسمون باالست...ب سرهنگ

 

 ...میو وارد اتاق جلسه شد میسرهنگ از پله ها باال رفت همراه

 

نشسته بودن که با ورود ما بلند شدن و سالم دادن...من و سرهنگ هم   زیتا مرد جوون پشت م دو
 ا...اعض یو سرهنگ شروع کرد به معرف مینشست می سالم کرد نکهیبعد از ا

 

ما   پیبه بعد عضو اک  نیهستند و قراره از ا کنامین دای ستوان تمام ش شونیا  ونی: خب آقاسرهنگ
 باشن... 
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هم  شونیو ا یساجد نیسرگرد دوم ام شونیاز اعضا گفت: ا یکی کرد سمت من و  با اشاره به  رو
 سروان تمام پرهام خرسند هستند...

 

روشن و لخت بود که زده بودش کنار و چشماش   یبه سروان خرسند انداختم...موهاش قهوه ا ینگاه
حالت نامفهوم همراه با تعجب نگام   هی... داشت با گهیخودش جذاب بود د یبود...برا  یهم خاکستر 

خدا  هیرو سرم در اومده که خودم خبر ندارم!!!! تعجبش واسه چ یز یچ  ی... نکنه شاخ کردیم
 هم تعجب نباشه...  دی...البته شامهعال

 

 بود...  یروشن و حالت دار و چشماش هم مشک یهم موهاش قهوه ا یساجد سرگرد

 

 گهید زی چ د،یدیفهم دیتو اون باند بود یکه خودتون وقت ییزای از اون چ ری: شما به غیساجد سرگرد
 د؟ یدونیمهم 

 

 : نه متاسفانهمن

 

...جناب سرهنگ بعد  دیآمبوالنس خبر کرد یسرگرد ساالر   یکه شما برا  یخرسند: اون شب زمان سروان
بشن اما متاسفانه   ریعامالنش دستگ عتریاعزام کردن که هرچه سر روی خبر به اون مکان ن   دنیاز شن

  ریرزاد ت یاز مرز خارج شدن اما صنم ش  یفرار کردن و پس از اقدامات یاصالن اوریو  یوسف یکامران 
... شهیرها م  هوشی و همونجا ب دهیدیدر بردن اون نم یسود یاصالن  اوریخورده بود و احتماال 

 هم به ما نکرده...  ی کنن که تا حاال کمک چندان ریما فقط تونستن اونو دستگ یروهاین

 

 ...شدیم یآور ادی برام  ییداشت اون شب کذا باز
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از همکارانمونو هم از دست  یو تعداد میتالش کرد  یلیباند خ نیا ینابود ی: تا االن برایساجد سرگرد
 ...می نکرد  افتی در یبخصوص جهینت   زیآم  تیموفق یها تی اما متاسفانه با وجود مامور میداد

 

 ... مینیگروهو با هم بب  نیا یهرچه زودتر نابود دوارمی: اممن

 

 سراغ نقشه میبهتره بر گهی: انشااهّٰلل...خب دسرهنگ

 

  رویشده...چند تا از ن  دهیمنصور تو تهران د یرابط ها نیاز مهمتر  یک ی ،یمحمود ژنیخرسند: ب سروان
 کنن... رشیاونجا هم دنبالش کردن اما متاسفانه نتونستن دستگ یها

 

 م یبر  شیچند قدم پ میتونیبشه م دای: واقعا اگه اون پسرهنگ

 

  هی...کردنیبار از اونجا استفاده م  نییتا یبرا گفت یافتادم که صنم م  یمیاون گاراژ قد ادیدفعه  هی
 اونجاست...  یساالر  گفتیبهم م یحس

 

 اونجا رفته باشه  د یتو منطقه)....( تهران...شا یم ی: گاراژ قدمن

 

...اونجا هم االن توسط  دیبه بازپرس پرونده داده بود  شیخرسند: بله شما آدرسشو کم و ب  سروان
 ماموران به طور نامحسوس تحت نظره...امکان نداره اونجا رفته باشه... 
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 ... ستیتنها در اون مکان ن ی: من مطمعنم در اصلمن

 

 

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

 

 #پارت_پنجاه و سوم 

 

و الغر   دهیتک یها نشستم...دختر   زیاز م یکی زندان شدم و به سمت مکان مالقات رفتم...پشت وارد
که  کمیبه من زل زده بود...  شهی رو برداشتم.  از پشت ش یمن نشست... گوش  یاومد جلو و روبه رو

 شد... یشد اشک از چشماش جار  قیدق

 

 دا ی: ش...شصنم

 

 دختر صنم باشه...اما... نینداشت ا امکان

 

 : سالم من

 

 ؟یکرد دامیپ  ی: چجور صنم
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...چرا انقدر  ؟یسر خودت آورد  ییبال یشدم و اطالعاتتو از همکارام گرفتم...صنم؛ چ سی من پل: من
 ؟ یالغر شد

 

 کنم؟...نشستم عمرم بگذره کاری : چصنم

 

 : حکمت چند ساله؟من

 

 خوبه؟ نیمت دایسال...ش  ۸: صنم

 

 ؟ی: هنوزم دوسش دار من

 

 االن... نمشیب ی: دلم واسش تنگ شده...اونموقع ها دلم خوش بود حداقل از دور مصنم

 

 منم دلم برات تنگ شده...  ؟ییکجا نمیبغض اومد سراغم...مت  بازم

 

 شده؟  یز یتو رو خدا بگو... چ دای...ش؟ یکنی م هی: چرا گرصنم

 

 کنم...  گرفتم بحثو عوض می...پس تصمشدی که هست بدتر م  ینی حالش از ا گفتمیم اگه
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 اونجا  میکه همه با هم رفت ی...اون شب بهار ادتهیرو  یمی: صنم؛ اون گاراژ قد من

 

 ؟یکه چ ادمهی آره  ؟یکن ی: چرا بحثو عوض مصنم

 

 هم داره؟ یا گهید یورود  ،ی: اون گاراژ بجز در اصلمن

 

 شده؟  یچ  یگی: اگه بگم مصنم

 

 بهم بکنه...  یبودم اما ممکن بود کمک خوب مردد

 

 گمی :.....خب....باشه ممن

 

  ی)....( داره که فقط چند نفر ازش خبر دارن منم اتفاقابونی...تو خین یزم  ریدر ز هی: صنم
 تو اون گاراژ...اونجا براشون امنه  رنی م رانیا انی مهمشون ب  یآدما ی...وقت دمیفهم

 

 ...خودشه...ــــولیا

 

 کجاست؟  نی...متی: نگفتصنم
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 رفت  نی...مت نی....متنی: متمن

 

 :ر...رفت؟ کجا رفت؟ صنم

 

 : بهشت من

 

 شمیم وونهیدارم د ؟یزن ی گفت: چرا واضح حرف نم هیگرفته بود...با همون گر شیگر

 

هارو نجات   یلیرفت و جون خ نی...اما متگمی...سر فرصت برات مهی: داستانش طوالن من
 داد...اعضاشو اهدا کردند...

 

 و من باز هم خاطرات برام زنده شده بود....  کردیشوک نگام م  با

 

 

 

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

 

 #پارت_پنجاه و چهارم 
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رو   ینی زم  ریکه من اون راه ز م یاومده بود یات یهام و چند تا گروه عمل یبه اتفاق هم گروه امشب
کوچه  هیتو  میکه صنم گفته بود شد یابون ی آغاز کنن...وارد اون خ اتویم عملنشونشون بدم و اونا ه

و   ادهیپشروع بشه...همه  نجایاز ا زدمی ...حدس ممیهم نبود توقف کرد یو خلوت که مسکون  کیبار
از شاخهاش شکسته بود...رفتم جلو  یکیدرخت تنومند تو کوچه بود که  هی...م یمشغول جستجو شد
 دستمو زخم کرد...َاه غشی شاخه بزرگ رو بردارم که تدست بردم تا اون 

 

 د؟ یخرسند: خوب  سروان

 

 ست ین  یز ی: چمن

 

 دارم یکنار خودم برش م دیبر شهی خرسند: اگه م سروان

 

  یز یانداختم جز خاک چ رشینگاه به ز هیکنار که رفت جلو و با چند تا لگد کنارش زد... رفتم
پام بود رو با پا محکم پرت کردم    یکه جلو یک یکجاست؟ با حرس سنگ کوچ یعنیخدا  ینبود...وا

 توجهمو جلب کرد... یبرخورد سنگ با جسم آهن یسمت اونجا که صدا

 

 خودش باشه   کنمی خرسند: فکر م سروان

 

 شد... دایداشت پ  یدر فلز  هیکه  کی کانال کوچ هیخاک کنار زد و  یشد و با دست مقدار  خم

 

 دی قفلو بشکن  نیا نیایخرسند رو به اون چند نفر کرد و گفت: ب سروان
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 د؟یکرد داشیتند تند اومد جلو و گفت: پ سرهنگ

 

 نبودم یخرسند: من کاره ا سروان

 

 بود ی شغل موفق خواه نیقطعا تو ا دونستمیدخترم...م نی: آفرسرهنگ

 

بشن   ریراه فرار کنن دستگ نیکه اگه خواستن از ا نجایا دی دو نفر رو بزار یک ی: ممنون قربان...بهتره من
 شروع بشه.  اتیعمل یو از در اصل 

 

 خطرناکه  ن یداخل ماش دیخرسند: بهتره شما بر سروان

 

چون به مامان  رمیاشکال نداره جلو نم  ی...ولستمیناراحت شدم آخه مگه منم همکارشون ن راستش
 قول دادم مراقب خودم باشم... یمهر 

 

  نیمت داد که همشون اسلحه هاشونو در آوردن و به سمت گاراژ رفتن منم به ماشعال هی سرهنگ
 دادم و مشغول تماشا شدم...  هیتک
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  ************************ 

 

 

 رمان از زبان پرهام:  ادامه

 

هم شده بود...با   شتریکه وارد اتاق جلسه شده بودم ب یداشتم و از لحظه ا یب یعج   یلیحس خ  امروز
 دیو منتظر سرهنگ و عضو جد  میجلسه نشسته بود  زی( پشت م ی) سرگرد ساجد نیمحمد ام

 ...میبود  پمونیاک

 

 : چته؟ نیام محمد

 

 امروز چمه  دونمی...واقعا نم دونمی: نممن

 

 ی: قرصاتو خوردنیام محمد

 

 داره؟ ی : آره بابا...چه ربطمن

 

 بوط به قلبت باشه نکرده مر  ییخدا دی : گفتم شانیام محمد

 

 زنه ی...قلبم تند تند مدونمی: نممن
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 ...یدکتر؟...داداش کار دست خودت ند میبر یخوای: م نیام محمد

 

 نم یبب ریآب دستم داد و گفت: بگ وانیل هیدوستم بود.... نیبهتر نیام محمد

 

 ست ین یز ی: نگران نباش چمن

 

 دکتر  میری : مگه دست خودته؟ بعد از جلسه حتما منیام محمد

 

دختر جوون که لباس فرم تنش بود   هیدر اومد و پشت بندش سرهنگ و  یتقه  یخوردم که صدا آبو
 وارد شدن...

 

 تونهیم ی حس مبهم چ نیکه ا  کردمی تو دهنم...واقعا تعحب م ومدیقلبم داشت م زدیحرف م  یوقت
 ... کنامهی هست مربوط به ستوان ن یهرچ دونستمیم نویباشه؟!؟!؟!...فقط ا

 

 

 

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

 

 #پارت_پنجاه و پنجم 
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کرده تا بهش دست   داش یپ کنامی ستوان ن نکهیاصال حواسم به اون شاخه درخت نبود اما مثل ا خودم
باشه...بازم اون حس اومد سراغم و منو به  دهیدستشو بر زدمیعقب حدس م د یدستشو کش عیزد سر

 کشوند...  کنامی سمت ستوان ن

 

 د؟ ی: خوبمن

 

 ست ین  یز ی : چکنامین ستوان

 

...بهش  میشد اتیکرد وارد عمل دایرو پ یشانس، اون در مخف  دیهوش ذکاوت و شا ای نکهیاز ا بعد
 حرف من نبود بازم اون حس کنترولمو دست گرفته بود... نیفکر کنم ناراحت شد اما ا ادی گفتم جلو ن

 

آروم در   شونی ک ی...کردنی و اونجا رو محاصره م رفتنیگاراژ باال م واریآروم از د یل یخ  اتیعمل  یها بچه
  هیبود با   نگیکال پارک  شیکی....گاراژ دو تا بخش داشت که میبزرگو برامون باز کرد و ما هم وارد شد

وارد   نیو ام هنگخونه بزرگ داخلش بود....منو سر هی نبود  دیکه اصال تو د گش یاتاقک و بخش د
تحت   نجایدهنش و خطاب به اونها گفت: ا ی...سرهنگ بلند گو رو گرفت جلومیبخش دوم شد

 ...دیش  میتسل  عتری...لطفا هرچه سرسهیمحاصره پل

 

 ک یشل  ینکردن کس یرانداز یاما تا ت  دیدار ریآروم گفت: شما حق ت اتیعمل یرو به بچه ها و
 د؟ یدی...فهمکنهینم

 

 سر تکون دادند... دییبه نشانه تا همه
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 قصد خارج شدن نداره ی:،انگار کس نیام محمد

 

 داخل می :،بهتره خودمون برمن

 

ازشون نبود...آروم رفتم داخل و اسلحمو به حالت   یخبر  قهینفر رفتن داخل اما بعد از چند دق چند
دهنمو گرفت... با قنداق  یپارچه جلو  هینفر با  هیکه جلو رفته بودم  یفتم جلوم... کمگر یتدافع

 مدستمالو پاک کردم...فکر کن یشد....جا هوشیاسلحم زدم تو صورتش که دستشو برداشت و ب
رفتم  ع یشده بود...سر  هوشی تر ب ن ییپا کمیکه  دمی از بچه ها رو د یکیکنه... هوشمیب  خواستیم
اومدن  رونیداخل...اوناهم قصد ب میبهتره همه بر کنن یو رو به سرهنگ گفتم: دارن فرار م رونیب

 ندارن

 

 ؟یشد  می:تو چرا جنیام 

 

پشت بوم خونه داد زد:  یاز باال یک یتو  میبر نکهیندادم...سرهنگ بازم عالمت داد و قبل از ا جوابشو
 کشمشی م نیای اگه جلو ب

 

 ومدهین رونیب گهیکه بعد از ورود به خونه د اتیعمل یاز بچه ها یکی  قهیگذاشته بود رو شق اسلحشو
 ... هی ریبود...پس گروگان گ

 

 ... یش می: به نفعته که تسلسرهنگ
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...بگو همه اسلحه هاشونو بندازن ن؟ی خوای...مرهی بم نیا نیخـا ی : شما که نم  ـــــ
 ندارم ها...  یشوخ یمن با کس د؟یکن ی........چرا معتل ماالی...نیزم

 

محسنو آزاد   ینباشه وقت نجایا  یمحمود دیاصال شا م؟یرو بکن گهیکه م یکار   ستی: قربان بهتر ن من
 م یکنیکرد اقدام م

 

 باز هم عالمت داد که همه اسلحه هاشونو انداختن...  سرهنگ

 

شده  یر ی زدم و گفتم: گروگان گ میس یبودن ب  یکه پشت ساختمون مـواظب در مخف  ییبچه ها به
 ....مفهومه؟اد؟یاز دستتون بر م یکار  دینیاز وجود شما با خبر بشن...بب  دینبا دیحواستونو جمع کن

 

 ...ومدینم  ییصدا چیه اما

 

 : مــفــهــومــه؟من

 

 ... ستیدستشون ن میس یب نکهی...مثل انه

 

 ... دیدیانجام م گمویکه م  ی....زود...بعدش هم کار رونی ب دی....حاال همه برنی: آفر  ـــــ
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 ************************ 

 

 #پارت_پنجاه و ششم 

 

 :دایرمان از زبان ش  ادامه

 

رو   هوشیبازه و اون دو تا مامور هم ب  ین یزم  ریدر راه ز دمیبرگشتم د یبه در گاراژ بود وقت حواسم
فرار   یک یبا فاصله چند متر داره تو تار اهپوشیآدم س هی دمیدم که دافتادن...سر چرخون نیزم
نشونه   روتر بود...اون فرد  شرفتهیاز اون مامورا رو برداشتم چون اسلحشون پ یک ی...اسلحه کنهیم

  کیکردم اما بهش نخورد...فکر کنم متوجه من شد چون برگشت و شروع کرد به شل  کیگرفتم و شل
که تو   ییبه گوش کسا  کیشل یبود اسلحه هامون صدا خفه کن داشت و صدا  نیا شی کردن...خوب

اما   کردی م کی...اونم تند تند شل خوردی اما بهش نم کردمی م کی...منم تند تند شل دیرسی گاراژ بودن نم
کردم که افتاد رو   گهید کیشل  هی...دیدیشده بودم  و اون منو نم میخت قامن پشت شاخه در 

  کی...تو راه هم شلدنیبلند شد و لنگ لنگان شروع کرد به دو  عی...فکر کنم خورد بهش...اما سرنیزم
...با تمام  دافتا نی زم یبه سمتش انداختم که باز هم خورد به پاش و رو گهی د ریدونه ت هی...کردیم

  ری از دستاشو به ت یکی  عیکنه پامو گذاشتم رو اسلحش...سر کی و تا خواست به سمتم شل دمیتوان دو
واضح    یکی بهش انداختم...تو اون تار یبود  دستبند زدم...نگاه ختهیچراغ برق که المپش هم ر

 ی..از درد ناله ابودم. دهی...عکسشو از تو پرونده دیخودش بود...محمود یاما.... واااا دمشیدینم
از   یی....صدامیخوایرفتم تا به آمبوالنس زنگ بزنم ما اونو زنده م  نیبه سمت ماش عیکرد که سر

 افتاده بود بلند شد که توجهمو جلب کرد...  نیاز اون مامورا که رو زم یکی  میسیب

 

 ن؟ یهست ی:  معلوم هست کدوم گور صدا
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  ری رو دست گ یشدن...من محمود هوشیآشنا بود...رفتم جلو برش داشتم و گفتم: اونا ب  صداش
 ...دیتالش نکن  گهیکردم... د

 

 کنام؟ ی سکوت کرد و بعد گفت: ستوان ن  قهیدق چند

 

 : بله خودم هستم...اونجا چه خبره؟من

 

 گروگان گرفتن  نجایاز بچه ها رو ا یک ی...دیخبر کن روی : لطفا ن  ـــــ

 

 کنم ی االن خبر م نی: چشم هممن

 

 

 

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

 

 دهم فصل

 

 دهم فصل
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 رمان از زبان پرهام:  ادامه

 

  کنامی زرنگ باشه!!!....در گوش سرهنگ گفتم: قربان ستوان ن  نقدریدختر ا  نیا شدیباورم نم اصال
 کرده ریدستگ ویمحمود

 

 ؟ یتعجب نگام کرد و گفت: مطمئن با

 

 زدم...خودشون گفتن  میسی االن ب  نی: بله هممن

 

 شهیدختر حتما موفق م نیا دونستمی...از اولش هم مشهی: باورم نم سرهنگ

 

 نه؟؟؟  ست یدر گوش هم؟ انگار جون همکارتون براتون مهم ن نیکنی پچ پچ م ی: چ  ـــــ

 

 مهم نباشه  دیشا  میمقدار فکر کن هی دیزدم تا بشنوه: ما با  داد

 

 برسن....   روهای وقت تلف کنم تا ن خواستمیم

 

  ندازمی م نجایاز هم نویا نیاالف کن  نی...اگه بخوایچیکه ه نی...اگه گوش کردشمارمی: تا سه م  ـــــ
 ........دو.......کی....نییپا
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 د یبکن یکار  هی) همکار گروگان گرفته شده(: من زن و بچه دارم...جناب سرهنگ محسن

 

 ......می: دو و ن   ـــــ

 

اومد   یگلوله ا کیشل یتا خواست بگه سه صدا ؟؟؟ی....اما چه کار میبکن یکار   هی دیبا شهینم  نطوریا
کردم و به   یخونه رو ط  یپله ها  عیو پشت بندش محسن از حصار دستان اون مرد آزاد شد....سر

 .... زنهی اون مرد رو دسبند م ینفر داره دستا هی دمی ...دمیدیپشت بوم رس

 

 ؟ ی: خوبمن

 

 : بله قربان خداروشکر محسن

 

بهش زدم...اگه   یکرده بود و لبخند کیانداختم که از دور به دست اون مرد شل  راندازیبه تک ت  ینگاه
 ...ومدیسر محسن م  ییخبر نکرده بود معلوم نبود چه بال  روی ن کنامیستوان ن

 

 

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

 

 رت_پنجاه و هفتم#پا 
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 :دایرمان از زبان ش  ادامه

 

  ژنیاز ب ی سرگرد ساجد ییبازجو دنیمشغول د وتریسرهنگ و سروان خرسند نشسته و تو کامپ من،
 ....میبود یمحمود

 

 ....نه؟یقصد حرف زدن ندار  نکهی : مثل ایساجد سرگرد

 

رو ترک کرد و درو محکم به هم    ییرو فشار داد که اتاق بازجو یدکمه احضار سرگرد ساجد سرهنگ
 ... دیکوب

 

 ومد ی...باالخره به حرف مدیدادی: قربان اجازه میساجد سرگرد

 

 ....سروان خرسند؛...شما برو تالشتو بکن شهی: به روش خشونت نم سرهنگ

 

 خرسند: چشم قربان  سروان

 

  یبهتره هرچ یمحمود یت و گفت: خب آقانشس یمحمود یرفت....جلو ییبه سمت اتاق بازحو و
 ...دیبگ  دیدونیم
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 ندارم که بگم یز ی...من چ دی: دست از سرم بردار یمحمود

 

 ؟ یترسیم  یخرسند: از چ  سروان

 

  ی اگه کمک کن ی...ولستیکه جرمت کمتر از اعدام ن یدونیکرده بود که سروان خرسند گفت: م سکوت
کمکت؟...اگه  ادیم ستیرع  ایاون دن ی....اگه اعدام بشگم؟یم یچ یفهم ی...مدنیم فیحتما بهت تخف

 کردن به ما بگو...هوم؟ دتیتحد

 

 : من وفادارم  یمحمود

 

تا االن   یدونی...م؟ییآدما نیهمچ  هیخرسند: هه...وفا؟....ارزش جونتو داره؟...اونم وفا به  سروان
 یهمراهتونه؟...هرچ شهیه ها همآه تمام اون خوانواد  یدون یشما چند نفر نابود شدن؟ م یبخاطر کارا

 بگو....  یدونیم

 

 ...من بدلشمگستیکس د ی چون محمود دونمینم یز ی : من چیمحمود

 

 ؟ یخرسند: چــــــ سروان

 

 تا اوضاعو چک کنم... رانیخودش فرستاده ا ی: منو جایمحمود
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نشه جرمش   دایپ یباورم کردم تا خود محمود رمیمن باور کنم؟....اصال گ یخرسند: انتظار دار  سروان
 گردن توئه...

 

 عدالت شما؟  نهیا  ؟یچ یعن ی: یمحمود

 

 بگو...زود باش  یدون یم ی....هرچ یکن ی م میعصبان یخرسند: دار  سروان

 

  هیهم قراره بعدش  سیکه رع دونمیم نوی...فقط ارانیا اد یب گهی: کامران قراره تا چند ماه د یمحمود
 ....دونمینم یز یچ گهی...بخدا دنیسر بزنه...هم

 

 ؟ یقرار بود چک کن  ویخرسند: چه اوضاع سروان

 

  ریکه دستگ ییمطمئن بشه که رابط هاش همونان...همونا خواستیم ژنی : گاراژ....آقا بیمحمود
اون همکارتون زده شل و پلم کرده االنم که شما ول   نی دست از سر من بردار گهی...خواهشا دنیکرد
 ن یستیکن ن

 

 بهم کرد که گفتم: مجبور بودم  ینگاه سرهنگ

 

 کرد ی فرار م دی: اشکال نداره اون نباسرهنگ
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 شه  دایپ یاصل  یحقت بود...فقط دعا کن محمود نایاز ا شتریخرسند: ب سروان

 

 خارج شد....  ییاز اتاق بازجو و

 

 نشد  بمونینص یادیز  زیخرسند: چ  سروان

 

 سرنخ باشه ن یبهتر تونهیم یوسفیکامران  یر ی : به نظر من دستگمن

 

 ...ادی قراره ب  یک میدون ینم قایدق ی...ما حت میاری ب رش یگ م یکه بتون هی: بله اون در صورتیساجد سرگرد

 

 برامون روشن نکردن....  یراه چی شد که اوناهم ه ییهم که تو گاراژ بودن بازجو یا گهیچند نفر د از

 

 

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

 

 #پارت_پنجاه و هشتم

 

 رمان از زبان پرهام:  ادامه
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اومده باشه و ما خبر   دیشا ای م،یدی نرس یا جهی اما تا حاال به نت میچند ماهه که منتظر ورود کامران االن
 ....ادینم یاون که قانون میندار

 

 : پرهام....پرهام....مامان

 

 جانم :من

 

 ....کنهی تو؟ مامان دو ساعته داره صدات م یی: کجاای پرن

 

 د ییحواسم نبود...خب بفرما  دی: ببخشمن

 

 ؟یر ی بگ یفردا مرخص شهی: ممامان

 

 : چرا؟ من

 

 ی گفتم تو هم باش میری بگ یل یفام یمهمون هی خوامی : ممامان

 

 نداشته باشم...چشم تی : اگه مامورمن
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 ی دار  تیمامور شهی: پسرم تو که همبابا 

 

 به چه مناسبته؟ یمهمون  یمامان نگفت ی....ولفمهی کنم؟ وظ  کار ی : چمن

 

 شهینم گهیمحرمه و د گهی...آخه چند روز دینجور ی : هممامان

 

 شد  رمی من برم د  گهی: آها.... خب دمن

 

 ؟ یرسونی : داداش منم مای پرن

 

 : بدو آماده شو من

 

 ام ی: چشم االن مای پرن

 

 

 

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

 

 



 کن  یبعدازمن زندگ

230 
 

 ه؟ ی: داداش خبرای پرن

 

 ؟ ی: چمن

 

 نا ی تو فکر و ا یر ی: م ای پرن

 

 ؟ ی: نه بابا چه خبر من

 

 تو فکر  یر ی نم یخودیب شناسمیمن تو رو م چکس؟ یه یعن ی: واقعِا واقعا؟ ای پرن

 

 جوجو کوچولو  ومدهی به تو ن  زایچ نی: فکر پروندس...بعدشم امن

 

 سالمه ها ۲۲جوجو کوچولو؟   ی: ِاهههه باز گفت ای پرن

 

 لذت بخش بود برام....  ای....واقعا حرص دادن پرنخوردیحرص م شتریکه ب  دمیخند

 

 : تو رو خدا بگو ای پرن

 

 : حاال...من
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 شناسمش؟ یمن م ه؟یگفتم؟ جون من بگو ک  یدی) با ذوق(: دای پرن

 

 ی شناسی: نه شما نممن

 

 خب؟  هی: ک ای پرن

 

 گم ی: هر وقت مطمئن شدم بهت ممن

 

 ... گهی) ناراحت(: چرا؟...بگو دای پرن

 

 عشق باشه  دمیدرصد احتمال م هی...حسم مبهمه...حاال ای پرن یدون ی: ممن

 

 ه؟ ی: ک ای پرن

 

 : همکارم من

 

 ه؟ی: واقعا؟...خوشگله؟...اسمش چای پرن
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   دایکردم و گفتم: ش دییبا سر تا حرفشو

 

 شه یمامان چقدر خوشحال م ی: واااای پرن

 

 ...خب؟ یگ ینم  ی: فعال به کسمن

 

 ...قول؟ ینزار  خبری که منو ب یبه شرط ی: باشه...ول ای پرن

 

 میدی خانوم رس  یآج نیی: باشه... قول....برو پامن

 

 : قربونت برم...خداحافظ  ای پرن

 

 م؟ یما خواهر بردار دوننیو گفتم: ملت م  دمیماچ آبدار رو گونم کاشت...خند هی و

 

 یفکر کنن...داداش خودم خوانی ) با خنده(: ولشون کن بزار هرجور مای پرن

 

 

 

 ************************ 
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 #پارت_پنجاه و نهم 

 

 :دایرمان از زبان ش  ادامه

 

 ....دمیروش کش یو دست  ختمیقبر ر یرو گالبو

 

خوابم؟...به خدا هر شب به   یای معرفت...چرا نم  یب  ایکن ی از ما نم یادی...؟ی... خوبنم؛ی: سالم متمن
 نویا ی ...کمه؟...ولدمتیساله ند ۴دلم واست تنگ شده... خب  یلی... خخوابم یتو م دنید دیام
جاتو   تونهینم  چکسیو ه شهیاز عشقم به تو کم نم یهم زنده باشم ذره ا گهیاگه صد سال د  دونمیم

...اون عامل تمام  میکن ریکامرانو دستگ می....دعا کن...دعا کن حداقل بتون نمیواسم پر کنه...دعا کن مت
 ...راستیتو گ یمنه...دعا کن....دعا یها یبدبخت

 

 بارون... یاومد و پشت بندش قطره ها یدیشد باد

 

 ...و باز هم بغض و اشک....زیی: بازم بارون...بازم پامن

 

 نمی نتومو تکوندم: خداحافظ متو ما پاشدم
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امام رضا )ع( مشخص بود...از دور   ییکه راه رفتم از دور گنبد طال یبه سمت حرم روانه شدم...کم و
  نیبود...دل منم که به شدت گرفته...ا هیگر یگذاشتم تو گوشم چون هوا، هوا  مویسالم دادم. هنذفر

 ...کردیحالمو وصف م  شهیدوست داشتم چون هم یلیآهنگو خ

 

 

  وفتمی تو م ادی یوقت

 

 ررررره ی هم تو هر نفـــــــس بغضم بگ دیبا

 

 رم یبگ  یفراموش من

 

 ررررره ینم  ادمیهمه خاطره رووووو  اون

 

 ررررره ینم

 

 جا با توام عشقم   همه

 

 شــــــــهیواسه هم ی جا کنارمـــــــ همه

 

  ــــمیکه باش ای دن یهرجا
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 شـــــهیکه حسمون به هـــــــم عوض نم ما

 

 شــــــــهینم

 

 ی دوِست دارم هرجا باشــــ یدونیم

 

   یاز من اگه جدا ش  یحت

 

 گــــامه هیبغضت تو صدامه و عشقت تنها تک  بازم

 

 یدارم آرزومـــــ دوِست

 

 یرو به رومـــــــ  رمیم  هرجا

 

 با تو، عاشقونـــه حسم

 

 نشونــــــــــــــه ست هیحال من،  نیا تو
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♬♪♬♪♬♪♬ 

 

 ندارم   یکه زندگ من

 

 ـــــــــست یمن درد نبــــــــودن تو کم ن واسه

 

 زنده موندم امــــــــا آره

 

 ــــــــست ینکردنـــــــــم دست خودم ن   یزندگ

 

 ــــــــست یخودم ن  دست

 

 یاز خودت بپرســـــــ دیشا

 

 شــــــه یچــــــرا آدم نم وونتید عشق

 

 همه ســـــال نیا یبد چرا

 

 شــــــهیشب به تو حــــــسم کم نم کی یحت
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 ــــــــشــــــهینم

 

ـ  آخه  ی دوِست دارم هرجا باشـــ

 

   یاز من اگه جدا ش  یحت

 

 گــــامه هیبغضت تو صدامه و عشقت تنها تک  بازم

 

 یدارم آرزومـــــ دوِست

 

 یرومـــــــرو به   رمیم  هرجا

 

 با تو، عاشقونـــه حسم

 

 نشونــــــــــــــه ست هیحال من،  نیا تو

 

 ی دوِست دارم هرجا باشــــ یدونیم
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   یاز من اگه جدا ش  یحت

 

 گــــامه هیبغضت تو صدامه و عشقت تنها تک  بازم

 

 یدارم آرزومـــــ دوِست

 

 یرو به رومـــــــ  رمیم  هرجا

 

 با تو، عاشقونـــه حسم

 

 نشونــــــــــــــه ست هیحال من،  نیا تو

 

 

 ( نی ) عاشقانه /  فرزاد فرز

 

 د یآهنگو حتما گوش بد نیا کنمیم شنهادیپ دوستان

 

 #پارت_شصتم
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  وونیا یگوشه رو به رو هی یشلوغ بود به سخت یل یقصد داشتم تا صبح حرم بمونم....حرم خ  امشب
 بود... یزنگ خورد مامان مهر  میدم و نشستم...گوشکر  دایخودم پ یطال برا

 

 ؟ ی....خوبی : سالم مامان مهر من

 

 چقدر شلوغه؟  ؟یی ...کجا؟ی : سالم دخترم تو خوبی مهر  مامان

 

 : حرمممن

 

 رم یمادر گفتم احوالتو بگ یچی : آها...هی مهر  مامان

 

 زدم یزنگ م  دی: خوبم...شرمنده من بامن

 

 ؟یندار  ی: دشمنت شرمنده...تو هم سرت شلوغه.. خب مادر کار ی مهر  مامان

 

 رفته کربال(... خداحافظ  هیبرسون)چند وقت نی: نه...سالم منو به آقا امام حس من

 

 : باشه مادر... خداحافظ...ف ی مهر  مامان
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  یو با صدا  رمی خودمو بگ ی...نمتونستم جلوکردیم شتری منو ب هیگر نیو ا شدی حرم دعا پخش م تو
 ...هیگر ریند زدم زبل

 

 ه یاومد جلو و گفت: تاله ِتال ِدل یدختر کوچولو ناز که معلوم بود تازه پا گرفته تو اون شلوغ هی
 ( ؟ یکنیم هی ) خاله چرا گر؟یتونیم

 

 نمت ی بب ا ی ...بزمیعز یچی بهش زدم و گفتم: ه یلبخند

 

 ه؟ ی...اسمت چیگرفتم و گفتم: تو چقدر خوشگل دستاشو

 

 نا یی: سا  ـــــ

 

 نا؟ ی : سارمن

 

 نا یی: نه سا  ـــــ

 

 خانوم...مامانت کو؟  نای: آها...سامن

 

 دونم ی: نم  ـــــ
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بود با   ییبه طال  لیمتما ییآشنا بود...موهاش خرما  یلیچشماش خ  یکنم گم شده بود...ول فکر
 یکجا بود گفت: هیرو بغل کرد و با گر نایاومد جلو و سا یخانم هیروشن..... یقهوه ا یچشما

 ؟ یشیمامان؟...چرا از کنارم بلند م

 

 ...اما صداش...دمشیدی جلو صورتش افتاده بود و درست نم  چادرش

 

 اون خانومه بودم(  شی اون تانومه بودم) مامان پ  تی : مامان پنایسا

 

 : کدوم؟   ـــــ

 

 به من اشاره کرد که مادرش برگشت و...  نایسا

 

 انا ی : ک...کمن

 

 ؟ ی...خودتدای: ش انا یک

 

 ...میبغل کرد گرویمحکم همد و

 

 م؟ی چقدر دنبالت گشت یدونیم ؟ی: کجا بودانا یک
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 ...کردمی م هیمن فقط گر یول

 

 کنم... تدا یکاش زودتر پ کردم یاالن داشتم دعا م نی(: قربونت برم امام رضا...همه ی) با گرانایک

 

 ی ...دست گذاشت رو صورتم و گفت: چقدر خوشگل تر شدمیهم جدا شد از

 

 خودته؟...چند وقتشه؟  ین  ی...ن نای: سامن

 

 ...باز کجا رفت؟ نایسالشه...سا کی: آره...انا یک

 

 منه شی : پ  ـــــ

 

 ...دمیچرخوندم طرف صدا که د سرمو

 

 ؟ ی: استاد نور من

 

 خودشه گهی: آره دانا یک

 

 ؟ یازدواج کرد ی: تو با استاد نور من
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 : اوهوم انا یک

 

 گفتم یدیبغلش کردم و گفتم: د  بازم

 

 ؟ ی: چانا یک

 

 ی دونی: خودت ممن

 

 ها  ی بگ ازیتا پ ریبرام از س  ینیبش دی...باگهیداد  منم قبول کردم د  شنهادی: خودش پ انا یک

 

 : باشهمن

 

 کنام؟ ی اومد جلو تر و گفت: خانم ن ینور  استاد

 

 : سالم من

 

 کردم  دایرو پ  دایباالخره ش نی: احمد بب انا یک
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 ********************* 

 

 کمی #پارت_شصت و 

 

بود که   یو بعدش با هزار اصرار آوردمشون خونه خودم چون شب اول  میشب تا سحر حرم موند اون
  نیتلخ ا یرو به روم تو اتاق نشسته بود و من ماجراها  انایمشهد اومده بودن و هتل نگرفته بودن....ک

گرفته  میگرتموم شد با اشک بغلم کرد و من تو بغلش   یوقت  کردمیم  فیسالو با آه و سوز براش تعر ۴
 بود...

 

 تو...فدات شم...  یدی: قربونت بشم...چقدر زجر کشانا یک

 

 از آغوشش جدا کردم و گفتم: خودتو ناراحت نکن...گذشت  خودمو

 

 ؟یدادیجواب نم  تویپاک کرد و گفت: چرا گوش اشکامو

 

رو هم فرستادم   یدختر خانم رسول   ن،ینازن  یراست ؟یدادیکرده...تو چرا جواب نم ری تغ مکارتمی: سمن
 ن یکرد یاسباب کش گفتیدر خونتون م
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  ی...وقتمیکنم...خونمون هم فروخت  دشیکردم نشد تجد یسوخت...المصب هرکار  مکارتمی: سانا یک
شماره هم گذاشتم  هی یمونو گرفته حدس زدم تو باش یپ  یکی بود گفت  دهیخونمونو خر یکس
 ی بهم زنگ بزن  یکه اگه بازم اومد ششونیپ

 

 تهران نرفتم...سرم شلوغ بود...و  گهی: از اون زمان دمن

 

 ؟ یت: انتقام گرفانا یک

 

 رم یگیشدم...دارم م سی : پلمن

 

 !!!! ن ی: واقعـــا؟...آفرانا یک

 

 ...شرمنده کردمی م  دایتا تو رو هم زودتر پ  زدمیتهران سر م دی من بود با ری : تقصمن

 

 م یکن دایپ  گرویبوده تو حرم امام رضا همد نی ا ری ...تقدزم؟ی عز هیچه حرف نی: نه بابا اانا یک

 

 شرکت بابام در چه حاله...   نمینرفتم بب یبار سر مزار پدر و مادرم رفتم....حت  هی: به خدا فقط من

 

 ش؟ یشناس یآدم که خوب نم هیدست  یشرکتو داد  ی: تو چطور انا یک
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 : چطور؟ من

 

واسه تو   یچی ه شدی: همون سال اول رفت خارج و شرکتو ول کرد...اگه شرکت ورشکست مانا یک
 موند ینم

 

 ؟ یدونیرو از کجا م   نای: تو امن

 

کرده بودن با عمو مسعود  سی... از همون زمان که پدر و مادرت تازه شرکتو تاسدونستی: بابام مانا یک
 بودن  قی( رفدای) پدر ش امرزیخدا ب

 

 : آره خب من

 

به باد بره خودش هم معتقد بود سرش شلوغه و  قش یرف  یزحمتا خواستی: بابام دلش نمانا یک
براش شرط گذاشت که   میاحمد اومد خواستگار یوقت نی اونجا رو اداره کنه واسه هم یبه خوب تونهینم
بود تا   ریمد یمدت ب  هیچون شرکت  یانجام بده و احمد هم قبول کرد...ول یشرکتو به خوب  تیریمد
  ادیز ی ل یبود که طلباشون خ  نیا شیشدن اما خوب   دایپ یادی ز یرفت و طلبکارا  یورشکستگ مرز

  گفتی...سند خونتون در دسترس بود  اما بابام ماردیمل ۲داشت...حدود   ازین یاد یبه پول ز  ینبود...ول
خونه  هی اونجا به فروش بره...خونه خودمونو فروخت و  خوادینداشته باشه دلم نم تی رضا  دایتا ش

 ها تمام و کمال پرداخت شد...  یکوچکتر گرفت اما به جاش بده 

 

حقوق منم به موقع  کنهیاونجا رو اداره م یقاسم کردم ی همه مدت فکر م  نیخدا من ا ی: وامن
 کنم ی م تی....حتما ازش شکا دی....واقعا منو شرمنده کردی...وااااکنهی پرداخت م
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رو هم ولش کن ارزش   یدر و مادرت بود و حق تو...قاسم: شرمنده کدومه؟ در ضمن اون حقوق پانا یک
 نداره

 

 بگم.... ی چ  دونمی: واقعا نممن

 

 یی : تو هم برام مثل آتوساانا یک

 

 آتوسا خوبه؟ خاله زهره و عمو فرهاد همه خوبن؟  ی: راستمن

 

 شن یخوشحال م  یلیکردم خ  داتی: آره خداروشکر همه خوبن...اگه بفهمن پانا یک

 

 : منم دلم براشون تنگ شدهمن

 

خاله و مادر   هیبود و خاله زهره و عمو فرهاد هم پدر و مادرش...من فقط   انایخواهر کوچکتر ک  آتوسا
االن هم فکر نکنم از ما خبر   یحت  میو ندار میباهاشون رفت و آمد نداشت ادیبزرگ دارم که خارجن و ز

بودم   کیکوچ  یلیت شدن ...اون موقع ها که خداشته باشن پدرمم تک فرزند بود و پدر و مادرش فو 
 هیسرکار و ما  رفتی و خودش با بابام م زاشتیبودن م مونیکه همسا نایا انایمامانم منو خونه ک 

 ...میبا هم بود شهیهم یاز همون نوزاد  ییجورا

 

 دانشگاه هم درس بده؟  رسهی : آقا احمد ممن
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 هم داره ی: آره بابا وقت اضافانا یک

 

 ها  هیو گفت: استاد نور دیخند بعد

 

 ...ها؟یمن گفت ی...نگو که بهش از حرفاانایک ی: وامن

 

 ... دیخندیم فقط

 

 : آبروم رفته که...من

 

منم گفتم از درست   ستین  ایدن نی دوستت همش سر کالس من تو ا گفتی: خودش سوال کرد مانا یک
 و نحوه درس دادنت متنفره 

 

 ؟ یخدا...چرا گفت  ی: امن

 

 : حقتهانا یک
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 ************************ 

 

 ازدهمی فصل

 

 ازدهمی فصل

 

 #پارت_شصت و دوم 

 

 ازتون ممنونم نیشرکت بابامو سر پا نگه داشت نکهی: آقا احمد واقعا بابت امن

 

 د؟ یخونیدرس م ی بود....راست فهیوظ  کنمی احمد: خواهش م آقا

 

 شدم  سیو گفتم: نه اون درسو...پل دمیخند

 

 باال... دی از تعجب پر ابروهاش

 

 شد پس؟  یچ دیخوندیم  وتریکامپ یاحمد: چطور؟ شما که مهندس آقا
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 کنن ی م فیجان بعدا براتون تعر  انای: حاال اون ماجرا داره کمن

 

 ...نه؟ومدیاحمد: معلوم بود...آخه اون درس اصال به شما نم  آقا

 

 ؟یتو درستو ادامه داد  انا؛ی ک  ی...راستومدیش خوشم نم: آره اصال ازمن

 

 ...وترنیخانوم مهندس کامپ   انایاحمد: بلــه...ک آقا

 

 ن ی...آفریشیم یکاره ا هی دونستمی: ممن

 

... دارم واسه فوق سانسمیرشته...البته تازه هنوز ل نیا یکه من کردم پا ی: اون همه خرخون انا یک
 خونم یم

 

 ؟یر ی ...سر کار هم م؟یدرس هم بخون ستیبچه سختت ن  نی: با امن

 

 حرفا.. نیو ا  ی...برنامه ساز کنمیکار م   یحیتفر وتریمن ماهه....تو خونه با کامپ  ینای : نه بابا...ساانا یک

 

عشق  نیا یبغلش...واقعا تماشا  دیبا عروسکش بود، پر  یکه مشغول باز  نایدستاشو باز کرد و سا بعد
 مادر به فرزندش لذت داشت...
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 (؟ی تو منو دوست دار  دای ) خاله ش؟یتو منو دوس دال دای: تاله تنایسا

 

....معلومه که ینیری خدا تو چه ش ینتونستم تحمل کنم پاشدم و محکم بغلش کردم و گفتم: وا گهید
 دوستت دارم خوشگل خاله 

 

 دونه؟یگفتم: اسم منو از کجا م  انایرو به ک بعد

 

 تا مطمئن بشه بچم  دیدوست داره االن پرس یل یخ دایمنم گفتم خاله ش دهی: عکستو هزارن بار دانا یک

 

 : فدات شم قربونت برم... من

 

رو دادم بغل مامانش و   نایبلند شد...سا فونیآ یکه صدا رفتمی م نایقربون صدقه سا نطوریهم داشتم
 مشخص نبود...  یکس  ریرفتم...تو تصو فونی به سمت آ

 

 ه؟ یک: من

 

 : منم مادر درو باز کن   ـــــ

 

 د یخوش اومد ی : سالم مامان مهر من
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 ...ستادمیدر واحد ا یبراش باز کردم و جلو درو

 

 بود؟ یک دای: ش انا یک

 

 ی : مامان مهر من

 

 که در باز شد خودمو پرت کردم تو بغلش...  نی...همستادیرو طبقه نهم ا   آسانسور

 

 چقدر دلم براتون تنگ شده بود!!!  یمامان مهر  ی: وااامن

 

 ی: دختر خفم کردی مهر  مامان

 

 سالم  کیجدا شدم که گفت: عل ازش

 

 !!! بفرما داخل یی: سالم کربالمن

 

 تعجب کرد... ی ل یمهمونام خ دنیخنده اومد داخل که از د با
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   ی.مامان مهر ..کنمی م ی: معرف من

 خانوم  نای...همسر محترمش آقا احمد و دختر کوچولو نازشون سا زمی دوست عز انایک یمامان مهر  و

 

آوردم   یینشست...منم براشون چا شونییهم رو مبل رو به رو یبه هم سالم کردن و مامان مهر  همه
 و کنارشون نشستم...

 

 ... دیکرد دایدخترم...خوشحالم که باالخره همو پ کردیم  ادتی یل یخ  دای: شی مهر  مامان

 

 : منم واقعا خوشحالم...انا یک

 

 

 

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

 

 #پارت_شصت و سوم 

 

روز موند و    کی یکنم...مامان مهر  یدگی گرفتم تا راحت تر به مهمونام رس یچند روز مرخص  نیا تو
  دیبا گفتیاصرار کردم بمونه اما م یلیخ  نکهیبزنه و روستا راحت تره با ا یگفت که فقط اومده سر 

خوشحال    یلیهم حرف زدم که اونا هم خ انای مهمونات راحت باشن و رفت...با خوانواده ک
 . موضوع ناراحتم... نیبرگردن تهران و من واقعا از ا نایا انای ...امروز قراره کندشد
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 تا پروازشون برسه...  میتو فرودگاه بود االن

 

 د؟ یبمون شتر یب شهی: خب نممن

 

 هفته بود  کیفقط  میاحمد: مرخص آقا

 

 کردم  دایرو پ  انای: من تازه کمن

 

 تهران؟  یا ی تو ب شهیخب...نم  ی...ول میبمون  شتری: بخدا منم دوست دارم بانا یک

 

 ... شهی نم نجاستی: کارم امن

 

 که ی....نزدمیزن یسر م گهیاحمد: اشکال نداره...زود به زود به همد آقا

 

 به مقصد تهران.... ۷۴۳محترم پرواز شماره  نی) تو فرودگاه پخش شد(: مسافر ـــــ

 

 میاحمد: پروازمـونو اعالم کردند...بر آقا

 

 ها!!!!... یبا اشک دستامو گرفت و گفت: قربونت برم غصه نخور   انایک
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 کرد...بعد بغلم  و

 

 شهی: دلم براتون تنگ م من

 

 ...خب؟ ایتو ب ندفعهیا شاالی: اانا یک

 

 : باشهمن

 

 رو بغل کردم.....  نا ی جدا شدم و سا ازش

 

 خونمون؟  یای: تاله منایسا

 

 ...دمشیپاک کردم و بوس اشکامو

 

 خوشگل خاله...   امی: معلومه که ممن

 

 میزحمت داد گهید د یکه آقا احمد گفت: ببخش انایبغل ک دادمش
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 ...ه؟یچه حرف نی: نه بابا امن

 

 پروازشون بلند شد، به سمت اداره رفتم... یکردم و وقت ی همشون خداحافظ با

 

 

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

 

 #پارت_شصت و چهارم

 

 رمان از زبان پرهام:  ادامه

 

حس مبهم داره برام واضح   نیشم...انگار کم کم اواقعا نگران ادیهفته که اداره نم کی نیا تو
از   شویمرخص لیدل شدیحس باخبر بشه م نیاز ا یتا مطمئن نشم کس خواستی...اما دلم نمشهیم

...رو تختم دراز پرسمیحتما از سرهنگ م ادی اگه تا فردا ن یبود...ول عیضا یل ی سرهنگ بپرسم اما خ
 شده بودم...  رهی حرکت به سقف اتاق خ یبودم و ب  دهیکش

بود...خواهر دلسوز و  ایآورد...پرن رونی ب الی صورتم تکون خورد و منو از فکر و خ یجلو یدست
مامان  هی شب  یلیخ  یل یبا همون رنگ...خ یی و چشم و ابرو رهی ت ییخرما یبا موها یمهربونم...دختر 
 ؟ید ینخواب  نشست و گفت:داداش چرا وترمیکامپ زیم  یبود...رو صندل

 

 ساعت دو شبه ها... یدار ی: خوابم نبرد...تو چرا بمن
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 منم خوابم نبرد... ومدیهم نم  یی: چراغ اتاقت روشن بود صداای پرن

 

 خوابم یمن م ی: حواسم به چراغ نبود...برو بخواب آج من

 

 ...نه؟؟ییدای: تو فکر ش ای پرن

 

...... 

 

 ؟ یزن ی: خب چرا باهاش حرف نم ای پرن

 

..... 

 

 : پرهام ای پرن

 

 : بله من

 

 ؟ یگی...چرا بهش نمگمی: م ای پرن

 

 ستمی: هنوز مطمئن ن من
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 : چطور؟ ای پرن

 

نگرانم   یل یگرفته...خ یهفتس مرخص کی...االن شمی وقتا نگرانش م  یلی...خی: برام مبهمه...ولمن
 شمیم وونهیحس دارم د نیباشه...از درک ا  ضیمر ترسمیم

 

 بتونه کمکت کنه  دیها شا شناسمیروانشناس خوب م  هی: داداش ای پرن

 

 نشدم وونهیجام نشستم و گفتم: خداروشکر هنوز د سر

 

 روانشناس؟   شیپ  رنیها م وونهی: واه...مگه فقط دای پرن

 

 از تو بهتر؟   یها...ک یروز روانشناس بش  هی یخایتو م ی: نه خب...ناسالمت من

 

  ونیباشه که فرد راحتر مشکالتشو در م بهی بهتره غر شهی که بهش مراجعه م یمشاور  نکهی: اوال اای پرن
 غلط بهت بدم  ییراهنما ترسمیمن هنوز ترم دومم م ایبزاره ثان 

 

 ؟ یرفت ششیمگه تا حاال پ  ش؟ی شناس ی: حوصله ندارم...اصال تو از کجا ممن
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ور دستش اون  میکرده بود ما هم رفت ی رو بهش معرف : نه بابا...استادمون چند تا از دانشجو هاای پرن
 ...داداش توروخدا مامان نگرانته دادیو به ما آموزش م کردیم تی زیو

 

 بروز ندادم  یز ی : چرا؟...من که چمن

 

 گه ینکنه باز قلبش درد گرفته به ما نم  گفتی...میی: قشنگ تابلوای پرن

 

 نی: نه بابا...قلبم سالمه...قلب متمن

 

خوب    جهینت هی...به خدا کارش درسته مطمئنم ؟یر یم گهی: خدا رحمتش کنه...خب دای پرن
 ...جون من یر یگیم

 

 ...مطبش کجاست؟ رمی ...باشه میاصرار دار  نقدری: حاال که امن

 

 ...باشه؟دمیدانشگاه دنبالم مطبشو نشونت م ا یب  ۵: فردا ساعت ای پرن

 

 شه: با من

 

 ر ی : قربونت برم...پس من برم بخوابم شب بخای پرن
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 ر ی : شب به خمن

 

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

 

 #پارت_شصت و پنجم 

 

 گرفتم...  یانرژ  دنشیکه رفتم اداره خداروشکر اومده بود...واقعا از د امروز

 

هم  یمنش یتو....حت میراست رفت هینبود  یو چون کس میوارد مطب روانشناس شد ایهمراه پرن  به
 نبود....

 

 وارد شدم...   ایو بعد از پرن  میزد در

 

  شیهستم که چند وقت پ ییاز همون دانشجوها ی کی گفت: خانم دکتر من  ایکه پرن  میکرد سالم
 نجا یا میواسه آموزش اومد

 

 ....خانم خرسند؟ ادمهی: بله یصالح  خانم

 

  رونیب  رمیبردارم هستن...من فعال م شونی: بله...اای پرن
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 دین یبش دییخارج شد روانشناس گفت: بفرما   ایپرن یوقت

 

 کردم و نشستم... یتشکر 

 

 : خب... دکتر 

 

 بود که به اصرار خواهرم اومدم خدمت شما  ک یمشکل کوچ  هی: من

 

 د یفرمو پر کن  نی: آها...لطفا ادکتر 

 

دادم که گفت: خب آقا   لشی گرفتم و کاملش کردم مشخصات و شرح حال بود...تحو ازش
 د ییپرهام....بفرما

 

رو براش شرح   دهی...بهم دست مدای...همون.. شای کنام یستوان ن دنیاون احساساتو که با د همه
 دادم... 

 

 براتون مبهمه درسته؟  نی: گفتدکتر 

 

خورده.....راجع به    وندیو االن قلبتون پ دیداشت  یقلب یمار یب  نیفرم نوشت نیکردم که گفت: تو ا دییتا
   د؟یکه قلبشو به شما اهدا کرده چقدر اطالعات دار یاون شخص
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 دونمیازش ندارم... شغل و اسمشو فقط م یادی : خب... اطالعات زمن

 

 : اسمش؟  دکتر 

 

 ن ی: متمن

 

 مبهمه؟  ییجاها هیچرا احساساتتون  دیدونیداشتم... م ادیجور مراجعه کننده ها ز نی: از ادکتر 

 

 : نه من

 

 ...  دیبدون  شتریراجع به صاحب قلبتون ب   دی: شما بادکتر 

 

 حرفا رو بشنوم  نیا نجایا ومدمی.... خانم من ندونمی نم ادی: متاسفانه زمن

 

 ... هوم؟  دیخودتون عاشق شد  دی: شادکتر 

 

  شه یم نییباال و پا  شهی... اما هم دونمی: نممن
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  د؟یدار ی حس  نی... فقط به اون خانم همچ دیباور کن  نیخوای که خودتون نم  نهی: بله... بخاطر ادکتر 

 

 : بله من

 

 با اون احساسات مواجه شده باشن   یروز   کوبهیشما م نهیاون آقا که قلبشون تو س دی: شادکتر 

 

 سرمو بلند کردم و نگاش کردم....  عیسر

 

 ؟ یچ  یعنی: من

 

و خودتون   دیکه شما عاشق شد نهیهم ا شی کیو  نهیهم شی کی می: خب ما دو تا احتمال داردکتر 
 ...دیباورش کن دیخواینم

 

 دهیخانومو د دای: اون آقا ش من

 

 د؟ یدونی: واقعا؟...از کجا م دکتر 

 

..... 
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ولمون ....اگه احتمال ادیبدون  شتریو درباره گذشتشون ب دی: پس...بهتره با اون خانم صحبت کن دکتر 
اما مغزتون که هنوز با   کنهیدرست باشه...قلب شما اون احساساتو درک کرده و حاال اونا رو حس م

باعث حس   هجنگ عقل و قلبتونه ک  نیاونا رو به شما بفهمونه و ا تونهینم  ستی اون احساسات آشنا ن
  دیکن یسع نه اما شمل  ایهست  یحرفا علم  نیا دونمیو نم  ستین  ی...من رشتم پزشکشهیابهام م 
و راحت   د یشیمطمئنم آروم م ینطور یتا از جنگ دست بکشه...ا  دیمغزتون مشخص کن یبرا تویواقع

   دیریگیم میتر تصم 

 

 بوده باشه؟ دایعاشق ش  نیممکنه مت دیگیم  یعنی: من

 

 قا ی: دقدکتر 

 

 د ی: واقعا ممنونم...افکارمو برام روشن کردمن

 

 

 

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

 

 #پارت_شصت و ششم 

 

هم تموم شده بود...امروز اصال حواسم به کارم نبود همش با خودم کلنجار   یبود و ساعت کار  غروب
جمع کردم و از اتاقم   لموی...وساشهینم  ینطور یبگم...ا دی نه...اما باالخره که با ا یکه بهش بگم  رفتمیم
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زدم و گفتم:    یاتاق منه خارج شد....لبخند یاتاقش رو به رو هم که دایخارج شدم همون لحظه ش
 د یخسته نباش

 

 نی : ممنون...همچندایش

 

 رم؟ ی وقتتونو بگ قهیچند دق  تونمی: اممممم....ممن

 

 د یی...بفرماکنمیگفت: بله خواهش م دیترد با

 

 بمونه واسه بعد  دی: البته اگه فرصت ندارمن

 

 ... میکردی خروج از اداره صحبت هم م  نیح در

 

 د یی: راستش امروز حالم خوش نبود..اما اشکال نداره شما بفرما دایش

 

 شده؟  یز یگفتم: چ  ینگران  با

 

 شمیاستراحت کنم خوب م ستی: مهم ن دایش
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  نجایدارم و ا یو گفتم:صحبت مهم ستادمیا میدیکه رس نگیحوصلتو ندارم...به پارک   یعنی نیا خب
 د یری با من تماس بگ دیهر زمان فرصت داشت دیکن  ادداشتی...شماره منو ستین  یبمناس  یجا

 

 ۴فردا جمعست ساعت  ستی به شماره ن یاز ی نگام کرد و گفت: ن یجور  هی

 

 : کجا؟ من

 

 هرجا مناسب باشه دونمی: نمدایش

 

 : کافه ).....( خوبه؟ من

 

 ...با اجازهستین  ی: مشکلدایش

 

 لب گفتم: باالخره تونستم  ریو ز دمیکش ی قیرفت و سوار شد...نفس عم نشیسمت ماش به

 

 

 

 ************************ 
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 #پارت_شصت و هفتم 

 

 :دایرمان از زبان ش  ادامه

 

 کردیم  کاری خب چ دای...شدهی پررو پررو برگشته به من شماره م کنمیکرده من شمارشو قبول م فکر
 نداشتم... چکسو یکال حوصله ه  روزی....د؟یسی نوی ممردم  یاعصابت خورده چرا پا چاره؟یب

 با من داشته باشه؟...اوووووف......  تونهیم یسروان خرسند چه حرف مهم  یعنی

 .... گهید فهممیم  رمی هر حال م به

برداشتم و  یخاکستر  یکوچولو  فیک هیو  یمشک  یکتون ،یخوشگل، شال مشک  یمانتو خاکستر  هی
 شویکم شهیقرار داشتم...موهامو مثل هم ۱۶بود و من ساعت    ۱۵:۴۰تند تند آماده شدم چون ساعت 

برداشتم و از خونه    مویو گوش چیعطر زدم...سو  یانداختم رو شونم و کم فمویتو صورتم و ک ختمیکج ر
 شدم....   خارج

 

.... 

 

دونفره نشسته بود...سالم کردم که    یو صندل  زیم هیکه پشت  دمیکافه شدم...سروان خرسند رو د وارد
 اونم بلند شد و سالم کرد...

 

 کنم یخواهش م  دییبفرما ــــ

 

 : متشکرم من
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 ارن؟ یبگم ب  دیدار لیم یچ ــــ

 

 کنه ی نم ی: فرق من

 

 د یداشت یسفارش داد که گفتم: خب....صحبت مهم  یشکالت کیبا ک   نویکاپوچ

 

 م یستیخانم صداتون کنم؟ تو محل کار که ن دایش دیشی بله...ناراحت نم  ــــ

 

 ست ین ی: مشکل من

 

 بوده؟ نی شما و آقا مت نیب یعالقه ا ایچند تا سوال ازتون داشتم......آ ــــ

 

 آخه؟ خورهیبپرسه؟ به چه دردش م  یسوال نی همچن دیخوردم...چرا با جا

 

 شه یمربوط نم یمن به کس ی....مسائل شخصد؟یپرس ی : چرا ممن

 

شما   یتو مسائل شخص خوامیخانم من نم  دایو بعد گفت: ش میسفارشا رو آورد...تشکر کرد گارسون
 شه یهم به من مربوط م ییجورا هیسوال  نیدخالت کنم....ا
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 : به شما؟ من

 

 شما رو دوست داشت؟  نی....متد؟یجواب بد دیخواینم ـــــ

 

 نیا دیبگ شهی گفتم: بله...حاال م نیواسه هم شهیبهش مربوط م یز یکنجکاو بودم بدونم چه چ  یلیخ
 با شما داره؟ یچه ارتباط 

 

همون روز که وارد   یعنی نمیشما رو بب  نکهی...من قبل از ادیدون یلحظه سکوت کرد و بعد گفت: م  چند
اون حس   دمیشما رو د یچمه...وقت دونستمیداشتم و نم  ضیحس ضد و نق  هی...از صبح  دیشد  پیاک
عالمت سوال بزرگ تو ذهنم  هی و  ستین  لیدل یاحساسات ب  نیا دمیهم شد....کم کم فهم شتریب
 اما حاال....  ه؟یحس چ نیشد که ا جادیا

 

 ؟ ی: حاال چمن

 

 ....هیاون حس مبهم چ ل ی دل دمیحاال فهم  ــــ

 

 د ی: لطفا واضح صحبت کنمن

 

 ....ـــایخـــدا
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 شد؟ نیصاحب قلب مت ی ک  دیدونیشما م ـــــ

 

 نمش یبرم بب ومدیاما من دلم ن دیاون فردو د نی: نه...مادر متمن

 

 ...نیهم از دست ا نی مت ادیهم با  گرفتیم میداشت گر گهید

 

 ... دیواضح صحبت کن ستیشما قرار ن کنمی : فکر ممن

 

 ...تو قلب مندیجا دار  نیبلند شم که گفت: لطفا...شما هنوز هم تو قلب مت خواستم

 

 ؟ ی: چـــمن

 

تونسته تو بدن من هم  یعاشق شما بوده حت یروز  هیگذاشت رو قلبش و گفت: قلب من که  دست
 عاشق بمونه 

 

 ...نمی...آخ متکوبه؟یمرد م نیا نهیمن تو س نیقلب مت یعن ی...دیچرخیداشت دور سرم م  ایدن

 گرفت... میو گر رمی اشکامو بگ ینتونستم جلو گهید

 د؟ یشکنی م نویخانم...شما قلب مت دایجام بلند شدم و از کافه خارج شدم...دنبالم اومد و گفت: ش  از
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 ...دیبرگردوندم سمتش که ادامه داد: من ناخوداگاه شما رو دوست دارم...لطفا ساده نگذر سرمو

 

 شدم و با سرعت از اونجا دور شدم.... نمیهجوم دوباره اشک به چشمام ازش دور شدم. سوار ماش  با

 

 

 

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

 

 #پارت_شصت و هشتم

 

  هی....دمیو خودمو تو جاده د دیتوانم ته کش نکهیتا ا دادمیتمام قدرت پامو رو پدال گاز فشار م با
هم خلوت و بکر   یلیدره سرسبز هم گوشه جاده بود...خ هیشدم... ادهیگوشه توقف کردم و پ

 کس جز خودم اونجا نبود....  چیبود...ه

 

ــقـــــــدر؟ بـــــه خــــــودت قــســـم چـــ ـــــــگــــــهی....دــــــای:  خـــــــدامن
 ــــــگـــــــهیکـــــــم آوردم....د ـــــگــــهید

چــــــقــــــدر   ـــــــگـــــــهی....دــــــتــــــونــــمینــــــمــــــ
....مـــــن مــــردود  ؟یـــــــکـــــنـــــیامــــتــــــحـــــــانـــــم مــــ

امـــــــتـــــحــــانــــــو   ـــــنیتـــــوان ادامـــــه ا ـــــگــهی.....دشــــــدم
 ....بسه...بسه... ـــــگـــــــهینــــــدارم....بــــســــــه د
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اما بغض اجازه نداد ادامه بدم....رو زانوهام افتادم و دستامو به خاک   شد یتو دره اکو م صدام
  نشیمن تو س نیبشم که قلب مت یبرم اداره و چشم تو چشم با کس یچجور  گهیفشردم...آخه من د

 رم؟ یبغضو بگ نیا یجلو   یچجور  کوبه؟یم

 

 ؟ ی: چجور من

 

سبک شده بودم به  یاز آسمون زده شد..و....باز هم بارون و غم....از جام بلند حاال کم  یو برق  رعد
آهنگ   هی..ضبطو روشن کردم که .کرد یرفتم و به سمت حرم روندم...فقط اونجا آرومم م نمیسمت ماش 

 بود....  نمیآور خاطرات کوتاه عشق آتش ادیمن  ی پخش شد که باز هم برا نی غمگ یآروم ول

 

♬♪♬♪♬ 

 

 م یرفــت از زندگ م،یزندگ همه

 

 لب هام فقـط آه و افســــوس دارم  رو

 

 یروزه پس واسه چ  نیآخــر اگه

 

 روز اول تو رو دوســت دارم؟  مثل
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 یزه پس واسـه چرو  نیآخــر اگه

 

 برات   ــرمیمیروز اول م مثل

 

 ی از همــه زندگــ یحق من تو

 

 حق ندارم بمـــونم باهـــات  یول

 

 نم نم اومــد و   بارون

 

 قلب من غم اومــد و رو

 

 دخلـم اومـــد و گهید من

 

 ـست یخبر نـ ازت

 

 بــود که بگـــم زایچ  یلیخ

 

 تو خودم ختـــمیر دردامو
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 له شـــدم یگذاشتـــ تنهام

 

 ست ی که ن ست،یخبر ن ازت

 

♬♪♬♪♬♪♬♪♬♪♬♪♬ 

 

 شناختــــم یعشقو فقط با تو م  من

 

 ساختم  وییـــایفکرم چه رو تو

 

 نبــود  یراه  یلیتو خ  یدستا تا

 

 بــاختم عشقو، بـــدم باختـــم  یول

 

 نم نم اومــد و   بارون

 

 قلب من غم اومــد و رو
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 دخلـم اومـــد و گهید من

 

 ـست یخبر نـ ازت

 

 بــود که بگـــم زایچ  یلیخ

 

 تو خودم ختـــمیر دردامو

 

 له شـــدم یگذاشتـــ تنهام

 

 ست یکه ن ـــست،یخبر ن ازت

 

 نم نم اومــد و   بارون

 

 قلب مــــن غم اومــد و رو

 

 دخلـم اومـــد ووووو  گهید من

 

 ــــــست یخبر نـ ازت
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 بــود که بگـــم زااااایچ  یلیخ

 

 تو خودم ختـــمیر دردامو

 

 له شـــدم یگذاشتـــ تنهام

 

 ست ی که ن ست،یخبر ن ازت

 

♬♪♬♪♬ 

 

 

 ( زاده ی) بارون نم نم / محمد عل

 

 

 

 استـــ حال من… چگونه

 سازم…  یغمـــ ها م با

 سوزم…  یها م هیباکنا
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 زنم…  یکه مرا شکستند لبخند م  ییآدم ها به

 تـــلخ….  یلبخند

 خــــــــــداونــــــــــــــــــــدا…

 من استــــــ؟ یجا  ـــــــــــــایدن نیا  یکجا  ییشود بگو یم

 یدیکه آفـــــــــــر ییایتــــــــــــــو و دنـــ از

 قـــــــبر  هیاندازه  نـــــی در اعماق زم فقط

 قبـــــــــــــــر… کی فقط

 خــــــــــــواهمـــــــــ ینقطه جــــــهان م  نی دور تـــــــــــر در

 خــــــسته ام..... خــــــسته…  ـــــایخــــــــدا

  

 

 

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

 

 دوازدهم فصل

 

 دوازدهم فصل

 

 #پارت_شصت و نهم
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 ینشستم...همه بودن...سع یپشت صندل  یدر اتاق جلسه رو باز کردم و بعد از سالم نطام دیترد با
 بود و همه سکوت کرده بودن...  نیی...همش سرم پاوفتهیچشمم به سروان خرسند ن  کردمیم

 

 شده؟  یز ی : چسرهنگ

 

کافانه  هم مش ی...و سرگرد ساجدکردینگام م  یحالت دلخور  هیبلند کردم که سروان خرسند با  سرمو
 ...شدیما دو تا رد و بدل م نی نگاهش ب

 

 باشه؟  دی با ی: نه قربان...چمن

 

 شد؟  ی....گزارش چ ی......سرگرد ساجدمی کنی ...پس جلسه رو شروع میچی : هسرهنگ

 

کامران ممکنه اونجا بره   میکردی که فکر م ییبه جاها ی : قربان؛ ما چند تا مامور مخفیساجد سرگرد
هم نداره  ینام و نشان  چیکه ه دنیاطراف شهر د ی...اونا هم کامرانو تو روستا دور افتاده امیاعزام کرد

از مامورامون طبق نقشه ستوان   یکی از خونه هاش سکونت داشته... یک یبود و.تو  تی از جمع یو خال 
نه اون مامور خوب کارشو انجام نداد و بر  کنه اما متاسفا رشیتا نامحسوس دستگ میفرستاد کنامین

  یمامور به شدت توسط کامران با اسلحه زخم یر یکه تو اون درگ شهیم ریخالف نقشه با کامران درگ
 ...رهی کامران باز هم ِقِسر در م گهید یچی...ه خورهیم  ریو ت شهیم

 

 : االن حال اون مامور چطوره؟ سرهنگ
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 شهی مرخص م  گهیها رو از بدنش خارج کردند و تا چند روز د ری : خوبه قربان....تیساجد سرگرد

 

 چ ی: باز هم هسرهنگ

 

 کردم افکارو از خودم دور کنم و حواسمو به شغلم بدم...  یسع

 

مکالمه از  کیاز اون سه مامور که خودشو نشون نداده  یک یهم نبود  چیه چی: نه قربان...همن
  ریوارد و با کامران درگ یمامور اول  نکه یسرنخ خوب باشه...قبل از ا هیبرامون  هتونیکه م شنوهیکامران م

که تا پس   دهیخبر م یک یبه  یکه کامران تلفن شنوهیو م شهیم  میپشت پنجره قا یبشه مامور دوم
کنه و  رانی).....( خارج بشه و منصورو وارد ا یفردا شب االن نامحسوس از مرز غرب  ن یهم یعنیفردا 

هم منصور و   میتونیم میحساب ما اگه اون شب دنبال کامران بر نیبا ا ادیباز هم باهاش بخودش 
 ... میکن ریجا دستگ کیهم کامرانو 

 

 ه یواقعا سرنخ خوب نی: اسرهنگ

 

 نشه  یبرنامشون منتف یحت  ا یکه اون مکالمه صحت داشته باشه  یخرسند: البته در صورت  سروان

 

اعزام   رویبشه بعد ن   ینقشه خوب طراح هی دیبا  دی: پس فردا صبح زود همه آماده باش باشسرهنگ
 ...میکن یم
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 ************************ 

 

 #پارت_هفتادم 

 

باشه   تونهی م یک  یعنیزنگ خورد... فونی که آ کردمی فکر م اتیکاناپه نشسته بودم و داشتم به عمل رو
  نمیاول نگاه کردم بب نیبود واسه هم یر یرفتم تصو فونیت آشب؟....آروم پاشدم و به سم ۱۱ساعت  

پشت    ی...کسهزدم تا در باز بش فونوی...الـــــان؟ با تعجب آـــــانـــــا؟یکـــ ؟ی....چــــهیک
که به نظر   انایو ک ستادیآسانسور ا نکهی...در واحد رو باز کردم...تا ابهی عج یل ی...خومدیسرش ن 

 جلو اومد.... ومدی مضطرب م

 

 جان!!!!!!!!   انای : سالم کمن

 

 : س...سالم انا یک

 

 ....هیگر ر یبعد بغلم کرد...زد ز و

 

 شده؟ ی ز ی....چ؟یکن ی م کاریچ  نجای: قربونت برم امن
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 شت ی: نه دلم برات تنگ شد بازم اومدم پ انا یک

 

 تو   ای : بمن

 

   کردم سمت مبال.. شیی شد که راهنما داخل

 

 کجان؟  نای: آقا احمد و سامن

 

چند  هی گرفت تا  تیبرات تنگ شده برام بل   یلیمن دلم خ دی...آها...احمد دزهی: ِامممممم...چانا یک
 میخودمون تنها باش یوقت

 

 نکنه...  یقرار ی ب نای: اونا االن تهرانن؟...سامن

 

 : ن...نه بابا...احمد ه...هستانا یک

 

 شده؟  ی...راستشو بگو...چ؟یمضطرب  نقدری: چرا امن

 

 شت یبرگشتم بازم اومدم پ   ستیهفته ن کیشرمنده... گهیبه خدا...د یچ ی: ه...هانا یک
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 زم ی عز یخوشحال شدم...خوش اومد  یلی: خ من

 

 ی : مرس انا یک

 

مضطرب و نگران  نقدریا دیو وارد آشپزخونه شدم...حرفاشو باور نکرده بودم...آخه چرا با  پاشدم
 !!؟ باشه؟؟؟!!!!!!!!! 

 

 ...ششیتو استکان و برگشتم پ ختمیر  ییتا چا دو

 

 یی چا دیی: بفرمامن

 

 دستاش شدم...  فیاستکانو برداشت متوجه لرزش خف یوقت

 

.. یبگ یخوای شده و تو نم یز یچ هی دونمیبه من دروغ نگو...من که م انا؛یجام نشستم و گفتم: ک سر
 نه؟

 

 کرد و گفت: نه بابا   یمصنوع خنده

 

 : با احمد دعوات شده؟من
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 نکن.... ری : نه به خدا...ذهن خودتو درگانا یک

 

 ی باال انداختم و گفتم: خود دان یا شونه

 

 

 

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

 

 کم ی #پارت_هفتاد و 

 

از اتاق   ییبه بهانه دستشو  انایکه ک میزدی و با هم از همه در حرف م میبود دهیرو تخت من خواب  شب
رفته...واه...آروم بلند شدم به سمت توالت رفتم  اما برقش   شهیم یا قهیده دق هیخارج شد...االنم 
  انای ک دمیدجلو رفتم...که  ن یپاورچ ن ی...پاورچومدیاز تو آشپزخونه م ییصدا  هیخاموش بود... 

آب پر کرد   وانیل هی....دستاشو برداشت و کنهیم هیگر صدایدستاشو گذاشته جلو صورتش گرفته و ب
 نتونستم تحمل کنم و رفتم جلو...  گهیگرفت...د شی اما باز هم گر

 

 نه من نه تو...  ایشده  یچ یگ یم ای...یکن ی م میعصبان یدار  گهی...دبم؟یخانوم...من غر  انای: کمن

 

 لب زد: باشه صدایب
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که با سرعت اومد جلو و دستشو گذاشت رو دهنم...انگشتشو   یزن ی حرف م ینطور یبگم چرا ا خواستم
 به نشانه سکوت گذاشت رو دماغش و دستشو از رو دهنم برداشت...

 تو برعکس جواب بده  گمیم یدر آورد توش نوشت: هرچ  فشی دفترچه و خودکار از تو ک هیرفت و  جلو

 

 گه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یم یچ نی جـــــــــان؟؟؟؟؟؟ا

 

به  ینجور ی...انی ...همکردیسرم درد م ی...فقط کمکردمی نم هی...من گریچرا ساکت شد رمی: عزانا یک
 ؟ یاز توشون بخون  یز ی که چ یچشمام زل زد

 

 تو چشاش زل زدم؟؟!؟!؟!!....  یمن ک ؟؟؟؟یچـــــــــ

 

 ؟ ی: مطمئنمن

 

 میبخواب   می: آره بابا...نصفه شبه ها برانا یک

 

 تعجب گفتم: باشه  با

 

نشست و چراغ مطالعه رو روشن کرد...رفتم باال  وتریکامپ زی تو اتاق من که درو بست و پشت م میرفت
 ...اصال حرف نزن شنونی برداشت و نوشت: صدامونو م یکه کاغذ و خودکار  ستادمیسرش ا
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 .. اهّٰلل....فکر کنم زده به سرش. بسم

 

 : حالت خوبه؟ نوشتم

 

 خوب باشم؟ یخوایگروگان گرفتن م نامویگرفت و نوشت: نه...سا شیگر

 

 ا؟ ی...ک؟ینوشتم: چ ینگران  با

 

 ...کامران و دار دستشیر ی ازشون انتقام بگ یخوایکه تو م  یی: همون آدمانوشت 

 

 دارن؟ کاری اونا با شما چ ؟؟؟یچ  یعنی: نوشتم

 

بهم زنگ   یک یشد...بعد همون لحظه  بیچشمام غ یرو بردم پارک همونجا جلو  نای سا روزی: دنوشت 
 تو وصل کنم وگرنه... یاونو به گوش دیتو خونم گذاشتن که من با ابیشنود و رد هی گفتیزد....م

 

که تو   ییصحبت ها خوانیاونا م تهی...االن تو گوشنمیب ینم گهید نامویمکث کرد و بعد نوشت: سا یکم
نکن لو  یکردن....لطفا کار  دات ی...تازه پ یشد سی تو پل  دوننیرو بشنون... اونا م  دیکنیاداره م

  متاتبهت گفتم تا زح  نیواسه هم یکشی زحمت م یتو چقدر دار  دونمی...من مکنمی برم...خـواهش م
 نجات بده  نامویسا کنمیبه باد نره...فقط خواهش م
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رو از    انایخونه ک نای....ا؟؟؟؟؟یچـــــ یـــعـــــنـــــیبودن... اندازه دو تا کاسه گرد شده چشمام
از   ـکشـمیم ی....خــــدا لــعـــنــــتـت کـنه کــامـــران که هــرچـــیکردن....واااااا دایکجا پ 

 .... بخشمیهرگز خودمو نم  ادیب  نای سر سا ییدســـت تــــوئــه....اگه بال

 

 ....نمکی م داشی: نگران نباش...پ نوشتم

 

 

 

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

 

 #پارت_هفتاد و دوم 

 

نقشه  هی...مینقشه توپ دار هیدادم و حاال  خی توض پی اک  یاعضا یرو به صورت نوشتار برا زیچ همه
 بشه... ینقشه عمل گهیساعت د کیشبه و قراره تا  ۹کامران خان....االن ساعت  یبرا یتصنع

 

 ...اول شما ستوان....دی: خب دوستان...بهتره نقشه هاتونو بگسرهنگ

 

 دادم... حی رفتم روشنش کردم و توض  کیو به سمت تخته الکترون  پاشدم
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 ادی... به احتمال زمیامروز درخواست کرد نیهست که هم يیاز راه مرز ییتقشه هوا هی نی: امن
از اونجاها استفاده کنند اما نه   میزن ی اره که حدس مد انبریراه سه تا م نیاما ا شهیکامران از اونجا رد م

با اون   یپس ما کار  دنرو امکان نداره مورد استفاده قرار ب  یکیها...دو تا شون.... اون  انبریهمه م
 ...میکن یاعزام م  رویامشب ن نیهم یو برا میندار یکی

 

  یراه کی از همون  یبلکه بدون سر و صدا دو سه نفر رو برا میاعزام کن  روین می خواستی اصل ما نم در
که صدامونو بشنون چون  میقرار داد زی وسط م یرو قایدق مویکه گفتم امکان نداره از اونجا برن...گوش 

 ...کردندیشک م انایبه ک  زاشتمشیم گهیاتاق د هیاگه تو 

 

 ست ی م نالز گهینقشه رد خور نداره...د نی: خوبه...پس انشاهّٰلل اسرهنگ

 

 : انشاهّٰلل من

 

 م؟ی درخواست کن روین گهی خرسند: پس د سروان

 

 باشن بهتره  شتریهرچه ب نکه ی: بله.... و اسرهنگ

 

اونجا سروان  میریاداره خودمون م نیهم یو چند تا از بچه ها یهمزمان نوشت: منو سروان ساجد و
که اونا متوجه رفتن ما  دی کن یرفتار م   یطور  دیمونیم نجای...شما هم همکنام یخرسند و ستوان ن

 باشه   نجایا یدیام  هی دیبا میوفتیب  ریما گ دی...شامیکنی نشن...اگه الزم بود خبرتون م
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 نداره حتما صالح دونسته... بی...عم؟؟؟یببا دیناراحت شدم...آخه چرا ما نبا یل یدستور سرهنگ خ  از

 

 ها  رویباال سر ن  می: برسرهنگ

 

به سروان خرسند انداختم که به در اشاره   یاز اتاق خارج شدند...نگاه یبعد خودش و سرگرد ساجد و
آروم از اتاق خارج شد به منم اشاره داد که همراهش برم...رو راهپله ها  یلیخ  یل یخودش خ کردیم

 کنن ی االن شک م رونی ب میای ب نیکه گفتم: چرا گفت میبود

 

 .... ستی هم همراهتون ن یگوش دیرفت  تیمامور ی...به فرض شما براکننیخرسند: شک نم  سروان

 

 د ییطبقه دوم...در اتاق خودشو باز کرد و گفت: بفرما میدیرس

 

 شدم که گفت: به نظرتون سرهنگ به ما اعتماد نداشت؟  وارد

 

 باشه   نطوریفکر نکنم ا ی...ولدونمی: نممن

 

 کنم یرو چک م  یکی اون میمنم تو گوش دیاولو چک کن  ابی...شما رد دیییرمالبتابشو باز کرد و گفت: بف  در
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دو تا   یسمت مرز...سرهنگ و سرگرد ساجد رفتنیشدم...داشتن م رهی و به صفحه لبتاب خ نشستم
بشن و گفته بود که چشم از لبتاب بر   دایراحتتر پ  وفتهیب  یبا خودشون برده بودن که اگه اتفاق ابیرد
 ...میندار

که سروان  دمیکش یق ی...نفس عمکردی م ری ها تقع ابی رد ری ساعت گذشته بود و فقط مس کی حاال
 ن؟یخرسند گفت: خسته شد

 

 : بله من

 

 رم یگ ینظر م ریمن هردو رو ز دیاستراحت کن دیشما بر دیخوای خرسند: اگه م سروان

 

 به دست و صورتم بزنم  یآب هی م...فقط من برم : نه ممنون...خودم هستمن

 

 دیی خرسند: بفرما سروان

 

 به سرعت عوض شد...  ابیرد  ریخواستم از جام بلند شم مس تا

 

 شده؟  یز یخرسند: چ  سروان

 

 از کار افتاد...  ابی: فکر کنم ردمن
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 انداخت...  ابی به رد  یجلو نگاه اومد

 

 شده؟  یچ  یعن یخرسند:  سروان

 

 د ی: به نظرم به سرهنگ زنگ بزن من

 

 برداشت و فکر کنم شماره سرهنگ رو گرفت...  شویگوش

 

 خرسند: خاموشه سروان

 

 گرفت...  گهیبار د هی

 

 هم خاموشه  نی: امی ساجد سروان

 

 اد ی: به نظر مشکوک م من

 

 م؟ یکن  کاریخرسند: چ  سروان

 

 زنگ خورد... شیخواستم دهن باز کنم گوش تا
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*************** ********* 

 

 #پارت_هفتاد و سوم 

 

 رمان از زبان پرهام:  ادامه

 

 زنگ خورد... می...گوششدیم دهیچی داشت پ هی نگران بودم...قض کمی

 

 : سرهنگه من

 

 ... دیچی پ یتو گوش بهیغر یصدا هیشد اما تا جواب دادم.... دهیبه دلم تاب یدیام نور

 

 : الو...جناب سرهنگ چرا...من

 

دونفر زنده بمونن بهتره  نیا یخوای ماست...اگه م شی وسط حرفم و گفت: سرهنگ جونت پ  دیپر
 ... یبرسون فرستمیکه م یخودتو به اون آدرس عتریهرچه سر
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 ؟ یهست ی: تو ک من

 

 یدی..اگه رس..یخودتو برسون  یساعت وقت دار  ۸نداره....چون دوره   یبه تو ربط گهی: اونش د  ـــــ
 ...اگه نه.... چیکه ه

 

 باهاشون نداشته باش.... آدرسو اس کن...  ی: باشه باشه کار من

 

جز تو اون اداره  یکس گهید میآمارتونو دار یار یبا خودت ن   ویپسر خوب... در ضمن کس  نی: آفر  ـــــ
 . ستین

 

 بود؟  یگفت: ک عیسر دایقطع کردم که ش  ویگوش

 

 ادارم... ن یفقط من تو ا کننیانداختن و االن فکر م ریگ  نوی: سرهنگ و ام من

 

  ری شما رو گ خوانیکامران هم همون دور و برا باشه چون اونا م زنمیزد و گفت: حدس م یلبخند
  یما پ یبه برعکس بودن حرفا ادی و به احتمال ز رهی کامرانو بگ ینتونه جلو یکس گهیبندازن تا د

 منم هستم...پس دونن یم بردن...اونا که ن

 

 ؟ ی: پس چ من



 کن  یبعدازمن زندگ

293 
 

 

 کنمی : منم تالشمو مدایش

 

 خطرناکه   کنمی: خواهش م من

 

...در حال حاضر  دینگران من باش   خوادی...شما هم نمامی: من به خودم اعتماد دارم از پسش بر م دایش
 پمی اک نیا دیمن تنها ام 

 

 آخه؟  هی...چه کارکنمی خبر م  روی : نمن

 

 ...دی راحت بر الی...نامحسوس....شما با خ کنمی: طبق نقشه عمل مدایش

 

 کنه؟ کاری چ خوادیم یعنی نگرانش بودم...  یلیخ

 

 ...لطفا ستیاز حد هم خوب ن شی: شجاعت ب من

 

 من کارمو خوب بلدم  دییادامه بدم و گفت: شما بفرما نزاشت

 

 ...شمینم  فشی....من که حر پوففففف
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 ...دیط خواهشا مواظب باش فق رمی : توکل به خدا...ممن

 

 

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

 

 #پارت_هفتاد و چهارم 

 

 نیراه بود واسه هم  یلیاز مشهد تا اونجا خ  نیغرب کشور بود و با ماش یمرز  یاز شهر ها  یکی  آدرس
  یکردم چون اگه با تاکس هیکرا  نیماش  هیساعته خودمو به اونجا رسوندم  ۳گرفتم و   مای هواپ طیبل
بلند بود از   یابود که پر از کوه و تپه ه ابونی ب هی...آدرس ننیرو بب  یممکن بود راننده تاکس ومدمیم
دو تا تپه بلند   نیبود و ما ب  لهی طو هیکه شب  دمیرس یمکان  هیعبور کردم و به   یطوالن  یجاده خاک هی

..شماره سرهنگ رو گرفتم که همون صدا هم کنارش بود... یمیکانکس قد هیساخته شده بود....
 جواب داد...

 

 ی که گفت  یبه اون آدرس دمی: الو...من رسمن

 

 جلو  ای ها هست ب یکیاون نزد لهیطو هی: خوبه...  ـــــ

 

بود...تا منو  ستادهیدر ا یدستش بود جلو یمرد که گوش هیشدم و به سمتش رفتم  ادهیپ  نیماش از
 همرات نباشه  ابی مد ابیرد نمیگفت: تو برو تو من برم بب  دید
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بزرگ بود دست چپمو نگاه کردم   یل یُپر کاه بود....اونجا خ نی حرس درو باز کردم و وارد شدم...رو زم با
به سمتشون رفتم و گفتم: شما   عی با طناب بسته شدن....سر  یرو دو تا صندل نی سرهنگ و ام دمیکه د

 د؟ یکنی م کاریچ  نجایپس ا  دیکن ریدستگکامرانو  دیرفته بود

 

 د؟ یخورد  ریخورده بود خم شدم و گفتم: ت ری چپ سرهنگ...ت یافتاد به پا چشمم

 

 بود... دهی پر  یهم حساب رنگش

 

.. اما از دور  میدوم فرستاد انبریو اون دونفر هم از م می اول رفت انبری: من و سرهنگ از منیام محمد
کرد..   هوشمی پارچه ب هیاز پشت با  یک یکه  کردمیخورد منم داشتم به سرهنگ کمک م ری سرهنگ ت

 یچرا اومد و... تمیبود  نجایدفاع کنه.. چشم که باز کردم ا تونستهیخورده بود نم  ریسرهنگ هم که ت
 ...رسهی دستمون بهش نم گهی....کامران اگه از مرز خارج بشه دنجا؟یا

 

 ن یخطرناک یآدما  نایبکشن؟ ا نجایشما رو ا زاشتمی م ؟کردمیم  کاری و گفتم: چ پاشدم

 

 اون تنها سرنخمون بود  ره؟ی کامرانو بگ یجلو   ی: پس کسرهنگ

 

 نم یبب   نجایا ای...ب؟یکن ی م کاریاومد تو و گفت: چ  ارویبراش بگم که اون  دایاز ش خواستم

 

 ن یآورد جلو و گفت: بش گهید یصندل هی
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 م؟ یینجایو گفتم: االن ما چرا ا نشستم

 

 دیمانع شهی : چون شما هم   ـــــ

 

و گفت: بهتره حرف گوش   قمیدستامو ببنده که ممانعت کردم...اسلحشو گذاشت رو شق  خواست
 ؟یـــدی...فـــهـــــمــ یکن

 

 #پارت_هفتاد و پنجم 

 

 ....لــــعـــــنــــت بهت....شدیم دهییدندونام به هم سا تی عصبان از

 

 ان؟ یاز کجا قراره ب یکه خبر کرد  ییها روی بست و گفت: ن ی به صندل دستامو

 

 خبر نکردم  وی: من کسمن

 

 ی: بچه سوسول انتظار نداشته باش باور کنم که حرف گوش کن   ـــــ

 

 باور نکن  ی: انتظار ندارم...دوست دار من
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 شهی ون بعد از اون اول شر تو کم مجلوتر و گفت: دوست دارم....چ اومد

 

 ؟ ی...اصال تو خودت چرا همراه اونا نرفت؟یکنیم  دی: تهدمن

 

 بگو  عی...زود تند سران؟ی...از کدوم طرف قراره ب ستی: اونش به تو مربوط ن  ـــــ

 

 ...خبر...نکردمویبار هم گفتم... من...کس هی: من

 

 اشکال نداره...  ی: زبونت درازه...ول  ـــــ

 

من دکمشو فشار   نجایا ادی ب ی...اگه کس؟ینیب یم  نویدر آورد و گفت: ا بشی از ج چیسو هیشب  یز یچ هی
رو هوا منم که تو اون همه دود که احتمال   رهیبا شما سه نفر م  نجایفشار بدم....ا نویو اگه هم ا دمیم

 ...کنمی داره...فرار م

 

 ...وونسین معلوم بود دکردم چو سکوت

 

 ... انیاز کدوم طرف م  روهاتی ن یداد: بهتره که بگ ادامه

 

 بار   نیهزارم یخبر نکردم برا ویکنم؟ من کس  تی حال ی: با چه زبون من
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گلوم...دردش تا مغز و استخوانم نفوذ کرده بود   ریآورد جلو و قسمت گر گرفتشو چسپوند ز  گارشویس
 ....دمی کش یم  قیشدم...فقط نفس عم رهی نزدم و به چشماش خ کیج  یول

 

 ی : ولش کن عوضنیام محمد

 

 خواد؟ ی..... تو هم دلت میبرداشت و گفت: آخـ دستشو

 

 ....یگفت: شانس آورد نیزنگ خورد...رو به ام  شیکه گوش نیسمت ام رفت

 

 جواب داد...   شویبعد گوش و

 

 : الو    ـــــ

 

 :   ......  ـــــ

 

 نجانی: بله کامران خان...همشون ا  ـــــ

 

 :   ......  ـــــ



 کن  یبعدازمن زندگ

299 
 

 

 راحت  التونی : خ  ـــــ

 

 :   ......  ـــــ

 

 : دختره؟ کدوم؟؟؟  ـــــ

 

 :   ......  ـــــ

 

 فقط سه نفرن  نای..ای: ن...نه ا  ـــــ

 

 :   ......  ـــــ

 

 اد یاز دستش بر نم  ی...اون که کار دینکن  تی: آقا شما خودتونو اذ  ـــــ

 

 :   ......  ـــــ

 

 نجا یا کشونمیمن اونم م دیراحت رد ش  الی: شما با خ  ـــــ
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 :   ......  ـــــ

 

 اد ی: چشم چشم...عزت ز  ـــــ

 

 ...نه....نجایا ادیب دی وجه نبا چیبه ه دایش

 

 نجا یا ادیب  دیبا دی....بهش بگ ه؟یک  دایش :  ـــــ

 

 میشناس ینم دایبه اسم ش  ی: ما کس من

 

...من اونو فراموش کردم...بهتره شما بهش  ستین  دای...پس حتما همکارتون اسمش ش؟ی: جد  ـــــ
 ... ارتشیهرجور شده ب فرستمینفر رو م هیوگرنه  نجایا ادی خودش ب یبا پا دیبگ

 

کرد و گفت: جناب سرهنگ به احتمال  نشیی باال و پا یدر آورد...کم  مویو گوش بمی برد سمت ج دست
 ...زود باش بگو چنده؟ ی شما شمارشو دار  ادیز

 

 ...ستمیحفظش ن ی: داشتم ول سرهنگ

 

 از زخمش رفته بود....  یادیبه سرهنگ انداختم رنگش شده بود مثل گچ...خون ز ینگاه
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 هست.....  یراه  هی: باالخره   ـــــ

 

 

 

 

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

 

 زدهمیس فصل

 

  زدهمیس فصل

 

 #پارت_هفتاد و ششم

 

 : دایرمان از زبان ش  ادامه

 

  دیدست به کار شدم...وارد اتاق خودم شدم و درو کل عیسروان خرسند پشت پا زد...سر تا
تو اتاق بود...چادر، مقنعه و مانتومو در   میسر و صدا نکنم چون گوش کردمی م یکردم...سع

بود   یسارافن تنگ مشک  هیمانتوم  ری لباس با خودم آورده بودم...ز یط یشرا  نیآوردم...واسه همچ 
نشه بستمش...حاال   زونیکه آو یهم برداشتم و سفت به صورت  یشال مشک هی خوبه... کهشلوارم هم 

و ماده  یب یچاقو ج  ،دستبند،ییکارت شناسا و برازنده شب...اسلحه، یآماده بودم...سراپا مشک
ساده هم همرام بود اونم برداشتم و  لیموبا هیبودم رو برداشتم  ختهی ر یاسپر  یرو که تو  یهوشیب
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...چادرمو سرم  کردیعمل م  فیداشت و مثل ک یبزرگ  بی بستم...ج پشویگذاشتم و ز بمی همشونو تو ج
  هیسال بتونم با گرفتن انتقام  ۴امشب بعد از   دیدم...شاکردم تا از اداره رد شم...حاال آماده آماده بو

 تو... دیبه ام اینفس راحت بکشم...خدا

 

به خونه هاشون  یشب بود و همگ ۱۱کس تو سالن نبود...آخه ساعت  چیاتاقم خارج شدم..... ه از
شدم و به سمت فرودگاه روندم...تو راه از   نمی رفتم و سوار ماش  نگیرفته بودن...تند تند به سمت پارک

 پرواز بود... گهیساعت د میپرواز گرفتم...تا ن نیواسه اول ت یبل  هی نترنتیا قیطر

 

 رفتم....  مایربع تو فرودگاه معطل شدم و با اعالم پروازمون به سمت هواپ هی

 

 ...میتا به کرمانشاه برس میدو ساعت تو راه بود بایتقر

 

 اون منطقه رفتم...  سیاداره پل نی به سمت اولگرفتم و  یتاکس

 

 خوابش برده بود...رفتم جلو و گفتم: آقا....آقـــا  یدم در نگهبان سرباز

 

 دیی دفعه بلند شد و گفت: ب...بله بله بفرما هی

 

 هستم... کنامیگفتم: ستوان ن مییتاسف تکون دادم و با نشون دادن کارت شناسا یاز رو یسر 
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 نجا؟ یوقت شب؟ ا ن ی...ادییگذاشت و گفت: بفرما ینظام احترام

 

 برم داخل  خوامیتو اداره هست؟....م ی: آقا من وقت ندارم...کسمن

 

  دیی: بله چشم بفرما   ـــــ

 

 رو برام باز کرد... یدر ورود و

 

 .اما چند نفر داخل هستن میکنی : چون آخر شبه درو قفل م  ـــــ

 

مرد  هیوارد شدم... دییبفرما  دنیاتاقو زدم و بعد از شن نی وارد شدم...در اول عیتوجه به حرفش سر  یب
با همون حالت گفت:    نوشتیم یز ینشسته بود و داشت چ  زی که سرگرد هم بود پشت م انسالیم
 چند بار... یمحمد یآقا

 

 وسط حرفش و گفتم: سالم  دمیپر

 

 ...دییاز سربازاس...بفرما یکیفکر کردم  دیت: سالم...ببخش من گف  دنیسرشو بلند کرد و با د عیسر

 

 هستم کنامی در آوردم و گفتم: ستوان ن مو ییشناسا کارت
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 اد؟ یاز دستم بر م  ی: بله...چه کار   ـــــ

 

برم مرز   خوامیالزم دارم...م نیهم ماش تمیمامور ی...برانجایاز مشهد اومدم ا تم یمامور ی: من برامن
هم وقت   نیماش هی...واسه کرارفتمیم  یآگاه بشه وگرنه با تاکس  تیمامور  نیاز ا دینبا یکس  یول

 د یاربز ارمیمبدل در اخت نیماش هی شهیتا درخواست کنم اگه م نجایندارم....حاال اومدم ا

 

 ت؟ یمامور دیری: خودتون تنها م   ـــــ

 

 من....  دیکنینم ی: جناب سرگرد من وقت ندارم اگه همکار من

 

 بمونه؟  نجایا تونییکارت شناسا شهی....مستین  یادامه بدم و گفت: مشکل نزاشت

 

 : البته من

 

 دادم... لشیکارتمو تحو و

 

 د یما حساب کن  یرو همکار   ازیدر صورت ن  کنامی : خانم ن  ـــــ

 

 زودتر چون وقتم واقعا کمه شهی: ممنون....فقط اگه ممن
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 د یای : همراهم ب  ـــــ

 

بود...قفلشو باز کرد و باهم وارد  دهیسرپوش یجا ه یدست چپ  اطی و تو ح میسالن خارج شد از
 ... نیبود و پر از ماش نگشونی...پارکمیشد

 د ییدر آورد گفت: بفرما چیسو هی بود که از توش  واریگوشه د کیکمد کوچ هی

 

 بود...  یسمند مشک  هیو دکمشو زدم....صدا از  گرفتم

 

 سوار شدم و از اداره خارج شدم... عیم و سرگذاشت ینظام احترام

 

 

 

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

 

 #پارت_هفتاد و هفتم

 

 هیشدم و  یبودم...چراغ خاموش وارد جاده خاک  دهینحس رس ابونیبعد دوساعت به اون ب حاال
  ادهیپ نی افتاده بودم...چادرمو در آوردم و از ماش نمیمت  ادیقطره اشک...بازم  هیگوشه پارک کردم...

 شدم...
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بود و ممکن   سکیجلو ر رفتمیکانکس هم کنارش بود...اگه م هیدو تا تپه بلند بود که  نیب لهیطو هی
  یخانم از کجا معلوم تا االن نرفته باشه؟...ا دای...ششدیو کامران از مرز خارج م وفتمیب  ریبود منم گ

پس هنوز   گهید کننکامران باز  یراهو برا  خـواستنیانداختن م ریهامو گ  یم گروهه یخدا...خب وقت
 شهیکامران از اونجا رد م دادمیکه احتمال م ییاول، جا انبری سر و صدا و تند تند به سمت م ینرفته...ب

 ...دمیساعت دو میکمکم کن...فکر کنم ن  ایرفتم...خدا

 

شدم....پر اونجا تپه   میکه روش قرار گرفته بود قا یدو تا تپه نسبتا بلند نیتپه کوتاه باال رفتم و ب هی از
 رو گرفته بودن و فکر کنم پنجاه شصت متر تا مرز فاصله داشت... دید یبلند و کوتاه بود که جلو یها

 

به  دنینفسم در اثر دورو در آوردم و به حالت آماده تو دستم گرفتمشون... ی هوشیو ماده ب اسلحه
اگه موفق نشم  ؟ینشستم و زانو هامو بغل کردم...اگه رفته باشه چ نیشماره افتاده بود...رو زم

 نی...تو ایاااا....و؟یبندازن چ ری...اگه اونا منو گ ام؟ی... از پسشون بر م؟ی...اگه دو نفر باشن چ؟یچ
  یلیپام خ   ر یچون تپه ز وفتمیبود ب کینزدمنو به خودم آورد... یدور  یصداها هیافکار غرق بودم که 

 هینحس کامران بود و...  ی...خودشه...صدادمیشنیداشت....َاه...حاال صداشونو واضح م بیش  یلیخ
 خدا دونفرن... ی....واگهینفر د

 

 رفته ادشیدختره رو  شعوریب میکر نی: اکامران

 

 ...میشیرد م نجایاز ا گهید قهیکنه؟...ما تا چند دق کاریچ  خوادینداره بابا....مثال م بی: واقعا؟ ع   ـــــ

 

 ه یمارموز هی...یشناسینم نوی: تو اکامران
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 نه.... ای  رمی م نجایمن بدون تو از ا نیحاال بب  شعوریمارموز؟...ب یگیمن م به

 

 ناز بود...  یل یخ...میاوردی: ولش کن باو.....کاش بچه رو هم با خودمون م  ـــــ

 

 ؟ یاونور بچه بزرگ کن یبر  یخوای : مکامران

 

 انصافا مامانش خـوب به حرفمون گوش داد ها ی: گناه داشت...ول  ـــــ

 

گفته...از حرفاشون قشنگ تابلو   دایبه ش  زویهمه چ  یدون یتو نم  یعنی: هه...گوش داد؟....کامران
 بود...

 

 م ی: به هر حال ما در رفت  ـــــ

 

که   یاسترس داشتم...قلبم تو دهنم بود...از کنار اون کنج یلیخ  یلیبوده....خ نایا شیپ  نایسا پس
 دفعه اسلحم از دستم افتاد...  هینکرده بودم... یکار  چیمن هنوز ه  یتوش بودم هم رد شدن ول

 

 ومد؟ یاز اونجا ن  ییصدا هی: کامران

 

 ....دیــــه.....فهم.....نــــــــیوااااا
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 #پارت_هفتاد و هشتم 

 

 دم ی: من که نشن  ـــــ

 

 بود  یچ نمیبب   رمی: تو برو جلو من مکامران

 

 ....نــــــــــــهــای...خـــداادی سمت م نیکه داره به ا ومدیپاش م  یصدا

 

 به سرم زد....خـــودشــــه.... یفکر  هیدفعه  هی

 

رفتم جلو تر و خودمو به   عیکه من تو تو قسمت باالش بودم.. سر   Lبود    یحرف ِال خارج هیشب  کنج
با اسلحم   کمی به تپه و  دمیاون سمتش رسوندم...بن بست بود...از پشت چسپ یعنیسمت راستش 

  یجا وتنگ نبود  یل یبود که خ نیاونجا ا یسر و صدا کردم....اومد تو کنج و به سمت من اومد...خوب
 ار داشت...فر

 

تو صورتش...اما اونم  دمیمحکم تو دستم فشردم و تا کامران اومد جلو با تمام توان پاش یهوشیب ماده
 کرد که خورد به بازوم... کیبه سمتم شل  ریت هیبشه   هوشی ب نکهیقبل از ا

 

 افتاده بود... نی رو زم هوشی درد داشت اما نقشم گرفته بود....و حاال کامران ب یلیخ
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 شد؟  ی: چ  ـــــ

 

جلو....تا خواستم بپاشم مچ دست چپمو گرفت و   ادیگوشه منتظر شدم تا اونم ب هیجلو تر و  رفتم
 ...یگفت: حرف کامرانو باور نکردم...واقعا مارموز 

 

چشم به هم زدن ماده  هیتو  ارهیاسلحشو در ب نکهیتو دست راستم بود....قبل از ا یهوشیماده ب اما
  دمیشد...مچ دستمو با انزجار از تو دستش کش هوشیصورتش که بالفاصله ب   تو دم یرو پاش  یهوشیب
نفرو آزاد   چند ببرم؟...اگر هم بخوام برم اون   نیتا ماش   یدو تا نره غولو چطور   نی....حاال من ارونیب

خوشحال بودم...باالخره کامرانو    یل یخ یز ی چ هیاز  یفرار کنن....پــــوفففففف....ول نایکنم...ممکنه ا
  دیسمت کامران و به هر دوشون دستبند زدم...پس حاال با دمیرو کش  یکیکردم....به زور اون  ریدستگ

چرا   ی....لعنتدادی...نه...آنتن نمیوااااادر آوردم و شماره مخصوصو گرفتم.... لمو یخبر کنم...موبا رو ین
 دادی....اون شب نحس هم اگه آنتن مهیآنتن یب نیاز ا کشمی م یفکر نکرده بودم؟...هرچ نجاشیبه ا

نزار فرار   ای رو ببرم...خدا نایا تونمی....خودمم که نمی تنها بزارم و.......هــــــ نویمجبور نبودم مت
رفتم با تمام توانم  لهیو به سمت اون طو ای...دلو زدم به دری...ول؟یچ  انی کنن...اگه بهوش ب

 بود....  قهیدق ۳۰فقط   یهوش ی...چون اثر اون ماده بدمیدویم

 

دست هم اسلحمو  هیکردم و با  دایچوب بزرگ پ هیخودمو رسوندم به اونجا.... یا قهیدق ۲۰
باز   مهین لهی ازش استفاده کنم..... در طو تونستمیتموم شده بود و نم یهوشیگرفتم....متاسفانه ماده ب

 داخلخودمو از همونجا  نیممکن بود صدا بده...الغر بودم واسه هم کردمیبازش م   شتریبود اگه ب
 کردم... 

 

المپ زرد و کم نور فضا رو   هیسمت چپ  یبود ول  کی در تار یبزرگ بود...روبه رو یلیخ لهیطو هی
 یو رفتم جلو....سرهنگ، سروان خرسند و سرگرد ساجد  واریروشن کرده بود...خودمو چسپوندم به د

 بود... ستادهیمرد چاق و قد بلند رو به روشون ا هیبسته شده بودن و  یبه سه تا صندل 
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 هست....  یراه  هی: باالخره   ـــــ

 

 ده؟ یآنتن م نجای...اادی ب میخرسند: اصال به فرض بگ سروان

 

 دهی: آره... تا چند متر جلوتر آنتن م   ـــــ

 

آروم از پشت به سمت اون مرد   یل یگذاشتم و چوبو محکم تو دستم فشردم....خ نیآروم رو زم  اسلحم
...سروان خرسند تا چشمش  شدینم  دهیپام شن یصدا نی رو کاه پوشونده بود واسه هم نی رفتم...رو زم

 تا تابلو نباشه...   نییسرشو انداخت پا عیتعجب کرد اما سر یلیبه من افتاد...خ

 

شر شما رو کندم   نکهی.... منم بعد از اشهیاالن کامران از مرز خارج م  ستیمهم ن گهید ی: ول   ـــــ
 دنبالشون...  رمیم

 

 نبود...  نی:قرار ما ایساجد سرگرد

 

 : هه....قرار؟...   ـــــ

 

 گهیمحکم به پشت گردنش کوبوندم...خب د رهیکه نم یخواست ادامه بده با چوب تو دستم طور  تا
 تموم... نمیا
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 ... کردنی اشون با تعجب نگام مسه ت هر

 

 ان ی : وقت کمه...االن اونا به هوش ممن

 

رو باز کردم...بعد هم   یسرگرد ساجد یدر آوردم و اول دست و پا  مویب یچاقو ج  عیسر
 شده بود...  دیسرهنگو.....رنگش واقعا سف

 

 ...ستی...حال سرهنگ خوب ن مارستانیب میزودتر بر  دی: بایساجد سرگرد

 

 ممکن بود براش خطرناک بشه... رفتیازش خون م  شتریب اگه

 

 ست ی ن  یز ی: چ...چسرهنگ

 

 ره یخرسند: داره از زخمتون خون م  سروان

 

 بستن زخمش وجود نداشت...  یبرا یز ی چرخوندم اما چ چشم

رو به   کهیرها رو سرم انداختم...اون ت  شویو بق   دمیبا چاقو بر کشوی ت هیبلند بود...بازش کردم و  شالم
 زخم سرهنگ بستم...
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 : آخخخ سرهنگ

 

 مجبورم  دی: ببخشمن

 

 .. دیخبر کن رو ی ...بعد هم ندشونیببر نی بعد رو به سروان خرسند گفتم: تا ماش و

 

 ن؟ی : ماشیساجد سرگرد

 

 نه یی: بله اون پا من

 

 ... رونی سرهنگ رو گرفت و کمکش کرد بره ب  دست

 

 د و نهم #پارت_هفتا

 

اما بلند شدم و به سمتش  وفتمیبود ب   کیرفت و نزد جی برم سمت سروان خرسند که سرم گ خواستم
 رفتم...

 

 خرسند: حالتون خوبه؟  سروان
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 رو دستش... ختیقطره خون دستم ر هی کردمی داشتم دستاشو باز م یوقت

 د؟ یشما کجا بود د؟مگهیخورد ری به بازوم انداخت و گفت: ت  ینگاه ینگران  با

 

 بخاطر زخم دستمه.... جمیرفته بود...پس سرگ ادمی

 

 ... میو گفتم: بهتره زودتر بر ارویدستبد زدم به دست اون  هی

 

 که نبود...  نجایکو؟....ا نایافتاد...پس سا ادمی یز ی چ هی میاز اونجا خارج بش نکهیاز ا قبل

 

 شده؟ یز ی خرسند: ج سروان

 

 کانکس...  آها

خارج شدم و رفتم سمت اون کانکس...سروان خرسند هم دنبالم اومده  لهیتوجه به سوالش از طو یب
 ...شدیبود...چند بار درو فشار دادم اما باز نم 

 

 د؟ یدرو برام باز کن نیا شهی: ممن

 

  دهیپتو خواب ری و تپل که ز کیموجود کوچ هیرفتم تو...چشمم افتاد به  عیتعجب بازش کرد که سر با
 بود...
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 نا ی گفتم: سا یخوشحال با

 

 شد....  داریبغلش کردم که ب  عیسر

 

 دا ی: تاله تنایسا

 

 : جونم من

 

 : مامانم تداس؟) مامانم کجاس؟( نایسا

 

  ششیپ میری: االن ممن

 

 کانکس خارج شدم که سروان خرسند گفت: همون بچس که گروکان گرفته بودنش؟  از

 

 نا ی: بله....سامن

 

عقب   یها یرو صندل  ی...سرهنگ و سرگرد ساجدنیسمت ماش میرو دادم بغلش و تند تند رفت  نایسا
 نشسته بودن...

کمک راننده نشست پا گذاشتم رو  یسروان خرسند رو صندل نکهینشستم پشت فرمون و بعد از ا منم
 پدال گاز و حرکت کردم....
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 نشستمیخودم پشت فرمون م نیزاشت یخرسند: م  سروان

 

 د یدونی: خوبم...شما راهو نممن

 

 وره نیباال؟...راه از ا دیری : چرا میساجد سرگرد

 

 اون باالن گهی نفر د هی: کامران و من

 

 د؟ یدونیخرسند: شما از کجا م سروان

 

 باشن  ومدهیکردم...فقط خداکنه بهوش ن  رشونی گی: من دستمن

 

 هوشن؟ ی : مگه بیساجد سرگرد

 

 ...َاه... کننیچقدر سوال م یوا

 

 ... دمیم  حی...بعدا توضد؟ یسوال نکن گهید شهی م ی...ول دای: ببخشنم
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 تپه مورد نظر پارک کردم....  نییو پا میدیرس نکهینگفتن تا ا  یز یچ گهید

 

 ... نجاستی: هممن

 

 بچه....   نیخرسند: ا سروان

 

 ... دی: بدش بغل من شما برسرهنگ

 

 ادهیهم پ یشدم که سروان خرسند و سرگرد ساجد ادهی راحت شد پ نایاز سا المیخ  نکهیاز ا بعد
  یکیاون  ینه...کامران نبود ول  یتپه و اول من وارد کنج شدم....وا یباال می شدن...همه با هم رفت

 بود...  هوشی هنوز ب

 

 : کامران فرار کرده...من

 

 خورد تو شونم.... ریت هیکه   زدمیحرف م  داشتم

 

 : آخخخخ من

 

 شد؟ یخرسند: چ  سروان
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 ... کنهی دنبالش داره فرار م رمی : اونجاست میساجد ردسرگ

 

اسلحه تو   هیبود و  ستادهیافتاد که بهوش امده و سر پا ا ارویسرمو برگردوندم که چشمم به اون  
 دستش بود....

 

 دستبدو باز کن...زود باش  نیا ای: بدو ب  ـــــ

 

اون مرد  دیتو د  یبود ول ستاده یاونور تر ا کمیبودم و سروان خرسند هم  ستادهیکنج ا رونیب
 عالمت داد و لب زد: به حرفش گوش بده هینبود...اسلحشو در آورد و 

 

 ....تو هم اسلحتو بنداز کنمی و گفتم: باشه باز م نیتو....اسلحم انداختم زم رفتم

 

 انداخت و گفت: زود باش  اسلحشو

 

رفت تا   یبه سمت راه خروج عیتپه و سر واریندشو باز کردم....هولم داد سمت درفتم جلو و دستب  آروم
اون مرد و اون افتاد...دستاشو از پشت دستبند   یخواست فرار کنه...سروان خرسند پاشو گذاشت جلو

 به سرت نزنه... سیپل هی فکر فرار از دست  چوقتیه گهیزد و گفت: د

 

 بود و شالم رو شونه هام افتاده بود...من از درد اشک تو چشمام جمع شده  اما
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 ...میریوضع من گفت: تو رو خدا تحمل کن االن م دنیخرسند اومد جلو و با د سروان

 

 ختهی شده و دورم ر شانیبلندم پر یاز جام بلند شدم و شالمو رو سرم انداختم...موها یسخت به
 شد؟  یبودن...توجه نکردم و گفتم: کامران چ

 

 اومد که گفت: گرفتمش...بــرو جــلو  یسرگرد ساجد یخواست جواب بده صدا تا

 

  ریمعلوم بود با کامران درگ  ومدیکامرانو دستبند زده بود و از گوشه لب خودش خون م دست
 ن یی ببر پا نمیا نیشده...سروان خرسند هم اون مرد رو بلند کرد و گفت: ام

 

 ...رفتی م جیبه شدت گ سرم

 

 ن یوفتیداره م بیش کنمیخرسند: من کمکتون م سروان

 

 رم ی: م.... ممنون خودم ممن

 

رو   ومدیاومد...سروان خرسند هم که پشت سرم م سیپل  نی ماش ریآژ یکه صدا نیی آروم رفتم پا آروم
 ؟یخبر کرد  روی گفت: تو ن یبه سرگرد  ساجد

 

 : آره.. یساجد سرگرد



 کن  یبعدازمن زندگ

319 
 

 

 زود اومدن یلیخرسند: واقعا خ  سروان

 

 منصورو هم... نی تونست دیاونجا شا دینامحسوس بر یجور  هی: منصور االن منتظر کامرانه....من

 

بود که سروان   نیا دمیکه د  یز ی چ نیرفت....و آخر  یاهینتونستم ادامه بدم جلو چشام س  گهید
 و بعدش رو دستاش از حال رفتم... وفتمیب نی خرسند نزاشت رو زم

 

 

 

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

 

 #پارت_هشتادم

 

  ییجا هیقشنگ بودم.... یلیمکان خ هیو بلند تنم بود و تو   دیچشمامو باز کردم....به لباس سف آروم
قشنگ بود که  نقدریشدنمو...اونجا ا هوشیخوردن و ب ر ی ت  یبود... حت  ادمی زی...بهشت...همه چ هیشب

  یو پاک لواقعا سخته رفتم جلو دست بردم سمت چشمه زال فشی خود کرده بود...توص یمنو از خود ب 
آشنا از   یصدا هیخوردم که   ی...آبش واقعا خنک بود مقدار ومدیم رونیکوه سرسبز ب هیکه از دل 

 ...برگشتم و به صورت پاکش نگاه کردم.... نمیپشت سرم اومد...مت

 

 ؟ یکن یم  کاریچ  نجای: تو انیمت
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 ...من مردم درسته؟ نیو گفتم: مت پاشدم

 

 یوقت دار  یلیتو هنوز خ   دا؛یو گفت: ش دیخند

 

 قشنگه....  یل یخ  نجایبرگردم...ا خوامی : نه من نممن

 

 : به موقعش  نیمت

 

 تو بمونم...  شیپ خوامینزار من برم...من م کنمی: خواهش م من

 

 بود...  دهیانگار پاهام به سبزه ها چسپ شدی نم کردمی م یبرم جلوتر اما هرکار  خواستمیم

 

 تابته ینفر اونجا ب  هی دا؛ی: ش نیمت

 

 ؟ ی: کمن

 

 ...دیاون فردو شن  یجانم...برو که خدا دعاها دای: برو شنیمت

 



 کن  یبعدازمن زندگ

321 
 

 د؟ یمنو نشن ی: خدا چرا دعامن

 

صالح تو بوده و    نیو قطعا ا دهی...البته خدا هم قطعا دعاتو شن نیجام خوبه...بب نجای: من که انیمت
 ها تو راهه... یها....برو...برو که خوش یباشه دل منو نشکن  ادتی.....فقط یحکمت اله

 

 که همزمان با اون چشمان منم بسته شد... دیخنک وز مینس هی

 

 ... ی دار یبه خوابم گام م “

 در عمق نگاهت....   و

 لرزد    یاز عشق م یا خوشه

 زند بر التهاب لحظه ها دامن   یم سکوتت

 ... ی رفته است فرهاد  کجا

 تراشد....کوه چون آهن  یعشقش م که

   میایپرد از خواب رو یم نگاهت

 که فراموشت شده  ییگو تو

 .... یدلتنگ قانون

  ییبشو یخواه  ینم ی احتی و

   یها ....رنگ  نهیاز رخ آ                

 سوگند  یخواب کودک  به
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 رفت....   ینخواه ادمیکه از           

 رنگ احساسم   ییطال یدر افق ها شهیهم

 خشکد...  یم واریکه بر د یقاب  یچوب  بسان

 ”  یو جاودان هست  زیعز

 

 

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

 

 کم ی#پارت_هشتاد و 

 

... االن پنج روزه که کردمینگاه م دایاتاق به صورت ش  شهیبودم و از پشت ش هستادیبخش ا راهرو
هم از تهران   انایبودم...البته دوستش ک مارستانی چند روز اصال خونه نرفتم...همش ب نی...تو اهوشهیب

داشت تمام   دایشبه  نیکه قلب مت ی...عشقرمیم ی...دارم مادی...چرا بهوش نم ا ی ..خدانجایاومده بود ا
 ... دایدوست ش یحت  ایو  نیبودن....سرهنگ، ام دهیفهم نویکه همه ا یوجود منو عاشق کرده...طور 

 

عاشقشم...اون لحظه که رو دستام    ن یاز مت شتریمن ب  دونستی...کاش مدونستیخودش هم م  کاش
 شد...مثل لحظه جون کندن من بود.... هوشیب

 

 : سالم داداش ای پرن
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 ؟ ی کنی م کاری چ نجایو گفتم: سالم...ا برگشتم

 

 مامان چقدر نگرانته؟ یدونیتو...م  ییگرفتم....کجا نی گرفتم اومدم...سراغتو از آقا ام تی بل  هی: ای پرن

 

 : شرمنده من

 

 شونن؟ی خانوم ا دای: نه بابا دشمنت شرمنده....شای پرن

 

 ؟ی دون ی: تو از کجا م من

 

 گه ی گفت د نی: آقا امای پرن

 

که تو بخاطر قلبت  یی....اون روزاشناسمیدخترو م نیتوجه کرد گفت: من ا دایکه به ش  یکم
 صاحب قلب عشقش شد؟   یک دونهیاونجا بود...م نیاونم بخاطر مت  یبود مارستانیب

 

 : آره من

 

هم آروم   نویصبوره چون با وجود حال بد خودش مادر مت یل یخ  دمی: از همون نگاه اول فهمای پرن
 ... کردیم
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 ... دونمی: منم

 

 : انتخابت حرف نداره داداشای پرن

 

 دونم ی: ممن

 

 ادی: ِا داره بهوش مای پرن

 

 : برو دکترو خبر کن من

 

 شـــــکـــــرت....   ـــای....خــدادیلرزیپلکاش م  گفتیم راست

 

سمت به   ن ی...با استرس از ادنیرو کش  شهیش یرفتن داخل و پرده جلو گهیو چند تا پرستار د دکترش
...بهوش اومدن و حالشون  گمیم  کیو گفت: تبر رونیدکتر با لبخند اومد ب نکهی تا ا رفتمی اون سمت م
 خوب خوبه 

 

 نمش؟ یبب تونمی: ممن

 

 : البته....دکتر 
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وارد اتاق شدم.....با ورود من خواست بلند شه که گفتم:    تابانهیپرستارا خارج شدن ب نکهیاز ا بعد
 صداتونو بشنوم....  دیمزاحمتون شدم...اما با د ی...ببخشدیت باشراح 

 

 

 

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

 

 #پارت_هشتاد و دوم 

 

 :دایرمان از زبان ش  ادامه

 

جلو چشمام نقش بست...چند نفر که فکر کنم دکتر بودن   دیسقف سف هیپلکامو باز کردم که  یال آروم
 ... کردنیاومدن تو و دستگاها رو چک م

 

 :  من دکترتم.... دخترم حالت خوبه؟  ـــــ

 

 نجام ی: ممنون خوبم...من چند روزه امن

 

 تر بود قراریشوهرت از همه ب چارهی....بیکامال خوب شد گهی: پنج روزه...اما خداروشکر ددکتر 
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 : شوهرم؟ من

 

 ست؟ ی...شوهرت نستادهیا رونیکه ب   یی: همون آقادکتر 

 

 : نه من مجردم من

 

 دوستت داره  یلیبه هر حال معلومه خ ی....ولگهید دونمی: نمدکتر 

 

گفت و   ی االله یبوده؟؟؟...سروان خرسند   قرارتریمن از همه ب یبرا  یک یعنی....رونی رفتن ب همشون
صداتونو    دیمزاحمتون شدم...اما با دی...ببخشدیکه گفت: راحت باش نمیوارد اتاق شد خواستم بش

 ..بشنوم..

 

 ن؟ یکرد ریراحت ترم....خب...منصورو دستگ  ینجور یتوجه به حرفش نشستم و گفتم: ا یب

 

گفت: بله.....روش نامحسوس عمل   یبعدش با خوشحال   یچرا اما ناراحت شد ول دونمینم  اولش
 ه یکردن شما واقعا عال

 

 ن؟ یکرد رشیدستگ ی: واقــــعـــــا؟؟؟؟....چطور من
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و  میکامرانو باز کرد یخرسند: اون پسره که همراه کامران بود...اسمش بهروزه...ما دستا سروان
 ... وفتادهین یاتفاق  چیمنصور و وانمود کنه که ه شی پ میکه با من بر میمجبورش کرد

 

 شناخت؟ ی : منصور بهروزو نم من

 

ده اونور مرز دور افتا یجا هیراحت اسم من شد بهروز...تو  نیخرسند: نه...واسه هم سروان
که با    یکرده بود...به طور  می گر یز ینداشت و به طرز شگفت انگ  یمحافظ  چیبودن...جالبه اما ه

  رشیدستگ  عیبگه و سر یز ینزاشتم کامران چ میدیتا آسمون فرق داشت....تا رس نیزم  شیعکس واقع
 ...میباالخره تونست شهی کردم االنم تو بازداشتگاست...من که باورم نم

 

 مشهده؟  نجای: منم واقعا خوشحالم....امن

 

 خرسند: نه....کرمانشاست  سروان

 

با سر و صدا وارد و شد وخودشو انداخت تو بغلم که از درد فکر کنم صورتم    انایخـواست ادامه بده ک تا
 قرمز شد... 

 

 توام...  ونیمد ناموی...فدات شم...من جون سا؟ی: قربونت برم....باالخره بهوش اومدانا یک

 

 خورده ها   ری خانم دستشون دو تا ت انایخرسند: ک  سروان
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 حواسم به شما نبود دیجدا شد و گفت: ِا سالم آقا پرهام....ببخش ازم

 

 ...من برم...با اجازهد ینکن تشونیخرسند: اشکال نداره...اذ سروان

 

 ؟ یشناسیاتاق خارج شد که گفتم: تو سروان خرسندو از کجا م  از

 

 ها یبهش جواب رد بد یانصافا حق ندار  یبود...ول  نجایاز من ا شتریب  نی: بابا خب اانا یک

 

 : جــــانـــــم؟!؟!؟!؟!؟ من

 

 ی به بخت خودت لگد زد یکه گفتم...اگه ردش کن  نی : همانا یک

 

 واسه خودت؟  یگ یم ی: چمن

 

 بود  تابتیب  یچطور  یدیدی: کاش مانا یک

 

 من؟؟!؟!؟ تابی: بمن

 

 کم شده ها  وتیکی...چقدر آگهی: آره دانا یک
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 براش نازک کردم و گفتم: برو بابا  یچشم پشت

 

 سروان خرسنده..  گفتیکه دکتر م یکس پس

 

 

 

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

 

 چهاردهم  فصل

 

 چهاردهم  فصل

 

 #پارت_هشتاد و سوم 

 

هفته بمونم اما  کیحداقل  دیمرخص شدم چون دکتر معتقد بود با مارستانیبا اصرار از ب روزید همون
 دنی....با دمیبه مشهد برگشت انا یحساب کردم و به همراه سروان خرسند، خواهرش و ک هیمن تصو

و   ودندافتادم که به همراه مادرش نگران سروان خرسند ب مارستانیاون شب تو ب  ادی ایخواهرش پرن 
 دورم کرد... شیسال پ ۴از خاطرات تلخ   اشیطونی و با ش  هیدختر خوبداغمو تازه کرد اما واقعا 
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و حاال من سروان سوم شدم، سرهنگ شد سرهنگ  میگرفت عیبزرگمون ترف تی هم بابت موفق امروز
 گرفتن... عی درجه ترف هیهم  هیتمام و خالصه بق

 

 ....  هیپرونده هم رو به برگزار نیجلسه ا نیو آخر میهم تو اتاق جلسه نشست االن

 

  تونیوقفه و خدا پسندانه همتون متشکرم و انشااهّٰلل در همه مراحل زندگ یب ی : از تالش هاسرهنگ
 ....دیباش   روزیموفق و پ

 

نبود احتمال  کنامی سروان ن ی که اگه همکار  میقبول کن دیبا نویکه ادامه داد: و ا میتشکر کرد همه
 . کم بود.. یل یخ تمونیموفق

 

   ستین  نطوری... ادی: شما لطف دارمن

 

ارزشمند و  یها ی... البته همکار خورهیپرونده مهر مختومه م نیسال ا ۶: باالخره بعد از سرهنگ
پرونده از جون  نیکه در راه ا یا گهید زانیاز عز یل یو خ  ییو سروان رضا یسرگرد ساالر  یها یفداکار 

ما   یکه اونا به دعا یدر صورت می کن ی و از خداوند براشون طلب مغفرت م رهینم ادمونیگذاشتن  هیما
وجود داره ما و تمام   یی...... اما تا ظلم و زورگومیاونها محتاج یندارند و در اصل ما به دعا یاج یاحت

 ... یاز بد یخال   یروز  دی....به امستیراه ن انیپا نیو ا میهمکارانمون هست

 

خودش زد و   یامضا نییمکث کرد و.... مهر رو پا  یمختومه رو برداشت کمرو باز کرد و مهر   پرونده
 پرونده رو بست....  
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 شده بود... اما... باالخره تموم شد...  ن یسنگ یلی: خ سرهنگ

 

 

 

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

 

 

حقشون محکوم   یو در ازا بی روز بعد دادگاه منصور و دار و دستش برگزار شد و همه به ترت  چند
اعدام شدند و به  گهیو چند نفر د اوریکه صبح امروز کامران، منصور،  دونمی م نویشدند..... فقط ا

لو   رو کردنی م یکه باهاش همکار  ی... البته منصور قبل از اعدامش تمام کسان دند یعملشون رس یسزا
  یافتخار  یشدند....ما هم هرکدوم از طرف سرهنگ تا دو هفته مرخص  ری داد که همشون دستگ

 ....میگرفت

 

 ....ختمیقبر ر  یگالبو باز کردم و رو شهیو در ش نشستم

 

راحت    الیسال با خ ۴به قولم عمل کردم؟....خداروشکر...امشب بعد از  ید ی...دنمی: سالم متمن
ز رو دوشم برداشته شد...اما...اما غم عشق تو تا ابد رو دلم  ا نی بار سنگ هی...خوابمیم
لحظه    یگفت یتو از رو چه حساب  نیخوابم؟...مت یایتا ب  ادیسرم ب  ییبال دی...نامرد...فقط بامونهیم
دلتو  ی داشته باشم؟...چرا گفت  تونمیم یتو راهه؟...ها؟....آخه من بدون تو چه خوش  یخوش یها

کنم؟...مگه  یبعد از تو شاد زندگ یکرد تی نشکنم؟...من تا حاال دلتو شکستم؟...آخه چرا وص
حاال که انتقام   شدی...اما کاش م کنمی م یسال زندگ  ۴  نیبه بعد هم مثل هم نی...باشه از اشه؟یم

 می...تسلممی نداره....من تسل  بیکنم...ع یدر اون صورت بتونم شاد زندگ دی...شارمیبگ  یفراموش گرفتم
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خوشحالم...باالخره تموم شد....به قولم عمل کردم و انتقام   یل یخ یز یچ هیاز   ی....ولریحکمت و تقد
 تو و پدر مادرمو گرفتم....

 

 م یاز پشت سرم گفت: گرفت یصدا هی

 

 #پارت_هشتاد و چهارم

 

 د؟ی از اولش بشنو دیدار ۶

 

 د ی: اگه خودتون دوست دارمن

 

  یسالگ  ۲۲بود...با هزار تا دوا درمون تا   ضیقلبم مر  یخرسند: از همون هجده نوزده سالگ سرگرد
  نکهیباشم...با ا  وندی منتظر پ  دیکردن و گفتن که با  دیدکترا از درمان قطع ام گهید نکهیرفتم...تا ا

ر  اون فرد ممکنه بخاط  کردمیاما احساس م گردهیبرنم گهید شهیم یکه مرگ مغز  یکس دونستمیم
بود بود   ی ...هرجور خواستیشده بود قلب زنشو اهدا کنن اما من دلم نم ینفر راض کی...رهی من بم

  نکهیاز ا  یهم بود ول گهینفر د هیساله رو نجات دادند... ۱۷دختر  هینزاشتم به من برسه به جاش 
  یبرا  سفر م توجه به حرف دکترا رفت یبود... ب۹۱ندادند خوشحال شدم...زمستون تی خوانوادش رضا

از دوستام تو کرمانشاه... اما دو روز نگذشت که خونه دوستم حالم بد شد و رفتم  یکی دنید
 نکهیبودم...تا ا هوش ی کرمانشاه...سه ماه اونجا ب انیخبر دار شدن م ی... خوانوادم وقتمارستانیب

بهوش اومدم و   یبود... وقت نی ....متکننی نفرو برام درخواست م هیخوانوادم بدون اجازه من قلب 
با اصرار زودتر از خودم فرستادمشون  نیتا چند ماه با خوانوادم قهر بودم...واسه هم  دمیماجرا رو فهم
که به خاطر    دمیسرهنگو د مارستانیبرگردم شهرم تو همون ب خواستمی مرخص شدم و م یمشهد...وقت

سرهنگ مافوق   دونستمیبودم و ماونجا بود...از دکترا راجب صاحب قلبم سوال کرده  نیمت
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بخاطر شغلش    نیو شغلش حرف زدم اونم برام گفت که مت  نی...نشستم باهاش راجع به متنهیمت
خوانوادش جبران   یبرا یجور  هی خواست یحرفا...چند روز با خودم فکر کردم... دلم م نیجون داده و ا

  یسی به پل یچ عالقه ایو ه خوندم یم اتیبه سرم زده بود...اون موقع ها ادب گهیفکر د هیکنم اما 
 سی نداشتم اما درس و دانشگاه رو ول کردم و از سرهنگ خواستم کمکم کنه تا هرچه زودتر پل 

ادامه   نوی بشم تا راه مت پیبشم و وارد اون اک سیسال تونستم پل کیبشم...اونم قبول کرد و بعد از 
بود  سیشده بود کم کمکم نکرد...اونم پل سیسال زودتر از من پل  هیهم که  نی بدم... البته محمد ام
و بهش قول دادم که  نیاومدم مزار مت یروز   نیهمچ هیاداره...  کیتو  می اما اون سال با هم رفت

پرونده جونشو از دست داده  نیواسه ا نی...چون مترمی راهشو ادامه بدم و هرجور شده انتقامشو بگ
  ی( آخه قبل از اون رفتارم طور د ی) خند  نشتم همه از رفتارام تعجب کرده بودبه خونه برگ  یبود...وقت
  ۵از  شتریکه ب  یعاطفه....تنها کس ی...سرد و بادیب کمی نزد یکس دوست نداشت حت  چیبود که ه

 متوجه گذر زمان نشدم... زنمیحرف م ادیز دیبود....ببخش نیمحمد ام کردی تحملم م قهیدق

 

 د ییپاک کردم و گفتم: نه اشکال نداره...بفرما اشکامو

 

 #پارت_هشتاد و پنجم 

 

رو به اون رو کرد...مهربون و دلسوز شده بودم   نیاز ا مویزندگ  نیداد: قلب مهربون مت ادامه
...همون کردمی تو قلبم احساس م شویخال  یکمه...جا م یتو زندگ یز یچ هی کردمی ...احساس می...ول

عاشقتون بوده اما..  یل یخ نی...متشدیشما تو قلبم حس م یخال  یفتم....جاکه براتون گ یحس مبهم 
به وجود من پا   نیعاشقم...چون...چون عشق شما با قلب مت نیاز مت  شتریب دیاما...من...شا
با قلبم احساس کردم   نویا یاز هرکس شتریعاشق شما بوده من ب  یل یخ نیمت دی بدون  نویگذاشت...اما ا

با تمام وجودم   نیعشق خودمم هست...منم عاشقم...و به ا  نیوه بر عشق متاما در وجود من عال
 ... دیشکنینم نویدارم....شما هم که قلب مت نانیاطم
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که   فهممیواسه من پر کنه...اما االن م نویمت یجا تونهینم چکس یه ای...خدادیکش  یقیبعد نفس عم  و
سرگرد خرسند اشاره کرده بود...اون دلش  یعن یبه صاحب قلبش  میمستق ری تو اون خواب غ نیمت
 مردو بشکنم... نیقلب ا خوادیمن قلبشو بشکنم...دلش نم  خوادینم

 

خانوم؛ با من ازدواج    دایدرخواستو ازتون بکنم...ش نیا نی در حضور مت  خواستی خرسند: دلم م سرگرد
 د؟ یکن یم

 

کرد و صداش تو سرم   یازم خاستگار  الی و اطیتو ح  نیافتادم که مت یاون روز بهار  ادی
به زبون ساده بگم...با  ای...؟یکن یقبولم م  تی خاستگار امی ب  تی مامور نیاگه بعد از ا دای...»....شدیچ یپ

 ...تونمی..«.....من نم؟یکن یمن ازدواج م

 

 جناب... دین ی: ببمن

 

 حرفا مال تو ادارست... ن ی...جناب سرگرد و امی ستیوسط حرفم و گفت: االن تو اداره ن  دیپر

 

تو قلبم راه بدم.....تا االن هم   وی کس نیبجز مت  تونمی نم  چوقتی آقا پرهام من ه دینی: باشه...بب من
 بدون اون دووم آوردم...  نیمت تی بخاطر وص

 

 ت؟ ی : وصپرهام 
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تنها    دمیم حی تنها...منم ترج  ای یکن...اما نگفت با کس یدگ گفت بعد از من زن نی: بله...متمن
 ...خداحافظ دیخواسته رو تکرار نکن نیا گهیباشم...پس لطفا د

 

با حرفش سر جام متوقف  یبلند شد...برگشتم که برم ول  عیو چادرمو تکوندم... که اونم سر پاشدم
 شدم....

 

 ؟ یعمل کرد نیمت تی االن به وص ی: شما فکر کردپرهام 

 

 نه؟ یاز ا ریسمتش و گفتم: غ برگشتم

 

  نطوریبوده...نه اصال ا دنیفقط نفس کش یاز واژه زندگ نیمنظور مت دیکن ی...شما فکر مقای: دقپرهام 
...اسم  یفرصت، ادامه، و مهم تر از همه شاد یعن ی ی...زندگستین دنیفقط نفس کش ی...زندگ ستین

  تی وص..شما هنوز هم به دیکن ی م یبلکه زنده گ دیکنی نم ی...چون شما زندگدیرو خراب نکن   یزندگ
 ...دیعمل نکرد نیمت

 

  کاری شما چ   رمی بم دیدار موی عاشق یهمه ادعا نیکه ا ی...اما فرض کن منیگی: شما راست ممن
 ؟ یکن ی م ی( زنــدگــه ی) با کنا ی...به راحت ؟یکن یم

 

 یآدم چی ...وگرنه هنهیمت تی مسئله وص ا،ی... ثان قتیکرد و گفت: اوال ادعا نه و حق  یپوف  یکالفگ با
 ...دی....لطفا رو حرفام فکر کنکنهینم  یپس زندگ ستی بدون عشقش شاد ن
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تشکر   تمیاز امام رضا هم بابت موفق دیتوجه ازش دور شدم و به سمت حرم راه افتادم...با یب
  زیهمون پرهام جا ای ...فعال فکر کردن به سرگرد خرسند ونشمیکه دارم مد  یکنم...چون من هرچ

 .... ستین

 

 

 

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

 

 #پارت_هشتاد و ششم 

 

مرخص شدم خونم بودن  ی...از وقتکردنی م ینشسته بودن و داشتن باهم باز  نیرو زم نایو سا  انایک
هم بدونه   دی...اصال نبادونهیخوردنم نم  ری و ت  تیاز مامور یز یچ یشوهرش هم تهرانه...اما خاله مهر 

  نی...فعال همدنشیروستا د  رمی دستم خوب خوب شه خودم م نکهی...بعد از اگهید شهینگران م
 خوبه...  یتلفن یها یاحوالپرس 

 

عذابم  نیمت یفکر پر کردن جا کردم ی م یده بودم اما هرکار به پرهام فکر کر  یلیچند روز خ  نیا تو
 ...دادیم

 

 دا ی....شــدای: ش انا یک

 

 : بله... من
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 ...ی: چته؟...تو فکر انا یک

 

 ...ستین  یز ی: چمن

 

 گهی: آره جون خودت...منم خرم دانا یک

 

 بشه؟  یخوایم ی: دور از جونت...چ من

 

 ؟ یکن یمن فکر م یبه حرفا ی....دار طونی ش ی: اانا یک

 

 : کدوم حرفا؟!؟!؟!من

 

 گهی: راجع به همون پسره پرهام دانا یک

 

 تو نبود  ی: نه بابا حرفامن

 

 ... کنهی م یگفتم ازت خاستگار  یدی: دانا یک
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 ؟ی دون ی: تو از کجا م من

 

 کرده... ی... پس ازت خاستگار دمیزبونت کش  ری: ها ها ها...از زانا یک

 

داد و گفت:   یچطور متوجه کلکش نشدم؟!؟!؟.... کوسن مبلو به سمتش پرت کردم که جا خال  من
 شد...  داینفر باهوش تر از تو پ هی...باالخره زمی حرص نخور عز

 

 : ...ول کن بابا...؟ من

 

 بهت گفت؟  یبگو چ عی : زود تند سرانا یک

 

 کردن داره ؟  فیتعر گهیهم د ی: خاستگار من

 

 اش : آره...زودبانا یک

 

 گذاشته ها ری روت تاث یبا استاد نور   ینیکردم و گفتم: همنش ینچ نچ

 

 گهید چونی : ِاههههه بحثو نپ انا یک
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...تو  گردهیبرنم گهید نی...متای به خودت ب  دایکردم که گفت: ش فیبه طور خالصه براش تعر زویچ همه
 یهم خودتو عذاب بد یخوایعاشقته...چرا م نهمهیا ی...وقت یکن  یراحت زندگ  یتونینم ینطور یهم ا

 هم اونو؟...

 

 شهی م  انتیباشه خ نیمت  شی اگه فکرم پ ی...اصال به فرض باهاش ازدواج کردم ولنی: ببمن
 ...خوامینم نوی...من اگهید

 

 موضوع  نینداشته باشه با ا یمشکل  دی: خب بهش بگو...شاانا یک

 

 : مشکل هم نداشته باشه من خودم وجدان ندارم؟ من

 

 ؟ ی: ندار انا یک

 

 شه ینم ینجور ی...اگهید گمی: ممن

 

رو   تپهیاون م نهیکه تو س نویکارت قلب مت نی...اما تو با اکنمی ...من دخالت نمی: باشه خود دانانا یک
 ...؟یخوایم  ؟یچ  نوی...ایشکنیم

 

 

 ************************ 
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 #پارت_هشتاد و هفتم 

 

 هم استفاده کرده باشم..... می اومدم تهران تا از مرخص نایو سا  انای با ک امروز

 

 ؟ یندار  یسر برم بهشت زهرا...کار  هیرو خابوندم...  نای: سامن

 

وانواده رو ها...غروب خ یایکه گفت: دستت درد نکنه...نه برو...فقط زود ب کردیغذا درست م  داشت
 ...ننی تو رو بب خوانیدعوت کردم م

 

 : باشه...خداحافظ من

 

 : خداحافظ انا یک

 

 گرفتم... یخارج شدم و به طرف بهشت زهرا تاکس  نایا انایک کی و کوچ یخونه نقل  از

 

.... 

 

 یباالخره موفق شدم؟...قاتالتون به سزا دیدیگفتم: سالم...د شستمیکه قبرشونو با گالب م یحال  در
  یکیاون که حداقل  یمعرفته...ول یب نیمت گمی....باالخره انتقامتونو گرفتم....من مدنیعملشون رس
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 ریکه د دیکن م....دلم براتون تنگ شده....حاللن؟؟؟یای ( شما چرا نمه یدو بار اومده خوابم...) گر
...اگه امی بار م کی یبه بعد ماه نیود....اما به جاش از اکه...سرم شلوغ ب دیدون یاومدم...خودتون م
دوبار حرم نرم   یکارم تو مشهد تموم شده اما...اگه هفته ا گهی....البته دومدمیتهران بودم هر روز م 

مامان   شیپ  برگردماستعفا بدم و   دیشا ی...ولمونمی...پس همونجا مشهیروزم شب نم 
 شما.... شی هم برگردم به شهر خودم...پ دیشا ای....دونمی.......نمیمهر 

 

 دادم و بلند شدم.... فاتحه

 

 ... زنمیبازم بهتون سر م امیباشه م ی: مامان...بابا....خداحافظ....اگه عمر من

 

...... 

 

 اومد....  فونیاز پشت آ ییرو زدم که صدا ی خونه خانم رسول  زنگ

 

 ه؟ ی: ک  ـــــ

 

 ؟ی رسول  ی: منزل آقامن

 

 د یی: بله بفرما  ـــــ
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 تو   ای...ب؟ییجان تو دا یکه گفت: ِا....ش یر یتصو  فونیآ یجلو رفتم

 

 دم در؟  نیایب قهیچند دق شه ی: نه ممنون...م من

 

 ام یاالن م زمی : باشه عز  ـــــ

 

 زم یبعد درو باز کرد و گفت: سالم عز  قهیسه دق دو

 

 ....میبا هم دست داد و

 

رفت ازتون   ادمی...اونروز دیاریخونمونو برام ب   دیکل دیلطف کن شهیم دی....ببخشی : سالم خانم رسول من
 .... رمیبگ

 

 ارن یب گمی: باشه االن میرسول  خانم

 

 ار یبردار ب  کناموین یخونه آقا   دیمامان کل نی زد و گفت: نازن  فونویآ

 

 : کجاست؟ نی نازن
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 : تو گاوصندوقه...زود باش یرسول  خانم

 

 ام ی: باشه االن منی نازن

 

 تو  ای سمت من و گفت: تعارف نکن ب برگشت

 

 برم  دی: نه ممنون...بامن

 

 ؟یچهار پنج سال تهران بود  نی: تو ایرسول  خانم

 

 : نه...مشهد بودم من

 

 ؟ یایتهران ب  یخواینم گهی:آها...دیرسول  خانم

 

 واال  دونمی: نممن

 

 مامان... ای: بنی نازن

 

 جون دایسالم ش یچشمش افتاد به من اومد جلو بغلم کرد و گفت: وااا تا
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 ؟ی خوب   زمی: سالم عزمن

 

 ؟ یکرد دایخانمو پ  انای ک ی...راستیجدا شد و گفت: مرس ازم

 

 شی : آره...چند وقت پ من

 

 ی موفق باش  زمیخوشحالم عز یل ی: خنی نازن

 

 ن ی: همچنمن

 

 دیکل نمیدخترم ا ای : بیرسول  خانم

 

 : ممنون خداحافظ من

 

 تر بود رفتم... نییکردن به سمت خونمون که ده پونزده متر پا یهر دوشون خداحافظ  نکهیاز ا بعد

 

..... 
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 #پارت_هشتاد و هشتم

 

 ادمهیباز کردم و وارد شدم....اشک تو چشمام حلقه بست و باز هم بغض...  اطویدر بزرگ ح آروم
 ...اما االن.... گرفتیم  یچه شور و حال  نجایر ا اونموقع ها فصل بها 

نبوده که  ینبود...آخه کس نیرو زم یگل چیبلند گوشه و کنار باغ همه جا رو سبز کرده اما ه یدرختا
 بکاره....

 ....خوندمیروزا اونجا درس م شتریکه ب  یقیکه جلوتر رفتم چشمم افتاد به آالچ یکم

 

  گهید  یجا قیاز اون آالچ  ری....وسط آبانه ها...بق یخور یسرما متو االن  ایب دایمامان: ِاههههه ش  »
 .... رهیدرس تو کلت نم 

 

 ست؟ ین میحال  یچ یه گهید یجا یکن یمامان باور م  یعنی: من

 

 خدا....از دست تو....«  ی: امامان

 

 ....ی الیخی ب یگرفت....اون روزا کجا رفتن؟....روزا میخاطره گر نیا ادی با

 

 چند سانت خاک نشسته بود.... لیخونه رو باز کردم و بعد از پنج سال وارد شدم....رو همه وسا در

 

 باز شد.... یا رهیج  یکردم و رفتم سمت اتاقم...درش با صدا یها رو ط  پله
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  یشیتولتم...پر از ادکلن و لوازم آرا زی دست نخورده بود....رفتم سمت م زی...همه چدیو سف یگلبه ست
  یرنگارنگ بود...هه...اون موقع ها چقدر ذوق داشتم....کمد لباسامو باز کردم اونم پر از لباسا یها

از گل بود....اما  پرکه  ییبایکه رو به وسط باغ ساخته شده بود...باغ ز  یرنگارنگ بود...تراس بزرگ
 ...حاال.

 

همرنگش که کنارش بود و حاال در اثر بارون   یعسل  زیراک و م یتراسو باز کردم و رفتم جلو....صندل  در
کتاب رمان که کال  هیشده بود و  ری ماگ قهوه که قهوه ش تبخ  هیتمام چوباش خراب شده بود...روش 

 هیبودم  شستهنور ماه شب چهارده ن ری و ز نجا یشب قبل از اون روز نحس ا ادمهیبود ..... دهیپوس
 هیخود من  یاز زندگ شهیگرفته بود....هه...االن م میهاش گر تی و به حال شخص  خوندمیرمان تلخ م 
 رمان دردناک..... هیرمان تلخ..... هی نوشت... نیرمان غمگ

 

که  دمید یناباور  نیگوشه اتاقم رفتم...دکمشو زدم و در ع  ری پل کی تراسو بستم و به سمت موز در
 دوست داشتم.. یل یآهنگو خ نیروشن شد...نشستم رو تخت و به آهنگ گوش دادم...اون موقع ها ا

 

 ــــــست یو خندت مث اون اوال ن یخندیم

 

 ـــــست یجاها ن  نیاما فکرت اصال ا یینجایا

 

 با من که انگــار   یکنیم  یبی غر یجور 

 

 ــــست یواسه تو آشنا ن افمی ق یحت
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 ــــــــست یواسه تو آشنا ن افمی ق یحت

 

 تو رو از دست بدم کابوس من بـــــــــــــود نکهیا

 

 من بـــــــــــــود انوسی آروم تو اق آغوش

 

 ی قلبم موندگار  یتو شهیتا هم تو

 

 ی وقت دار  شهیهم  یمونیپش واسه

 

 تو رو از دست بدم کابوس من بـــــــــــــود نکهیا

 

 من بـــــــــــــود انوسی آروم تو اق آغوش

 

 تو نا تمومــــه  یب یلحظه ها تموم

 

 رو به رومـــــــه  شهی خنده هات هم  ریتصو
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♬♪♬♪♬♪♬ 

 

 ماها رو به هم ززززد  نی که ب یاز کس  ریغ

 

 ـــست یما دو تا ن ونیمــ  یچکیه گهید حاال

 

 عشقت بستم و اوووون   یدست و پامو تو من

 

 ـــست یدست و پا ن  یعشق ب یمث من تو حتما

 

 با خــــودم مردم براش تـــــــا گمیروز م هر

 

 ــــــست ینپرسم از خودم هر روز چـــرا ن بعدا

 

 تو رو از دست بدم کابوس من بـــــــــــــود نکهیا

 

 دمن بـــــــــــــو انوسی آروم تو اق آغوش

 

 ی قلبم موندگار  یتو شهیتا هم تو
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 ی وقت دار  شهیهم  یمونیپش واسه

 

 تو رو از دست بدم کابوس من بـــــــــــــود نکهیا

 

 من بـــــــــــــود انوسی آروم تو اق آغوش

 

 تو نا تمومــــه  یب یلحظه ها تموم

 

 رو به رومـــــــه  شهی خنده هات هم  ریتصو

 

 

 (نی / فرزاد فرز انوسی) اق

 

 

  یلیخواننده خ نیا یانصافا صدا  ی....ولی...هـــــعـــــخورهیبه پستم م نی آهنگ غمگ  رمیم  هرجا
 خوبه....

 

 ...اد یکه داره بارون م  بازم
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 با من.....  یکن ی م کاریبارون....چ ی: هـــــمن

 

 فه شو از آسمون بلند شد...انگار بارون بهم گفت: خ  یلحظه رعد و برق بلند همون

 

 فکر لبخند رو لب هام اومد..... نیبا ا و

 

 

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

 

 #پارت_هشتاد و نهم 

 

گذشت و هر چقدر که حالم از رفتن به خونمون بد   یو خوش یبه خوب  انایشب در کنار خوانواده ک اون
  کاری رفت....بعد از سه روز به مشهد برگشتم و حاال تو اداره بودم...خداروشکر همش ب  ادمیشده بود از 

 .... سپردنیرو به ما نم  یپرونده ا یچون به منظور رفع خستگ میبود

 

شدم و    نمیرفتم...سوار ماش  نگیکارم تموم شد از سالن خارج شدم و به سمت پارک  نکهیاز ا بعد
به درد  گهید نیماش  نیانگار نه انگار...ا ی...چند بار تکرار کردم ولشدیاستارتشو زدم اما روشن نم

 هی...فردا رون ی رفتم ب  عیزدم و سر  رشی به تا یشدم و با حرص لگد ادهیعوضش کنم...پ  دیبا خورهینم
 راهش بندازه... یندگ ینما هی که تا  ارمیکار م   ریتعم
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  ییصدا هیدست بلند کردم که  یتاکس ی..برابرم.. یتا خونه بره؟....بهتره با تاکس یحاال ک   اووووووف
 ...رسونمتونیم دیاریب فی خانم تشر  دایگفت: ش

 

 منو برسونه؟!؟!؟.... خوادیچطور م ادسیکه پ نیپرهامه...ا دمید برگشتم

 

 شمی: نه ممنون...مزاحم شما نم من

 

تو اداره جا گذاشته بودم ...واسه   ویزیچ هی...ابونهیاونور خ  نمی....ماشکنمیخواهش م دیی: بفرماپرهام 
 برگشتم... نیهم

 

 ندارم....پس بهتره باهاش برم...  یرو ادهی ...خودمم که حوصله پادینم  ریهم که گ یظهره...تاکس  سر

 

 : اممممـــم....باشه...ممنونمن

 

اد و منم جلو نشستم....راه افت میبود...سوار شد یدنا نوک مداد هی...میرفت نشیهم به سمت ماش با
 د؟ یریگفت: خب کجا م

 

 دوره که..  یلی...خد؟یری و م دیای خونمو بهش دادم که گفت: هر روز از اونجا م آدرس

 

 : آره... من
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 د؟یفکر کرد شنهادمیکه گذشت گفت: به پ یکم

 

 افتاد.... ادشی خدا باز  یوا

 

 نگفتم که گفت: با شما بودما  یز یچ

 

 .... رفتی از رو نم یسکوت کردم ول  بازم

 

 گفتن سکوت عالمت رضاست مگه نه؟ می: از قدپرهام 

 

 به حرف زدنه...  یل یم یاوقات هم سکوت عالمت ب  یوجه...گاه چی: به همن

 

فکر   یداره طرفت چ  یپشت سکوت حرف ها نهفته ست....اما بستگ شهی: اون که بله...هم پرهام 
 کنه...

 

 بود مگه نه؟  یادب یم...ب شد مونیبه شعور طرفت داره...که پش یبگم بستگ خواستم

 

 ؟ یکنی فکر م ی: اون وقت شما به چمن
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 ت ی: رضاپرهام 

 

 د یبگم که سخت در اشتباه دی: پس بامن

 

 د؟ی: خانم شما منو مسخره کردپرهام 

 

 وجه چی: به همن

 

 د؟ یدیجواب م ندهی : پس تا هفته آپرهام 

 

 باشه؟  یاگه جوابم منف ی: حت من

 

 باشه  یاگه جوابتون منف یمکث کرد و گفت: بله...حت یکم

 

 رد و بدل نشد... نمونیب یصحبت  میدیتا رس گهید

 

..... 
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 :دست چپ...............ممنونمن

 

 ؟ یکن یم ی: تنها زندگ پرهام 

 

 دعوتتون کنم...با اجازه تونمیکه نم دی: بله.....ببخشمن

 

 ....باشه؟ دیو خوب روش فکر کن دیر یشم که گفت: لطفا مسخره نگ ادهیپ خواستم

 

 : باشه.....من

 

 ... دیهر جا شما بگ ۵ساعت  ندهیهفته آ قای: پس دق پرهام 

 

 : پارک).....(.....خداحافظ من

 

 : باشه...خداحافظپرهام 

 

 ت...اومد که رف  نش یماش یدرو بستم صدا  یبستم و به سمت در خونه رفتم....وقت نشوی ماش در

 و به سمت آسانسور رفتم....   دمیکش یق یعم  نفس
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 ************************ 

 

 پانزدهم  فصل

 

 (  ی انیپانزدهم ) پا فصل

 

 #پارت_نودم 

 

تا باهاش   یکامال خوب شده بود....آخر هفته بود و اومده بودم خونه مامان مهر  گهیدستم د امروز
 مشورت کنم.... 

 

راجع به   خواستمیبودم گفتم:م رهی خ  یکه به بخار چا ی....در حالمینشسته بود اط ی تو ح یتخت ها رو
 باهاتون صحبت کنم... یمسئله مهم هی

 

 ....بگو مادری: چه مسئله ای مهر  مامان

 

 ...درسته؟دیدیکرد رو د دای نجات پ  نیکه با قلب مت یاون کس : شمامن
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 رفته.... ادمیپسر جوون بود....اسمشو   هی: آره....ی مهر  مامان

 

 : پرهام من

 

کردن رو هم  داینجات پ  نیکه با اعضا مت  ییکسا هی: آها...پرهام....البته بقی مهر  مامان
 ....چطور؟ دمید

 

 نمشون؟یکه بب ومدی من دلم ن ادتونهی: من

 

 شده؟  یچ یگی: آره دخترم....می مهر  مامان

 

 : اون همکارمه من

 

 کنه؟یم  کاری .....اون تو کرمانشاه بود مشهد چ؟ی: چــــــ ی مهر  مامان

 

 هیدوستش کرمانشاه بوده...وگرنه مشهد دنی: واسه دمن

 

 ؟ یدونیرو از کجا م زایچ نی....تو انمی بب   سای: وای مهر  مامان
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 کرده  ی.... ازم خاستگار ؛ی: خودش گفت....مامان مهر من

 

 ؟ یقبولش کن  یخوای: واقعـــا؟....می مهر  مامان

 

 کنم؟  کار ی : چمن

 

 ؟ یردش کن  دی چرا با هیاگه پسر خوب  دونمی: نمی مهر  مامان

 

 تپه؟ی م نشیتو س نیکه قلب مت ستیشما اصال براتون مهم ن  یعنی: من

 

 ه یعیطب  زایچ ن یمادر...ا کهی کوچ ای...دنکنه؟ی م یپاک کرد و گفت: چه فرق اشکاشو

 

 ام یمسئله کنار ب  نیبا ا تونمی: اما من نم من

 

 : دوستت داره؟ی مهر  مامان

 

 نشکن  نموی...دل متنهیتکون دادم که گفت: اگه دوست داره بخاطر عشق مت سرمو
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 ... گهی م  نویهم هم انای: کمن

 

 ؟ی...دوسش دار ؟ی: تو چی مهر  مامان

 

 بهش ندارم   یتو قلبم راه ندادم...حس بخصوص وی کس  نی: من جز متمن

 

منم خوبه... با   ی...بران؟یبهتر از صاحب قلب مت ی....چه کسیکه تا ابد تنها باش شهی: نمی مهر  مامان
 ...وفتمیبچم م ادی دنشید

 

 شده   سیپل نی: اونم واسه انتقام متمن

 

همه اتفافات حساب شده ست ها...طرف از مشهد   ستی ..... دروغ ن؟ینی بیم  روی : تقدی مهر  مامان
اعضاشو اهدا   بیمن تو اون شهر غر نیدوستش...ازون طرف مت  دنیپاشده اومده کرمانشاه د

  ر...کادین یبی رو م  گهیراه همد نی...و تو همیر ی انتقام بگ ی خوای...تو هم مرهیانتقام بگ خوادی ...مکننیم
 خدا رو.... 

 

قدم از هردومون  کی...و تنها با میچقدر دنبال هم گشت  انای ....منو کدونمیم نوی ندونه من ا ی: هرکمن
رو   گهیبود اون شب تو حرم امام رضا همد نیاما قسمت ا میکن دایرو پ گهیزودتر همد  میتونستیم
 ...مینی بب

 



 کن  یبعدازمن زندگ

359 
 

 دنیمن هم حکمت رس  نیرفتن مت دی...حکمت...شاوفتهینم یاتفاق  چی: تا خدا نخواد هی مهر  مامان
 تو و پرهام به هم بود....

 

 ؟ ی: چــــمن

 

 ... کنمی دخترم...من دخالت نم ریعاقالنه بگ می تصم هی: ی مهر  مامان

 

 پاشد رفت داخل....  و

 

 .... حکمت

 

 .... حکمت

 

 .... حکمت

 

 واسه من، رسوندنم به پرهام بود؟؟؟؟؟....  یهمه بدبخت نی....از اولش برنامه خدا با ا؟یچ یعنی

 

 تو سرم اکو شد... نیمت یصدا
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آدما   دیشا  یقطعا به صالحشون بوده ول  وفتهیآدما م یبرا   یکه تو زندگ یجان؛ هر اتفاق   دایش نی بب »
 اونو نخوان...«

 

 ...َصالح من رفتن تو بود؟؟؟؟نم؟یمت ی ــــــیکجا

 

 ....«وفتهینم یاتفاق چی بسپرش دست خدا.....تا خودش نخواد ه »

 

 .....رمی خوب بگ میتصم هیکمکم کن  نطورهی....سپردمش دست خودت.....اگه واقعا اخـــــــدا

 

 باز هم اشک و آه..... و

 

 

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

 

 کمی #پارت_نود و 

 

 که برم و به پرهام جواب بدم... شدمیفکر کردم...و حاال داشتم آماده م ی لی هفته خ کی نیا تو

 

هم با خودش آورده بود اما آقا احمد چون سر  نایاومد خونم...البته سا روزیهم بعد از دو ماه د انایک
 اومد رسوندشون و خودش برگشت تهران.... رفتی کار م
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  یبا شلوار ل د،یکوچولو سف  فیک   ،یمشک ز یر یبا گال دی شال سف د، یدرشت سف یبا گال  یمشک مانتو
 بودن...  پمیکل ت ،یمشک

اومد تو  انا یهم عطر زدم...و حاال آماده آماده بودم...ک  یتو صورتم و کم  ختمی از موهامو کج ر یکم
 ... ؟یرو به کشتن بد چارهی اون پرهام ب یاتاق و گفت: تو قصد دار 

 

 (: نه...چطور؟ دمی) خندمن

 

 ...ادیبهت م  یبپوش ی...البته تو هرچادیبهت م  یلی خلباسه  نی: اانا یک

 

 ... زمی عز ی: مرس من

 

 ؟ یکن ی نم شیآرا کمی : انا یک

 

 ول کن  انای: نه کمن

 

 دهیکش  شتوی: باشه بابا...خدا خودش زحمت آراانا یک

 

 دارم دیهنوز هم ترد  انای: کمن
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 ؟ ی : به چانا یک

 

 ناراحت نشه...  نی: متمن

 

عشقشو   یکه خوشحال  هی...آخه کشهیخوشحال م یل یتو خ یبا خوشبخت نی : مطمئن باش متانا یک
 نخواد؟

 

 : خدا کنه من

 

 اد ی ب شی پ رهی خ یهرچ شاهّٰللیانداختم رو شونم که گفت: ا فمویک

 

 : انشااهّٰلل من

 

 از خونه خارج شدم..... یو بعد از خداحافظ دمیبوس گونش

 

.... 

 

و گنده خوشم  یآنچنان یها  نیبود...از ماش دیسف بایت هیعوض کرده بودم.... روزی پر نمویماش
 ... ومدینم
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 .... رمیهم اجازه بگ  نیاز مت دی شدم و به سمت بهشت زهرا روندم....با سوار

 

 

 

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

 

 #پارت_نود و دوم 

 

 ...  رمیازت اجازه بگ خواستمی....خب خداروشکر....م؟ی...خوب نمی: سالم متمن

 نی...تو است ی ن یبه خودم بدم؟....پرهام هم پسر بد ی فرصت دوباره زندگ هی نظرت اشکال نداره  به
با اجازت   خوامیکنم؟...درسته؟....م  یزندگ تونمی...منم مدمیخوب فهم نویا میدو سال که همکار  یکی

به   دمینم زهنباشه اجا یبه پرهام جواب مثبت بدم...اما خدا شاهده اگه از به تو فکر کردن من راض
  قتی....من هنوز هم رفتن تو رو باور نکردم...تو حق؟یدونیباهام صحبت کنه....آخه م گهیوجه د چیه

تو به   یکه با اعضا ینفر ...تو روح اون چند یتو قلب من زنده ا شهی.. چـون تو همستی ن نطوریهم ا
باهاش ازدواج   ادی کنار ب  هامپرهام با دی....شایزنده ا شهیتو هم نمی...متیبرگشتن هم زنده ا  یزندگ

...به  یر ینم  ادمی از  چوقتی...هچوقتی ...پس هیهم عاشق بشم....اما تو عشق اول من دیکنم...و...شا
اما از   یعمر  هی گذرهی....مستین  یمثل عشق اول ایتو دن  یعشق چیه گنی: م گهینفر که م هیقول 
 ....ستین  یرفتن  التیخ

 برام دعا کن....خداحافظ.... شهی....مثل همیمی هنوز هم تمام زندگ تو

 

نشسته بود  دیدرخت ب  ریز  مکتیاونور تر رو ن  یکم نیپاک کردم و بلند شدم که برم اما... مت اشکامو
 ... کردی و با لبخند منو نگاه م
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 ن ی...مت: ممن

 

 هم همونجا نشسته بود.. نیزدم...رفتم جلو تر مت یمتقابال لبخند خسته ا و

 

 ؟ ییکه کجا دانمی"نم

با   یو قلبم سراغ از روزها سندینو یبه عشق تو م میاست که دست ها نیا دانمیکه از تو م  یز یچ  تنها
 . .. ردی گ یتو بودن را م

 نم؟یب  یکه سراب دارم م ای یکه آمده ا دانمینم

  یم رهی خ  تیبایز یگرفتم و به چشمها یرا در دست م تی که دستها ییمثل  روزها نیری ش   یسراب
 . ...دادمیسر م یشاد ادیشدم و در عمق  وجودم فر

 که   یی: من آمده ام... آمده ام تا به حرف های گفت یم تی صدا نیو حاال با طن یبود کاش

 بمانم و بر زخم قلبت مرحم بگذارم... شتیتا پ زدم عمل کنم.... آمده ام 

 نم؟”یب  یسراب است که م نیا ای... ؟یعشق پاک من که امده ا یا یتو هست  نیا یراست به

 

باد   یوقت  یگرفت...ول  دموید  یجلو  دیدرخت ب یو شاخه ها دیوز یدیکه جلوتر رفتم باد شد یکم
 بود....  الیخ هیاونجا نبود...بازم فقط   گهید نیآروم گرفت مت 

 

 ....یبهم ثابت کرد توی: ممنون که  خوشحالمن
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 ************************ 

 

 #پارت_نود و سوم 

 

 هیدر آوردم و  موینشستم و منتظر پرهام شدم....گوش میشگیپارک هم  یو تو  میشگیهم مکتی ن رو
 آخه من زودتر از ساعت قرار اومدم...  ومدهیکردم...هنوز که ن   یآهنگ وصف حال پل

 

 

 رفتــــه یبرگـــشت، به لحظه ها ـــــدیبا

 

 پل شکستــــه نیرد شــد، از ا ـــدیبا

 

 ی خبــــــر  یب   نیحــال بـــد، ا از

 

 خستــــه  یشبــــا نیا از

 

 سابــــق  یبرگــــشت، به خنده ها ـــدیبا
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 عاشــــق  یرو شونه ها ــــد،یبار دیبا

 

 رو گرفـــــت   ینفـــس، سرد دیبا

 

 ـــــق یدقا نیآخر تو

 

 ـــشه یگم شدم که باورم نم یجور   هیو،  یدور  یجور  هی

 

 ــــشهی که عاشقه، محاله بگذره از اون که زندگ یکس

 

 ـــشه یگم شدم که باورم نم یجور   هیو،  یدور  یجور  هی

 

 ــــشهی که عاشقه، محاله بگذره از اون که زندگ یکس

 

♬♪♬♪♬♪♬ 

 

 از عـــــشق یبه شهر خال گردددددم،یم بر
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 از عــــشق  ی بپرسم حال گردددددم،یم بر

 

 مونده بــــــرام؟  یخاطره هــــا چ از

 

 از عـــــشق یالی خ بجز

 

 ــــــست یمال من ن  یدل بستــــــم، به هرچ من

 

 ـــــــست یکـــــــــه، به فکر حال من ن  یهرک به

 

 همه غــــــم نیخسته شـــــدم، از ا دل

 

 ـــــست یمن ن الیخ  یب که

 

 ـــشه یگم شدم که باورم نم یجور   هیو،  یدور  یجور  هی

 

 ــــشهی که عاشقه، محاله بگذره از اون که زندگ یکس

 

 ـــشه یگم شدم که باورم نم یجور   هیو،  یدور  یجور  هی
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 ــــشهی که عاشقه، محاله بگذره از اون که زندگ یکس

 

 ( یر یبرگشت / احسان خواجه ام دی) با

 

 

هم...  دی...و شایبرگردم... برگردم به زندگ   دیبه منظره شهر پرت بود و غرق آهنگ.... آره من با حواسم
  مکتی کنارم رو ن یک یرو از گوشام در آوردم...  یبه عشق.... اشکامو پاک کردم و هنذفر 
 نشست...سرمو برگردوندم سمتش...

 

 : سالم پرهام 

 

 : سالم من

 

 هیقشنگ ی: جاپرهام 

 

 : اوهوم من

 

 ؟ ی:.....امـــم......فکراتو کردپرهام 
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 طمهیشرا ستی دو تا شرط دارم البته شرط ن یک ی: بله...من

 

 شنوم ی: مپرهام 

 

که با شما ازدواج  یدر صورت ی فراموش کنم حت  نویمت تونمینم  چوقتیه آقا پرهام...من نی: ببمن
 د؟ یکنم...متوجه

 

 ندارم   یلحظه سکوت کرد و بعد گفت: مشکل چند

 

 !؟!؟!د؟؟ی:مطمئن من

 

چون من هم به  امی کنار م طتتی...من با شرایچرا تعجب کرد دونمی: بله کامال مطمئنم...مپرهام 
 ندارم  یمشکل نیعاشق شما شدم...بنابرا نیواسطته مت

 

 دو سه بار برم مزارش؟  یهفته ا شهیاگه مثل هم  ی: حت من

 

 ی هم مشکل نی...با انمی مت ونی...آخه منم تا ابد جونمو مدرمی: خودمم هر پنجشنبه مپرهام 
 به گردن هر دومون حق داره  نیندارم...مت

 

 نداشت...منم..... یمشکل  طمی بود و با شرا  یمنطق  نقدریکه ا حاال
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 : پس...من جوابم مثبتهمن

 

 برگشت سمتم و گفت: واقعا؟؟؟  عی: سرپرهام 

 

 ) با لبخند(: بله...واقعامن

 

 کنمی...خوشبختت میشی نم مونیزد و گفت: مطمئن باش پش یلبخند

 

 کتش در آورد با باز کردن درش اونو جلوم گرفت...  بیمز رنگ از جقر یجعبه مخمل  هی و

 

 ...خوردیتو صورتم م فشیو ظر   زیر  ینایبا نگ دیبود که انعکاس نور خورش بای ز ییحلقه طال هی

 

 جلو   اری...دستتو بگهیکه گفت: د نشد د رمشیزدم و خواستم بگ یلبخند

 

 شد...مبارکت باشه نیحلقه رو تو دستم انداخت و گفت: ا  یتعجب همون کارو کردم که به آروم با

 

 من بود... یفصل نو تو زندگ هیشروع  نیهم و
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******************** 

 

 #پارت_نود و چهارم ) پارت آخر  ( 

 

 (... 1399سال بعد ) بهار  دو

 

و رفتم  ختمیرو تراس بزرگ خونمون نشسته بود و مشغول مطالعه بود...دو تا ماگ قهوه ر  پرهام
 رو تراس نشستم... یها  یرو صندل ششیپ

 

 کو؟  نیچشمش به من افتاد گفت:مت تا

 

 ؟ یکن یم  کاری....چدی: خواب من

 

 کنم ی مطالعه م دوی پرونده جد نی: اپرهام 

 

 م یکنی بزار فردا با هم حلش م  لهی: امروز که تعط من

 

 رو بست و با لبخند گفت:چـــــــــــشم  پرونده
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 گرفت که گفتم: نگفتم برو دکتر؟  سرفش

 

 نبودم؟ نطوریبهارست مگه من پارسال هم ا تیدکتر...حسا یبار منو فرستاد ستی: بابا بپرهام 

 

 ... ینطور ینه ا  یول یزدی : سرفه ممن

 

 االن خوب شده بودم ها: کرونا هم گرفته بودم پرهام 

 

 ر ی: ِاهههه...زبونتو گاز بگمن

 

 حرم؟ میبر شهینم گهید ی عن یپرهام.. چند روزه در حرمو بخاطر کرونا بستن... یدادم: وا ادامه

 

 شنوه ی...امام رضا همه جا ممیدی...از دور سالم مشه؟ی: چرا نمپرهام 

 

 ...تونمینم  ینطور ی: آخه من عادت کردم...امن

 

 روزا هم ِمِره... یخانم...ا دایگفت: ناراحت نباش ش  یلهجه مشهد با
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 شاهّٰلل یو گفتم: ا دمیخند

 

 حرمه  یرو به رو قیخونه ما دق  نی: ببپرهام 

 

 نقطست  هیکه حرم فقط  نجا ی: روبه رو؟...از امن

 

 میسالم بد هینداره پاشو  بی : عپرهام 

 

رو قلبمون و با هم رو به حرم به امام رضا )ع( سالم   میدستمونو گذاشت م،یاز جامون بلند شد هردو
و پرهام به امام رضا )ع(  سالم  دایبا ش   دیخونیرمانو م نیو ا دی) شما هم هرجا که هست میداد
 ...التماس دعا (شنونیم  دی... مطمئن باشدیبد

 

اٰلمُ   الَّرَضا..... یبِْن ُموسَ  یَّ َعلِ  ایٰ  َک یْ َعلَ  السَّ

 

که االن سه ماهشه و  میپسر کوچولو ناز شد هیبعد از ازدواجمون صاحب  میسال و ن کی بایقرت
  نیکرد و مت کاریبود و چ  یک نی نره مت ادمونی نکهی... بخاطر انی...آره، متمیگذاشت نیاسمشو  مت

 ...... ادیمرد بار ب  نیما هم مثل مت یکوچولو

 

ام و در کنار پرهام و   یبه خودم دادم راض یزندگ یبرا ش ی که دوسال پ یهم خداروشکر از فرصت  حاال
دوستش   یلیکه خ دمیپرهام فهم یها یخوب  دنیچون با د  کنمی م یکوچولوم احساس خوشبخت  نیمت

 هرواسه   زارمی م نویمت ادی...اما شهیاز ذهنم پاک نشد و نم  چوقتیعشق اولم ه ادیدارم....البته 
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  یز ینداره و چ  یمشکل نی... درسته که پرهام با فکر کردن به متمیرینجشنبه که با هم سر مزارش م پ
  نطوریوجه ا چیکه به ه کنمیو من هم تمام تالشمو م  شهیاما باالخره مطمئنم که ناراحت م گهینم

 نباشه... 

 

در کنار   میگرفت  میتصم دیپرونده جد هیاومدن  شی اما با پ میشغلمونو کنار بزار میخواستیسال م اون
 ...میو به کشورمون خدمت کن میسرهنگ بمون 

 

ها شروع شدن و خداروشکر ادامه دارن....و  یگفت خوش  نیبعد از ازدواجمون همونطور که مت خالصه
با سرنوشت بود البته توکل به خدا و اعتماد به  دنی و جنگ   دیمن ام تیرمز موفق دونمیهم م نویا

 کمک حال من بود.....  نیمهمتر ریمس نیتو ا حکمتش هم

 

 لحظه ها برسن...  ینیری روز به ش  هی یتلخ عاشق یهمه داستانا کاش

 

 ...کنمیم یو زندگ فهممی رو م  یواژه زندگ یمن حاال معن  و

 

 کن...  یگفت: بعد از من زندگ زمی عز نِ یکه مت همونطور

 

 

 شـــکـــــــرت.....  ــــــایخــــــــدا
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 تو   یای “رو

 مملؤ از اما و اگرهاست   که

 ست؟   یدانم چه رنگ ینم

 !  یخاکستر   ای یلین

 قرض گرفته است... دیرا  از خورش یدانم قلبت روشن  یم اما

 باغچه ... دیسپ یرا از گل ها یمهربان   تیچشم ها و

 دانم ... ینم

 ست سرسبز ؟  یان یپا نیا ایآ

 ؟  شی ایاز ن زیلبر  یشروع ای

 دانم  یم اما

 خوانده شود   دیسرود با نیا

 تو   و

 نگاهت را کنار بزن    ی پرده

   نیها را بب  قاصدک

 آورده اند ... ی دوست غامیتو پ  یبرا

 را ببند ...  تیها چشم

 ...  اموزی خاطره را بشکن  و به ذهن ب قاب

 زد...  یر ممهر بود و در آن عشق پرپ  یآور که از رو ادیرا به   یلبخند

 با همان خاطره شروع کن و بخند...  و



 کن  یبعدازمن زندگ

376 
 

 دوباره بود...” یمحال عشق او، اگرچه تلخ... اما... شروع انی پا رایز

 

 

 انی : زهرا منتظرسندهینو

 

 20/ 1399/2: خ یتار

 

 

 .....******************* انی****************......پا
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