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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

  :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی 

  ایران وطنم خدای من خالق نام به

  باسلام  

 واندهخ بحال تا که است پلیسی رمانهای دیگر با متفاوت کاملا پلیسی رمان یک باش خودت رمان

  اید

 یرنم ماموریت یه توی باهم که لجباز پلیس دختر و  مغرور پسرپلیس یک ها رمان دیگر مثل زیرا

  میشن هم عاشق هم اخر و

  نیست تکراری موضوع همچین اصلا ما رمان

 .... و

 .  بشید متوجه بهتر تا بخونید خودتون بهتره

  باش خودت رمان

 بینظیر و هیجانی..  پلیسی و عاشقانه رمانی

 

 :باش خودت

 :باش خودت

  هستی خالق نام به

http://www.romankade./
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  باش خودت رمان

  امینی اریانا قلم به

 

 بـــــاش خــودتــــ

 ها جزوه.میاد بند ادم نفس.الوده هم گرمه هم! اورده در شورشو دیگه هوا که واقعا.کردم باز رو در

 تلفن.بودم شده خسته واقعا.کنارشون کردم رها و خودم و کاناپه روی کردم پرت و کیفم و

 : کردم چک و پاسخ بی تماسهای.زده زنگ همه این بوده کی اوه اوه.اوردم در همراهمو

 !مهرداد از پاسخ بی تماس6

 رکمد که بزنم حرف باهاشون زبونی باچه نمیدونم دیگه من!محترم پدر این نیست کن ول.بابا ای

 چه.خوردم نفس یه و سرد آب پارچ یه و کردم باز و دریخچال.اشپزخونه سمت افتادم راه.کنه

 :افتاد صفحش به چشمم.خورد زنگ گوشیم که اتاقم سمت میرفتم داشتم.داد حااالی

 !مهرداد

 .اه

 دادم جواب رو گوشی حرص با

 بعــــله؟_

 کو؟ سلامت_

 .برکااااااات و الله رحمة و علیکم سلام_

 هکنی؟ی زندگی تنها میتونی کی تا تو مگه شق کله دختره اخه.رفتارایی چه این نمیدونم من_

 فراهم براش چیزو همه پدرش وقتیکه کارکنه ازون بدتر.مجردی خونه توی تنها ساله۱۲دختر

 .کارات مسخرست واقعا.کرده بزرگش نعمت و ناز زیر و اسکناس لای و کرده
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 ـ ـ منـ مهرداد.کن فکر داری دوست طور هر اصن.مسخره من کارای کن فکر شما. اره_

 !کنی؟ صدام پدر که ندارم اینم لیاقت حتی دیگه.خوبه_

 .دادم ادامه و دادم تکون و سرم کلافکی با

 ربخاط حداقلش.نمیگرفتی طلاق مادر از هیچوقت بودی فکرم به و بودی خوبی پدر واقعا اگــه_

 ...من

 :دادم ادامه سختی به.میکرد سنگینی گلوم توی چیزی اینکه مثل.شد گرفته صدام

 کمی اسکناس اونهمه بجای دخترتون که نفهمیدین وقت هیچ.نشدین متوجه وقت هیچ شما_

 عشق یکم من.نمیخواستم پرپول بانکی حساب و بالا مدل ماشین من. داره لازم محبت

 !میخواستم خونواده یه من من،.میخاستم

 .کردین دریغش ازم مادر و تو چیزیکه

 ..مــا.  نمیخوردیم هم درد مابه.کردیم اشتباه اول همون از مادرت منو.یلدا ببین_

 اما.میکردین درک همو کمی من بخاطر لااقل و میموندید باهم باید شما.داره تاوانشو اشتباهی هر_

 .مـــن فقط.موندم تنها من.دادم پس من شمارو اشتباه تاوان

 پاکشون.میکردن پیدا گونم روی و خودشون راه خوب اشکم های قطره کردم قطع رو تماس

 مومت بودن پولدار بچه دوران دیگه.بیام بر خودم پس از باید من.باشم ضعیف نباید من. نه.کردم

 .میدم ادامه من.اره.بسازم و زندگیم خودم میخام الان.تموم دیگه راحتی.شده

 

 

 بودم نشسته سرکلاس

 !میشیم راحت درسا دست از و ترمه اخرای که خداروشکر.
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 .میکردم حس خودم روی رو مهیا سنگین نگاه کلاس اول همون از

 .دار رسم و اسم و خوب خانواده یه از خوبی دختر.بود همکلاسیام از یکی مهیا

 .میکردن کار پلیس اداره توی برادرش و پدر.داشت خودش از بزرگتر برادر یه فقط

 ادزی ها بچه واز برادرش اسم!! بود گفته بهم قبلا خودش اینارو همه البته و بود پرستار هم مادرش

 .موفقه خیلی که میدونم و شنیدم

 رس پشت از رو مهیا صدای که میکردم جمع وسایلمو.شد تموم کلاس و گفت نباشید خسته استاد

 .شنیدم

 جان؟ یلدا خوبی.سلام_

 خوبی؟ شما.عزیزم ممنون.سلام_

 راهه؟ روبه چی خبرا؟همه چه.ممنونم_

 چطور؟ شما.خوب چی همه اره.سلامتی_

 .راهه در خیر امر.بشه بهتررم قراره خوب چی همه که مام_

 !اره؟ افتادیم عروسی انشالله.مبارکه. به به_

 :داد ادامه و کرد نگاهم گشادی لبخند با

 .کاری اصل که شما_

 . ماسید لبام رو لبخندم

 .نداشته منظوری.فهمیدم اشتباه کنم فکر نه

 !اینا به چه منو بابا اره

 هست؟ کی خوشبخت عروس این حالا.ممنونم. من به دارید لطف شما_
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 .داره گلی این به شوهری خواهر

 :گفت و خندید یکم

 فرد اون خودتون بدونید قابل خواهرشوهری به رو بنده شما اگه_

 !!!!بود خواهید خوشبخت 

 

 !بگم چی نمیدونستم بود اومده بند زبونم و بود شده چارتا چشام تعجب از

  اسم.کن جمع خودتو یلدا:  میزدم حرف باخودم. اومدم خودم به

 !دراز زبون ی دختره اومد بند زبونت اینجوری اومده خاستگار

 بی دبای اره.نمیکنی فکرم ازدواج به اصلا و نداری شرایطشو اصلا الان که بگو.بده جوابشو درست

 .بگی معطلی

 ـ ـ شرایطـ این توی اصلا اصلا،راستش من ، من جون مهیا راستش_

 !عزیزم؟ شرایط کدوم_

  نمیدونید شما اخه ، که شرایط_

 ـ ـ خونوادمـ از واقع در من راستش

 .بذاری جریان در خانوادت با باید که میدونم خوب خیلی من عزیزم.  اهان_

 .رمبگی جوابشو تا میزنم زنگ دیگه روز چند منم.  کن صحبت باهاشون.گلم نداره اشکالی اصلا 

 !داره هم خجالت خب.  سختته خیلی که میدونم

 .!!!!!نگهدار خدا فعلا.نمیکنم اذیتت
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 همه گرفت تماس که جواب گرفتن برای نداره اشکال!بزنم حرف من نذاشت اصلا که دختر این

 .میگم بهش چیزو

 .کردم نگاه و صفحش.خورد زنگ همراهم گوشی

 !خودمه هلنه که این

 !بله؟_

 نیستی؟.خانما خانم سلام_

 !شماا؟ سلام_

 . بیشعور مرض_

 ..خندیدم بلند

 

 .واقعاکه.هیچی نه میپرسی احوالی نه گذشته خوش خیلی انگار نیستم؟تو من_

 .یلداااااا_

 .میگم دروغ چیه؟؟مگه_

 رارق.برات دارم حرف کلی ولی!گور و گم!هست کجا گوشیم نمیدونستم وقت چند این اصلا بخدا_

 !بذاریم؟

 !کی؟کجا؟_

 !!!خودمون پاتوق!همیشگی جای_

 بدج کردم هواشو اتفاقا_
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 پس!وور

 

 .پاتوق ۴ ساعت میبینمت

 .عشقم فعلا.حتما_

 .خدانگهدار_

 مونده تنها من و میگذروند خوش شمال هلنا که هفته یه این از بعد بالاخره بودم خوشحال خیلی

 .کنم تعریف براش چیزو همه و ببینمش که شده پیدا فرصت یه بودم

 و بودم نشسته بود باغچه کنار که همیشگی میز سر.بودم پاتوق توی.شد۴ ساعت زود خیلی

 .رسی بالاخره که بودم هلنا منتظر

 .بود شده تنگ برات خیلی دلم یلداجونم سلااااام_

 .همینطور منم!هلنم سلام_

 ور دوستانه محبت توش میتونستم که بود جایی واقعا هلنا اغوش.فشردیم بهم سخت رو همدیگه

 .بود صمیمی خیلی که اغوشی.کنم پیدا

 .گذشت خوش عزیزم؟مسافرت خوبی_

 .بود خوب.خالی خیلی جات_

 .خداروشکر_

 !خونه؟ کردی؟برنگشتی چیکار تو_

 اتفاقایی یه امروزم.برنمیگردم دیگه من اما.زد زنگ خیلی مهردادم.گرفتم تصمیمو من.نه_

 .میگفت چیزایی یه مهیا.افتاد
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 !کرد؟ خاستگاری گفت؟بالاخره چی_

 !میدونست؟ هلنا یعنی. بودم کرده تعجب

 ؟!داشتی؟ خبر مگه تو_

 داد ادامه و خندید غشغش

 !میکرد؟ تعریف داداشش از چطور ندیدی مگه.دختر بودی خنگ توام.بود ضایع اما.نـــــع_

 .ندارم ازدواج قصد هم اصلا و جدام خونوادم از که بگم مهیا به قراره چون نیست مهم زیادم خب_

 نداره؟خونه خوب شغل پسره!دختر؟ ای دیوونه مگه!بگی؟ چی میخای!چـــــــی؟_

 ـ ـ نَــ نداره؟طرفدار نداره؟جذابیت نداره؟قیافه نداره؟ماااایه نداره؟ماشین

 .نمیخامش چه؟من من به. جونش نوش باشه داشته خب.بردی و سرم.بابا ای_

 پسره و کرده رو بش شانس که خانوم این اونوقت همس ارزوی پسره.خدا تورو ببین. که واقعا_

 !!بخدا خوردی خر مغز!نمیخامش میگه میاد ناز بگیرش میخاد

.. 

 

 گ

 ازاااااد دارم دوست همینجوری زندگیمو من هلن گمشو عه-

 هان؟ کی تا+

  ؟  افتادی من فکر به اینقدر چرا تو حالا-

 بختت به میزنی جفتک داری میگم خودت بخاطر خره+

  دارم دوست-
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  کنم چیکار میدونم خودم کردی,غلط+

 بکنی؟ میخوای چیکار-

 حالا بماند+

 

  خونه بریم گرفتیم تصمیم بالاخره بحث و هلن با رفتن کلنجار کلی از بعد

  کشیدم دراز تختم رو و کردم عوض لباسامو تارسیدم

  کردم فکر امروز اتفاقات تمام به و

-------------------------- 

  شده دیرم بازم خدااا وای

  پوشیدمو کوله و کج امو مقنعه و برداشتم مانتومم و پوشیدم شلوارمو سریع

  اپارتمان از بیرون رفتم و بستم کفشامو بند

 اگه..... داشتم وقت دقیقه ده فقط روندم دانشگاه سمت به سرعت با و شدم ماشینم سوار

 ریتاخی یا  بودم غایب کلاسهاش سر جلسه پنج از بیشتر چون و نمیداد راهم استاد دیرمیرسیدم

  میوفتادم ترم این حتما داشتم

  کردم طی دقیقه ده تو رو ساعته نیم راه بود هرجوری خلاصه

  کنم تصادف بود نزدیک چندبار که نماند ناگفته

  کلاس سمت رفتم بدو

  دادم سلام بهش و رسوندم خودمو که میرفت داشت تازه استاد

  شد وارد سرم پشت اونم و داخل رفتم و کردم باز رو در
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 تمیز هامو جزوه و میکردم برداری نکته و میدادم گوش میگفت استاد که چیزهایی به بادقت

  مینوشتم

  بیرون رفتم و شد تموم کلاسم این بالاخره

  بودم خسته خیلی

  سمتم اومد مهیا که ماشینم سمت برم خواستم

 چطوری یلدایی سلامممم-

 داری؟ کارم جان عزیزم خوبم+

 ای؟ چیکاره امروز-

 بیکار+

 ای؟ پایه بزنیم بستنی یه فعلا بریم بیا پس-

  کردم قبول ولی بودم مردد

  بریم+

 شدیم وارد و کردیم حرکت کافه سمت به

 یلدا میگم-

 بله+

  بشیم مزاحمتون فردا پس ما بدی اجازه اگه-

  فردااااا پس چیییی 

 ....اخه خب...  چیزی ام+
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 هستی؟ چی نگران-

  دیگه کنم مشورت باونا باید خب نمیدونن که مادرم پدرو+

  گرفت اجازه پدرت از زد زنگ دیروز بابام نباش نگران تو-

 داشتید؟ کجا از پدرمو شماره+

  داد بهم هلن-

 

 .... توعه دست از میکشم هرچی که هلن بمیری ای

  اووف

  باشه گفتم باشک و دادم تکون سری

  بشممم قوربونت الهی-

  میام زود بشورم دستامو دسشویی برم من جون یلدا میگم

  برو عزیزم باشه+

 

 .....    داره خاستگارو حوصله کی حالا： گفتم لب زیر و بیرون کردم فوت نفسمو

 

  روم روبه نشست و اومد نفر یه که بودم فکر تو

  سلام：گفت لبخند با

 بشینید سرمیزم باشم داده اجازه بهتون نمیاد یادم-
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  میخوام معذرت من درسته امم+

 کنم صحبت باهاتون میخواستم

 شما؟-

 مهیا برادر حقیقی مهیاد+

 

  است شازده همون این پس اها

  خشنه و جدی قیافش چقدرم

  خوبه ولی

  میگم دارم چی عه

 خب؟-

  بزنم حرف باهاتون میشه+

  خاستگاری شب برای باشه حرفها..  نه-

  بشین چندلحظه میکنم خواهش گفت که برم خواستم و

 بشه؟ چی که-

  لحظه چند فقط+

  بودم دودل

  گفت که شدم خیره خوردم گره هم توی دستای به صندلیو روی نشستم

  و  مندم علاقه شما به من...  خب
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 مطلب اصل سر برید لطفا حقیقی اقای+

 چیه؟ شما نظر -

 راجب؟ نظرم+

 من-

 بدم؟ نظر راجبتون شناختی هیچ بدون دارید انتظار میبینم شمارو که اولینباره من+

 باشه گفته بهت راجبم چیزایی یه مهیا مطمعنم خب-

 چی؟ که حالا خب+

  دیدیم که باریه اولین این بگی من راجب رو نظرت میخوام-

  چیه راجبم نظرهمینجوریت

  ندارم نظری هیچ+

  خاستگاریم جواب چی؟ جوابت-

 

  ها داره کم چیزی یه این وای

  اسکل پسره

 میبینمش اولینباره من حالا

 

 نمیدو راجبش هیچی
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 ا نم

 

 راجبم چیه جوابت و نظر میگه نشسته ونوقت

  است دیواااانه

 ....تصمیمت： داد ادامه

 اونا بدید اجازه داریم خانواده هردومون شما و من حقیقی اقای  گفتم و دادم تکون سری کلافه

 بگیررررن تصمیم راجبمون

 

 

  زد برق هاش چشم حرفم بااین

  بیرون رفتم و دادم تحویلش ژکوندی لبخند

  ام خونه سمت دادم گاز و شدم ماشینم سوار

  خورد زنگ گوشیم که بودم قرمز چراغ پشت

  شدم خیره اش صفحه به

  بود مهرداد

 دادم جواب و بیرون کردم فوت نفسمو

 بله؟-

  دخترممم سلام+
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  سلام-

 بابا خوبی+

 مرسی-

  کنم صحبت باهات باید+

 باش شرکت دیگه ساعت نیم تا

 کاری؟ چه-

 مهمه+

 .باش-

 

  کنم استراحت و خونه برم امروز من کلا نیست قرار انگار خیر نه

  روندم بابا شرکت سمت به و کردم عوض مسیرمو

  بالا رفتم و رسیدم دقیقه بیست حدودا از بعد

  دادم تکون سر یه فقط جوابش در من اما کرد گرمی تعارف دید منو تا منشیش

  شدم وارد در به زدن تقه تا چند از بعد و بابا اتاق سمت رفتم

 هک کرد اشاره بهم زدو لبخندی دید منو تا بود نشسته میز پشت خاصش جذابیت و ابهت باهمون

 . بشینم

  بزنی من به سری یه نمیای چرا خودته شرکت اینجا  حتما؟ بیای تا کنم دعوتت باید من-

 نمیشه وقت زیاده کارهام+
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 خوندن درس جز به ای دغدغه هیچ که ساله دو و بیست دختر یعنی؟یه داری کار من از بیشتر-

 داره؟ هم ای دیگه مشغله نداره زندگیش تو

 .میکنید فکر اینطوری شما+

  کنم فکر تو مثل منم تا بگو خب-

  بگو رو کارت سریع خواهشا بشنوم حرفارو این تا اینجا نیومدم من ببین+

  باشی پدرت کنار بیشتر چنددقیقه که سخته واست اینقدر  -

 ： گفت که گرفتم ضرب زمین رو پاهام با و شدم کلافه

 

  اومده خاستگار واست

 

  نبود برانگیز تعجب واسم زیاد

  بگه اینو تا اینجا کشیده منو بگو پس

 

 اینجا؟ کشیدی راه همه این منو این گفتن واسه گفتم و شدم خیره بهش ریلکس

 کیه؟ بدونی نمیخوای-

  منفیه الان همین از من جواب+ 

  ندیدیشون هنوز که چرا؟تو-

 خودشو هم خواهرشو هم دیدم+
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 بیخودی نیان منفیه من جواب بگید بهضون

 خودشو؟ دیدی کجا تو-

  دانشگاه تو امروز+

  گذاشتیم قرار فردا پس-

 باش من خونه پنج ساعت

 ...باشم خونه پنج ساعت میگی شما نه بگید بهشون میگم من+

  کنم لغو رو قرار نمیشه گفتم همینکه-

 سخته؟ خیلی منفیه دخترم جواب نیان بگو بزن زنگ ؟ نمیشه چرا+

 نه؟ یا زندگیت خونه سر بری باید میکنی؟اخرش لج کی با داری تو یلدا-

  دارم دوست هست که همینطوری زندگیمو من+ 

 بدی؟ ادامه زندگیت این به میخوای کی تا-

  کردم زندگیم تو کمبود احساس که هروقت تا+

  چی یعنی-

  تمراح کاملا و ندارم مشکلی هیچ نشی مزاحمم شما اگه خوشبختم تنهایی الان من اینکه یعنی+

 عوض هیچی با الانمو ازادی چون زندگیم تو بیاد بخواد که نمیکنم فکر هم ای دیگه کسی به

  نمیکنم

  بشنوممم چیزی نمیخوام ام دیگه فرداست پس ملاقات قرار نمیدونم من -

 ....میگم دارم من+
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 ： گفت و بدم ادامه نزاشت

 

  گفتیییی چی شنیدم

  کنی تکرار نمیخواد

  منتظرتم چهارشنبه

 

  شدم عصبانی

  گفتم و زمین رو کوبیدم محکم پامو شدمو بلند

  دیکتاتورومستبد همیشه-

  ها موقع همون مثل نکردی تغیری هیچ

  داشت حق مامان

 

 یلداااااااا+

 تلخه؟ حق حرف خب چیه-

  شدم خارج اتاق از و زدم پوزخندی

  اسانسور سمت رفتم و

 

  کشیدم عمیق نفس یه و شدم ماشینم سوار
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  میکردم خفگی احساس شرکت اون تو

  میشه بد حالم میرم هروقت ندارم خوبی حس اونجا به نسبت چرا نمیدونم

 

 دادم فشار گاز پدال روی پامو و کردم روشن رو ماشین

 

 

 امیری شاهین

  میرررسن پلیسااااا الاااان کن فراااار-

  نمیرممممم نبرم باخودم تورو تا+

  نبااااش من نگران برووو میگم دارم-

 عمااااااد+

  بروووو توروخداااا برووو شاهین-

 

 بود رفیقم عماد

  بود داداشم مثل

  کردن زخمیش عوضیا اون حالا اما

  برووووووو شاهین：زد داد دوباره

  اومد دیگه شلیک یه صدای و گفت اینا
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  زد زانو زمین رو

  بروووو لعنتی برو：زد داد سختی به که سمتش دویدم نداشت هم زدن حرف نای دیگه

  میوفتادم پلیس گیر نباید ها فطرت پست اون از انتقامش گرفتن برای ولی بودم مردد

  میموندم زنده باید

  دادم گاز تونستم تا و شدم موتورم سوار

   بودن دنبالم هاشون ماشین

  اتوبان به رسیدم

  بود دوراهی یه

 چون و رفتن مستقیم هم اونا و بود خاکی جای یه سمت به که راست سمت پیچیدم سریع

  کردن گمم و بدن تغیر مسیرشونو نتونستن داشتن سرعتش

  دنبالمه رنگ مشکی سانتافه یه دوباره دیدم که کشیدم عمیق نفس یه

  میرفتم سرعت با

 رد ماشینا لای از و میدادم گاز میتونستم که تاجایی و بودم داشته نگه شونم روی محکم رو کیف

  میشدم

  شدم موفق       و   دنبالم,بیاد نتونست شدم دور وقتی اما بود دنبالم ساعتی یه حدودا

  پوشوندم روشو و بردم پارکینگ داخل رو موتورم سریع رسیدم که اپارتمانم دم

  کردم باز رو کیف در و ام خونه داخل رفتم

  بود جواهرات و پول همش
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 توهم اخمام عماد تیرخوردن ی صحنه یاداوری به با اما شدم خیره بهشون و زدم گشادی لبخند

  رفت

  ازشون میگیرمم انتقامتو-

  میدم قوول

  میگیره انتقامتو شاهین

 ش خشم باند اعضای تک تک الان بودم مطمعن

 

  دنبالمن ب

 سریع باید همین واسه

 

 خونم

 

  داشتن امارما چون میکردم عوض و

 

  ریختم ام کوله تو شونو همه و برداشت رو مهمم های وسایل 

 میشدم مجبور میکردم که خلافی باهر هرماه که,بود پشتی کوله یه همین فقط من زندگی کل

  کنم عوض خونمو

 اصلیم حرفه اما میکردم هم کاریایی خورده یه وقتا بعضی البته بودم مواد فروش خریدو کار تو

  بود این
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  میدزدیدم ادمش جور همه از

  نمیکرد فرق برام کوچیکش چه باشه کار این گنده چه حالا

 میزدم نامرداش از

 بودم گذاشته گروهی  بدجور دم رو پا اینبار اما

  نبود مهم برام ولی داره زیادی خطرات میدونستم اولش از

 کاراخلاف همه تن میاد اسمش تا کشور کل تو که بشم عالی پلیس یه یا بود ارزوم بود بچه وقتی

   بشم ای حرفه خلافکار یه یا بلرزه

 بود پلیس پدرم

 ....  اما وطنش عاشق و اعتماد مورد و عالی پلیس یه

 پدرمو درجات تمام اخرسرم....  خوندنو جاسوس اونو پدرم برای کردن درست پاپوش با سری یه

  شد نشین خونه   و   گرفتن ازش

 نماشی تو مواد کلی دوم بار که بود پدرم مرگ خواستشون تنها و نبودند کن ول بازم دشمناش اما

 ........ اخرهم و جاسازکردن بابا

 بیرحم دنیای از رو حقت：بهم گفت کلمه یه,فقط پدرم و ریختم دار چوبه پای که اشکهایی

  درنده و باش گرگ...بگیر

  کن گذر ارام پناه بی اهوی کنار از اما

.................. 

 کف حقشونو منم میکنن نامردی دارن واقعا میدیدم اوناییکه اما نداشتم بقیه کار به کاری

  میزاشتم دستشون

 داشتم کنارش در هم کاریایی ریزه اما میکردم کار مواد قاچاقچی باند یه با خودم
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 خلافکار مختلف های باند از گرفتن اطلاعات از بعد و   میرفتم متفاوت نقشه بارربایه هر

  میدادند انجام سود پر  ای معامله داشتند که موقعی

 همین اراینب و میگرفتم ازشون پولهارو سروقتشونوتمام میرفتم پول.گرفتن تحویل و اتمام از,بعد

  اوردم شب خشم باند سر رو بلا

 

  بودم نداده دست از و دستهام زیر از هیچکدوم حالا تا

  امروز اما

  میدونستم عماد مرگ مقصر خودمو

  میگیرم انتقامشو ولی     

 داداشمو انتقام باید من ولی هستند دنبالم جا همه باند افراد و خطره در خودم جون الان میدونم

 بگیرمممم رفیقمووو..

  

 .رفتن واسه بودم اماده کاملا

 .شد باز بود دیوار همرنگ و سطح هم که دری. دادم فشار رو مخفی ی دکمه و پارکینگ توی رفتم

 .انداختم سطحی نگاه رنگ مشکی فراری به و شدم داخل

 .ماشین توی انداختم رو کوله و کردم باز رو در.رفتم در سمت

 شدم خارج پارکینگ از اوردمش بیرون مخفی اتاق اون از و کردم روشن و ماشین از و شدم سوار

 .دادم گاز میتونستم تا و

 .گرفتم تماس میلاد با و اوردم در همراهمو گوشی
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 .میکرد ترم کلافه و تر عصبانی لحظه هر بود اومده عماد سر که بلایی

 :پیچید گوشم توی میلاد صدای

 ؟!شاهین_

 کردی؟ مستقر هارو چطوره؟بچه اوضاع میلاد+

 .ارومه چی همه. آره_

 .باش مراقب.خوبه+

 ـ ـ اِ ـ ـ چیزیـ یه شاهین فقط. هست حواسم_

  بزن حرفتو+

 . افتاده گیر راه توی شاید.  نرسیده عماد هنوز راستش_

 جوابی اینکه بدون. میکرد همیشم از تر کلافه اومده عماد سر که بلایی اوری یاد.  شد جمع اخمام

 .کردم قطع رو گوشی بدم میلاد به

 .کردم بیشتر سرعتمو

 : زدم داد

 دق درمما.  گرفتید ازم پدرمو.  کردید نابود منو زندگی شما.  کنم چیکار باهاتون میدونم. لعنتیاااا

 . کنم چیکار باهاتون میدونم.  رسوندید اینجا به منو شما.  کرد

 

............... 

       راد یــــلــــدا
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 گذاشته حقیقی خانواده با بابا امروز که قراری درگیر.  بود درگیر ذهنم صبح از.  بود سه ساعت

 ناای به زبونی چه به من اخه خدایا.  نرم ، برم.  کنم چیکار نمیدونستم هه!! خاستگاری قرار.  بود

 مبگ ؟ چی بگم پرسیدن خانوادم با رابطم درباره اگه هیچی این حالا.  ندارم ازدواج قصد که بگم

 از جدا اصلا من بگم.  نبوده مهم واسش اصلا پدرمم و کرده ترک سالگی ۲۱ توی دخترشو مامانم

 !؟ متنفرم هستن خانوادم مثلا که ادمایی تک تک از من بگم ؟ میکنم زندگی خانوادم

 .خدااااااا ای

 . میشدم دیوونه داشتم دیگه

  خورد زنگ تلفنم

  افتاد صفحش به نگاهم

 . مهرداد

 : برداشتم رو گوشی. میزدم حدس

 بله؟_

 خانوم عروس سلام+

 .  پدرررر نزن صابون دلت به زیاد! راد مهرداد جناب میزنی حرف مطمئن خیلی_

 فهمی؟می.  تو برای باشه بهترین میتونه این بیای؟ پایین شیطون خر از نمیخای چرا.  دختر بسه+

 هــــه چی؟ الان اما بودید گزینه بهترین مادر برای شما میگفت همیشه بزرگم مامان یادمه_

  ـ الانـ

 یک تا.  ندارن بهم ربطی هیچ موضوع دو این.  بود متفاوت کاملا مادرت و من جریان.  دیگه بسه+

 .  نبر دار رسم و اسم ی خانواده این جلوی منو ابروی.  باش من خونه هم دیگه ساعت

 !؟ چی نیام اگه و_
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  کرد اذیت رو گوشم تلفن پشت از که داد بیرون محکم نفسشو

 منتظرتم!! میذارم دلت روی رو داری الان که ازادی ارزوی میخورم قسم نیای دلیلی هر به اگه و+ 

 . 

  پیچید گوشم توی بوق صدای

  . میشم دیوونه دارم.  باشه اینطور باید چرا اخه.  بودم عصبانی و کلافه.  لــــعــــنــتـــی

 میکرد فکر این به و بودم خیره گوشه یه به کنم کاری اینکه بدون دقیقه چند

 

 خود مهرداد مطمئنم.  کنم فرار اجباری ازدواج ازین باید چطور که م

 

 شو

 

 یه با دخترش وصلت مطمئنا چون.  بدم ازدواج این به تن کنه مجبورم تا میزنه اتیش و اب به

 ! نبود لطف از خالی براش ای خانواده همچین

 

 

 حق از.  بود کرده عوض رو خونه دکوراسیون.  مهرداد خونه بودم رسیده که بود ای دقیقه ده

 بجذا خیلی.  سفید و سوخته ای قهوه ، شیری های رنگ از ترکیبی.  بود خوشگل خیلی نگذریم

  شنیدم و خانم بتول صدای که بودم دکور تماشای محو همینطور.  بود

 !شدی خوشگل چقد کور حسودا چشم ماشالله هزار ماشالله دخترم سلام_
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.  امبر بود مادر مثل واقعا نبود مامان که سالی چند توی خانم بتول.  زدم روش به مهربونی لبخند

 . داشتم دوستش خیلی

 . میبینه خوشگل شما چشمای.  عزیزم ممنونم+

 . گلم دختر پیشت میام میدم انجام دارم کار کلی من.  بشم فدات_

 .  نکنید خسته خودتونو.  چشم+

 .  رفت و زد شیرینی لبخند

 . بود سفید و صورتی های رنگ از ترکیبی بودم پوشیده امشب که لباسایی

 شنهپا کفشهای.  سفید چسبون شلوار و سفید های استین سر با رنگ صورتی کوتاه مانتوی یه

 خیلی هم ارایشم.  بودم انداخته شدم فر موهای روی که مانند تور سفید شال و صورتی بلند

 . بود ملایم

 به هم مهرداد و من کرد باز رو در اقا محمد.  اومد در صدا به خونه زنگ.  شد وقتش بالاخره

 حقیقی اقای مطمئنن خوب شد وارد هیکلی اما سال میان مرد یه همه از اول رفتیم پیشوازشون

 زن یه بعدش.  نزد لبخندم یه حتی.  بود جدی کاملا مرد یه.  کردیم پرسی احوال و سلام! بزرگه

 سلام گفت من روبه اولم همون از.  سفید پوست و رنگ توسی چشمای با مهربون و چهره خوش

 اشباه لبخند با. پس مامانشه اینم!« بیند خواب در شتر گفتم لب زیر منم البته! » گلم عروس

 کل که هیکلشم خوشتیپ و بلند قد دیدم رو مهیاد اون از بعد.  شد وارد و کردم پرسی احوال

 !بود گرفته و در چارچوب

 پرسی احوال مهرداد با که مدت تمام.  داد جوابمو اونم.  دادم سلام لب زیر  و کردم نگاهش کوتاه

 من و نشستند همه بالاخره! نموند دور من بین تیز نگاه از خب که میکرد نگاهم چشمی زیر میکرد

 و معیاد شغل و پدر کار درباره پدرش و مهیاد و مهرداد.  بودند صحبت مشغول همه.  اوردم چای

 نه انگار! میکرد من نگاه فقط که هم مهیاد مادر بودم ساکت که منم و میکردند صحبت پدرش

 !قراره چه از امشب جریان که اومد یادشون بالاخره.  اینا اومدن خاستگاری انگار
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 : کرد شروع مهرداد

 فتهگ حرفا بقیه بعدش تا کنن صحبت باهم برن بچه دوتا این بزرگ حقیقی اقای از اجازه با خب_

 .  بشه

 !!بزن حرفا بقیه از حرف بعد میرسیم تفاهم به ما ببین اصن هــه

 .  بفرمایید.  میکنم خواهش+

 چه!  بود نزده لبخندم یه حتی بود حواسم همش مهمونی اول از زد حرفو این محکم و جدی

 !!جذاابی و جدی شخصیت

 و چایی برامون هم خانوم بتول و نشستیم کردم راهنمایی باغ توی الاچیق سمت به و مهیاد من

 . اورد میوه

  کردم شروع من

 ـ ـ منــ نمیدونید هیچی خونوادم البته و زندگیم و من درباره شما حقیقی اقای ببینید+

 !میدونم چیو همه من اتفاقا_

  بود شده گرد چشمام

 میدونید؟مثلا؟ چیو همه شما+

 تهالب و میکنید کار خودتون خب و نمیکنید زندگی خانوادتون پیش شما اینکه! چی همه مثلا_

 !!کنید رد منو و بزنید پا پشت بختتون به میخواید اینکه

 !نباشه عاقلانه تصمیم اسمش معلوم کجا از+

 تیدنداش درستی ی خانواده بحال تا گرچه.  کنم خوشبختتون که میکنم سعیمو همه من! نیست_

 . باشیم خوب خانواده یه که میکنم کاری من اما

  بود برده سر و خوصلم  دیگه
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 هدیگ لطفا.  ندارم حسی هیـــــچ شما به من!  بفهمید نمیخواید شما اینکه مثل حقیقی اقای+

 . نشید پیچ پا

 : شنیدم سر پشت از صداشو که کردم حرکت ویلا سمت به و شدم بلند_

 ! راد خانمه یلدا نیستم بردار دست من اما_

 دمهیا به نسبت حسی من که فهمیدن همشون البته و شد تمام اتفاقات باتمام بالاخره شب اون

 . بگیرن تماس دوباره اونام و کنم فکر بازهم شد قرار اما ندارم حقیقی

 

 

 

 امــیـــری شـــاهیــن

 ترمز در دم.  بود من به نگاهش ای اشفته چهره با که دیدم رو میلاد ویلا در دم.  رسیدم بالاخره

 غبا بین از باید.  بشه تاسوار کردم ترمز.  داخل اومد میلادم بردم داخل و ماشین شد باز در کردم

 به شروع استرس پر ی چهره همون با و شد سوار.  میرسیدیم ویلا ورودی در به تا میشدیم رد

 : کرد زدن حرف

  ـ ـ افــ گیر نکنه خطرناکه ؟خیلی میفهمی.  نیومده هنوز عماد شاهین_

  زدم داد بلند

 .  ببند دهنتو+

 .  بود استرس تاسرش سر که نگاهی.  میکرد نگاهم فقط.  شد ساکت
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 دهش دیوونه.  میفشردم دستم توی محکم و فرمون و بودم عصبی.  بود رو روبه به فقط نگاهم من

 ممیفشورد هم روی عصبانیت فرط از دندونامه که همونطور نگرانه خیلی میلاد میدونستم.  بودم

 : کردم زمزمه

 .  زدن تیر بهش اونا.  لعنتیا اون

 بیرون محکم نفسمو میچرخید صورتم اجزای روی ملتهبش چشمای سمتم چرخید فورا میلاد

 : دادم ادامه و دادم

 توی الانم.  بوده زنده افتاده پلیسا دست وقتی.  گرفتم پیش دقیقه چند امارشو.  نترس+

 .  رفته ازش زیادی خون فقط.  مونده زنده و بیمارستانه

 ، تو_

 

 ـ ـ گرفتی؟اخه هارو امار این کجا از تو شاهین ، تــو

 نداره ربطی بهت دیگه اونش+

 

. 

 

 باننگه در دم.  اومد دنبالم میلادم برداشتم رو کوله و شدم پیاده ماشین از.  ویلا دم بودیم رسیده

 که ممیدونست.  شدیم ویلا وارد میلاد با و پارکینگ توی ببره و ماشین گفتم بهش کرد سلام بهم

 اه پله از داشتیم.  بود کرده ترش اروم بودنش زنده خبر خب اما.  کوچیکشه برادر نگران خیلی

 .  شنیدم سرم پشت از صداشو که میرفتیم بالا

 . شاهیــن_
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 ؟ چیه+

 . دارم مهم خبر یه_

 چی؟+

 .حقیقی مهیاد درباره_

 به موسر.  میکردم نگاهش منتظر.  طرفش برگشتم و انداختم بالا ابرومو تای یه.   ایستادم جام سر

 . بده ادامه تا کردم کج راست سمت

 !! بشه دومااد قراره_

 برگردوندمش دوباره و چرخوندم راست سمت به و سرم و زدم پوزخندی بعد کردم تعجب اولش

 .  دوختم میلاد میشی چشمای به رو خیرم نگاه و رو روبه

 ! بخت بد دختر اون هست کی+

 . بفهمی اگه میکنی تعجب_

  کردم نگاهش منتظر

 !  راد مهرداد دختر_

  دادم ادامه عصبی.  شد گرفته گر و جدی ام چهره

 گرفتن؟ جوابو ، لعنتیـــا+

 .  نیست راضی اصلا دختره انگار.  نه هنوز_

 .  بیار در برام و دخترش زندگی آمار کن گوش+

  کردم زمزمه لب زیر

 ! دارم باهاش کار کلی
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 . میکنم امادش امشب_

 .  داخل رفتم و  کردم باز و اتاقم در.  رفتم بالا ها پله از

 .  بود درگیر بدجور ذهنم

 .  بگیرم حقیقی رضا از و انتقامم باید

 که بود اون.  شد مادرم کردن دق باعث که بود اون. دوخت پدرم برای پاپوش اونهمه که بود اون

 درمپ دوست بهترین دختر قراره! بشه داماد قراره حقیقی مهیاد پسرش حالا و کرد نابود زندگیمو

  هـــه!!دوست بهترین! بشه زنش

 بدبختی منجلاب توی از.  گرفت و دستت اون.  کرد کمکت مشکلات همه توی پدرم.  راد مهرداد

 !  کرد آدمت اون.  کشیدت بیرون هات

 . کنی کمک دوستت بهترین به شرایط بدترین توی نشدی حاضر تو اما

 تتدوس بهترین بدبختیای روی چشماتو و گرفتی رشوه حقیقی رضا از دوز پاپوش سگ اون از تو 

 .  کثیفه دنیا این چقدر.  بستی من پدر

 . میگیرم همتون از و انتقامم

 .  خوبه فرصت یه این 

 .  بگیرم راد مهرداد و حقیقی رضا از و پدرم انتقام باید

 کنم چیکار باید میدونم

 

 راد یلدا

  نداشتم کلاس امروز
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  بود یک ساعت شدم بیدار خواب از که موقعی کردم استراحت تونستم تا

  خوردم و کردم درست نیمرو

  بیخیال نداشتم رو خوب ناهار تدارک حوصله

  کردم نگاه گوشیم به

  داشتم مامان از کال میس چنتا

 مامان هه

  باشم گفته رو کلمه این بهش نمیاد یادم هیچوقت که مامانی

  بودم بچه خیلی وقتاییکه مال گفتم ام اگه

  کرد بزرگم خانم بتول منو یادمه که جایی تا

  گرفتن طلاق که بود سالم هفت

  میکردن رفتار باهام بدخلقی با و نداشتن امو حوصله کدومشون هیچ

  داشت دوستم و میفهمید منو که بود بتول فقط وسط این

  کرد ازدواج مامان که بودم یکیشون پیش ای هفته

  ببره منو که دنبالم بود اومده مامان اونروز که یادمه

  کن بیرون سرت تو از رو یلدا بردن فکر کردی شوهر که حالا： زد داد بابا

  گفت ریلکس خیلی اونم

  کردی مجبورم تو نمیخواستم بچه من اولشم از بهترررر چه

  رفت و کردی راحت خیالمو واقعا حرفت بااین الانم
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  رفت راحت خیلی

  متنفرشدم ازش که بود همونروز

  هردوشون از

 که سالگیم هجده بالاخره و بیرون بیام لعنتی خونه اون از تا شم بزرگ زودتر میکردم دعادعا

 کردم جدا امو خونه شدم قبول رو دانشگاه تو علاقم مورد رشته

  بللله： برداشتم کلافه خورد زنگ دوباره گوشیم

  عزیزم خوبی یلدا سلام-

 مهمه؟ برات من حال+

  نباشه مهم برام میشه مگه دخترمی تو مهمه که معلومه-

 شرم از و نمیخواستی منو اولشم از گفتی بابا به اونروز کردی؟چرا ولم چرا بودم مهم برات اگه+

  شدی راحت

  نباشه مهم براش اش بچه که نیست مادری هیچ کن باور-

  زدم پدرت سوزوندن واسه حرفهارو اون من

 ..... زدی اتیش منم قلب حرفهات بااون ولی+

  ومدها خاستگاو برات گفته پدرت ببینمت میخوام بکشیم پیش رو گذشته بحث که نزدم زنگ-

  عروسیته وقت که شدی بزرگ انقدر یعنی

  ندارم ازدواج قصد حالاها حالا+

  میکنم پیامک برات رو ادرس ببینمت  باید-
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  کردم قبول ولی نبودم راضی بااینکه

  مادرمو قیافه ببینم داشتم دوست منم

  ندیدمش تاحالا بعد به اخر همونروز از

  یبار سالی اونم شنیدم صداشو فقط و

 

  پوشیدم بلندمو و نخی مشکی ومانتو پوشیدم کاربنی ابی شلوار یه

 رها راستم شونه رو رو چپش سمت شال بستن حالت به و کردم سرم رنگمم ابی بزرگ روسری

  کردم

  افتادم راه و کردم ملیحی ارایش

  بود لواسون تو ویلا یه ادرس

  داخل ورفتم رسیدم

  تاب یه حیاط گوشه و بود بزرگ باغ یه

  و بالا میرفتی که میخوورد پله چنتا ورودی در روی روبه

 بود شده پوشیده درشت و ریز های سنگ از زمین کف و بودن ها پله روی به رو هم صندلی و میز

  بود قشنگی جای

  بزنم صدا رو خانم تا بفرمایید گفت خدمتکارا از یکی

  کردم نگاه اطراف وبه نشستم صندلیا از یکی روی

 منی یلدای تو：پیچید گوشم توی صداش دقیقه چند از بعد

  فاصله متر پنجاه و صد حدودا با بودم روش روبه دقیقا حالا و شدم بلند سرجام از
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 باوقار زن یه

 

  قدبلند و

  بود ساده و کامل ارایشش و داشت تن به شیکی.رنگ زرشکی ودامن کت

  زیبا ولی

 حد بااینکه

 

  میزد جوون خیلی اما بود سالش چهل ودا

 !کی تو یلدام منکه： گفتم و دادم تحویلش پوزخندی

  گفت و کرد نگاهم نااراحت

  مادرتم من... من

 ماااادر؟ گفتی؟؟؟ چی! چی-

  نداشتم مادر ؟من مادر کدوم

  منیییی دختر تو دنبااوردم به تورو من یلدا مامانتم من ولی ولی+

  بود وظیفت که بوده من اوردن بدنیا برام اشکارت هنر تنهااااااا-

 برام؟ کردی چیکار دیگه گفتم و زدم پوزخندی بعد

 .......من- گفت کنان من من دقیقه چند از بعد

 .... خب
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 ： گفتم و بده ادامه نزاشتم

 

 

  نمیفهمی بودن مادر از هیچی تو مامانمی که نگو دیگه پس

  چشیدم رو مادری محبت من نه کردی مادری من برای تو نه

 

  مادرتم من بالاخره اما-

 چی؟ یعنی مادر میدونی اصلا تو+

  بچش همدم یعنی

  اش بچه همراز

  بچش اشکهای واسه گاهی تکیه

  مدرسه اول روز بچش کردن همراهی یعنی

 

 کردی؟ واسم اینکارار از یکی کدوم تو

  مادرتم من بالاخره+

  ندارم قبول مادرم بعنوان تورو من ولی مادرمی تو-

  خانم یاسمین داری چیکارم زودبگو الانم

  ببینمت میخواستم-
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  برم من شد تموم زدنت دید اگه خب+

  دارم ازت وسوال حرف کلی دیدمت چندسال از بعد ببینم وایسا-

 وباشی چندسال این میخواستی... تو سوالای به دادن جواب حوصله نه.دارم باتو حرفی نه من ولی+

  میکنم زندگی چطوری که بینی

  برم که برگشتم

  میکشم اغوشتو حسرت چندساله میدونی کنم بغلت بزار حداقل： زد داد

 

  بود کجا اون ولی میکشیدم مادرمو خالصانه و پاک اغوش حسرت چندسال منم

  هه حالش و عشق پی

  میداره بر هندی فیلم فاز داره شده پشیمون حالا میگیره خندم

  میکنممممم خواهش گفت که برم خواستم دوباره

  داشت بغض کردم حس

  بود الود بغض صداش

  شد خالی دلم ته یلحظه

 حق از نباید ولی نکرده مادری برام اینکه و  ندارم باهاش بودن از خوبی خاطره هیچ من که درسته

  مادرمه بازم کنم هرکاری گزشت

  سمتش برگشتم

  منم کردم بغض

  میخواست اغوششو دلم
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  داشتم نیازش دل ته از

  کردم بغلش محکم سمتشو دویدم

  میبوسیدم و میکرد بوم مدام و کرد بغلم منو اونم

 

  کردم گریه اغوشش تو و شکست بغضم

  میکرد گریه اونم

 نمیدونم

 

 گریه چرا

 

  کردم

  بود گرفته خیلی دلم که میدونم اینو ولی

  خیلی

  کردنش بغل داشتم مامانمو بوسیدن ارزوی که بود سالها

 هک نمیپیچید دهتم تو دیگه انگار ولی بود مونده دلم به مامان کلمه گفتم حسرت که بود سالها

 بگم بهش بخام
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 امیری شاهین

 شب؟ خشم باند این واسه چیه ات نقشه-

  انتقامم فکر تو فعلا+

  کی از-

  دیگه راد و حقیقی خب کردیا,قاطی+

  بکنی میخوای چیکار خب اهان-

  ازشون بگیرم خاستگاری وقت باید+

 شناختنت یوقت-

 بفهمن؟ میخوان کجا از+

  فامیلت و اسم-

  هست هم دیگه امیری شاهین هزارتا+

  رفتی لو اگه-

  کنم راضی رو باباعه چطوری که باشم این فکر تو باید فعلا بستیم فلنگو اونموقع تا+

 میشناسی یلدارو بگو بهش-

  نه بگه اگه میشناسیش میگه دخترش به خب میزنیا حرفا+

 یک ببینه میشه کنجکاو درضمن... اجباریشه ازدواج از کردن فرار منتظر الان اون....  نه نمیگه-

  هستی
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  تو و میدونم من ریخت بهم هام نقشه اگه+

 

 راد؟ اقای الو-

 بفرمایید سلام+

  خیر امر واسه بشیم مزاحمتون بدید اجازه اگه خواستم هستم امیری-

 ؟ شما+    

  هستم دخترتون همکلاسی من-

 میگید اسمتونو+

  امیری شاهین-

 جناب میکنه ازدواج داره من دختر+

  نکردن ازدواج هنوز گفتن بمن ایشون اما-

 گفته؟ یلداا+

 اگه بدید بهم فرصت یک فقط میخوام دخترتونو واقعا من بیام بدید اجازه میکنم خواهش-

 کنید ردم میتونید نیومد خوشتون

 ...اخه+

  فرصت یک فقط راد جناب میکنم خواهش-

  کنیم قبولتون که نمیدم قولی ولی بیاین خانوادت همراه شب جمعه خب خیلی+

  ممنون خیلی ازتون ممنونم-
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 کرد قطع رو تلفن

  اول قدم از اینم

 

 راد یلدا

  اومدم که یاسمین خونه از

  داشتم مبهمی حالت

  ناراحت هم بودم شاد هم

  بودم شده سبک یجورایی

 میپیچید سرم تو یاسمین حرفهای ولی

  مادرتم من یلدا)

  اوردم دنیا به تورو من یلدا

  مادرتم من

 (مادرتم من

  بود سرم تو ها کلمه این مدام

  گرفتم دستام تو و سرم و خوردم اب لیوان یه

 بودی کجا سال چند این پس مامانمی اگه

  کنم بیرون سرم تو از رو کننده خسته و مضخرف افکار این تا کشیدم دراز تختم رو

  شد بلند گوشیم صدای
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  بود مهرداد شدم خیره گوشی ی صفحه به و کردم باز سختی به چشمامو

  پوف

  مهیاد بگه میخواد باز حتما

  اسمشم از میخوره بهم حالم دیگه عه

 بله؟-

  شرکتم بیا پاشو یلدا+

 !داری چیکارم-

  نباشه حرفم بیااااااا گفتم+

  پره توپش چقدر وا

  کرد قطع رو گوشی

  افتاده اتفاقی چه مگه

  کردم ملیحی ارایش و پوشیدم سفید شال و مشکی مانتو با یخی جین شلوار یه سریع

  پایین رفتم و پوشیدم هم اسپورتم کفشهای

  میچرخوندم دستم تو رو سوییچ

  شدم سوار و ماشینم به رسیدم

 افتادم راه و کردم روشن رو ظبط

  حالم به بخند اسمون

  ببارم میخوام سرمه تو من عشق هوای باز
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  تبم از میمیرم دارم اروم اروم

  زدم دری هر به کنارت بودن واسه

 دارم اروم اروم

 

  غمت از میمیرم

  ندم دستت از که کردم میشد هرکاری

  حالم به بخند اسمون

  سیاهن چقدر روزام که

  ببارم میخوام سرمه تو من عشق هوای باز

 د من

 

  غم از بریدم یگه

  تارم چشای دوتا از

 ... و حالم خرابه میبینی عزیزم نخند دیگه تو

 (اسمون اهنگ ای زد مریم)

  فرسا طاقت ترافیک تو موندن ساعت نیم بعداز بالاخره

  شد باز راه

  بودم توراه ساعتی یک حدودا
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  داد سلام و شد بلند پام جلوی بالامنشیش رفتم

  منتظرتونن اقا گفت که کردم سلامی لبی زیر

  اتاقش داخل رفتم

  سلام-

  ببینم بشین بیا علیک+

  عصبانیه انقدر چرا

 بفرمایید-

 هان؟ کیه پسره این+

  پسره کدوم-

 میدونم چیو همه من نزنا دیگه راه یه به خودتو یلدا+

 میگید چی پسر؟نمیفهمم ؟کدوم راه کدوم-

  میزنم حرف چی و کی راجب دارم میدونی خوب نگو دروووغ من به+  

  نمیدونممممم د-

  یلداااااااا+

  شدم کلافه

 بدی؟ توضیح واضح میشه گفتم و شدم بلند جام از

 امیری شاهین-

 این؟ از تر واضح
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 خریه چه یارو چی؟این که خب+

  یلدا نیاااا فیلم من واسه-

  کیه یارو این اصلا چیه فیلم نمیفهممم من بابا ای+

 نمیشناسیش؟ بگی میخوای یعنی-

  نه که معلومه+

  بسسسسسه دروغ： زد داد

 زیر ور دیگه یکی خودش نگو نقصه و عیب بی پسر اون نمیکرد قبول رو مهیاد خانوم چرا بگو پس

  داشته سر

  گفت که میز روی زدم مشت با شدم عصبی دیگه

  میدونم چیزو همه که میبینی

 چی؟ که میشناسم همونا شاهین بود چی نه شایان یارو این من که گیریم اصلا خب خیلی-

  ازم کرده خاستگاریت زده زنگ چییی؟پسره که+

 

  کشید سوووت مخم

  امیری شاهین

 اصلا؟ هست کی

 

 گفت چی شما به چی؟دقیقا یعنی-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 49 

  کلاسیشم هم گفت همیم عاشق یلدا منو گفت هه+

  نکردم ازدواج گفته بهم یلدا گفت کردی ازدواج گفتم

 گستاخ دختره میشی عاشق من واسه سرخود میری دیگه حالا

 

  میگفت چی بابا

  چی یعنی

  نشنیدم رو امیری شاهین اسم عمرم تو بودم مطمعن

  همیم عاشق ما گفته اون

 میشناخته؟ کجا از منا اصلا

  که نیست همکلاسیم

  گفته دروغ شاید

  نکردم ازدواج من میدونسته کجا از پس

 زد داد بابا که بودم فکر تو بود ذهنم تو سوال علامت کلی

  میزنی حرف غریبه پسرای با میری اصلا میکنی غلط تو

 اوردی؟ در دم دادم بال پرو بهت

 

  میزنیدد تهمت بهم دیگه دارید -

 تهمممممت؟+
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 زده زنگ پسره

 

  دخترتم عاشق من میگه

 هاننن؟ میشناسه کجا از تورو اون اصلا

   چمیدوووونم من-

  میری ابی زیر من واسه دیگه حالا+

 از نمیدونمممم و نمیشنااااسم و ندیدم را پسره این من کن باز هاتو گوش خوب مهرداد ببین-

  شده پیدا اش کله و سر گوووری کدوم

  نمیچسبه من به هم ها وصله این

  میدونه رو تو.بم و زیر پسره اون ولی نمیشناسه خانم اها+ 

 ؟ مجردی تو که میدونست کجا از اصلا

  بوده قوی ششمش حس حتما： گفت و خندید تمسخر حالت به بعد و

 ....  شایدم

 

  بسسسسسسسه： زدم داد

  فهمیییدی میکننننی بلنددد پدرت روی صداتو باشه اخررت باررر+

 ...  پدری عجب میشنوم چی ؟ببین!پدرررر؟هااا-

 ...   میشناسن هاشونو بچه پدرها ؟ میزنی تهمت بهم داری چرا پس منی پدر اگه تو
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  میشناسمت خووووب خیلیم میشناسمت منم+

 نمیشناسم رو طرف میگم وقتی میکنی برخورد باهام اینطوری داری چرا پس میشناسیم اگه-

  نمیشناااااسم یعنی

 رگ توی من خون چون میکردم فکر...  داره فرق خیلی شناخت با اعتماد و اطمینان خانوم یلدا+

  داشتم اطمینان بهت گزاشتمت ازاد همین واسه نمیکنی رو اینکارا فکر هیچوقت هاته

  هم اشغال اون از چیزی یه که بود رفته یادم

  هستتتت اخلاقهات تو

 نداررری؟ اطمینان بهم بگی میخوای یعنی الان-

  نداااارمممممم نه+

  میاد,بدش اینکارا از دخترت نمیدونی هنوز که متاسفم...  متاسفم واست-

 متااااسفممممم نمیکنی باور رو داره جریان رگهاش تو خونت که دخترررت حرفهای که متاسفم

  متاسفم من اتفاقا+

  خودم واسه

  شدم دار بچه فطرت پست زنک اون از که

  باشی ازاد گزاشتم که متاسفم

  دخترمی...  تو که متاسفم

  متاسفم

 

  دخترتم من اینکه از متاسفی که فهمیدی تازه تو اگه -
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  نیاوردم روت وبه فهمیدم رو موضوع این که سالهاااااااست من

  پدرمی تو اینکه از متاسفم منم

  زد گوشم به محکمی سیلی و شد قبل از تر عصبی حرف این زدن با

  نشکنم جلوش تا بستم هامو چشم

 

  دادم تکون سرمو چندبار و و کردم تر زبونم با هامو لبم

  نمیزاشت لعنتیم بغض اما بگم چیزی خواستم

 میکرد خفم داشت و بود گلوم توی

  شدم خارج شرکت از سرعت با و برداشتم صندلی روی از رو کیفم

 کردم گریه و گزاشتم فرمون روی رو سرم و نشستم رل پشت

 

 

  کردم فکر امروز اتفاقات وبه کشیدم دراز تختم روی

  باشه میتونه کی پسر اون یعنی

  امیری شاهین

  نشنیدم تاحالا

  عاشقمه که گفته اون اما

 ...  نه گفتم منم و کردی ازدواج که پرسیدم ازش گفته
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  باشه میتونه کی اون خدایا

  اورده رو بابا شماره کجا از اصلا

  پریشان افکارهای و متشنج ذهنی با

 ...... رفتم خواب به

 

 امیری شاهین

  خاستگاریه روز امروز

 . بیان همراهم خودم مادر و پدر بجای اونها که کردم هماهنگ میلاد مادر و پدر با

 .....کنن چیکار باید که کرده صحبت باهاشون میلاد

 سمت رفتم تمیز ترو و شدم اماده سریع

 

  ماشینم

  مامانش و بابا دنبال برم که اینا میلاد خونه سمت به افتادم راه و شدم سوار

 

 راد یلدا

 کنج العاده فوق منم و بیاد ناشناسم خاستگار همون بود قرار امروز

 

  کیه ببینم که بودم کاو
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  کردم قبولش ازش اومد خوشم اگه شاید

  حقیقی مهیاد با ازدواج از فرار واسه حداقل

 

  بابا خونه رسیدم

  داد تکون رو سرش فقط درجوابم که دادم بهش سلام اروم لب زیر

 

  گرفتمش اغوشم تو محکم و خانم بتول سمت رفتم

  مادر میشنا,زیاد دارن هات خاطرخواه-

 باشی خوشبخت انشاالله

  خانم بتول ممنونم+

 شم خوشبخت من بزاره بابام اگه البته

 

 دروپ همه میزنی که حرفیه چه این دخترم گفت و داد بالا ابروشو واسه خانم بتول گفتم که رو این

  اشونه بچه خوشبختی ارزوشون مادرها

  من مادر و پدر بجز بله-

  دارن دوست خیلی اونا نزن رو حرف این+

 اینکه به نکردن فکر من زندگی به درصد یک ؟چرا.. جداشدن هم از چرا پس دارن دوستم اگه-

 نکردن؟ فکر شه چطور قراره من اینده

  من نه بوووودن خودشون خوشبختی فکر به فقط اونا
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  اینچزا چمدونم و سنگین وخلاف مواد دنبال برم نمیخوام کن باور

  دیگه مغزیم نوار صافه خط یه ولی

 ....   حرفیه چه این+

  خیلی پره خیلی دلم-

  باش ایندت فکر به گذشته ها گذشته ولی...     میفهممت میدونم+

  نگذشته..  جون بتول نگذشته-

  توش ن*د*ی*ر گذشتمو

  کنن گذشتم از تر تلخ میخوان ایندمم

 

  میخواد صلاحتو پدرت...  مادر بگم چی+

  حقیقیه اون با خودش رفاقت و منافع فکر به فقط اون نمیخوواااد بتول نمیخوادددد د-

 

  نکرده کاری اونکه میکنم خالی بتول سر رو دلیم و دق دارم چرا نمیفهمیدم اصلا

 تر غمگین اونم های چشم و میرفت بالاتر هرلحظه صدام ولوم

  کردم روی زیاده ببخشید-

  خودم پیش بیا داشتی کردن دل درد  و خودت کردن خالی به احتیاج هروقت عزیزم نه+

  دارم دوست خیلی-

  دخترم همینطور منم+
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 .... بیان مهمونها تا شدم اماده و پوشیدم لباسهامو و اتاقم تو رفتم

 

 اومد در صدا به در زنگ که بود گذشته ساعت نیم حدودا

 

 

 . رفتیم در دم مهرداد همراه پیشواز واسه.  داشتم استرس خیلی واقها

 . شد ظاهر در دم زیبا و مهربون ای چهره با خانوم یه شد درباز

 ! سبز رنگی چشمای سفید و گرد صورت

 : کرد پرسی احوال و سلام مهرداد با مهربونی لبخند با

 . راد اقای سلام_

 م عرض سلام+

 

 .بفرمایید امدید خوش.  شما خدمت یکنم

 . ممنونم_

 : گفت مهرداد به رو و انداخت من به نگاهی

 ! ماهه قرصه مثل ماشالله هزار.  دختری چه.  گلی دسته چه ماشالله_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 57 

 . دارید لطف شما+

 . کردم سلام و دونستم خوب رو فرصت منم

 . داد جوابمو مهربونی با اونم

 اجازه خانوم مهسا: گفت خانمه روبه و شد داخل مشکی ابرو و چشم و بلند قد مردی سرش پشت

 !خندید شیطنت وبا! کنیم صحبت مام میدید

 . بود داشتنی دوست چقدر

 .  شد داخل و خندید بود اروم زنی انگار که هم خانوم مهسا

 : گفت مهرداد و من به خطاب بلند قد مرد

 ! هستم مهام سیروس من

 بسیار مرد شما راد اقای البته و هستید خوبی خانواده بسیار شما کردم تحقیق من که اونطور

 هستم مطمئن  خوب دختر یه انتخواب نظر از جان شاهین سلیقه از من چون و هستید موفقی

 ! میگم تبریک!کردید عمل موفق بسیار هم تربیت در شما که میدونم

 که کردم جمع و خودم زود اما خندیدم زیرکانه!!!مهرداد بغل زیر گذاشت هندونه عجب جاااان

 ! نشه ضایع

 بخاطر خوشحالیش مطمئنن خب.  بود اومده خوشش هم و بود خورده جا هم مهرداد که انگار

 !!!کرد؟ تعجب چرا اما بود تعریفا

 : گفت مهام سیروس به رو مهرداد

 . داخل بفرمایید میکنم خواهش.  شما از ممونونم خیلی

 کجا از منو! شکلیه چه شاهین اها بود؟ چی اسمش ، پسره این ببینم بودم کنجکاو خیلی

 . میشناسه
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 اسکل مثل که من!  شد ظاهر در توی بلند قد و چارشونه پسری دیدم که بودم کنجکاوی اوج در

 سرد و جدی مهرداد روبه گرفت نگاهشو سریعا و انداخت بهم کوتاهی نگاه! میکردم نگاه فقط ها

 من خاااک ای.  شدند وارد باهم و کرد دعوت داخل به اونو مهرداد گرفت هم جواب و کرد سلام

 الاح بوده برو دل تو و جذاب یکم طرف بابا که میدادم فحش خودم به لب زیر!  نکردم سلامم حتی

 !! چیه؟ کارا این

!  زیرش بودم زده جذاب یکم پسر یه بادیدن حالا نکنم ازدواج هیچوقت میخاستم که بگو منو

 !! بیشتر ذره یه یکم از نگذریم حق از البته

  اومدم خودم به خانوم بتول صدای با

 ردادمه اقا نمیدونی مگه.  بکنین صحبتارم تا ببر هارو چایی بیا!!وایسادی اونجا هنوز جون دختر_

 .شه تموم جریان زودتر.  بیان اینا نبود راضی اصلا

 داره فرقی چه مگه!  نداره اینا برا بود راضی و داشت حوصله حقیقی مهیاد جناب واسه چطور+

 !خاستگارن اینام.

 .  صافه اینا با دلت انگار خداروشکر. روشن چشمم_

 .  کنم ازدوااج نمیخام من اصلا.  نیست صاف هیچکس با دلم من نخیرم+

 .مادر بیا.  بریم بیا!! روشنه اینا واسه دلم که من ولی.  خب خیلی_

 .  افتادم راه دنبالش تر دراز پا از دست که منم افتاد راه خانوم بتول

 و برداشت.  سیروس اقا اول.  گرفتم همه جلوی جمع توی رفتم برداشتم. بودند اماده ها چایی

 ا بود دلخور هنوزم انگار.  برداشت اونم.  مهرداد ازون بعد. تشکرکرد

 

 صلا اما.  کرد گرمی تشکر و بزداشت گشادی لبخند با اونم خانوم مهسا ازون بعد.  تر کم خیلی ما

 برداشت کنه نگاهم حتی اینکه بدون عادی خیلی من به توجه ای ذره بدون شاهین.  مطلب
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 .  داد تکون سرشو و

 ! پرروییه ادم عجب. بود گرفته حرصم

 .  شاهین روبروی و مهرداد کنار درست مبل روی نشستم

 اومده مثلا.  ها ادمیه عجب.  کرد جلب و توجهم عادیش خیلی تیپ میکردم توجه داشتم که الان

 این زا نه میزده تیپ داشته پیش هفته یه از انگار بود کشته خودشو که مهیاد ازون نه خواستگاری

 . بود اومده تر ساده باباشم از حتی که

 :  گفت مهام سیروس روبه اخم با روشکست سکوت مهرداد

 اگه هستند امیری شاهین که گفتند گرفتند تماس من با پسرتون وقتی مهام اقای راستش_

 . نکنم اشتباه

 .  داد سرشوتکون جدی همونطور اونم و کرد شاهین به داری معنا نگاه

 !! بود لال انگار

 داد ادامه مهرداد

 مینه برای میکنم اشتباه کردم فکر اولش راستش!  هستید مهام سیروس که گفتید در دم شما_

 ... الان اما نگفتم چیزی

 بده اجازه که خواست ازش مهام اقای روبه شاهین که کنه صحبت تا کرد باز دهنشو سیروس

 : گفت مهرداد روبه و کنه صحبت خودش

 به هم مادرم و دادم دست از رو پدرم متاسفانه بودم بچه خیلی که وقتی من راد اقای راستش+

 بهضر این. دادم دست از ایشونم متاسفانه و کردن دق داشتند پدر به که زیادی دلبستگی خاطر

 اب که دوستی بخاطر مهام اقای که بود این اوردم که شانسی خوش اما بود من برای بزرگی خیلی

 ـ ـ ـ عماد اقا پسرشون
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 داد ادامه دوباره و کرد سکوت لحظه یه

 . کردند قبول خوندگی فرزند به منو داشتم

 کمک به و خوندم درس ایستادم خودم پای روی مدت همه این من بگم بهتون که میخام اما

 ظرن از و هستم شریک تجارتی بزرگ شرکت یه توی الان.  کنم پیدا خودمو تونستم جان سیروس

 . دارم و بهترینش که ماشینم و خونه

 صحبت مهام با که وقتی مهرداد تعجب پس.  نبودن خودش مادر و پدر واقعا.  بودم کرده تعجب

  بود همین از میکرد

 اهینش روبه امیز تحسین نگاهی با بود شده تبدیل لبخند به و نبود هم تو هاش اخم دیگه مهرداد

 : گفت

 ااشن دانشگاه توی که گفاید.  اومده دخترم خاستگاری به واقعی مرد یه که خوشحالم خیلی من

 ؟!درسته شدید

 .دیدمشون دانشگاه توی فقط نبودم ایشون کلاس هم من البته.  بله+

 

 کوتا نگاه جملش شدن تمام از بعد

 

  داد ادامه و کرد من به هی

 . بذارم میون در شما با باید حتما که گفتند ایشون و کردم صحبت خودشون با من

 هم تو اخمام بودم کرده تعجب دمش و شاخ بی دروغای از منم بودم من روی نگاهش مدت تمام

 . کردم نگاهش عصبی و کشیدم

 .میگه دروغ انقد چرا اصن ببینم کنم صحبت باهاش بهتره دیدم اما کنم باز لب اومدم
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 من از حرف این اخه داشت حق بیچاره! میدیدم تعجب فقط نگاهش توی و کردم نگاه و مهرداد

 خخخ!!بزار میون در جونم بابا با بگم شاهین به که بوده بعید

 : گفت و کرد جمع خودش بالاخره

 هروب اونو و شدم بلند من.  کن راهنمایی و شاهین اقا جان یلدا.  کنین هم صحبت بلهم بهتره خب

 . کردم راهنمایی باغ توی الاچیق

 

 ماا میکردم حس نگاهشو سنگینی.  نگاهم توینگاهش.  بود من روبروی.  نشستیم الاچیغ توی

 ونگاهش که شدم متوجه اوردند میوه و چایی ها بچه از یکی کمک با خانم بتول.  نکردم بلند سر

 مردونش و جدی چهره.  کردم نگاهش و کردم استفاده فرصت از.  دوخته میز به و گرفته ازم

 نمم و رفت خانم بتول.  بزنه لبخند ندیدم هم یکبار حتی الان تا مراسم اول از.  بود جذاب خیلی

 رهبالاخ تا بود پایین سرم که شد می ای ثانیه سه شاید.  کرد نگاهم.  گرفتم ازش نگاهمو همزمان

 تمبرداش میز از نگاهمو.  بپرسم ازش بودن کرده مشغول و ذهنم که رو سوالاتی همه گرفتم تصمیم

 یه.  کرد دور لباش از و فنجون نگاهم دیدن با! میخورد چایی داشت.  چشماش توی شدم خیره و

 . کردم شروعدرنگ بی.  بود منتظر انگار. داد بالا ابروشو تای

 ؟ شناسید می کجا از منو شما+

  گفت و کرد درنگ کمی.  بود دوخته چشمام به و سردش نگاه

 .  میشناسمتون که اینه مهم_

 .ها ادمیه عجب

 ؟ زدی مهرداد به حرفارو اون چی برای+

 . گذاشت میز روی و فنجون و کشید عمیقی نفس

 !پدرته میکردم فکر_
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 درسته+

 .  میزنین صداشون کوچیک اسم به که راحتین پدرتون با اینقدر که جالبه_

 . داخل بریم بهتره دیگه که میکنم فکر.  اومممم.  خب

 .  بودم کرده تعجب

 . دارم سوال من!  نزدیم حرفی که هنوز ما اخه+

 . پرسیدی سوالاتتو که شما_

 .  نگرفتم جواب اما+

 .  بدم جواب حتما من نبود قرار بپرسی سوال شما قراربود_

 !  بودیم ندیده حد این در.  ها پروییه ادم عجب.  داخل بره میخاست انگار.  شد بلند جاش از

 .  شدم رفتنش مانع حرفام با و شدم بلند سریع

 خانوادم منو اومدی.  میشناسیم کجا از میدونم نه کی تو میدونم نه من!  امیری جناب کن گوش+

 ؟ بری و کنی مسخره و

 ؟ داری ای خانواده تو مگه_

 . زد خشکم سرجام

 هم زندگی پدرت با حتی تو البته و کرده ازدواج کشور از خارج مادرت میدونم من که اونجا تا_

 ! کنم مسخرشون بخوام من که نداره وجود ای خاتواده پس.  نمیکنی

 ویل سمت بود برگشته.  میدونست کجا از.  نداشتم زدن حرف توان

 

 !!! میرفت داشت.  ا
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  زدم داد

 خاستگاری؟ اومدی چرا ؟ میدونی کجا از.  میشناسی کجا از منو تو اصن.  ببینم وایســـا+

 !خاستگاری؟ میرن چی واسه مردم_

 ! خــانـواده تشکیل واسه

 دی بـســه+

 

 ؟ میشناسی کجا از منو بگو ادم مث.  گه

 . بلدم بیشتر من که سرت تو ننداز صداتو.  ببینم باش زدنت حرف مراقب.  آی آی_

 .  داخل برو بیا.  شدم خسته.  نگیر منو وقت انقدم

 خونه سر میریم فردام رسیدیم تفاهم به ما اره بگی داخل بری میخای حتما.  نمیفهمم+ . 

 ! زندگیمون

 ؟ اینه از غیر مگه_

 .   میگفت چی دیـــوونه این!  بودم کرده کپ واقعی معنای به دیگه

 وونهدی خراب کله عجب.  رفتم دنبالش بدو بدو منم.  رفت ویلا سمت به و برداشت بلندی قدمهای

 .ایه

 ! گفت و میگفت نباید که چیزی و کرد شروع اون.  بود ما به رو ها نگاه همه شدیم داخل

 . رسیدیم تفاهم به ما عزیزم مهسای و جان سیروس و راد اقای ی اجازه با راستش_

 .  داد ادامه.  کیه دیگه دیـــوونه این خــــدا ای

 ـ ـ داریــ عجلــه هم خیلی ازدواج مراسم برای اتفاقا
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 .  دادم ادامه حرفشو وسط پریدم.  میزد گند داشت

 . نداریم عجله+

 هکرد تعجب همه بودم روگفته جمله این بلند و هولکی هول ازبس!  من سمت برگشت ها نگاه همه

  کردم جور و جمع و خودم! زدم گنـــدی چه فهمیدم!!  بودن

 .  بشیم اشــنا بیشتر تا باشیم نامزد ماه یک حدود میخایم ما.  ـتش ـ راسـ+

 من فقط اما میکرد نگاهم عادی خیلی ظاهر به.  کردم نگاه امیری شاهین به و چرخوندم نگاهمو

 !! میفهمیدم خودم روی رو عصبیش و سرکش چشمای بودم نزدیکش که

  گفت جمع روبه و گرفت ازم و نگاهش

 .  البته شما اجازه با.  درسته_

 قبول مهرداد که میکردم دل بی و دل همش.  نداشتند مشکلی که جون مهسا و مهام سیروس

 یناا مهیاد تیم تو اون یجورایی بالاخره چون.  بود راحت خیالم و نمیکنه قبول بودم مطمئن.  نکنه

 !!!بود

  کرد باز لب مهردادم بالاخره

 ! ندارم مشکلی من خب_

 ! خــــــاکــــ اِاِاِاِاِاِی

.  کردم قــاطی پاک.   اخـه چیشد.  که بیان اینا نمیخاست مهرداد این.  که رفت شدم بدبخت

  . کنم باز سرم از و سرتق پسره این چجوری حالا.  لـــعنــــتــــی.  بابا ای.  که شد خر خرتو

 که ممیااار سرش بلایی ماه یه این.  بابا اره.  کنم بازش سرم از میتونم.  باشم مسلط خودم به باید

 !! نکنه نگاه سرشم پشت بره

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 65 

! 

 شاهین و من!!!  مهسا زنش و مهام سیروس و مهرداد بین بود بخند بگو اون از بعد مراسم تمام

 نای بالاخره!  چرا نمیدونم دیگه اونو.  اون بازیای چل خاطر به که من!!!  بودیم لک تو که هم امیری

 !!! نامزدی مراسم برای بیان شب فردا پس شد قرار و شد تموم مراسمم

 یلدا

  رفتن خوبه نداد  جوابمم اصن احمق پسره میکشه سوت داره مخم اوففف

 

   بله. کشیدم دست کردن فکر از میکرد صدام داشت که مهرداد صدای با

 

  شد معلوم جا یه بالاخره میگم احسنت انتخابت به بود مقبولی خیلی پسر:مهرداد

 

  ندارم راهی منم فعل گفته طوری این پسره که حالا ها خوشه اینم هه.  منی دختر

 

  بگم مهرداد به یالغوز اون حرفای اینکه جز

 

 ؟ دید پسرو ی پله پول چشمت چیه دخترتم متاسفی میگفتی که تو مهرداد شد چی

 

   تو دست از اه هانن نمیشی بزرگ چرا تو ای بچه هنوز حرفیه چه این یلدااا
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 رفتم نکردم توجه کردناشم یلدا یلدا به خونم میر من ندارم حوصلتو بسه مهرداد

 

 

  خونم سمت به افتادم راه و شدم  ام۱06 سوار

  بودم خیال و فکر تو همش

  میدونه منو زندگی بم و زیر کجا از پسر اون خدایا

  کنیم ازدواج باهم که داره اصرار چرا

  کرد رفتار سرد باهام انقدر چرا پس داره دوستم اگه

  داشت عجله انقدر چرا

  کرد قبولشون بابا که چیشد

  میخوردن رو مغزم داشتن که هایی سوال علامت و بود مبهم برام چیزها خیلی

  خودم خونه رسیدم بالاخره

  داشتم امتحان فردا

  نداشتم حوصله اصلا کیفم داخل گزاشتمش و انداختم ام جزوه به نگاهی نیم سریع

  روبدم امتحان میتونستم کردن پاس حد در و بود یادم قبل از خورده یه

 اینموقع خوندن درس به هم درصد یه نمیتونم دارم من که مشغولی ذهن بااین اینکه همچنین

  کنم فکر

  دیگه بود شب
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  گذاشتم گوشم داخل رو هام هنزفری و کشیدم دراز تختم رو

 .رفتم خواب به و

__________________________ 

 شاهین#

  هاست فضول و ها شق کله اون از دختره معلومه

  کنم تحملش نمیتونم اصلا عه

 از دوری بخاطر حتما که داره وجود پنهانی غم یه تهشون ته ولی میباره شیطنت هاش چشم از

 . چیزهاست همین از چمیدونم یا خانواده

  بیاره بالا خون تا دهنش تو میزد همچین همونجا میخواست دلم نداریم عجله گفت که موقعی

  نمیشد که حیف

  کشیدم عمیقی نفس بیرون اومدیم که خونشون از

  کرد قبول راد خداروشکر

  کارام دنبال رفتم و خونشون در دم رسوندمشون و کردم تشکر مهسا و سیروس از

  مهسا به سپردم هارو پرت و چرت اینجور و حلقه خرید و

  ولی شده مرخص بیمارستان از عماد：میلاد

 ؟ چی ولی-

  بازداشگاه بردنش پلیسها+

  میبرن سالی پنج براش کمش کم

 ممکنه حالت بدترین این...  نه-
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  بده لومون اگه：حمید

  نیست فروش ادم باشه هرچی عماد باو خفه：میلاد

 های شکنجه چه ؟میدونی معلوم کجا از：حمید

 

 ؟ میشن ی

  خب بگووووو نمیگگگه چیزی عمااااد میگم：م

  بیاره دوام امیدوارم：ح

  نیست بحث موقع الان خب خیلی：من

 دادگاه؟ ببرنش قراره کی میلاد

  دیگه روز سه یعنی شنبه سه-

 دادگا به پاش بزاریم نباید+

 

  برسه ه

 مه تعقیب تحت میخوای دنبالمونه شب خشم گروه ماهمینجوریش شاهین میگی چی؟چی-حمید

 بشیم؟

 داریییم؟ هم ای دیگه چاااره+زدم داد

  بریم لو نباید بدیم انجام تمیز ترو خیلی رو کار باید：میلاد

  نامزدیمه مجلس فرداشب من：شاهین
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  کن اماده رو ها بچه و کن درست کارهارو خودت

  میرن راه کدوم از پلیسها ماشین که بگیر امار

 دادگستریه کدوم هدفشون و چندتان

 ش دادا حله-

  کن کمکش ها بچه سازی اماده تو ام تو حمید+

  اوکی：ح

___________________________ 

 راد یلدا#

  شدم بیدار خواب از که بود نیم و شش ساعت صبح

  شدم اماده سریع و گرفتم ای دقیقه پنج دوش صبحانه خوردن از بعد

  پوشیدم و مشکی مانتو با ابی جین شلوار

  بستم  گردنم دور رو قرمز گردن شال و کردم سرم رنگمم مشکی مقنعه

  برداشتم رو ام کوله و پوشیدم قرمزمم اسپورت کفشهای

  داشتم کلاس نیم و هشت دقیقا من و بود رب و هفت ساعت

  رفتم پایین یکی دوتا هارو پله و نکردم اسانسوراستفاده از

 . گرفتم تاکسی همین برای نداشتم رانندگی حوصله

 

  دانشگاه رسیدم که بود دقیقه ده و هشت ساعت
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  نشستم دوم ردیف و کلاس داخل رفتم

  چطووری یلداایی سلامممم： گفت و طرفم اومد دیدم تا مهیا

  چطوری تو عالیم عزیزم سلام-

 ؟ شده چخبر بابا ایول+

 (عمم جووون اره) خوشحالم خب نامزدیمه مجلس امشب-

  میگم تبریکک دادی مثبت جواب نگفت مامان عزیزم واای+

  کردم نامزد ای دیگه کس با عزیزم نه ام-گفتم و کردم ای سرفه تک

  رفت وا

 باکی؟.... واقعا+

  شاهینه اسمش-

  بشی خوشبخت امیدوارم خب اها+

 (حاالا ممنون مثلا الکی)

 

  بیرون زدم که بود۱ ساعت شد تمام که دانشگاهم

  کردم روی پیاده هوس

 که بودم نرفته بیشتر قد چند هنوز  شدم خارج که دانشگاه در از

 کرد ترمز پام جلوی رنگی مشکی بنز

  مزاحم دوباره وای
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  دادم ادامه راهم به و نزاشتم محل

  جلوم پیچید که

 نبود تشخیص قابل راننده فرد و بود دودی هاش شیشه

 و داشتن کلاس دانشحوها از خیلی هنوز چون بود خلوت ظهر اونموقع تقربا دانشگاه جاده

  بود نشده تعطیل کامل دانشگاه

  شو سوار بیا：گفت و شد پیاده ماشین از که کردم کج رراهمو

 ب اشنا صداش

 

  ود

  کیه بببینم برگشتم

  دیدم که

  شاهینه همون که این اوووف

 ： گفتم و انداختم بهش نگاهی نیم هام عینک زیر از کلافه

 چیکارمیکنی؟ تواینجا

  نامزدم دنبال اومدم：گفت و زد پوزخندی

  کارت رد برو بپیچ پس نیستیم نامزد هنوز-

  بازیام این ختم خودم من میاره در بازی لات من واسه ببینم شو سوار بیا...   بابا نه+

  سالگردش میخوای باش ختمش میخوای-
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  نداره ربط هم کسی به بزنم قدم میخوام

  میاد بارون داره و گیاهه و گل و درخت پراز اینجا انگار بزنم قدم میگه همچین هه+

 ؟ بزنی( گفت محکم و کشید)قدددددم میخوای گرماااا و برهوت این تو

  چه تو به ن ن س رو تو اررره-

  نمیگم هیچی هی باش زدنت حرف مواظب هی+

 هان؟ کجاست ماشینت ببینم اصلا

  نداره ربطی تو به اینم-

  شم خفه,بود نزدیک که طوره کشید و گرفت گردنمو شال عصبی و نزدیکم اومد

 ......انی....رو ارمیکنی.....چیک：گفنم ای خفه صدای با

 داد فشارش محکم دوباره و مییبینی بد وگرنه نگی هیچی چشم جز یادبگیر میگم یچیز وقتی-

  کرد ولش و افتادم سرفه به که

  کردم سرفه چندتا

  ماااشین داخل برو：زد داد

  ها ایه دیوونه ادم عجب

  میکرد خفم داشت

  روانی

  میشم نامزد قرمزی کارت یه با دارم من نکنه خدایا

 کن کمکم خودت
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  میکردم نگاه رو بیرون و بود هم توی هام اخم مسیر اخر تا

 .. شد پلی صادق از شبا اهنگ و کرد روشن رو ظیط

 میشد کر داشت هام گوش طوریکه کرد زیاد ته تا رو صداش

 

 

  امیری_شاهین#

  نامزدیه مجلس امشب

  شدم اماده سریع

  اشون خونه رفتیم شیرینی و گل خرید از بعد و سیروس و  مهسا دنبال رفتم و

  

  عروسی بره قراره انگار هه...  نگاه رو یلدا

  کرده ارایش اینهمه

  ادما این از میاد بدم

  اینا و عاشقی و عشق درباره چرت های بحث از بعد و سرجاهامون نشستیم

  یلدا دست تو کرد و اورد در کیفش از رو حلقه مهسا

  زد ملیحی لبخند هم یلدا

  پایین انداخت سرشو و

  خجالتیه بچم اخی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 74 

  میخونم براشون رو صیغه خودم من：مهرداد

  بابا نه اوهو

  شدی ام اینکاره

  بزنیم حرف باهم تا حیاط تو رفتیم بینمون محرمیت صیغه شدن خونده از بعد

 رو خودم میتونستم که جایی تا باید ولی نداشتم باهاش زدن حرف واسه اشتیاقی اصلا بااینکه

  میدادم جلوه عاشق

  فیلمهاست تو فقط عشق من بنظر مضخرفی کلمه چه....عاشق

  الاچیق توی نشستیم

  یلدا نه میگفتم چیزی من نه

 از...  میشناسی کجا از منو بگی نمیخوای هنوز：اومد حرف به یلدا دقیقه بیست حدودا از بعد

  نمیدونم تو درمورد چیزی من ولی میدونی من زندگی راجب اینهمه کجا

 . کردم تحقیق خب-

  میشناختی کجا از منو اصلا+

  بود اومده خوشم بودمت دیده توودانشگاه که گفتم-

  ندیدم دانشگاه محوطه تو تورو تاحالا من ولی+

 اون تو که کسایی ی همه تو یعنی-

 

 میشناسی؟ و دیدی رو میخونن درس دانشگاه

 ... ولی نه خب+
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  رسیدم ام خواسته به الان که اینه مهم-

  نداری بهم نسبت احساسی هیچ میکنم حس+

 

  میکنی حس درست خب

 ایول خوبه هم ششمش حس نه

 .  خاستگاریت نمیومدم نداشتم بهت نسبت احساسی اگه-

 

 ..   حرفیه اینم خب اره：گفت و کرد فکری

 

  داخل بریم بهتره گفتم و زدم پوزخندی میزدم حرف کم اصولا نداشتم اشو حوصله دیگه

  رفتیم و کرد قبول

  برم راه اش شونه به شونه نمیخواست دلم

  افتادم راه اون از جلوتر راه و کردم تر بزرگ رو هام قدم

 دستای که بزنم جلو ازش دوباره خواستم رسید بهم و کرد تند که میشنیدم رو هاش قدم صدای

 گزاشت دستم توی رو گرمش

  بودم شده شوکه حرکتش این از

 . فشردم سردم دستهای توی رو دستش و نگفتم چیزی دیگه

___________________________ 
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  کن شروع-

 میکنند ساپورت رو ون که بنز دوتا ماشین تا سه：میلاد

  مراقبن ون داخل هفتاشون که سرباز تا  پونزده حدودا

  تاااااااا چخبره؟هفت-

  مهمه خیلی واسشون میلاد هرحال به بردن بابا خیلی رو امنیتش+

  کردی چیکار تو حمید-

  کردم مسلح رو ها بچه از تا بیست+

  کردم انتخاب لزوم صورت در هم انداز تیر تک تا دو

 . ان اماده هاهم ماشین

 میکنن؟ حرکت چند ساعت خوبه-

 ظهر از بعد چهار+

  میکنیم مرور رو نقشه دیگه یبار خب خیلی-

  میره پیش تر راحت ما کار  شلوغه که برن( …) جاده از بخوان اگه

 میزاری باش اماده رسیدنشون از قبل دقیقه پنج حمید

 اسحو  ساختگی تصادف از بعد... میفرستی رو هات بچه سریع ها ماشین ایستادن موقع تو میلاد

  میشه شما پرت ها پلیس

   مردم شدن جمع و خیابون توی اغتشاش اوردن بوجود از بعد و میشه خالی تقریبا که اینجاست

 ...  و...  میبریم رو میلاد ها بچه از چنتا و من
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 . شد تکمیل امون نقشه جزییات دادن توضیح از بعد

 .. بود شنبه سه

 میومدن داشتن ها ماشین

  باااش زود میلاد-

 تپش به زد خودمون های ماشین از دیگه یکی و اینا میلاد ماشین جلوی پیچید ها ماشین از یکی

  میلاد ماشین

  داد رخ هم دیگه چندتصادف و شدند متفرق هم خیابون تو دیگه های ماشین و

  بود شده بسته تقریبا جاده رسید که پلیس ماشین

  شدن پیاده ماشین تو از پلیسها

  وقتشه حمید：گفتم گوشی تو از

  شد شروع دعوا و وسط ریختن حمید های بچه از چنتا

  ون ماشین داخل پلیس از بغیر بودن شده پیاده پلیسها همه که طوری

  بود من کار شروع موقع الان

 با

 

  ون سمت رفتیم ها بچه از دوتا

 شدیم واردش راننده در از

  اونطرف انداختمش و کردم خفه رو راننده



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 78 

  ساختن همشونو کار ها بچه که کنه کاری خواست سربازه

  بود شده تمام تقریبا کارما و

  باش زووود بیررووون ببرش شایان-

  دادن فراریش موتر با و بردن بیرون رو عماد

  بودن رفته همین واسه بود شده تموم هم میلاد و حمید کار اونطرف

  بودم مونده تنها من حالا

  میدادم نجات خودمو یجوری باید

  برگشتن جاهاشون سر سریع شدن نقشه متوجه تا ها پلیس

  نیست عماد که دیدن تا و کردن نگاه رو ون داخل

  بردن نقشه کل به پی

  اونجاسسسست یکیشون زد داد افتاد من به چشمش تا پلیسا از یکی

  میوفتادم گیر نباید نه

  دنبالم هاهم پلیس دویدم میتونستم تا

  دادم گاز میتونستم تا و شدم موتورش سوار و داشتم نگه زور به هارو سوار موتور از یکی

  بود دنبالم ها پلیس ماشین حالا

  میکنیم شلیک نه اگر کنی تسلیم خودتو بهتره：گفت پلیسها از یکی گو بلند توی

  دادم ادامه راه به و نکردم توجهی

  اومد شلیک صدای
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  دادم جاخالی        

  نخورم تیر تا میروندم ضربدری صورت به رو موتور

  کردم عبور ماشینا لای از و کردم انتخاب رو داشت بیشتری ترافیک که رو مسیری

 .... که شد راحت خیالم دیگه منم و دنبالم بیان نمیتونستن ها پلیس

  کشید تیر دستم

  بود کرده اصابت چپم دست به گلوله

  رسوندم میلاد به خودمو بود صورتی هر به اما داشتم زیادی درد

 ر موتور

 

  شدم ماشینش سوار و اونطرف کردم پرت و

  نشدن میلاد فرمون دست حریف ولی بودن دنبالمون پلیسها هنوز

  بدیم انجام کسی شدن کشته بدون و موفقیت با نقشمونو تونستیم و

  بودمش زده بیهوشی درحد فقط اونم که بود راننده اون فقط

  بشن کشته بیگناه ادمهای میدم انجام که توکارهایی نمیخواست دلم

 ونسرش بلایی میدم انجام که کارهایی تو ندارم دوست و میکنن عمل خودشون وظیفه به پلیسها

  باشم مجبور اینکه مگر بیارم

 بود نشده دستم زخم متوجه هنوز میلاد
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  پناهگاهمون سمت به روند

  شدیم پیاده سریع

  داخل رفتیم و

  بودن نرسیده ما به هنوز اینا عماد

  کشید تیر دستم یهو که کردم پرت مبل روی خودمو

  گزاشتم زخمم رو دستمو و کردم جمع قیافمو و گفتم کوتاهی اخ

  گفت طرفمو دوید دید وضعیتمو تا میلاد

 شدی؟ زخمی شااهین-

  نیست چیزی+

  ببینم بزار نیست چیزی چیو چی-

  زخمم رو از برداشتم دستمو

  بود جاری بازوم از خون

  نامردا گفت لب زیر و کشید هم توی اخماشو میلاد

  بستش محکم زخمم رو اورد و برداشت پارچه تیکه یه شد بلند

  شدی زخمی بدجور دکتر بریم باید-

  نمیخواد+

 استخونات باشن دیده اسیب  ممکنه نمیخواد چیو-

  عه نمیخاااااد میگم+
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  تووو دست از اوووف-

 

 شدن ملحق ما به ام دیگه های بچه که بودیم بحث جرو حال در

 

  داخل اومد عماد نفر اخرین و

  بودم خوشحال خیلی مدت اینهمه از بعد دیدنش از

  کردیم بغلش محکم و شدیم بلند باهم هردو میلاد و من

  ریخته بهم هم موهاش و بود شده بلند هاش ریش

 ： گفتم اش شونه رو زدم

 

  شده تر مردونه قیافت خوردی خنک اب

  رییییییس جناب بپرون تیکه بعد برسم بزار گفت و زد کمرم به مشت با

   کنم ات تنبیه باید خودم تو نشدی ادم هنوز اینکه مثل رییس و درد+

 ؟ مدت توواین شد دستگیرت چی بیینم بشین بیا عماد راستی/ گفت میلاد

  گرفتیم رو لازم اطلاعات عماد از و اتاق توی تایی سه رفتیم

 .... معلومه که اونطور

  بامن بود شده دستگیر هم شب خشم های بچه از یکی

  نکرد دستگیرش و فهمیدن پلیسا و بیاره در پا از منو تا بیمارستان بود اومده واقعیت یعنی
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  نه یا کشید حرف ازش میشه ببینم تا کردم خفتش زندان تو

 

  میدادم گوش هیجان با

 چیشد؟ خب-

 هک پولی پیشنهاد بخاطر فقط اینا باندشونو از نداشت خبری زیاد که بود معمولی ادم یه طرف+

  بکنه رو اینکار که کرده قبول دادن بهش

 باشه گفته راست که معلوم کجا از-

 مرگ به چندبار چون قرصیه دهن ادم انصافا پس باشه نگفته راست ام اگه ولی نمیدونم+

  میگفت همینو هربار ولی کردم تهدیدش

 ..  لعنتی گفتم و میز روی زدم مشت با

 نبود؟ کسی اونها از دیگه： گفت میلاد که

 روهشونگ تو برم میخوام اینکه عنوان به چنتاشون  از تونستم ولی نبود اشنا برام دیگه کسی نه-

  دادن بهم رو اولیه اطلاعات یخورده اونام و کنم اعتمادشونووجلب

 گروهی؟ چه-

  سرخ اژدهای گروه+

  خندید و باشه ابی اژدهای نمیشد حالا：میلاد

  هستن ای زمینه چه تو حالا گفت و کرد جمع خودشو که کردم بهش شدیدی اخم

  پارتیا و مهمونیا تو جوونا بین مخدر مواد توزیع و فروش و خرید：گفت عماد

 ... ایناس از بیشتر خیلی میکنم فکر من ولی داد ادامه ارومتر بعد
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 منظور؟：من

 .... ادم فروش و خرید یعنی：عماد

  میدونی کجا از گفتم و کردم نگاهش متفکر منم و کشید بلندی هع میلاد

  فهمیدم حرفهاش بین نمیداد لا زیاد البته کشیدم یکیشون زبون زیر از-

 ؟ گروهشون تو بری میتونی یعنی حالا خب+

 پول مهمتر پست هرچی بیشتر پول با جدیدم سرکار برم میتونم فردا از من الان نه که چرا اره-

 ولپ کردیم تاحالا که کارهایی و ها خونه و پناهگاه این کل اندازه به عملیات یه توی یعنی بیشتر

  یوهووووو لنددددددن سوی به پیش بعدشم میاد گیرم

 

 میلاد

 

 بیایم؟ میتونیم ماام یعنی：

  ببرم جدید عضو بعد کنم جلب خودم توجهشونووبه باید فعلا：عماد

 نیا پناهگاه ام دیگه...  کن شروع کارتو فردا از پس：من

  میکنیم برقرار ارتباط باهات یجوری خودمون

  اونجا کنی جا خودتو کن سعی

  بزنیم جیب به پول کلی میتونیم میشه عالی کنیم نفوذ گروهشون تو بتونیم اگه

 

  گوشیت شاهین گفت میلاد که بودم افکارم غرق
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  میخورد زنگ داشت

  یلدا.. بود خودش

  الو： گفتم و گزاشتم گوشم دم رو گوشی اکراه با

  خوووووبی سلاااااام： گفت شوق با

 داری؟ کاری.  خوبم گفتم سرد

 داشته کاری حتما باید مگه： گفت ارومتر نیست صداش تو اولیش شور اون از دیگه کردم حس

 ؟ بزنم زنگ که باشم

  کنم قطع نداری کاری اگه دارم کار من یلدا ببین-

 ؟ بیرون بریم میای فردا  کن صبر نه+

  نه-

 چرا؟+

  دارم کار چون-

  میکنم خواهش+

  نه یعنی نه میگم وقتی-

 منه؟ از مهمتر کارت یعنی...  اخه+

  خدافظ برم باید یلدا-

  نداشتم حوصلشو اصلا کردم قطع گوشیو که میزد حرف داشت
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 بزن حرف مهربونتر باهاش یخورده داره گناه بشه عاشقت عمرا رفتارات بااین شاهین：میلاد

 ندارم حوصلشو میلاد بیخیال-

 

  داد تکون سرشو و کرد پوفی میلاد

 شدیم متفرق طرفی یه به هرکدوممون غذامون خوردن از بعد و پزیرایی توی رفتیم

  خودشون ی خونه رفت هم میلاد و فردا برای بشه اماده تا رفت عماد من

  ام خونه توی رفتیم منم

  برام میشه خوب خیلی کنم نفوذ گروه این تو بتونم اگه

  نشه خلاصه بخش یه به و باشه ای گسترده گروه باید میگفت عماد که اونطور

 گروهی چنین وارد میخوام که گفتم فرستادمو اطلاعاتمو تمام رییس ی واسه و اوردم تاپمو لپ

 کرد موفقیت ارزوی برام اونم و بشم

  انتظارمه در پول کلی که میدونم

 اینده در شغلیم بهتر موقعیت همچنین و

 

 بعدم و کرد عماد کارهای برای ها هماهنگی سری یه بود میلاد خورد زنگ گوشیم که بود صبح

  کرد قطع

  نمیبرد خوابم دیگه

  دادم لم مبل روی و خوردم عسل و کره لقمه یه

  شدم مشغول و کردم روشن و تلویزیون
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  نبود تلویزیون به حواسم و بود درگیر خیلی فکرم

  یلدا فکر تو رفتم ناخوداگاه

  دنبالش برم امروز گفت

  کردم فکر یخورده

  واقعا بشه عاشقم باید ببینمش برم باید میگفت راست میلاد

  دنبالش برم که شدم اماده و زدم زنگ بهش که بود پنج حدودای ساعت

  رسیدم

  زدم بوق

  شد ماشینم وارد لبخند با و بیرون اومد اپارتمانش از

  سلامممم-

  سلام+

 

  بود توهم اخمام 

  خوبی گفت شوق با دوباره یلدا

  کنم باز اخمامو کردم سعی

 خوبی؟ تو خوبم گفتم و زدم کمرنگی لبخند

  عالیم مرسی-
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 ردمک سعی گزاشتم روش دستمو اونیکی کشید تیر یهو که بگیرم رو فرمون تا بالا اوردم دستمو

 شدم موفقم و ندم نشون صورتم توی درد از علایمی

 شده؟ چیزی：یلدا

     نه-

  بزارم دنده روی خواستم و برداشتم دستمو

  شده خونی دیدم که

  لعنتی

  تو...تو..ت.. هین...شا：گفت و پرید رنگش دید دستمو کف خون تا یلدا

  خونیه دستت

  نیست چیزی-

 درمانگاه سمت برو+

  نیییست چیزی گفتممم-

 مکنهم  نرفته ازت خون این بیشتر تا ببندیش باید  بالا بریم شو پیاده اصلا نیست چیزی چیو+

  کنه چرک

  نکررررده لازم：گفتم محکمتر

  بالاااا بریممم بیااا：گفت و شد جدی

  زخمیه دستت

  موند منتظرم و شد پیاده و

 .شدم پیاده ماشین از کلافه طولانی نسبتا مکثی از بعد و کردم پوفی
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  بالا رفتیم

  شدیم ساختمانش وارد

  بود تروتمیزی ولی کوچیک خونه

  اورد برام شربت لیوان یه و اشپزخونه سمت رفت یلدا

  یلدا：گفتم میخوردم که همینطور

  جانم-

  نمیکنی؟ زندگی اینا بابات پیش چرا تو+

  باشم مستقل دارم دوست چون-

  بدون قدرشو ها مزیته یه داشتم پولدار بابای...  قشنگه خونت+

 رهنش پول ی همه و ایه اجاره خونم که بگم باید اطلاعت ضمن ولی ممنون گفت و زدد پوزخندی

  دادم خودم هم

 یا اجاره ی خونه تو باید داره پولدار پدر یه بااینکه سال و سن این توی دختر یه چرا کردم تعجب

 ؟ کنه زندگی مستقل و باشه

  دارم دلیل خیلی... خب گفت که اوردم زبون به فکرمو همین

  بگی منم به میشه-

  کنم زندگی  مامانم یا بابام پیش ندارم دوست گفت و توهم رفت اخماش

 چرا؟-

 جایی باید چی واسه نداره اهمیتی براشون وجودم اونا ی خونه تو اضافیم موجود یه من... چون+

 نداره؟ فرقی نبودنم و بودن که باشم
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 'میکنی فکر اینطوری تو شاید-

  شاید گفت و کشید عمیقی نفس سمتم اومد وسایلش با

  کنه باز هاشو دکمه تا لباسم سمت اورد دستشو

  کنااار برو زدم داد و زدم پس دستشو محکم

  بیار درش خودت خب خیلی گفت و عقب رفت قدم یه ترسید

  ببند روض پارچه یه فقط نمیخواد-

  میره ازت خون داره باش زود باشه کرده چرک ممکنه که نمیشه+

  بریم پاشو یلدا عه-

 میاری در گفت هامو دکمه سمت برد دستشو دوباره ببینم بشین عه گفت که بشم بلند خواستم

 ؟ نه یا لباستو

  اوردم در سختی به لباسمو کلافگی و عصبانیت با و کردم پوفی

  کرد باز رو بود بسته روش میلاد که ای پارچه

  عقب رفت و کشید خفیفی جیغ و

  کوچولو خانوم ترسیدی  گفتم و زدم پوزخندی

 خوردی؟ تیر تو تیره؟تو.. جای این..  این-

  بریم پاشو که نه اگه کن خوبش میتونی اگه گفتم بلندی صدای با شدم شدیدتر اخمم

 ب بشین خب خیلی+
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  بکنم میتونم چیکار بینم

  بیمارستان بری باید بازوته تو تیر الان ولی

  نمیرم بیمارستان من-

 چرااااا؟+

  یلداااااااااا-

  باش اروم باشه باشه خب خیلی+

 اش پیچی باند و شد بیخیال من کشیدن درد و ضدعفونی مراحل دادن انجام از بعد و اورد داغ اب

  کرد

 در ستتد تو از رو تیر تا بیمارستان بری باید ولی بهتره اینطوری گفت و کرد بهم نگاهی نیم بعد

  بیارن

  داشتم درد هنوز دادم تکون سری

  اومد اب و قرص بسته بایه و اشپزخونه توی رفت و شد بلند یلدا

 .  باش داشته باخودت میکنه اروم رو دردت این گفت دستمو داد

  کردم لبی زیر تشکر اروم و گرفتم ازش

  پایین رفتیم و شد بلند

 خونشون در دم رسوندمش رستوران و خیابون توی چرخیدن از بعد و

 

  گذاشتی برام رو وقتت و اومدی که مرسی-

 نداری؟ کاری.  میکنم خواهش+
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  باش خودت مواظب：گفت شد پیاده ماشین از که همینطور و زد لبخندی

  رفت که دادم تکون سری

___________________________ 

  یلدا

  بود خوبی روز

  میده دست بهم ارامش و امنیت احساس چرا نمیدونم کنارشم وقتی

  نداشتم ای دیگه مخالف جنس هیچ و بابام کنار در هیچوقت که احساسی

 سواله برام هنوزم اما

  شد پیداش یکدفعه کجا از شاهین

  من سراغ اومد که چیشد

 ؟ من چرا اصلا

 فقط و کرده مشغول فکرمو بدجور که دیگه گوناگون سوالات هزارجور و میشناخت کجا از و من

 دیگه که میده جوابمو طوری و میپیچونه کنم سوالی میام تا اونم که بده جوابشونو میتونه شاهین

 ..  ببندم دهنمو مجبورم

 .     امروز اما

 بود؟ خورده تیر چرا

 ! چیه شغلش مگه

 ...  بپرسم رو خوردنش تیر دلیل ازش حتما روز یه باید رفت یادم

 .  نبود تیر جای و میکنم اشتباه من شایدم
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  میکشه سوت داره مجهولاات اینهمه از دیگه مخم پوف

 نره خوابم و بگیره درد سرم بود شده باعث سرم به فکرها این هجوم

 .  کشیدم دراز تخت روی خوردم بخش ارام و  اوری خواب قرص و شدم بلند

__________________________ 

  دانشگاه برم که شدم بیدار زود صبح

 .  دوشم رو انداختم امو کوله شدمو اماده سریع

  ماشینم سمت رفتم و کردم قفل رو خونه در

 .  کردم فکر ام اینده به مسیر طول در و کردم پلی بیاتی پویا از اهنگی

  دانشگاه در دم رسیدم

  داخل ورفتم کردم قفل رو ماشین در

 بیاد استاد تا موندم منتظر و شدم کلاسم وارد

 

  بودم هفتم ترم اواخر و بود پرستاری ام رشته

 ی ارهاج باهاش میگرفتم که حقوقی و میکردم عملی کارهای و بودم شیفت گهگاهی بیمارستان تو

 پاهای رو خودم که بود مهم واسم ولی,نمیداد کفافمو زیاد گرچه میدادم خوراکمو و خورد و خونه

 .  ندارم مامان یا بابا به نیازی و بدم خرجیمو میتونم ایستادمو خودم

  . نبود ای چاره ولی بودم خسته خیلی بااینکه بیمارستان میرفتم باید دانشگاه بعد امروز

 کردم علیک و سلام میشناختم هاییکه بچه با و رسوندم خودمو

    بقیه پیش بخش سمت رفتم و پوشیدم رو روپوشم
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 ومهرکد ماام و کنیم چیکار باید گفت بهمون پیشمونو اومد بود   اساتیدمون از یکی جهان دکتر

 .    دادیم انجام رو بود شده واگزار بهمون که کارهایی و شدیم متفرق

  همیش عادی برام داره تقریبا و شده کمتر ترسم الان میترسیدم زخمی افراد و خون از خیلی اوایل

 . 

 تصادف اثر در که جوون پسر یه که دیدم بودم بیمارها از یکی به زدن سرم حال در که همینطور

 اوردن رو بود دیده اسیب پاهاش و دست

  خون غرق لباسهاش و بود خون از پر صورتش

  بود بدی ی صحنه

  بودم نکرده عادت هنوز ولی بودم دیده ها صحنه جور این از زیاد

  کشیدم عمیقی نفس بستمو هامو چشم یکلحظه

  بود استراحت موقع

   کشیدم دراز یخورده تختش روی و مخصوصمون اتاق سمت رفتم

 .  داره کارت نفر یه بیرون بیا یلدا：گفت سرمو بالا اومد مینا استراحت دقیقه چند از بعد

 کی؟-

  نمیدونم+

  شدم بلند

  دادم مالش هاموکمی چشم و کردم درست سرم توی مقنعمو

  بیرون رفتم و کشیدم رنگم سفید روپوش به دستی

  داشته کار باهام کی ببینم که میکردم نگاه رو اونطرف و اینطرف
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 ..  که نبود کسی

 ..  که نیست کسی مینا-

  منتظرته محوطه تو گفت+

  بالا انداختم ابروهامو

  بیمارستان ی محوطه سمت به رفتم و  کردم فرو جیبم توی دستامو

  خورد بود روم به رو که فردی به چشمم تا

 .  ایستادم جام سر

  هلنا بغل پریدم و اومدم خودم به ثانیه چند از بعد

  یلدا بود شده تنگ برات دلم چقدر وااای：هلنا

  نمیزنی سر یه تو کجایی همینطور منم عزیزم-

  نمیگرفتی؟ سراغ و نمیزدی سر بودی مرده چی؟ خودت+

  درگیرم چقدر میدونی که تو-

 اروم شده زیاد کاراش کرده نامزد خانم نبود یادم اصلا اه： گفت و پیشونیش رو زد دست پشت با

  کرده فراموش

  نمیکنم فراموش تورو هیچوقت من حرفیه چه این هلن عه-

 ..  معلومه هوم：گفت و کرد کج لبهاشو

  بگردیم بریم میام تمومه کارم دیگه ساعت یه کن صبر： گفتم و خندیدم

 ؟ کنم چیکار من دیگه ساعت یه تا اووو-
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  کنم ول رو اینجا نمیتونم منم خب+

 همینجام  دیگه ساعت یه من برو خب خیلی-

  فعلا پس عزیزم باش+

 دمیخوا دلم..  میخواد دلم فقط یلدا：غرید دندوناش لای از شده ریز چشمهایی با و گرفت دستمو

  نمیزارم زندت نباشه تنت به سر میخوام که خودت جون به بیای دیر دقیقه یه

 

  گرفت خندم

 ه من

 

 حاظر موعد سر دقیقا ها قرار توی مخصوصا و بود دقیقی و منظم ادم هلنا و میرسیدم دیر میشه

  نه من اما میشد

  باشششه گفتم کردمو بهش رو

  دادم انجام رو کارهام و بیمارستان داخل رفتم

  بودن شده تمام منم کارهای و بود نیم و هفت ساعت

  شدم اماده سریع

  بیرون رفتم و

   انداختم ساعت به نگاهی

(۱0:۲۱) 

 .... هلنا وای ای
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   خورد گره اش اغشته خون به چشمهای تو هام چشم که محوطه سمت به دویدم

 کردی؟؟؟ نگاه ساعتو گفت سمتمو اومد اخم با

  دیگه ببخشید گفتم و بوسیدم لپشو سریع

  کنم چیکارت میدونستم گرنه و ندارم بحث جرو حوصله که حیف： گفت و اورد در ادامو

 

  شدیم سوار و من ماشین سمت رفتیم

 خانوم هلن بریم کجا حالا خب-

 ....  گرسنمه رستوران+

  بریم گفتی اخ-

  تو مهموووون+

 دیگه؟ امر-

 با و خوشگل و عزیز دوست مدت اینهمه بعد,  گرفتی منو باارزش وقت رب یه： گفت و بهم توپید

  میشم پیاده من دار نگه کنی؟اصلا مهمونش شام یه میاد زورت حالا دیدی رو صفات

  کردم غلط بابا خب：گفتم و خنده زیر زدم بلند

 ؟ نه نیست خوش حالت تو چته باشه

  کرد اونطرفی صورتشو و زد پوزخندی

  میخندیدیم و میخوندیم دوتایی باهاش مسیر اخر تا و کردم پلی رو شادی اهنگ

  داشتیم عروسی یه کاش شده خشک کمرم تو بدجور قر یلدا وای-
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  شد خیره بهم و

  اره+

 ظرمنت و داشتیم پیش در عروسی یه کاش ها خوبه خیلی عروسی -گفت و کرد نگاهم خیره دوباره

  کرد نگاهم

  حیف که نداریم اوهوم： دادم جواب 

  هام چشم تو زد زل و داشتیم عروسی یه کاش هعی گفت دوباره+

  کنیم چیکار نداریم عروسی خا دیگه کن ول وای زدم داد عصبانی

 کن عروسی زودتر ؟خا نفهمیدی کردم نگاهت التماس با اینهمه ینی سرت تو خاک زد داد اونم

  عه دیگه

  سرش تو زدم محکم و برداشتم دنده رو از دستمو

  شدیم پیاده و  رسیدیم همونموقع

  اورده فشار مغزتم به گرسنگی-

  خیلی+

  نشستیم و میز ترین مرکزی سمت رفتیم هلنا انتخاب به و شدیم رستوران وارد

  بدم سفارش ارزون غذای یه کردم سعی اوردن رو منو

  بدم اجارمو پول باید و ماهه اخر

  دادن سفارش کرد شروع و گرفت رو منو هلنا

  لطفا مخلفات تمام با ایتالیایی پاستا,پیتزامخصوص,لازانیا,برگ کباب,مرغ فیله+

  خدا یا میشدم تر سرخ لحظه به لحظه
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 ! یوقت نکنی رودل-

  نترس نه+

- 

 

  میکردی بدبختم من جیب فکر دادی سفارش اینارو که اونموقع کاش میگم

  هستی هم جیبت نگران داری خرپولی اون به بابا! چیم من پس بدبختی تو اگه+

 ... میدونی که تو هلن عه-

  هنمیش شب هزار که شب یه امشبو کن کوفتم حالا خسیییس کردیا مهمونم شب یه یلدا وااای+

  دختر خودته از که کاهدون نییست خودت از کاه حالا ولی جونت نوش-

  اوردن هارو غذا که بده جوابی خواست و خندید

 میخوری؟ رو اینا همه تو جدی جدی حالا میگم-

 ؟ چیه مگه اره+

  هیچی-

  میزنن چشمک خیلی میزن روی که غذاهایی دیدم

 جواب و برداشتم تیکه یه هرکدومشون از داشت فرققی چه دیگه بدم اینارو پول بود قرار منکه

  دادم لبخند با فقط هم هلنا های غر

 هرلحظه منم و رسید کردن حساب موقع و خوردیم بازی مسخره و شوخی کلی با شاممونو خلاصه

  میشد تر یخ دستم

 ..  شد خالی نصفش حسابم و دادم کارتمو
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 بالاشهر رستوران میری داری مرض بگه نیست یکی اخه

 

  باشه جاها ی بقیه برابر هزار غذاها قیمت بعدم که

  شد تمام دیگه بیخیاال اوف

  شدیم ماشین سوار و رفتیم

 چسبید خیلی یلدایی عاشقتم-

  عشقم نوش+

 ؟ خونم امشب میای هلنا-

  کن صبر بزارم میون در اینا مامان با باید اومم+

  خونم بیاد شد قرار اجازه کسب از بعد و اینا مامانش به زد زنگ

  کردیم ذوق دوتاییمون  کلی

  خونه رسیدیم

  کردم تعویض خودمم لباسای و دادم هلنا به خودمو لباسای از دست یه

  بیا یلدا：هلنا

  جونم-

  اینو کن نگاه+

  بود دستش فلش یه

 خب؟-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 100 

  ببینیم فیلم تا تاپ لپ تو بزن.   نداشتت جماال به خب+

  بده باش-

  گزاشتیم رومون روبه رو تاپ لپ و خوبیدیم دوتایی تخت روی اتاق توی و کردیم خاموش برقهارو

  کردیم پلی رو فیلم و

  بود خارجی فیلم یه

 تو بالشتامونو و میزدیم جیغ میکردیم نگاه هم به تا هلن و من و شد تموم فیلمش دوساعت از بعد

  میدادیم فشار بغلمون

  بود ها ترسناک ازاون فیلمش

 بازم ولی میبستیم چشمهامونو ترسناکش جاهای گرچه بار ده شدیم زنده و مردیم دیدیمش تا

 . بود بد خیلی

  لعنتی گزاشتی تو بود فیلم این گفتم و هلن سر تو زدم

 بودی تنها هروقت خوشگله خیلی گفت( هلن برادر همایون)هما چمیدونستم من بابا：هلن

  ببینش

  ببینم باتو گفتم منم

  بود بارم اولین خودم کن باور

  هلن-

 هاااا+

 شده خشک دهنم بیار اب من ی واسه برو-

  برو خودت نمیرم من نه وای+
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 روحت تو ای-

  یذره بره یادمون حداقل تا گزاشتم شادی اهنگ و کردم خاموش تاپو لپ

  بودیم فیلمه شوک تو هنوز هلن و من و بود صبح سه ساعت

  کنم چک تلگراممو تا کردم روشن نتمو

  انلاینه شاهین دیدم که

  بزارم سرش به سر یذره هلن گوشی با گرفتم تصمیم

 ：دادم پیام براش گرفتمو هلنو گوشی

 

 "خدمتتون میارم رو سرش کشتیم هم راننده..  گرفتیم تحویل بارهارو "

  خنده زیر زدیم هلن با

 ..  بده جواب و بشه انلاین دوباره تا موندیم منتظر

_________ 

 

________________ 

  امیری شاهین

  ناشناس ی شماره یه از که میدادم انجام رو عماد با مون هماهنگی کارهای میلاد با داشتم

  اومد برام غریب عجیب پیام یه

 بارها هفته این اخر باید داد من به رییس که اماری اخرین طبق ولی نبود عجیب زیادم البته

  میشد داده تحویل
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  کردید رو اینکار کی دستور به： دادم جواب سریع

  رییس：اومد جواب چندثانیه از بعد

  میشدن تر گشاد هرلحظه چشمهام  

  بده انجام من هماهنگی بدون رو کاری رییس بود محال

 ؟ داده دست از بهم اعتمادشو نکنه

  نمیکرد باخبر رو من الان بود اینطور اگه نه

 ؟ بدم تحویلتون رو سرش کی：اومد پیام دوباره چندثانیه از بعد

 کی؟ سر-دادم جواب

  رو راننده سر+

  شدم عصبی

 بی بکشیدش اصلا گفت بهتون کی داشتید اجازه کی از کشتید اونو حقی چه به شما： دادم پیام

  هااااا خاصیت

 که بزنم ایمیل خواستم نکرد هماهنگ باهام چرا..  کنم صحبت الان همین رییس با باید اوف

  ：اومد پیام موقع همون

  که عاشقتم خخخخخخخخ

 

  چیشد؟..  چی یعنی!!!هااا

  نمیزنن حرف سوسولی انقدر باند های بچه..     عاشقمه
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  هههه باحالی خیلی.. یلدام شاهین：اومد پیام دوباره که بودم تفکر درحال

 

  دیوار تو بکوبونم گوشیو همونموقع میخواستم خوندم که رو پیام این یعنی

  بیاره بالا خون که بزنمش انقدر و  یلدا سراغ برم بعدم و

  روانی ی دختره

  باشه فهمیده چیزی نکنه وای

 

  نزدم ایمیل رییس به خداروشکر

  بدم خودم دست کار دختره بازیای مسخره این بخاطر بود نزدیک

  باشه اخرت بار نوشتم و گزاشتم اخم علامت

 

  بهش نکشیدم فحشو سر و نزدم زنگ همونموقع که کردم تحمل خودمو چقدر میدونه خدا

 

________________________ 

  یلدا

  خنده از میکردیم غش داشتیم دیگه هم هلن و من و,میداد باحالی جوابای

  گرفته جدیم چه نگاه داره باحالی نامزد عجب بابا：هلن

 ..   جدیه هم ها سرکاری تو حتی میبینی-
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  که خوبه+

  باشه اخرت بار：داد پیام برام که دادم تکون سری

 

  توهم رفت هام اخم

  اش لوزالمعده تو عمودی جذبش اوه： هلن

  شده پنهان  خط نصف همین توی حرفها خیلی کردم حس چرا نمیدونم

  بزرگ ناراحتی یه

 ...  عصبانیت یه یا

  کردم تصور ذهنم تو زده رو حرف این که حالتی در رو اش چهره

  بداخلاق و اخمو

  بیام بیرون دستش زیر از زنده نبود اطمینانی وگرنه نبودم دستش دم خداروشکر

  بیخیال 

  بخوابیم هلن با گرفتیم تصمیم که بود چهار ساعت بالاخره

 . بودم راحت لحاظ این از و نداشتم کلاس فردا خداروشکر

 

  بود خواب هنوز هلنا شدم بیدار خواب از دو ساعت ظهر

  بیرون اومدم و زدم صورتم و سر به ابی و دستشویی رفتم بودم منگ هنوز

  بالابستم و کردم جمع موهامو
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  گرفتم تصمیم همین واسه نداشتم رو ناهار تدارک ی حوصله

  کنم سرخ سیب

 هم تند سس و ریختم بشقاب دوتا توی شدن سرخ از بعد هارو سیب و کردم عملی رو تصمیمم

   گزاشتم کنارش

  هلنا سراغ رفتم

  نخوابیده قرنه یه انگار که بود خوابیده طوری

  بکنه دل خواب تخت از داد رضایت رب یه از بعد خانم که دادم تکونش

 خوردیم  بازی مسخره و خنده و شوخی با ناهارمونو باهم دوتایی و سفره سر اومد بعد دقیقه چند

 . 

  گوشیم سراغ رفتم

  داشتم بابا از کال میس یه

  بهش زدم زنگ

  دادم جوابشو کوتاه منم که بپرسه حالمو میخواست فقط نداشت باهام خاصی کار

  نیست مهم برام ولی میشه ناراحت رفتارهام بااین میدونستم

  نبود مهم اون برای من ناراحتی که همونطوری

 کنه؟ ارومم بود کجا میکشیدم مادری بی درد من که وقتی

 بود؟ کجا داشتم بابام اغوش به نیاز و بود رفته مامانم که وقتی

 اون ودنب زانوهام بزنم زار و کنم بغلش میتونستم که کسی تنها و بالشتم میشد همدمم تنها وقتی

  بود؟ کجا
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 ...   خودش گذرونی خوش پی هه

 

  نشست لبم ی گوشه تلخی پوزخند گذشتم یاداوری با                         

 گفت؟ چی بابات： گفت دیدم تا هلن

  پرسید حالمو هیچ-

  پکری انقدر چرا پس+

  میشه بد حالم ام گذشته یاداوری با   -

  کنی فکر بهش نباید دیگه..  گذشته ها گذشته یلدا+  

 هرگونه از دور..  بایستی خودت پاهای رو میتونی و داری ارومی زندگی الان که کن خداروشکر

 تنش و اضطراب

  

 تنشه؟ بدون میدونی کجا ؟از ارومه من زندگی میدونی کجا از تو+

 نیست؟-

 ...  نیست نه+

  نیست یعنی ندارم کردن گریه واسه ای شونه هنوزم وقتی

  نیست یعنی میخوابم اور خواب قرص با شبا وقتی

  نیست یعنی باشم داشته ارامش تا میخورم زهرمار و قرص هزارجور وقتی

  نیست هلن نیست
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 گذشته ؟ میشه عوض چیزی تو خوردنای حرص کنی؟بااین اذیت خودتو میخوای کی تا اخه یلدا-

 ...  میده عذاب خودتو فقط اینکارا کن باور, میکنه؟نه تغییر ات

  هیچی برنمیگرده هیچی

 رفته دست از جوونی حسرت سال چند بعد تا کنی استفاده حداقل دورانت این از کن کاری پس

 ..  نخوری رو ات

 

 ...  ساله بیست جسم یه غالب تو ساله شصت روح یه هه-

  بگیا اینو اخرش که نکردم نطق همه این یلدااا+

  داری رو شاهین نیستی تنها توالان

  سقف یه زیر میری باهاش دیگه چندروز

  کنی خوشبخت اونو هم خودت هم کنی سعی و باشی قوی باید

 ؟ میگم چی میفهمی

  نکنم فکر ام گزشته به میکنم سعی خیلی هلن کن باور+

 و شاهینم پیش که مواقعی مخصوصا

 

  میشه بد حالم و افتم می یادش افته می که هراتفاقی یا میزنه اون که هرحرفی با بار هر...  لی

  چرا نمیدونم

... 

  میگفتم هلن به که اینهارو
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   شدم هام گونه روی اشکهام سرازیری ی متوجه ناخوداگاه

 ....  من زندگی اینه میبینی： گفتم و زدم پوزخند

 

 بخدا نمیشه درست چیزی اینطوری یلدا..اخه میدی عذاب خودتو چرا گفت و کرد بغلم هلنا

 نمیای؟ خودت به چرا نمیشه

  کردم گریه گزاشتموو اش شونه رو سرمو

 .   ولی میدادم گوش منم و میکرد نصیحتم مدام هلنا

  گزشته بهم چی که کنم فراموش نمیتونم..  نمیتونم

  کردن بدرفتار باهام چقدر مامان و بابا که

 .. که ندارم الزایمرم ولی نیستم ای کینه درسته

 

  نمیبخشمشون هیچوقت

  هیچوقت

  من عصبی سردردهای باعث

  اوناان

  هام خوابی بی باعث

  اونان بودم تاحالانشنیده اسمشونم حتی که وارنگی و رنگ قرصهای از کردن استفاده باعث

 .......  باید سنم این توی وقتی ببخشمشون چطور
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 .... هوف

 رفت و گرفت,خداحافظی ازم و زد زنگ بهش مامانش که بودم هلنا اغوش تو هنوز

  شدم تنها دوباره رفت هم هلنا

 ..  تنها

  میزدم زار و میدادم فشار اغوشم تو بالشتمو نشستم تختم رو

  میکرد ارومم گریه

  اومد در صدای که بودم خودم هوای و توحال

  هلن حتما کنار گزاشتم بالشتو

  ندارم کسیو اون جز من

  در دم دویدم سریع

  کردم باز رو در سریع کیه در پشت فرد ببینم اینکه بدون

 

  خدا نه

  اینکه بود شاهین

  میکرد چیکار اینجا

  نداشته سابقه

  بود ایستاده روم به رو بلندش قامت با

  کردم پاک اشکهامو و اتاق توی دویدم سریع
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  شنیدم رو در شدن بسته صدای

  کردم مرتب لباسمو و زدم لبهام به لب برق

  بیرون رفتم و کردم جمع محکمتر موهامو

   بود  صدام توی گریه از ناشی گرفتگی از هایی رگه هنوز

  سمتم اومد بااخم که کردم سلام

 یه اگه میکنی؟نمیگی باز رو در یهو همینطوری همیشه گفت که عقب رفتم قدم یه ترسیدم ازش

 !میکردی چیکار بود من غیر غریبه مرد

  هلنه دوستم کردم فکر：گفتم میومد در چاه ته از انگار که صدایی با

  چی بود دیگه یکی من غیر اگه بودم من که دیدی： زد داد

  شد بدتر شاهین داد با میکرد درد سرم

 ...  ببخشید： گفتم اروم نداشتم رو جروبحث ی حوصله اصلا

  اگه نمیگی...  همین ببخشید هه-

  عه یشهنم تکرار ام دیگه بودی تو که حالا دیگه بسه گفتم و اشپزخونه سمت رفتم کردمو پشتمو

  خودش سمت گردوند برم و گرفت پشت از دستمو

  بشکنه بود نزدیک که جوری بود گرفته دستمو محکم

 ؟ دیگه شم خفه یعنی：غرید دندوناش ازلای و کرد نگاهم شدیدی بااخم

 .... ن این منظورم نه-

 بوووود؟ چیی منظوورت پس：زد داد
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  میکنه بزرگ انقدر رو کوچیکی این به مسعله دارع چرا نمیفهمیدم اصلا

  بشه بیشتر دردم میشد باعث و میپیچید سرم تو هاش داد صدای

 شد؟ خوب کردم غلط بسه خدا تورو بسه： گفتم و گزاشتم روسرم ازادمو دست

 

 هباش باراخرت گفت و کرد نگاهم امیز تهدید  بعدشم و اومد در ام اخ صدای که داد دستم به پیچی

 ...  وگرنه اخرت کار هم این هم

  داد فشار محکم دستمو دوباره

 ..  باشه باشه..  کن ولم ای ای-

  کرد ولم و زد حرصی پوزخند

 تا ادمد مالشش کمی و اشپزخونه توی رفتم استخونش شکست کنم میکردفکر درد خیلی دستم

     بشه خوب

 ...  بود شده خیره گوشه یه به متفکر و بود نشسته پزیرایی توی شاهینم

  بردم براش و ریختم چایی

 . نشستم کناریش مبل روی خودمم و

 کردی؟ گریه چرا：گفت میخورد رو چاییش که همونطور

  ندادم جوابی

 نداشت؟ جواب سوالم گفت سمتمو برگشت که

  نگفتم چیزی دوباره

 ...  بگم که نداشتم چیزی
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 ؟ کرررری：گفت تر بلند اینبار

  میپیچید گوشم تو صداش

  بزنه داد سرم ینفر اینکه از بودم متتنفر منم و میزد داد

  نزززززززن داد من سر بسسسسه بسه زدم داد و گرفتم دستم تو محکم سرمو

  بزنی داد سرررم نداریییی حققق تو

  نزززززنننن داد من سررررر

  میریختن هامم اشک همزمان و میزدم داد

  میشد منفجر داشت سرم

  میکرد نگاهم عصبانیت و تعجب با داشت مدت تمام شاهین

  اشپزخونه سمت دویدم

  میلرزیدن دستام

 دوتا هرکدوم از و اوردم در ارامیخش و درد سر قرص   توشون از و اوردم در رو داروهام ی جعبه

  گزاشتم دستم تو

 ..  دیوونه میکنی چیکار گفت دستمو زیر زد و اومد شاهین بزارم دهنم داخل تاخواستم

  قوین خیلی قرصا این

  من به بده-

  نیست خوب حالم

  بشی مریض ممکنه قوین خیلی قرصها این میگم دارم+
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  من به بده میترکه داره سرم میفهمی شاهین بده حالم-

  میشی خوب بخواب برو نمیدم+

  نداشتم قرصا این به نیازی که میرفت خوابم اگه اخه د-

 واقعا؟ نمیفهمیی زیاده خیلی قرصها این عوارض+

  توش میزدن هی سنگ با انگار و کشید تیر فجیهی بطور یهو سرم

  گرفتم تودستام سرمو و کشیدم بلندی جیغ

  میریختن همینطور اشکهام

  بده حالم من به بده شاهین-

  کرد بغلم و خودش طرف کشیدم یهو دید که وضعیتمو

 ...  باش اروم یلدا باش اروم：گفت و گذاشت اش سینه روی سرمو

  میترکه داره سرم..... سرم-

 ..  دکتر میریم خب خیلی+

  میده داروهارو همین دکترهم  -

  نمیکنه ای دیگه کار

 باشی داشته بخصوصی بیماری شاید+

 

  امیری شاهین

 نکرده قبولش انگار هم عماد اینکه مخصوصا بودم دلخور خیلی دستش از    
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 بود خورد اعصابم بیشتر باند همون توی بودن

 یلدا ی خونه برم گرفتم تصمیم

 ..   خالی یا میشم اروم یا بالاخره

  افتادم راه و شدم ماشین سوار

  زدم زنگ ایستادمو واحدش در دم

 ...........کرد باز تامل بدون رو در که نکشید دقیقه به

  منم که دیده شاید

  شد متعجب افتاد چشمم توی چشمش تا

  بودن قرمز هاش چشم

 بودن کرده خیس صورتشو اشکهاش و

  اتاق سمت ودوید اومد خودش به

  دیوونه ی دختره

  کرده باز رو در اونوقت کیه ببینه نکرده نگاه حتی یعنی

 ...  چی بود غریبه ادم یه اگه

  بشر این نداره عقل یذره

  باشه خودم کردن خالی واسه ای بهانه میتونست این شد خوب

  امروزش هم و دیشب کار بخاطر هم
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  نشستم مبل روی

  شد بهتر سرووضعش

  سمت رفتم

  بودم عصبی خیلی

 و

.............. 

   نشست راستم سمت مبل روی هم خودش و اورد برام چایی

  چون نداره مساعدی روحی وضعیت اصلا بود معلوم

  کرد تمام رو بحث زود میکردم دعوا باهاش که موقعی

  نداد کشش و

 

 !بود کرده گریه چرا راستی

  اوردم زبون به فکرمو

  نشنیدم جوابی اما

  زدم داد تر بلند

 نگفت چیزی بازم

  اومد سر طاقتش کنم فکر که میزدم داد و میکردم گلایه داشتم همینطور

  میزد داد مدام و بود گرفته دستهاش حصار تو سرشو
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  ریخت دستش کف قرص چنتا و اورد در رو قرصهاش ی جعبه و اشپزخونه سمت دوید بعدشم

  دستش زیر زدم و سمتش دویدم

  خوندم برداشتمو قرصشو های بسته

  بودن قوی های قرص

 ..  کنه استفاده ها قرص اینجور از دوساله و بیست دختر یه باید چرا

  بود شده خورد اعصابم

  میشد بدتر هرلحظه هم یلدا حال

  من به لعنت عه

  بود بد حالش

  شد بدتر من وجود با

 اینجا اومدم چرا اصلا

 .   کنم خالی بیچاره دختر این سر حرصمو تا اینجا اومدم چرا

  نیستم قراریش بی این به راضی ولی بودم عصبانی دستش از هنوزم البته

 کشید جیغ و گرفت رو سرش

  زیاده خیلی دردش بود معلوم

  میدادم فحش خودم به دلم تو مدام

  میکردم سرزنش خودمو و

  کردم روی زیاده کنم فکر
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  مطمعنم نه که فکر

  میشد تر بیقرار  هرلحظه یلدا

  کردم بغلش و کشیدمش خودم طرف به یکدفعه که چیشد نمیدونم

  کردم اینکارو چرا نفهمیدم اصلا

  میکرد گریه و میلرزید همینطور

  بودن سرد دستهاش

  میشد بدتر هرلحظه اما کنم ارومش کردم سعی

  نکنه خدا عه.. مغزی تومور....یا... سرطان..  مثل خاصی بیماری نکنه

  بده ازمایش یه باید ولی

  کردم جداش خودم از بود شده اروم نسبتا که دقیقه چند از بعد

  شدم خیره هاش چشم توی و

  بودن غم و ناراحتی غرق و نداشتن برقی هیچ چشمهاش

  بودم ناراحت خودم ازدست

  کردم روی زیاده.. میخوام معزرت：گفتم و کردم نگاه چشمهاش توی

  دستشویی سمت رفت و پایین انداخت سرشو

  بیرون اومد و زد صورتش به ابی

 . بود کرده گریه بسکه بود شده قرمز صورتش

  مبل روی نشستیم
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  بود گرفته رو سرش هنوز

 نداری؟ که خاصی بیماری..  تو یلدا-

 دکتر رفتی اصلا..  یا میگرن مثلا

 بهم میشه وارد که عصبی و روحی فشار گفت دکتر..   عصبیه سردرد+ گفت و داد تکون سرشو

  میشه سردردم باعث

  میخوام معزرت بازم..  نمیدونستم-

 ؟ اینجا اومدی که چیشد.  نداره اشکال+

  خودم کردن خالی واسه-

 ؟ من سر+

  اره-

 ؟ من چرا+

  نمیدونم -

 

  یلدا

  میزد حرف و بود زده زل هام توچشم جسورانه

 ..  کنی خالی من سر رو حرصش و کنه خالی خودشو بود اومده بگو پس

  والا داره هم رویی چه

  زدم پوزخند
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  نمیاد طرفم خودم ی واسه دیگه هیچکس هلن از غیر شدم مطمعن دیگه الان

 ...  نداره دوستم کسی و

  نبودن مهم به کردم عادت من نیست مهم

 ...  هم شاهین حتی که بود سخت برام ولی

 نداره؟ دوستم واقعا یعنی

  خاستگاریم اومد چرا پس

  شد سرازیر ذهنم تو جواب بی سوالهای از توفانی بازم

 . میشد تشدید سردردم چون بهش نکنم فکر دیگه کردم سعی

 اچر نگفتی گفت و اومد حرف به شاهین بود فرما حکم بینمون سکوت که رب یک حدودا از بعد

 میکردی؟ گریه

 میکنن؟ گریه چی ی واسه ادما-

 ...  خب+

 ...  و گذشتم واسه...  زندگیم واسه...تنهاییم واسه..  کسیم بی واسه.. بدبختیم واسه-

 کسی؟ بی میکنی فکر چرا... نیستی تنها تو ولی+

  هستن دوستات..  هستن مادرت و پدر

  هستم که منم گفت ارومتر و کرد کوتاهی مکث..  که منم

  نیستی تنها پس

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 120 

  نگفتم چیزی و زدم تلخی لبخند

  شدم بیخیال ولی بگم میخاستم یعنی

 ....  ادمه پر دورم فایده چه

 ..    اهمیته بی همه واسه وجودم ولی

 ... میکنه خالی سرم رو دلیش و دق سمتمو میاد خودش شدن سبک واسه که نامزدم واسه حتی

 

  عماد

  رفتم شد داده که ادرسی به

  بود بالاشهر خیابونای از یکی ادرس

  ایستادم  تجاری شرکتی روی روبه

  بود همین که ظاهرا

  دارم کار امانی اقای با گفتم منشی به و  بالا رفتم

  شدم دفترش وارد و  داد ورود ی اجازه  خودش اومد من فهمید بهنام وقتی

  داشت شیکی  و بزرگ دفتر

 ..  مهام عماد! که میشناسی گفتم و سمتش رفتم

  اقاعماد نشناسمت میشه مگه گفت و پشتم زد و کرد بغلم سمتمو اومد لبخند با بهنام

  کرده تعریفتو و گفته بهم درموردت حسابی بهروز

  نبوده کارساز هاش تعریف ظاهرا ولی：گفتم و زدم پوزخندی
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 چطور؟ گفت و کرد ریز هاشو چشم

 بود قرار که محلی رفتم دیروز：گفتم کلافه

 

  کردن ردم ولی بشم باند وارد اونجا از

 

 باند دوار سریع تعریف یه با که نداری انتظار پسر عجولی تو چقدر گفت و خندید بلندی صدای با

  بشی

 ...  بالاست امنیتش انقدر که اژدها باند اونم

 کردنه؟ تست به نیازی چه دیگه کرده تایید منو شماست امین که بهروز وقتی-

 دیدن؟؟؟ مانند بود کی شنیدن+ 

  جان عماد نکن عجله

 تاز اگه بعد چقدره ات عرضه و جنم ببینیم تا کنی همکاری کارها یسری توی باما باید مدت یه

  میشی باند وارد  اومد خوشمون

 ازمونتون؟ این میکشه طول چندوقت پوف-

  دیممی تخفیف بهت پس کرده ازمایشتم اونجا حتما کرده تایید رو شما اقابهروز چون ولی ماه سه+

 تخفیف؟ با-

 ..  و دوماه+

 ..   خیلیه-

 چیه؟ برای ات عجله+



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 122 

  کنم صبر انقدر نمیتونم داررم احتیاج پول به خب...  اخه-

 

 حالش کنهمم نکنیم بستری مادرمو سریعتر هرچه اگه گفتم دکترا گفتم کردمو بغض تصنعی حالت

 ..... ......بمیر حتی یا بشه بدتر

  گرفته بغضم مثلا که ایستادم بهش پشت و گزاشتم دهنم روی دستمو

 و جنم هب بستگی بگم ولی بکنم برات میتونم چیکار ببینم گفت  و گزاشت ام شونه روی دستشو

  داره هم خودت زرنگی

  بشی باند وارد میتونی و میریم پیش زودتر کنی عمل توکارات بهتر هرچی

  داداش ممنون گفتم و گرفتم دستم توی دستشو برگشتمو

 

 ؟؟ کنم شروع باید کی از حااالا 

   باشه حواست نظری تحت هم مدت این توی درضمن..  بگم بهت تا همینجا بیا فردا از-

  بیرون اومدم دفتر از و دادم تکون سری

 ..    گرم دمت گفتم خودم به دلم تو و زدم رضایت روی از لبخندی

 ونهبرس شاهین دست به که نوشتم میلاد برای ای نامه و رفتم عمومی بهداشتی سرویس  سمت به

  بیرون اومدم بعد و

  خودمون ی خونه از بالاتر محله دوتا سمت رفتم

  بودم کرده مشخص بامیلاد قبلا که جایی

  اشغال سطل چپ سمت کردم پرتش و گذاشتم سیگار پاکت داخل رو نامه
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  اینهارو بودیم کرده هماهنگ قبلا میلاد با

 

  تعقیبم تحت میکردم حس هنوز

 کامل انجام تا بود کرده اماده برام قبل از شاهین که خرابه و قدیمی ی خونه یه سمت رفتم پس

  باشم اونجا ماموریتم

 کردم فکر بدم انجام قرارربود که کارهایی به و کشیدم دراز تخت رو

 

  شاهین

 

  رسید دستم به عماد ی نامه

  باشه زیرنظر دوماه حدودا باید

  شدم خیره روم به رو دیوار به متفکر و دادم تکون سری نامه خوندن از بعد

 ..   میشه عالی نفوذکنم گروهشون تو بتونم اگه

 .  کشیدم بالا نفس یک امو قهوه و زدم لبخندی

  یلدا

 میدادیم رو ترم پایان امتحان اخرین امروز

  داشتم استرس

  دانشگاه سمت به رفتم و شدم اماده سریع
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 .  شدم وارد و انداختم کتابم و ها جزوه به نگاهی دوباره ازمون شدن شروع قبل

  بود مفهومی العاده فوق ولی اسون امتحانش

 . دادم خوب ولی درکل

  میشدم خارج سالن از که بودم اخری نفرات جزو

 رفتم لاله و کیمیا و مهیا سمت به

 میکردن بخند بگو باهم که

  گفتم و شدم جمعشون وارد

 کمه گلتون جمعه جمعتون به به

  شد اضافه که بود کم خلمون： لاله

  بود چطور امتحاناتون گفتم و کردم نثارش گردنی پس

  شدم مهیا چشم تو چشم یلحظه

  میکرد نگاهم عصبی ولی خاص یجور

  شد دور ازمون و کرد خداحافظی سریع

 

  بود خوب：کیمیا

  ندادم بد منم： لاله

 ؟ بخوریم بستنی بریم موافقین ها بچه-

  کافه سمت رفتیم و کردن تایید هردوشون
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  شدیم وارد و

  میزنی شاد خیلی：گفتم و انداختم کیمیا به نگاهی نیم

 ... دادیا امتحانووخوب حسابی معلومه

 چی؟ که خب گفت و کرد نگاهم مشکوک

  دیگه بدی باید شیرینیشو خب-

  میشم,چند نمرشو نیست معلوم که هنوز+

  توییم مامهمون نمیدونم من-

 کنه مهمون مارو باید همون داده پیشنهاد هرکی میکنی؟اصلا اضافه مهمونم کمی خودت+

  کنم مهمونت تا بشین-

  کنم مهمونت تا بشین ام تو پس+

  نشستم گفتم و عقب کشیدم رو صندلی یه سریع

  شدم خیره بهش و زدم نمایی دندون لبخند بعدشم

  اومد و داد سفارش و رفت بعد و رفت بهم ای غره چشم

  خوب ی بچه شدی حالا افرین-

 پررویی؟ خیلی میدونستی+

  کردیا مهمونم یبار -

  اویزون..  کردی مهمون خودتو خودت نکردم مهمون تورو من نکن اشتباه هی هی+

  نخواستم اصلا  خودتی اویزون-
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  شدیا لوس جدیدا بابا بشین+

 

 .  رفتیم بیرون کافه از هم بعدش و خوردیم لذت نهایت در بستنیامونو

  دیگه بده حالی یه من به توام دادم حال بهت انقدر من که حالا خب-کیمیا

  بود هم(لاله)گوری این ندادیا حال من به فقط+

 ؟ کنم چیکار بابا خب گفتم که کرد اونطرفی سرشو کلافه

  ماشین با دور دور گفت و زد لاله به چشمکی

  لاله با هم ناهار پس-من

  بریم حله گفتم و کرد جمع خودشو سریع اما کرد بهم ای ملتمسانه نگاه لاله

  زد صدام ینفر کنم باز رو ماشین در خواستم تا رفتیم من ماشین سمت به سه هر

  بودم کی ببینم برگشتم

  شدم مواجه مهیاد پریشان ی چهره با که

 !میکرد چیکار اینجا این

  کنم صحبت باهاتون باید گفت سمتمو اومد

 و مهیاد سمت برگشتم بعد و میکردن نگاهم شک با داشتن که انداختم لاله و کیمیا به نگاهی نیم

  برم باید دارم کار من ببخشید گفتم

  نمیکشه طول زیاد چندلحظه فقط-

  دارم کار که گفتم حقیقی اقای+
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  خدانگهدار

  شدم ماشین سوار

  نشستم هم لاله و کیمیا

 میکردن نگاهم تعجب با هنوزم

 

 خب؟ چیه-

 باهات؟ داشت چیکار：کیمی

  چمیدونم-

  اینا و نکردی قبولش چرا که بپرسه میخواسته معلومه خب： لاله

  ها بچه بیخیال-

  بریمممممم؟

  بریممممم کن اتیش：باهم هردوشون

 

 همینطور بودنو شده بیخود خود از کاملا که ها بچه دادم گاز  تا و  کردم پلی رو بندری اهنگ

  میکشیدن هو و میرقصیدن

  بودم گرفته ریتم باهاش منم حتی که شد پلی داری رقص العاده فوق بندری اهنگ

 اب دستاش هم گهگاهی و دستهاش دادن تکون به کرد شروع بود نشسته من دست بغل که کیمیا

  میکرد برخورد من صورت

  خیابونا تو دور دور و گزرونی خوش کلی از بعد
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  شد ناهار وقت

  روندم شهر رستوران ترین شیک طرف به

 نداشت لحاظ این از مشکلی و بود خوب اینا لاله مالی وضع

 ی خونه سمت به رفتیم ناهار صرف از بعد و شدیم رستوران وارد وار خانم خیلی

  بگزرونیم خوش دوباره کوتاه استراحتی بعد تا اینا کیمیا

 دیگه بود تابستون شروع بالاخره

 تصمیم و حیاط سمت رفتیم بازی مسخره و شوخی کلی و کوتاه استراحت یه از بعد خلاصه

  کنیم بازی گرفتیم

 تا باهامون بیاد شد قرار بود بزرگتر ماها از سال سه حدود و داشت نام بردیا که کیمیا داداش

  بشیم تیم دو به دو و باشه برابر تعدادمون

  بردیا و کیمیا اول

 وضع هارو تیم نمیساختن هم با اصلا بردیا و کیمیا اونجاییکه از اما بودیم تیم هم با لاله و من و

  باشیم هم با کیمیا و من و بردیا و لاله شد قرار و کردیم

  برد بردیا لطف به اونا تیم و بازی والیبال کردیم شروع اول

  باختیم ما و

  فوتبال رفتیم بعد

  بودیم رو روبه باهم مهاجمها بعنوان بردیا و من و بودن دروازه تو لاله و کیمیا

  خوردیم رو اول گل و بگیرم رو توپ که نبودم حریفش منم و میزد قشنگی های دریبل

  بود ما دست حالا توپ
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  جلو رفتم

  بود روم روبه و میکرد نگاهم پوزخند با هم بردیا

 اییل قطعا که اونجایی از رسیدم نتیجه این به و بشم رد سدش از میتونم چطوری که کردم فکری

  بزنم دوطرفه دریبل باید پس نمیخوره

  شد نزدیکم قدم چند رفتم جلو پس

 از و زدم دوطرفه دریبل و دادم تغیر رو توپ مسیر بگیره رو توپ خواست تا و رفتم جلو بازم

 جا به بود شده شوکه بردیا اونجاییکه

 

  افتادم و کرد گیر پام توی پاش بزنه رو توپ اینکه جای به

  نشد کامل دریبلم و

 ؟ خوبه حالتون گفت و نشست که و کردم نگاهش اخم با

  شدم بلند کردمو اونطرف رومو

  بود خوشگلم دریبل نشدن کامل از عصبانیتم بیشتر  

  جاش سر برگشت دوباره و پاشید صورتم به لبخندی شدم بلند دوباره دید تا بردیا           

  بود ما نفع به ازاد ی ضربه

  بگیره منو توپ تا ایستاد دروازه داخل و کرد عوض لاله با رو جاش بردیا

  بود کم خیلی من توپ شدن گل درصد و بود گرفته رو دروازه دوم یک که نماند ناگفته البته

  بگیرم رو خطاش انتقام گرفتم تصمیم پس

  بردیا سمت کردم شوت شدت با بود هوا تو که رو سومم روپایی و زدم روپایی چندتا توپ با
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  ترسیدم یلحظه خودمم که داد صدا جوری توپ

 طوری بردیا شکم وسط خورد مستقیم چون بودم راضی ام ضربه از منم و بود زیاد شدتش اما      

  برم راه نمیتونستم دوروز تا بودم من خود کرد برخورد شکمش با توپ که

 خودشو اما شد جمع اش چهره لحظه چند خودشم و کشید خفیفی جیغ لاله خورد بهش توپ تا

  زد خوردکنیش اعصاب لبخندهای همون از بازهم و نیومده دردم بگه که کرد جمع

  بود اومده در حرصم

  شد اونا نفع به۱_3 اخرش بردیا و من فیزیکی های جدال و جنگ با هم فوتبال خلاصه

  نداشتیم نا هیچکدوممون دیگه 

  ودشخ اتاق داخل رفت بعد و خانوما نباشید خسته بود خوبی بازی گفت سمتمونو کرد رو از بردیا

 میکنی؟ زندگی بااین چجوری تو گفتم و کیمیا سمت کردم رو

  بدهکاری بهم کتک یه：گفت و خندید

  چرا+

  میارم جا حالتو کردی حرصی بدجور داداشمو-

  چیه حرص اصلا میدونه مگه تو داداش+

  خوردم حرص بیشتر من میزنه,لبخند میشه هرچی که ریلکسه انقدر

  اومد خوشم ولی گفت و خندید ام لاله

  ایش کیه کرده فکر  نیاوردی کم و ایستادی روش تو خوب

 من جلوی حداقل نزنیدا حرف من داداش سر پشت هوی گفت و کرد اخم تصنعی حالت کیمیا

  کنید شرم
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 داری ما از انتظاری چه کنی تحمل رو برادرت نمیتونی خودتم تو من خواهر اخه：گفتم خنده با

  مغروره خیلی خداییش

 هک کنم خداحافظی خواستم دوستام پیش خوب روز یه شدن سپری از بعد و کرد تایید هم کیمیا

  باشیم اونجا شب باید گفت و بریم نزاشت کیمیا

  بمونه نتونست و کرد مخالفت اما گرفت تماس مامانش با لاله

  بمونم پیشش باید گفت و من روی کرد گیر کیمیا دیگه حالا

  بخوابم پیشش شب نمیومد بدم خودمم بگیرم اجازه ازش نداشتم کسیو که منم

  کردم قبول پس

  خندیدیم هم کلی و دیدیم طنز سینمایی فیلم نشستیم شب

  خوابیدیم دیگه که بود یک حدودای ساعت

 بودیم گیج گیج حالا و بودیم کرده فعالیت حالا تا صبح از

 

  دارم دستشویی کردم احساس که بود چند ساعت نمیدونم       

 کیمیا ارنث فحش کلی دلم تو نشد که بخوابم کردم سعی بودم خسته خیلی چون و گفتم بیخیالی

  کردم

  داد خوردم به میز چیز سرشب اینقدر که

  شویی دست سمت به رفتم تمام گیجی با و شدم بلند

 لیوانی و رفتم خونه اشپز سمت به پس کردم تشنگی احساس
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  خوردم و ریختم اب توش و برداشتم

  شد ظاهر روم روبه نفر یه که اتاق سمت برم خواستم و گزاشتم سرجاش رو لیوان

  بردیام هیسس گفت اروم و گرفت دهنمو دم بردیا بزنم جیغ خواستم تا شدم شوکه یلحظه

 

  گرفتم اروم ای لحظه برای   

  بیداری توچرا گفت و برداشت دهنم روی از دستشو که دادم تکون سرمو

 ؟ بدم توضیح باید-

 میکردی؟ چیکار اشپزخونه تو+گفت و کرد نگاهم زن سو با

  گفت و بالا انداخت رو ابروهاش از یکی کردم حس خوردم اب رفتم بود ام تشنه-

  اینطور که+

  برم من بدید اجازه اگه-

  دارم چیکارت من برو+

 اینجا؟ از میشم رد من بنظرتون-

  بود ایستاده اشپزخونه در چارچوب توی

 بود  عبور برای خالی فضای میلی چند فقط و

  بفرمایید گفت و در به چسبید

  نداشته برخوردی باهاش که بشم رد طوری کردم سعی
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  کشید و گزاشت کمرم دور دستشو شدم رد وقتی

 

  شد تزریق بهم بدی حس یلحظه

  کرد بد حالمو دستش گرمای

 ....  ی پسره میزنی دست من به باشه اخرت بار گفتم و کردم نگاهش اخم با و برگشتم

 ؟ میشه چی نباشه اخرم بار-

  میبینی بد+

 بهم شوسر اینکه یا کنی گریه یا بکشی جیغ بکنی؟شاید میتونی چیکار ببینم بزار خب هه هه-

  پاشید صورتم به لبخندی بعد و بگیری انتقام بخوای توپ با شایدم گفت و کرد نزدیکتر

   کیمیا اتاق سمت ورفتم ندادم بهش جوابی دیگه بود گرفته حرصم

  نبرد خوابم کردم هرکاری

  بودم بردیا کارای توفکر

  واقعا بود بیخودی ادم چقدر

 ..  نمیموندم اینجا امشب کاش

 

  ؟ بهم بگه میخواست ؟چی.....داشت؟ چکارم واقعا یعنی مهیاد سمت شد کشیده بردیا از فکرم

  شاهین نفر اخرین و

 .. ینبارا اما نیست دلم ته از وقته خیلی که لبخندی نشست لبم روی لبخند شاهین اوردن یاد به با
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 .  بود بخش ارامش برام اغوشش چقدر

 بود دنیا مکان ترین بخش ارامش و ترین امن برام اغوشش لحظه اون بگم جرات به میتونم

 .  کنم فراموش میتونستم دردهامو تمام جاییکه  

 کل و رفتم خواب به ارامش با باشم داشته باهاش قراره که ای اینده و شاهین به کردن فکر با

 . کردم فراموش رو امشب موضوعات

 

  شدم بیدار خواب از دو ساعت ظهر

  خوابیدم چقدر وای

  خداروشکر خوابه هم کیمیا دیدم کردم نگاه

  انداختم سرم روی شالمو کردمو مرتب لباسامو

  بیرون رفتم

  داد جوابمو رویی خوش با که و کردم سلام بود اشپزخونه توی کیمیا مادر فقط

  کنم بیدار ناهار برای رو کیمیا و برم که گفت و

  نشد بیدار کردم هرکار اما سراغش رفتم

  کردم هرکاری نشد بیدار( کیمیا مامان)کتی خاله گفتم و بیرون اومدم

  کنه بیدارش بردیا حالا میگم عزیزم نداره اشکال-

  بچینم رو سفره که کمکش رفتم و دادم تکون سری

  داد سلام مادرش و من به و بیرون اومد رب یه از بعد بردیا
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  کیمیا اتاق توی رفتم و دادم جوابشو اروم

  کنم صداش دوباره تا

  انگار نه انگار میدادم تکونش هرچی و بودم بالاسرش

  کنار برو گفت و شد اتاق وارد بردیا

  ایستادم کنار رفتم و کردم گره هم توی کمی هامو اخم

 بیدار به کرد شروع و بوسیدش بعدشم و نفهمیدم که گفت چیزی کیمیا گوش در اروم بردیا

  کردنش

  شد حسودیم کیمیا به یلحظه

  داشتم داداش یه منم کاش

   کنه بیدارم سرمو بالای بیاد اینطوری ظهرا که

  شد بلند و زد لبخندی دید رو بردیا تا و کرد باز هاشو چشم لای چنددقیقه از بعد کیمیا

  شویی دست سمت رفت و بوسید رو بردیا صورت

  بیرون رفت اتاق از و کرد بهم ای مغرورانه نگاه بردیا

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. خوردن غذا به کردم شروع و ناهار سرمیز رفتم و ندادم اهمیت

 

  برم که شدم اماده کیمیا با باحال های کل کل و کردن بحث کلی بعد که بود چهار ساعت

  تو بی میره سر حوصلم من خب دیگه نرو عه گفت کیمیا که بودم مانتوم پوشیدن درحال

  پیشت بیاد بهش بگو داری مهربونی این به داداش-
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 ؟ چیشده حالا سخت تحملش و بود مغرور که دیروز تا+

 ..  خوبه تو با رفتارش-

  فهمیدی کجا از+

  کردنت بیدار طرز از-

  خندید بلند

 چته؟ وا+

  دیگه نرو بیخیال-

  همیم پیش تنهام منکه من ی خونه توبیا گفتم پیششو نشستم

  دیگه بمون نری یا بری نداره فرقی توکه اخه گفت و کرد فکری

 داری؟ چیکار بری؟ها؟اصلا میخای چی واسه پس تنهایی که خودتم ی خونه تو

  بابا بمونم اینجا نمیشه روم دیگه من خب-

  که نمیخواد رو عه+

  پیشت میام بازم بیخی کیمی-

  شد ناراحت

  خب بگیریم عکس چندتا بیا گفتم و اوردم در گوشینو

 

  وایسا باشه گفت و بالا پرید یهو

  بیا بیا گفت و کرد درست خودشو و نشست ارایشیش میز جلوی رفت
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  کردم روشن صفحشو و اوردم در گوشینو تا

  داشتم بابا از تا ده و شاهین از کال تامیس30 دیدم

  کردم شادی و غرور احساس دلم تو یلحظه

  بگیره سراغ ازم کسی و بشه حس نبودنم که رسید روزیم یه بالاخره

  عصبیه خیلی الان مطمعنم میترسیدم شاهین با شدن مواجه از هم طرفی از اما

  برم بایید من کیمیاببخشیید وای

  ببینمممم بشینن عه-

  تاحالا دیروز شدن نگرانم زدن زنگ بهم بابام و نامزدم ببین+

  بهشون بزن زنگ خب-

  دادم تکون سری

  بگیرم تماس شاهین با اول گرفتم تصمیم

  بده جواب شدم منتظر و گرفتم شمارشو پس

 پیچید گوشم داخل میزد موج عصبانیت توش که صدایی بوق دوتا از بعد

 

  نمیدییییی جواب گوشیتو چراا تووووو کجااای-

  بود سایلنت گوشیم ببخشید+

 هاااا؟ کجابودی تاحالا دیشب-

  دوستم ی خونه+
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 ؟ بدی خبر یه نباید-

  بگیرم اجازه باید دوستمم ی خونه به رفتنم برای باید نمیدونستم+

  دنبالت میام بده شونو خونه ادرس ببینم شو خفه-گفت حرصی

  دارم ماشین نیست نیازی+

  خببببب بگو بده خونشونو ادرس میگم-

 ..  ماشین میگم دارم پوف+

 .  کن پیامک برام رو ادررررررس-

  کرد قطع و

  کرد؟ نگرانی ابراز اینطوری الان....   وا

 !!میکرد برخورد مهربونتر یخورده,میشد چی

  شدم اماده خودمم و کردم اس ام اس براش رو ادرس

 در دم بیارتش برام فردا که کیمیا دست دادم ماشینمو کلیدای و انداختم دوشم روی رو ام کوله

  خونم

   ایستادم شاهین منتظر در دم گرفتموو خداحافظی کتی خاله از

  بود ساعتی نیم حدودا

 بود نیومده هنوز که

  بیارین تشریف بازم گفت سمتمو اومد بردیا

  میارم تشریف بازم نباشه اضافی موجود یه اگه-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 139 

 ! نیام خودم ی خونه جنابعالی بخاطر میفرمایید یعنی+ گفت و زد لبخند دوباره

  پررو بچه گفت که انداختم بالا ای شونه

 ...  که خودتی پررو گفتم عصبانیت و حرص با و برگشتم

  حااالااا بزن بیا-

  نداره زدن که بچه+

  جذابی بودنت تخس از میاد خوشم -وگفت زد لبخند دوباره

  زد بوق و ایستاد سرم پشت ماشین یه که بگم چیزی خواستم و کردم بهش شدیدی اخم

  شاهینه دیدم برگشتم

  سمتم اومد بااخم و شد پیاده ماشین از

  عزیزم سلام گفتم و ایستادم پیشش و رفتم

 ؟ باشن کی ایشون گفت و داد تکون سری

 ..  جناب خرسندم اشناییتون از هستم بردیا گفت و جلو اومد بردیا

 

   انداخت بهم تیزی نگاه شاهین

  هستن کیمیا دوستم برادر گفتم دادمو دهنموقورت اب

   هستم شاهین گفت و داد دست بردیا با اما توهم رفت بیشتر اخمهاش

  نمیکنی معرفی جان یلدا：بردیا

  شد متورم شاهین گردن رگهای
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  انداختم خشمگینی نگاه بردیا به و کردم اخم

  شد خیره بهم و شد تر عمیق لبخندش که

 شوهرشم گفت و شد نزدیک بردیا به قدم یه وحشتناکی صدای تن با شاهین

 

  خوشبختم اشناییتون از گفت و کرد جمع خودشو زود واما ماسید بردیا لب روی لبخند

  خونشون داخل رفت و

 کنم؟ چیکار بااین من حالا وای

  میشم زنده و میمیرم مطمعنا

  شدم ماشین سوار و رفتم, انداختم پایین سرمو

  نگم چیزی و کنم سکوت فعلا دادم ترجیح

 . افتاد راه و کرد روشن رو ماشین, نشست رل پشت و اومد شاهین

  برگردوندم صورتمو وسریع انداختم بهش نگاهی نیم

 ... بود ترسناک واقعا میشد عصبانی وقتی

  بالا رفتیم و شد پیاده باهام خودشم و خونم در دم رسوندم

  کرد شروع ورود محض به متاسفانه که نشه دعوامون کردم دعا دلم تو

 ... فورانشه موقع که اتشفشانی مثل

  بشن نگرانت بقیه ممکنه نمیدونی نداری عقل تو نفهم ی دختره-

  نمیفهمیییییی
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 ..... و نبوده نگرانم کسی تاحالا چون نمیدونم..  نمیفهمم نه نه+

  نکن قطع منم حرف شو خفه هییییس-

 کیی خونه شب دختر داره معنی چه ؟اصلا بشه چی که میخوابی دوستت ی خونه میری ببینم اصلا

  توشه کثیییف و پسرهیز یه که ای خونه اونم بخوابه دیگه

  یلدا حقیی چه به تو

 هااا؟ موندی شبم و اونجا رفتی حقی چه به

 ؟ بودن خر به میزنی خودتو یا نمیفهمی واقعا

 .... من.... ن..شاهی+

  هاا؟ چی تو-

  میکرد نگاه بهت چطوری عوضی ی پسره داری؟ندیدی توجیحی چه

 ....  جاااان یلداا هه

 ....اخه+

  دیوار به خوردم و عقب رفتم چندقدم ترس از که نزدیکم اومد

  خود بجای ات تنبیه：گفت وحشتناکی باحالت و داد قرار دیوار روی طرفم دو دستاشو

  داری جرات یلدا ولی

  بمونی شب و اون و این ی خونه بری من هماهنگی بدون دیگه یبار داری جرات فقط

 نامزدتم من دیگه الان ولی کردی غلطایی چه بودی پدرت از جدا که دورانی تو نداری کاری من

  بگیری اجازه من از هرکارت واسه باید

 فهمیدیییییی؟ گفت محکمتر بعد
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  بکنم نمیتونستم مقاومتی دربرابرش منم و بود شده ترسناک واقعا

  بود اشتباه کارم میگفت راست هم طرفی از

  ندااارییییییییی زبووون زد داد تر بلند که دادم تکون جوابش در سرمو فقط

  یییلاااالیی یا

  میپیچید سرم تو صداش

  فهمیدم اره...  اره：گفتم اروم بعد و کردم باز و بستم چشمهامو

 .. . گرفت دستهاش حصار بین سرشو و نشست مبل روی و کنار رفت و بیرون کرد فوت نفسشو

  موندم اونجا دیشب واقعا چرا بودم شاکی خودم دست از

 تدرس هم شربت و گزاشتم بشقاب داخل شیرینی مقداری رفتم و کردم تعویض لباسامو سریع

  گزاشتم روش روبه و کردم

 شاهین گفتم اروم و نشستم کنارش

  چیه؟ گفت سرد و خشک و شد خیره دیوار به

 ؟ منو میبخشی..      بود اشتباه کارم... میخوام معزرت-

 

  داد تحویلم پوزخندی و کرد نگاه چشمهام توی تفاوت بی

  نفهمیدم رو معنیش که

 نزاشت کیمیا ولی خونه بیام خواستم من دیشب کن باور شاهین ببین：گفتم شمرده شمرده

  بمونم پیشش گفت
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 درسته چی بدونی که نداری انتخاب قدرت خودت کنی؟ قبول تو باید میگه اون هرچی یعنی-

 غلط؟ چی

 ...   ...  ...  ... ... ببخشید...بود اشتباه کارم... میگی درست+

  شاهین

  بودم عصبانی خیلی دستش از

 چون باشه کجا شبا نداره فرقی براش معلومه بوده ازاد سالگیش هجده از که دختری خب البته

  کنه سرزنشش که نیست کسی میدونه

  نمیشه اینم بهترین راد جناب دختر

  دیگه نگفتم چیزی و کشیدم عمیقی نفس

  میکنم ادم اینو من ولی

  میکنم تربیتش من نداشته رو تربیتش وقت باباش

 ؟ داره ربطی چه من به ولی

 هام ریزی برنامه عضو دختر  این کردن درست  باید چرا بگیرم خودمو انتقام فقط قراره که من

  باشه

  بیخیال

  کنه زندگی میخواد هرطور

  کنه خطا پا از دست زیاد نمیزارم منه با تا ولی

 

  دیگه باشه؟ببخش：گفت دوباره یلدا
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   مرسی：گفت و شد خیره بهم خوشحال که دادم تکون سری

 چطوره؟ دستت زخم راستی امم-

  خوبه+

 درمانگاه؟ نرفتی-

 هنوز نه+

 چرا؟-

  نکردم وقت+

  بندازم بهش نگاهی یه تا بزار-

  نیست نیازی+

 ....  دستت حتی ممکنه کنه عفونت اگه میگم خودت ی واسه دیگه نکن لج شاهین-

  نکن اصرارم نه یعنی نه گفتم یلدا+

  بشه ضدعفونی اول از باید دیگه ببینم بزار بابا ای-

 ...  یلدا+

  دربیار رو کتت زودباش：گفت اخم با و اورد رو وسایلش رفت

  نیستما بیمارت من-

 کمک بهشون باهرنسبتی و موقعیتی توهر زخمی ادمهای به گرفتم یاد و پرستارم یه من ولی+ 

  کنم
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 _یلدا_

 

  بود غدی ادم عجب

  باش زود شاهین-

  اورد در رو کتش کلافه

  کردم باز بودمو بسته روش قبل ی دفعه که ای پارچه و زدم بالا احتیاط با لباسشو استین

  بود شده بدجور زخمش

  دربیارن دستت تو از رو تیر دکتر بری باید شده بد خیلی زخمت شاهین-

 تیره؟ میدونی کجا از تو+

  کنی تعریف برام رو تیرخوردنت این ی قضیه روزم یه باید درضمن...  معلومه خب-

  توهم رفت اخمهاش

  میکردم باز که رو پارچه

  اومد در صدا به خونم زنگ در

 بودی؟ کسی منتظر：شاهین

  نه-

  در دم رفتم و انداختم سرم روی شالی شدمو بلند

  وای ای

  بود ام صاحبخونه
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  میکردن زندگی بالا ی طبقه که ساله33 حدودا مرد یه بود صادقی اقای ام صاحبخونه

  صادقی اقای سلام-

  هستین خوب راد خانم سلام+

  ممنون خیلی-

  مزاحمت از قرض راستش+

 اومده؟ پیش مشکلی میگزره چندروز حدودا ماه این میدادین موقع به رو اتون کرایه هرماه شما

 ام-

 

  بدم بهتون اینده دوروز تا میدم قول افتاد تاخیر به ماه این شرمنده...

 این ی کرایه به و دارم خودمو مشکلات منم دادم فرصت خیلی تاهمینجاهم کنین باور راد خانم+

  نداشت قابلتونو اصلا وگرنه دارم نیاز هم خونه

 

  میکنم جورش گفتم دیگه دوروز تا من چشم：گفتم صادقی اقای روبه

  دارم نیاز رو پول این امروز من نمیشین متوجه اینکه مثل راد خانم-

 

  شد خالی دلم ته

 ....  بدم بهش امروز و بیارم پول اینهمه کجا از من اخه

  هست حسابم داخل اجاره پول سوم یک
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 رو مامان یا بابا به ندارم دوست...  کنم چیکار خدایا گفتم دلم تو و انداختم پایین سرمو ناراحت 

 میخواست رو اش کرایه بالاخره داشت حق اونم نبود ای چاره ولی...  بزنم

  براتون میارم امشب تا من چشم-

  میکردم جورش شده هرطور باید بالاخره ولی گفتم چی نفهمیدم

  رفت و داد رضایت هم صادقی

  اتاقم داخل رفتم و بستم رو در بود شده خورد اعصابم

  کردم خاالی پولمو کیف

  تومن۱0،000فقط

  بود۲۱0،000 هم عابربانکم کارت توی

 000،000 من ی خونه ی کرایه و

  کنم جور ساعت چند تو ششصدهزار چطوری من

  بزنم رو بابا به اینکه مگر

  دادم همشو ام اگه تازه

  کنم جویی صرفه خیلی باید و ندارم خودمو خرج پول ماه این

  کردم فکر و گرفتم دستم تو سرمو

  نشست کنارم تخت روی و اتاق توی اومد شاهین

 شده؟ چیزی-

  نه گفتم و زدم مصنوعی لبخند و بالا اوردم سرمو
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  متنفرم دروغ از میدونی وقتی میگی دروغ بهم چرا：غرید دندوناش لای از عصبانی

  نیست مهمی چیز گفتم و پایین انداختم سرمو

 پریشونی؟ انقدر چرا نیست مهم اگه-

  اوردم وسایلمو رفتم و ندادم بهش جوابی

  بستمش و کردم ضدعفونی زخمشو

  میکردم حس خودم روی نگاهشو سنگینی مدت تمام

 سمت رفتم و شستم دستهامو کردم جمع رو اطراف دورو اون و شدم بلند شد تمام که کارم

  بود اتاقم توی هنوز که شاهین

  شاهین：گفتم اروم

 بله؟-

 .....ام...چیزه+

 ...  نه یا بگم بهش نمیدونستم

 بود شده خیره لبهام به منتظر اونم و بودم دودل

  میشنوم دیگه بگو+

 نمیکنه؟ که ؟درد خوبه دستت..  هیچی... خب-

  ممنونم بهتره+

  خواهش-

 نداری؟ کاری دیگه خب+
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  باش خودت مواظب نه نه..   ها؟-

  همینطور توام+

  خدافظ

  خدافظ-

  کنم چیکار باید شب تا که موندم من حالا و رفت شاهین

 داشتم وقت چهارساعت فقط

 

  کیمی سلام：کیمیا به زدم زنگ و برداشتم گوشیمو

  خوبی عشقم سلام-

  کیمیا میگم ممنون+

  جونم-

 ؟ بدم پس بهت بعد بدی بهم داری ششصدهزار یه... ام+

 میخوای؟ کی برای حالا میدونی بهتر منو وضعیت که تو یلدا وای-

  امشب برای+

 اجی شرمنده نمیتونم امشب برای ولی کنم جور میتونیستم فردا پس تا شاید-

  شدم مزاحمت ببخشید نداره اشکال عزیزم دشمنت+

 

  بده بهم که امشب واسه نداره اینقدر که گفت اونم و لاله به زدم زنگ
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 ؟ بده قرض پول من به که نفرنیست یه یعنی خدا هوف

  گرفتم نهاییمو تصمیم      

  نشه له غریبه یه جلوی تا میکردم له بابام پیش غرورمو باید

  بابا شرکت واسه گرفتم تاکسی یه و پوشیدم لباسامو

 

  کردی ما از یادی عجب چه یلداخانوم به به-

 هست؟ اجازه+

  تو بیا نه که چرا-

  نشستم مبلها از یکی روی و شدم دفترش وارد

  راستش گفتم کردیم مهرداد با که کوتاهی احوالپرسی از بعد

  ام...  میدونی

  بگو دخترم چیشده-

  بدید قرض بهم پول مقدار یه میخواستم+

  پوله واسه نگو نمیاد اینجا الکی یلدا گفتم بگو پس：گفت و کرد بلندی ی خنده

  نمیومدم نبودم مجبور اگه：گفتم و زدم پوزخندی

  میخوای چی ی واسه حاالا-

  افتاده عقب خونم ی اجاره+
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 بخ نمیزنی سر بهم که توام میشه تنگ برات دلم من؟ پیش نمیای چرا یلدا گفت و زد لبخندی

  کنیم زندگی باهم تا من پیش بیا

 بگیرم دیگه یکی از برم من که نمیدی ام اگه بده میدی اگه  نکن شروع دوبارع خواهشا مهرداد-

 ؟

  دختر توعه مال من زندگی ی همه..  ندم چرا میدم-

  نوشت چک یه بعد

 ..  میشه اگه نقد پول نده چک لطفا عا-

 میخوای؟ کی واسه+

 امشب-

 چقدر؟+

  ششصد-

  سمتم گرفت و اورد در ازتوش تراول چندتا بعد و گاوصندوقش سمت رفت و برداشت رو کلیدی

  بگو خودم به داشتی نیاز پول هروقتم بابا بیا-

  با....با... ...  ممنونم+

 پیشم کاش خیلی یلدا دارم دوست خیلی گفت و داد فشارم محکم و خودش بغل تو کشیدم یهو

  دختر بودی

  سخته تنهایی

 .....    مادرت و تو بدون

  داره بغض صداش کردم حس
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 کم دارم ولی بود سخت برام خیلی منم مامان و شما بدون：گفتم و گزاشتم اش شونه رو سرمو

  هیچکدومتون نبودن به میکنم عادت کم

 و گوشت از که رو دختری نمیتونم...  داره جریان تو رگهای توی من خون یلدا نمیتونم من ولی-

  کنم عادت نبودنش به و کنم فراموش رو خونمه

  کردی دریغ ازم اونو تو ولی کنم زندگی مامانم بدون نمیتونستم منم：گفتم و شدم جدا ازش

  بره که خواست خودش مادرت-

 هی که انگار نه انگار و بودید خودتون های لذت سرگرم هرکدومتون چون نکردی مخالفتی شماام+

 تو مادرش های گریه و پدرش فریاد و داد صدای پیچیدن و زدن زجه با شبا که هست هم ای بچه

 دعوا باهم بابا و مامان امروز که اینه ارزوش تنها میشه بیدار خواب از وقتی و میخوابه گوشش

 باشن مهربون و نکنن

 پایین انداخت سرشو بابا

 

 .... ولی مقصربودیم ماهردومون：گفت و

 چی؟ بابا؟ها؟ولی چی ولی-

  کردین تباه منو ی گزشته شما

  میشه نوشته( ت) کدوم با طلاق اصلا نمیدونستم که خورد پیشونیم روی مهرطلاق توسنی

  بود شده زیاد خیلی باهم امون فاصله..   باشیم باهم نمیتونستیم دیگه مادرت منو+

  کنیم تحمل همو نمیتونستیم چون بگیریم طلاق بودیم مجبور

  هست هم یلدایی که نکردین فکر حتی اونلحظه نبودم؟شما مهم چی؟من من پس-

  بودین خودتون فکر فقط
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  منننن میفهمید بودم من شما قربانی تنها

  بده فرصت یه بهم فقط کنم پدری برات میخوام کنم جبران میخوام یلدا-

 خودتو؟ ی سفیدشده موهای منو؟یا ی شده تلف کنی؟عمر جبران چیو+

 هست؟ مگه جبرانم جای

  شده تمام چیز همه دیگه

 گفت و گرفت دستامو

 زندگی شاد هم پیش و کنیم شروع رو جدید زندگی یه مامیتونیم میکنی فکر اینطور چرا نه-

  کنیم فراموش هم گزشته و کنیم

 

 کنی فراموش بتونی تو شاید گفتم و کشیدم بیرون دستهاش ازتوی دستهامو و دادم قورت بغضمو

  نمیتونم من ولی

 نهات میخوای تاکی کنی برخورد سرد انقدر باهام میخوای تاکی گفت که بیرون میرفتم داشتم

  باشی

  باشی داشته ازم خوب ی خاطره یه حداقل مردم وقتی تا باشیم هم پیش حداقل بزار

 

  مردین من برای وقته خیلی مامان و تو بگم خواستم

  بیرون اومدم ساختمون از و نگفتم چیزی دیگه ولی

  خونه رفتم شدمو تاکسی سوار

  بود داده بهم بودم خواسته ازش که اونی از بیشتر خیلی بابا
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 ببرم فردا که گزاشتم کیفم داخل هم بقیش و صادقی به دادم بردم و کردم جدا رو هشتصدهزار

 حسابم به بریزم

 

  کرد قبول اونم و بیاره برام ماشینو تا کیمیا به زدم زنگ صبح

  بعدرسید ساعت نیم حدودا

  بالا بیاد که کردم باز رو در

  ایستاده روم روبه بردیا دیدم که کردم باز رو در خوشحالی با و ورودی در سمت رفتم

  داد تعجب به رو جاش و خشکید لبام روی لبخند

  میاد خودش گفت کیمیا

 ؟ تو کنی دعوتم نمیخوای:بردیا

 کشیدم خودمو سریع شدم ظاهر جلوش روسری بدون و راحتی بالباسهای که افتاد یادم تازه

  برو و بده سوییچ گفتم بیرونو گرفتم دستمو در لای از و در پشت

  دارم کارت گفت و داد هول و در

  بده رو کلیدا ندارم باتو کاری من-

 .  رفت و گزاشت دستم کف رو کلیدا

  بستم رو در و کشیدم راحتی نفس

 هرش توی دوری یه برم گرفتم تصمیم حسابم به پولها ریختن از بعد و بانک سمت به افتادم راه

  خورد زنگ تلفنم همونموقع که بزنم

  بود ناشناس ی شماره
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  بفرمایید بله گفتم و گزاشتم گوشم دم گوشیو

  راد خانم سلام-

  شما ببخشید سلام+

  خانوم یلدا کنم صحبت باهاتون باید.. نکنید قطع میکنم خواهش..  هستم مهیاد-

  ندارم حرفی شما با من+

  نمیگرم وقتتونو بیشتر چندلحظه میکنم خواهش-

 

  نه یا کنم قبول نمیدونستم

  خانوم یلدا گفت که میکردم فکر داشتم

 کجا؟ و کی خب خیلی-

  بگی شما هرجا الان همین امروز+

 )...(پارک-

  اونجام دیگه ی چنددقیقه تا من+

 منتظرم خب خیلی-

 

  نشستم ها نیمکت از یکی روی و پارک توی رسیدم

  بگه میخواست چی یعنی

  کردم نامزد من میدونه اونکه
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  میکنه اصرار انقدر که داره مهمی حرف چه پس

 ......میشه معلوم دیگه ی دقیقه چند تا

 

  اومد  دقیقه ده حدودا از بعد

  کنارم نشست و کرد سلام

 کردید؟ رد منو چرا بپرسم میتونم：گفت و پایین انداخت سرشو

  بپرسین؟ ازم سوالو این اینجا کشوندین منو-

 ام....  بگم چطور....  خب...  راستش نه+

 بفرمایید.. میشنوم-

  باورش سخته برام خب+

 چی؟-

 داشتم زیرنظر و میشناسم سالتونه هفده که موقع همون از رو شما من خانم یلدا ببینین...خب+

  ازتون بود اومده خوشم واقعا چون

  خاستگاری برای کردم اقدام رسیدید مناسب سن به وقتی ولی

 میپرستیدمش وجودم باتمام و بودم عاشقش سال پنج من که کسی نیست قبول قابل برام خب

................... 

 چیه؟ نامزتون اسم بپرسم میتونم：گفت و کرد مکث

 چی؟ ی واسه-

 ....دادی ترجیحش من به که کیه اون بدونم میخوام+
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 ....   ببینین حقیقی اقا-

 ....هکی بدونم میخوام فقط ندارم کارش به کاری کنین باور گفت و گرفت صورتم جلوی دستشو

  امیری شاهین... شاهین：گفتم و کشیدم عمیقی نفس

  شد خیره روش روبه به و کرد ریز هاشو چشم

  میکرد فکر داشت انگار

  چیییییی گفت بلندی نسبتا صدای با متعجب سمتمو برگشت دقیقه چند حدودا از بعد

  شدم خیره بهش متعجب

 ؟ مطمعنی امیری شاهین：گفت دوباره که

  خب اره گفتم و انداختم بالا هامو شونه

 داری؟ عکسشو-

  شدم می خیره بهش متفکرانه که بودم من این حالا

 ؟ چرا-

  شکلیه چه بدونم میخوام فقط گفت و کرد جمع خودشو کمی

  دادم نشونش رو داشتم شاهین از که عکسی و اوردم در گوشیمو

  قرمز صورتش و شد متورم گردنش رگهای دید عکسو تا

  چیه کردنش عوض رنگ این دلیل نمیفهمیدم

 ..   شده حسودیش شاید

  این با بیام کنم ول رو شاهین من کن فکر هه هه
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  عمراااااا

 فهمید میشد و بود عصبانی خیلی رفت خداحافظی بدون و سمتم گرفت گوشیو

 

 ...     بده نشونم میگی چرا نداری دیدن طاقت که تو خب!ادب خداحافظی؟بی بدون چیشد؟چرا

  ایش

  خونه رسیدم و ماشینم رفتم شدمو بلند

 

 _مهیاد_

  نمیشه یلداعه؟باورم نامزد اون! امیری شاهین

 منو عشق خلافکار دزد اون یعنی

 !! کنه راضی باباشو و یلدا خود تونسته چطور اخه!! تونسته چطور عوضی اون....  دزدیده ازم

 !میشناستش کجا از...  کنه انتخاب رو یلدا باید چرا اصلا

     باشه یلدا نامزد شاهین باید چرا نمیفهمیدم و بود خورد خیلی اعصابم

  میکنن درد خیلی سرم

  کردم فکر و نشستم دوباره و خوردم مسکن

  شاهین بهت لعنت

  گرفتی ازم چیزمو همه که بهت لعنت

  گرفتی ازم عشقمو



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 159 

 بهت لعنت

  کنم چیکارت میدونم من ولی

  منه مال یلدا

  من مال فقط

  کنی خراب زندگیشو لعنتی توی نمیزارم

  نمیزاررررررم

  راد اقای شرکت سمت برم گرفتم تصمیم

  اونجا رسیدم و شدم ماشین سوار سریع

  شدم راد دفتر وارد

  راد جناب سلام-

  چطوری پسرم سلام+

  خوبین شما بدنیستم ممنون خیلی-

  خوبیت به+

 پیدایی؟ کم تو کجایی پسر

  شده زیاد کارهام شرمنده-

  همیشه باشی موفق امیدوارم  شرمنده دشمنت+

 کنید کمکم میشه اگه داشتم ازتون سوال چندتا...       مزاحمت از غرض راستش ممنون-

 . بپرس+
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  دامادتونه منظورم امیری اقای شما راد اقای-

 میشناختین؟ کجا از

 چطور؟+

  میگم بهتون سر اخر بدین جواب سوالهام به اول میشه-

 بازجوییه؟+

  بدین جواب اگه میشم ممنون که است ساده سوال چندتا.. نفرمایید دارید اختیار بابا ای-

  میگم خب خیلی+

  یلدا خاستگاری اومدین شما ازاینکه بعد راستش

 خاستگاری بیاد خانوادش با میخواد که گفت و زد زنگ بهم شخصا خودش شاهین

 اش؟؟؟ خانواده-

  بود اومده دوستانش از یکی پدرومادر با و شدن فوت پدرومادرش که گفت اومد وقتی البته عا+

 بود؟ چی فامیلشون بپرسم میتونم-

 .  مهام+

 کجا؟ و شدن اشنا خانوم یلدا با چطوری نگفت-

 و داشته حضور هم کلاسهاش چندتااز توی و دیده رو یلدا دانشگاه توی که گفت.   اتفاقا چرا+

 ..کرده قبول هم یلدا و گزاشته میان در باخودش بعدم

 دانشگاه؟مطمعنین؟؟؟-

  نزده حرف باهاش و ندیده رو شاهین هیچوقت وگفت رو حرفش کرد انکار یلدا+
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  یلدا؟ یا گفته دروغ شاهین...   چی یعنی

 

 چیه؟ شغلش-

  میکنه کار شرکت یه توی+

 راجبش؟ کردین تحقیق-

  خوبین ادمای که بود معلوم اش خانواده و خودش کمالات از+ 

 

 ددادی دخترتونو تنها سطحی شناخت یه روی فقط یعنی گفتم و میز روی زدم مشت با عصبانی

 بهشششش؟

 

  خوبیه پسر کردم هم تحقیق. مهیاد باش اروم-

 چرا دیگه هستید سختگیری و دقیق ادم که شما..  عمو میگیره خندم..   هه ؟ خووووووب پسر+

 ...  دخترتون برای همسر انتخاب تو اونم... ؟

 ....  تا میگفتید من به حداقل

 

  خوبیه پسره میگفت شناختی هیچ بدون بود خورد اعصابم خیلی

  نداشتم انتظار واقعا عمو از
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 هچ ولی نکرد قبول تورو یلدا چرا که خورده اعصابت که میدونم پسرم ببین مهیادجان：گفت

  کنم تحمیل بهش نظرمو نمیتونم و یلدام نظر طابع من!کرد میشه

  است بچه هنوز هم یلدا و نیست بردار شوخی مسعله این جان عمو+

 چطور شما نمیفهمم اخه

 

 وت نگرانی برای هم دلیلی...  خوبیه ی بچه که میدونم و میشناسم رو شاهین من..  کن بس مهیاد-

  نیست

  نمیدادم بهش دخترمو داشتم شک شاهین با یلدا خوشبختی توی درصد یه اگه باش مطمعن

 رفتین میشناسینش؟تاحالا کجا ادمیه؟از چه میگید که شاهینی همین میدونید شما.   ... عمو-

  یانه؟ میکنه کار اونجا واقعا بینین گفته بهتون که شرکتی اون توی اصلا

  خوبیه پسر میگین اطمینان با انقدر حالا که میدونین اون ی گزشته از چیزی

  هستی عصبی انقدر چرا مهیاد خوب خیلی-

  نداره وجود گفتن دروغ برای دلیلی ولی نرفتم نه

 نمیزدین حرف راجبش اینطوری وگرنه نمیشناسینش...  نمیشناسین اونو شما داره عمو داره+

 شدهن دیر هنوزم.. خب بگو بهم میدونی راجبش چیزی اگه میشناسی؟ رو شاهین تو نکنه ببینم-

  نامزدن فقط اونا

  

  نمیکنین باور رو حرفم میدونم چون نمیگم چیزی فعلا+

  اما سراغتون میام مدرک با بعدی ی دفعه
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  چی اما+

  باشه تنها نباید یلدا عمو-

  بیاره سرش بلایی هر میتونه اون

 ...  اخه اما+

 ردویه ی واسه اینطوری خودتون پیش بیارین یلدا شده هرطور باید... شما ببینین... کنید صبر-

  بهتره هم شما

  بشه راضی نمیکنم فکر+

  میگم خودش بخاطر من باشه خطر در یلدا جون حتی ممکنه  عمو میکنم خواهش-

  میزنی دوپهلوحرف چرا مهیاد باشه خطر در جونش باید چرا اخه+

  نمیکنین باور چون بگم چیزی نمیتونم فعلا که گفتم-

  خودتون پیش بیاد کنین راضی رو یلدا شماهم میارم براتون رو مدرک من که تاموقعی

  باشه خودتون نظر زیر هم شاهین با امدهاش و رفت تا

  میکنم رو همینکار خب خیلی-

  برم من فعلا پس...  ممنونم+

 خودتون پیش ببرین رو یلدا زودتر هرچه نره یادتون فقط

 

  یلدا

  شدم بیدار خواب از صبح
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  خوردم لذت با و دیدم تدارک خودم برای مفصلی صبحونه

  نشستم مبل روی و کردم مرتب یخورده امو خونه

  کنم چیکار باید نمیدونستم و بود سرررفته ام حوصله

  اتاقم توی رفتم و کردم خاموشش همین واسه نداشت جالبی ی برنامه اما کردم روشن رو وی تی

  کردم پلی رو اهنگی و کردم وصل اسپیکر به گوشیمو

  کردم همراهی باهاش و کردم زیاد ته تا رو صداش و

  

  سادس تو پیش حرفا ترین سخت حتی که وقتی   

  است العاده فوق احساس این و من میفهمی وقتی

  روزامون همه داره که وقتی

  عشق این با میشه سر

  برامون دیگه نداره فرقی

  پاییزش و بهار

  باتو توخیابونم بارونم زیر حتی

  تو با زمستونم و پاییز میگذره خوب

  نیست سرما زندگیمون تو

  پاییز و زمستون حتی

  آلیس سرزمین از حتی تره عجیب ما دنیای
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  میشه چشمات از

  نیست لاف بقیه مثل حرفات فهمید

  صافیم باهم همیشه

  نیست صاف اسمون الانکه حتی

  دپرس نمیشیم پاییز تو همه مثل ما ولی سرده هوا

  قرمز میشه بینیت نوک سرما از وقتی تری بامزه ولی

  سال وسط و اخر و اول انگار اصلا نداره فرق واست

  داغ بغلت همیشه هست

  انگار اصلا نمیشه سرد

  شب بارون زیر کنارش میزنم قدم اسون که توهمونی

  فراریم دنیا همه از وقتی

  شم اروم کنارت میتونم

 

  ارومم کنارت

  راحت خیالت پاتم ابد تا من چون بامن باش همیشه

  کن باور اینو

 (پیشتاز&سمیر)

________________________ 
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  گزاشتم قرار باهاش و هلن به زدم زنگ

  پوشیدم لباسهامو که بود دو ساعت

  اینا هلن ی خونه برم شد قرار

  کردم تنم کاربنی ابی شلوار و پوشیدم رنگمو مشکی مانتوی

  کردم تکمیل ارایشمو و پوشیدم هم ابی شال

  شدم ماشینم سوار و پایین رفتم

  هلنا ی خونه رسیدم ساعت نیم حدودا از بعد

  اتاق داخل رفتیم باهم خودش و مامانش با احوالپرسی از بعد و شدم وارد

  گزروندیم وقتمونو و

___________________________ 

  بود شب ده ساعت

  بود گرفته درد دلمون بودیم خندیده که انقدر هلن هم من هم

  گزشت خوش واقعا

  نکردم قبول ولی بمونم پیشش که کرد اصرار

  ام خونه سمت روندم و کردم خداحافظی باهاش و

  شدم ساختمون وارد

  بکنم در توی رو کلید خواستم تا

  زد صدام نفر یه
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 ( ام صاحبخونه)صادقی اقای دیدم برگشتم

  ایستاده سرم پشت

 ...    کنه ازدواج قراره برادرم من راد خانم راستش：گفت که کردم سلام

 باشه مبارک سلامتی به-

  

  بگم چطور راستش...  ممنون باشید سلامت+

 

  اینجا بیان ازدواجش از بعد قراره

  داره من به ارتباطی چه..  سلامتی به خب-

 .. من...  اخه+

  دادم برادرم به رو خونه این قول من

  رفتم وا

 ؟ من ی خونه چرا اخه

 خونه؟ این چرا اخه-

 شناخت ازروی منم و داد اجاره خونه نمیشه مجرد فرد به اصلا مجرد و تنهایید شما راستش خب+

  دادم بهتون رو خونه قبلی

 ......رو اونها نمیشه و خانوادن ها واحد ی بقیه

  مونده من قرارداد به خیلی هنوز اما：گفتم و کردم قطع رو حرفش
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  کنین بیرون خونه از منو نمیتونین شما

  برمیگردونم بهتون پولتونو-

 ....اخه اما+

 کنید خالی رو خونه حداکثر فردا تا راد خانم-

 .... بدید فرصت بهم حداقل کنم پیدا خونه یه چطوری اخه فردا تا چی؟من+

  نمیکردم دریغ داشت راه اگه کنید باور نمیشه-

  بود خورد اعصابم

 ؟ اخه کنم جمع وسایلمو همه چطوری روز یه تو من بیشعور مرتیکه..  چی یعنی اخه

 برم؟ کجا,,, خونه هیچ اینا

  ام خونه داخل رفتم و دادم تکون سری

  کنم چیکار باید نمیدونستم

  بود خورد اعصابم

 ؟ میده اجاره خونه من به دیگه کی اخه

 بگردم؟ برم کجا

 ... دیگه نمیدن من به خونه

 ...خدایا

  اومد در صدا به ام خونه در زنگ

 ... باشه میتونست کی یعنی
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  کردم بازش و در دم رفتم

 !!!! شدم متعجب شدم مقابلم فرد چشم تو چشم وقتی

 

  بود بابام

  میکرد چیکار اینجا شب اینموقع

  داخل کنی دعوتم نمیخوای گفت که بودم بهت توی هنوز    

 تو اومد و رفتم کنار

  نشست مبل روی

  بود تنم بیرونیم لباسهای هنوزم

  کردم درست چایی و انداختم ام شونه روی شالمو

  بابا جلوی گزاشتم بسکوییت با و

 ؟ بودی کجا-

  هلنا ی خونه+

  میکنی چیکارا چخبرا خب-

  بیکارم هیچ+

 ام؟ خونه اومدی چیشد چخبر؟ شما

  چطوریه ات خونه وضعیت ببینم خواستم...  سلامتیت-

  باشم داشته ات صاحبخونه با هم صحبتی یه
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 منو وضعیت بیاین یا کنین صحبت ام صاحبخونه با باید شدین متوجه مدت همه این از بعد+

  ببینین؟

 و نشدم هم غافل ازت اما گزاشتمت ازاد نداشتمو کارت به کاری مدت این توی که درسته...  یلدا-

  بود بهت حواسم

  کردم صحبت چندباری هم ات صاحبخونه با حتی

 واقعا؟-

  خورد رو چاییش از کمی و  دادم تکون سری

 

 ؟ بوده مراقبم مدت همه این تو بابا یعنی

 از موجی دوباره و کنم تخلیه رو خونه باید فردا تا اینکه به افتاد یادم که بودم فکرها همین توی

  شد سرازیر هام چشم توی ناراحتی و غم

 ؟ اومده پیش مشکلی یلدا گفت دید حالمو تا بابا

 

 میگفتم؟ بهش یعنی

  کنم جور دیگه ی خونه یه نمیتونم فردا تا مطمعنا و ندارم کسیرو اون جز من

 .....  یا بابا ی خونه جز ندارم هم جایی طرفی از و

 ............ مامان

  یاسمن نه مامان

 بتو شاید بهم بگو：گفت دید رو طولانیم سکوت که بابا
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  کنم کمکت نم

  کنم تخلیه رو اینجا باید فردا تا گفته ام صاحبخونه-

 

  کن تخلیه!چیه مشکلش خب：گفت هیجان با باشه شده شاد که انگار

  برم ندارم جایی که اینه مشکل-

  میزنی حرفو این چرا یلداا إ+

  خودمون ی خونه من ی خونه بیا

  کنیم زندگی هم پیش تا بیا تنهام منم

 

  نه یا کنم قبول نمیدونستم....  اخه

 کتکم خودمم کنیم جمع رو وسایلت باهم بیا اصلا گفت بود شده زده هیجان خیلی که انگار بابا 

  میکنم

 ب

  اورد در رو کتش و شد بلند سرجاش از

 منه؟ بابای این خدایا

  بودمش ندیده ذوق با انقدر اینطوری هیچوقت

  کنیم زندگی هم پیش داره دوست و شده تنگ برام دلش واقعا شایدم
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 ؟ کنم زندگی خونه اون توی میتونم من اما

 ..  من مهرداد گفتم و شدم بلند

  کرد بغلم و نزدیک اومد

  بابا نیار نه یلدا گفت و

  نیار نه توروخدا

 ؟ باشیم هم پیش اگه داره اشکالی چه

  بری خونه از دوباره تا میکنی هرکاری چون ببرمت زور با نمیتونم که میدونم

  کنم مجبورت اینجا نیومدم

  بیای خودت میل با اینبار دارم دوست

 ؟ میای من با گفت و گرفت دستهاش توی دستهامو شد جدا ازم بعد

  بدم جوابی چه باید نمیدونستم و بودم مردد

  نه بگم میتونستم نه و اره بگم میتونستم نه

  بودم دوراهی سر یجورایی

  بشم دخترکم قربون گفت و بوسید محکم لپمو بابا که پایین انداختم سرمو

  میریم امشب همین اصلا کنیم جمع وسایلتو باهم تا بیا بیا

  میشد بیشتر منم تعجب بابا حرکت هر با لحظه هر

  باشه من دیکتاتور و جدی و خشک بابای راد مهرداد همون مرد این نمیکردم باور

  کنیم شروع کجا از ببینم بگو خانم خب گفت و اتاق توی کشیدم و گرفت دستمو
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 خودتی؟ مهرداد-

 مدلی؟ این نمیاد بهم：گفت و کرد بلندی ی خنده

 ...  اصلا-

 داری؟ دوست اونجوری باشم؟ سرد و خشک میخوای+

  کننننن جمع وسایلتو زود گستاخ دختره گفت و کرد اخم بعد

  نگفتم چیزی و خندیدم

 گزاشتمو چمدونم داخل لباسهامو و کمدم سراغ رفتم

  برداشتم شخصیمم وسایل

  کارتون داخل میزاشتشون داشت و هام ظرف سراغ رفت هم مهرداد

  بیرون بردم و کردم لوله اتاقمم ی قالیچه

  کردیم جمع ظرفهارو باهم و مهرداد کمک رفتم

  گزاشتیم کارتونش داخل رو و تلویزیون بعد و

  بود خونه خود از وسایل ی بقیه

  ارایشی میز و مبلها و یخچال و گاز

 تا بیاره ماشین بابا فردا شد قرار و کردم جمع مهرداد کمک با وسایلمم ی بقیه اینها از غیر

  اش خونه به بدیم انتقال وسایلمو

  شد  تمام کارمون که بود شب نصفه سه ساعت

  شدیم ولو ها مبل روی جون بی هردو
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  بودیم خواب گیج و 

  خونه بریم شو اماده پاشو：گفت مهرداد

  ندارم حوصله میاد خوابم وای-

  بمونی اینجا شب دیگه که نمیتونی ببینم پاشو+

  بودیم کرده جمع هم تختم اخه میگفت راست

  خونه سمت افتادیم راه باهم و پوشیدم لباسهامو شدمو بلند حال بی

  شدیم وارد تا

  دخترم اومدی خوش خودت ی خونه به گفت بابا

  ممنون-

  خوابیدم کردمو تعویض لباسهامو سابقم اتاق توی و بالا ی طبقه رفتم

  بود سنگین برام خونه این هوای هنوزم

  بدم وفق محیطش با خودمو نمیتونستم اصلا چرا نمیدونم

 میشد گرفته حالم و میشد تزریق بهم بود منفی انرژی هرچی اینجا میومدم هروقت

  اینطوریه ندارم خونه این از خوبی خاطرات چون شاید

 کنم؟ زندگی اینجا میتونم چطور من

 میره رژه جلوم مدام گزشتم خاطرات و میگیره توش نفسم که ای خونه تو
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  بود صبح هشت ساعت شدم بیدار خواب از که صبح

  خوردنه صبحانه درحال و نشسته میز پشت بابا دیدم پایین رفتم

 یلیخ دیشب...  بخوابی راحت تا نکنه سروصدا زیاد گفتم بتول به：گفت و زد لبخند دید منو تا

  بودی خسته

  شدم سحرخیز دیگه-

  بخور صبحونه بیا+

  نشستم میز پشت و ریختم خودم ی واسه چایی

  خوابیدی خوب دیشب-

 نگفتم چیزی و کردم اونطرف و اینطرف سرمو

  برات اینجا بیارن وسایلتو تا میفرستم ماشین یه امروز راستی-

  باشه+

  میخوردم صبحانمو داشتم

  خووووبی دخترقشنگم یلداخانم：گفت و اشپزخونه داخل اومد خانم بتول که

  خانم بتول بود شده تنگ برات دلم گفتم و گرفتمش اغوشم تو محکم شدمو بلند

  ببینم باهم سرمیزغذاخوری رو اقا و تو  دیگه بار یه داشتم ارزو چقدر میدونی عزیزممم-

 ارزوعه؟ اینم خانم بتول وا گفتم و خندیدم

  روحه بی خیلی خونه تو بدون عزیزم گفت و بوسیدم

  همیشه برای بمونی اینجا قراره
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 !همیشه برای

  شدم خیره بابا به و کردم جمع کمی لبخندمو

  میکرد نگاهم پرسشی بتول مثل اونم

  کنه زندگی ما پیش بعد به ازاین قراره یلدا معلومه：گفت خودش نمیدم جوابی دید وقتی

  خداروشکر گفت و کرد خوشحالی کلی خانم بتول

  نداشتم خوردن صبحانه برای میلی دیگه

  نشستم وی تی روی روبه مبل روی و رفتم

  بزن زنگ خودم به یا بگو خانم بتول به داشتی کاری گفت پیشمو اومد بابا

  باش اهوم-

  نداری کار فعلا+

  نه-

 کرد خداحافظی

  ایستادم و سرش پشت دویدم رفت خروجی در سمت به و

 شده؟ چیزی گفت سمتمو برگشت متعجب

  چیز همه بابت...  ممنونم-

 فهوظی کردم هرکاریم...هنوز نکردم کاری..    برات کنم جبران تا مونده هنوز：گفت و کشید لپمو

 بوده ام
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  کردم خداحافظی باهاش و زدم ملیحی لبخند

_______________________ 

 به اومدنم از ای هفته یک

 

  میگزشت مهرداد ی خونه

  بودیم شده راحتتر باهم چندوقت این توی و بود خوب خیلی باهام رفتارش

  باشه ادمی همچین مهرداد نمیکردم فکر هیچوقت

  بگزره خوش بهم سالها اون میتونست چقدر بود کنارمون مامان اگه میفهمم الان

 رفت یاسمن وقتی از بود مهربون خیلی اش خانواده با اتفاقا نبود سردی و خشک ادم مهرداد

  شد اینجوری

  بود خانم بتول حرفهای اینها

  نبودم راحت خونه این توی هنوزم اما بود شده قبل از بهتر خیلی رابطمون بابا با بااینکه

  داشتم بهش نسبت بدی احساس و

  میگزروندم خانم بتول شیرین خاطرات شنیدن و گرفتن یاد اشپزی با وقتمو روزها

 میزدیم گپ باهم نمیرفتیم که هم شبهایی و بیرون میرفتیم ها موقع بعضی میومد بابا که شبها و

  بشه گرمتر و تر عادی باهاش رفتارم بود شده باعث این و میکردیم نگاه فیلم یا

  ندارم شاهین از خبری هفته یک این توی

  بود خاموش اما زدم زنگ گوشیش به چندبار

  میشدم نگران داشتم کم کم دیگه
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  خونه اومد بابا که بود شب هشت ساعت

  نباشی خسته گفتم لبخند با و ایستادم روش روبه رفتم

  دخترم باشی سلامت-

  داد سلام هم بتول

  چیدیم رو شام میز باهم و خانم بتول پیش رفتم

  نشست شام سرمیز و اومد هم بابا

  هااا منه دستپخت مهرداد-

  داره خوردن غذا این وااقعا؟پس+

  بود خوشمزه هم واقعا و بودم کرده درست پلوالبالو شام

  بدم مهرداد به پیشنهادی میخواستم که میشد چندوقتی

 الاان و بشیم بهتر باهم که و بگزره مدت یه گرفتم تصمیم همین واسه چیه واکنشش نمیدونستم

 بود وقتش میکنم فکر

 شده مرگ ذوق که منم و کرد تشکر و کرد تعریف دستپختم از کلی مهرداد شد تموم که غذامون

  میشد تر عمیق لبخندم هرلحظه هاش تعریف از بودم

  نمیکردم استفاده ازشون و بودم کنارگزاشته قرصهامم مدت این توی راستی

 ندارم رو تنهایی اضطراب و استرس اون دیگه چون شاید

 مهرداد-

  جانم+

 ؟ کنیم صحبت باهم میشه-
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  ببینم بیا نه که چرا+

  بگم چطوری... راستش：گفتم و پیشش نشستم و رفتم

  باش راحت بگو-

  نمیکنم راحتی احساس خونه این توی من+

  بشی جدا ازم دوباره میخوای که نگو：گفت و هم توی رفت اخمهاش

  نیست این منظورم اصلا نه نه-

  ولی عالی چیز همه بود خوب هم  خیلی چندوقت این

  ندارم خوبی حس خونه این توی من

  چرا نمیدونم

 

  بود شده خیره بهم متفکر

  دادم ادامه

  میشه تزریق بهم بدی احساس و میره رژه چشمم جلوی بچگیم بد خاطرات همش -

 ؟ بکنم میتونم چیکار من+

 ... اینکه هم میشه تنوع یه هم جدید ی خونه یه توی بریم و بفروشید رو خونه میشه....  میشه-

 بفروشم؟ رو خونه+

 هم خونه اگه ختی... بکنمتون کار این به مجبور نمیخوام البته：گفتم و دادم تکون سرمو

  بهتره برام بودن شما پیش چقدر فهمیدم تازه چون میمونم اینجا من نفروختید
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 ...  بگم بهتون رو اینجا به نسبت خودمو ونظر احساس خواستم فقط

  میدونی صلاح خودت هرجور

  میکرد متفکرنگاهم داشت هم هنوز مهرداد

  اتاقم توی رفتم و شدم بلند

  شد بهتر اینطوری

 زدم بهش دلمو حرف

 

  پریدم خواب از گوشیم صدای با صبح

  گرفتم صورتم روی روبه گوشیمو ی صفحه و کردم باز چشمهامو لای

  بود ناشنساس شماره

  کردم قطع

  زد زنگ دوباره که

  بله：گفتم الودگی خواب با و گرفتم گوشم دم

  شاهینم یلدا الو-

 ؟ تو کجایی!خوبی گفتم و کردم صاف کمی صدامو پریدم سرجام از یهو

 کجایی؟ تو خوبم-

  بابا ی خونه+

 بابات؟؟؟ ی خونه-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 181 

  میگم برات بعدا داره جریان اره+

 ای؟ چیکاره امروز خب خیلی-

  بیکار+

  دنبالت میام پس-

  باش اماده چهار ساعت

  چشم باشه+

 نداری؟ کاری بلا بی-

 فعلا  عزیزم نه+

_____________________ 

  بود چهار ساعت

  شدم اماده و پوشیدم لباسهامو

 شاهینه اب بگو گرفت سراغمو بابا نیومدم اگه شب دیگه میرم من：گفتم بتول روبه و پایین رفتم

  بگذره خوش سلامت به برو عزیزم باشه-

  بیرون ورفتم بوسیدم لپشو

  ایستادم خروجی در کنار و

  رسید چنددقیقه از بعد

  شدم ماشین سوار رفتم و بستم رو در

  سلام-
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 چطوری؟ سلام+

  عالی-

 من؟ بدون میگزره خوش واقعا؟بهت+

 .بود تو نبود روز چند این بدی تنها-

  بهت گزشته خوش پس+

 ....   باشه خوب انقدر بابا پیش نمیکردم فکرشم-

 اینجا؟ اومدی چیشد+

 ..  نگفت چیزی و موند ساکت تااخرش اونم و افتاده اتفاقی چه که دادم توضیح براش

 بودی؟ کجا چندوقت این تو-

  ماموریت+

 ماموریت؟؟؟؟؟؟؟؟-

  اطراف شهرهای از یکی میرفتم باید داشتم کارا سری یه شرکت واسه+

 ندادی؟ خبر بهم چرا-

 شد یهویی+

 بود؟ خاموش چرا گوشیت-

 کاری مسایل سری یه خاطر به+

  بدونم نباید من یعنی..  وا-

  نیست مربوط ما شخصی زندگی به کاری مسایل+
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 میشه؟ تنگ برات دلم نگفتی خب بود خاموش هفته یه گوشیت..     مربوطه دیگه چرا-

  داد ترجیح رو سکوت و نداد بهم جوابی دیگه

  پارک یه به رسیدیم

  کردیم صحبت باهم و نشستیم ها نیمکت از یکی روی و شدیم پیاده

  رفت و خونه در دم رسوندم شاهین که بود شب نه طرفای ساعت

  شدم وارد تا

  بود هم توی اخمهاش و بود نشسته مبل روی که دیدم رو بابا

  دادم سلام بهش خوشحالی با و جلوش رفتم

  بود شده حظورم ی متوجه تازه

  بود هم توی اخمهاش هنوزم

 بودی؟ کجا-

  میرم شاهین با گفتم که بتول به+

 نگفتی؟ خودم به چرا-

 .... که گفتم بتول به خب وا+

 میگی اونم به درضمن بیرون بری شاهین با نداری حق من ی اجازه بدون فردا از -گفت و زد داد

 فهمیدی؟؟؟؟؟ بده خبر من به اول دنبالت بیاد خواست اگه

  کردم تعجب

 چی؟ یعنی
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 بیرون؟ برم نامزدم با ندارم حق یعنی

 بیرون؟ برم نامزدم با ندارم حق من یعنی گفتم و کردم اخم

 باهاش بری نمیتونی من ی اجازه بدون گفتم نداری حق نگفتم-

 چیه؟ دلیلش بپرسم میتونم... اخه+

  بشنوم چیزی نمیخوام ام دیگه گفتم همینکه -

  اتاقش سمت رفت و

  دیکتاتور مهرداد همون میشد داشت باز

  سوال یه اما

 هاجاز بدون نباید میگه چرارحالا داره قبولش اونقدر و داره اعتماد شاهین به چشمهاش مثل اینکه

 !!'... بیرون برم باهاش اش

  بودم کرده تعجب

 ..  نگرانمه واقعا شایدم

  عه چمیدونم

  کردم تعویض لباسهامو و اتاقم سمت رفتم

  کشیدم دراز تختم روی و

  بخورم شام برم که زد صدام بتول

 نرفتم بیرون و موندم اتاق توی  همین واسه نداشتم اشتها اما

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 185 

  شاهین

  میگزره ماه یک حدود الان

 خوب خیلی رو کارش تااینجا چون کنن قبولش احتمالا دیگه روز چند میگفت عماد که اونطوری

  کردن اعتماد بهش و داده انجام

  گزاشتیم سر پشت خوبی به رو راه از نیمی یعنی این و

 

  یلدا

  کردم فکر پیشنهادت روی یلدا گفت و نشست روم روبه و اتاقم تو اومد بابا

  میگی درست تو

  ندارم خونه این به نسبت حسی دیگه خودمم

  فروش واسه گزاشتمش

  گزاشت احترام نظرم به که بودم خوشحال

 ....       بابا دادم ادامه ارومتر بعد و ممنون گفتم و زدم لبخندی

 بابا دختر عاشقتم گفت و زد بخشی رضایت لبخند

____________________ 

 خونه وارد ما و شد انجام میکرد فکر که انچه از زودتر خیلی کشی اسباب و خونه فروش کارهای

  شدیم بودم شده عاشقش که جدیدمون ی

  متری۲۱0 دوخوابه ی خونه یه

  گل و درخت از پر و خوشگل و باصفا ولی کوچیک نسبتا حیاط
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 و باصفاتر و کوچیکتر ی خونه یه به کنیم تبدیل متریمونو۲۴00 ی خونه که بود من نظر این البته

  بود موافق باهام هم بابا

  کنن زندگی اونجا که همسرش و بتول برای خریدیم خودمون ی خونه کنار هم خونه یه

 خونه ایکاره گفتم بهش همین واسه کنه کار قبل مثل نمیتونست و بود شده پیر دیگه خانم بتول

  کمکم بیاد اون نیومدم بر پسش از اگه میدم انجام خودم رو

  شد شروع بابا و من دوتایی زندگی که شد این و

 سرگرم خونه کردن جور و جمع یا حیاط درختهای و گلها به دادن اب با خودمو میکردم سعی روزا

  کنم

  کیمیا و لاله یا پیشم میومد هلن وقتهاهم بعضی

  بیاد شاهین که میومد پیش کم خیلی و

  بزنه سر بهم زیاد نمیکنه وقت و زیاده خیلی کارهاش انگار میگفت خودش که اونطوری

 ؟ داره دوستم واقعا که میکنم شک موقعا بعضی

  شدم علاقمند بهش مدت این توی من که کنم اعتراف باید

 چی؟ اون اما

  میشد تنگ برام دلش حداقل خب داشت دوستم اگه

 ! نمیاره خودش روی به میشه تنگ شایدم

  بفهمم خودم راجب رو ذهنیتش میتونستم کاش...  نمیدونم

  شدم خیره ساعت به و کردم پوفی

  میرسید نه یا نیم و هشت ساعت بابا و بود هفت
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   زدم بهش سری و غذام سراغ رفتم

  میشد حاضر دیگه ساعت نیم

  کردم زندگی تنهایی که مدتی تو

 داد دیا رو فنش و فوت بهش بودم بتول پیش که هم مدتی اون توی و یادگرفتم رو اشپزی تقریبا

 (مهمه این)خوردنه قابل ولی نمیرسه بتول دستپخت به دستپختم هنوزم البته

 

  مهیاد

  رفتم راد شرکت سمت به و کردم پیدا بود که هرطور رو شاهین ی پرونده

  عمو سلام-

 چطوری پسر سلام+

  اوردم براتون رو بودید منتظرش که چیزی...  ممنونم-

 خان شاهین اطلاعات تمام از کپی اینم گفتم و گزاشتم عمو جلوی رو پوشه

 بررسی و خوندن دقت با کرد شروع و اورد در رو داخلش های برگه  برداشت رو پوشه شک با عمو

  کردن

  تر متعجب اش چهره و میشد گشاد بیشتر هاش چشم میزد که ورقی هر با هرلحظه

 ب

 امکان...  نمیشه باورم نه گفت و گرفت دستهاش توی سرشو و میز روی گزاشتش خوندن از بعد

 .... اون نداره

 ...  داره امکان که دیدید+
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 نمیگفتم جهت بی که دیدین منو حرف کردین باور حالا

  کردید؟ اعتماد بهش اساس بی و دلیل بی که دیدین

 ؟ کنم چیکار من حالا..   اما-

  بزنین بهم نامزدیشونو میکردید باید ازاینا زودتر خیلی که همونکاری+

 ؟ بوده چی دلیلش بگم یلدا به زدم بهم هم اگه اصلا نمیشه نه ؟ چی-

  نمیشه نه

  نیست خوبی پسر کردید تحقیق بگید بهش نمیشه چرا+

  نمیشه راضی راحتیا این به اون-

 بگید بهش رو حقیقت پس+

 رنخس یه دنبال فقط پلیسها که معناست تمام به و ای حرفه خلافکار و دزد یه شاهین بگم یعنی-

 کنن؟ دستگیرش که ازشن کوچیک

 حرفمو؟ کنه باور میکنی فکر ؟.. که بگم

  باشه خطر در جونش ممکنه که میدونید میدونید که شما نکنه چه کنه باور چه عمو+

  هچی یلدا به شدن نزدیک از هدفش اصلا یا میشناخته کجا از رو یلدا شاهین نیست معلوم اصلا

  داره دوستش واقعا شاید خب-

 راجبش شما اینکه از قبل یبارم حتی گفته و نمیشناخته اونو اصلا یلدا که گفتید خودتون شما+ 

  نشنیده اسمشو بزنید حرف

 حاضر کلاس سر امیری شاهین اسم به شخصی دانشگاه اون توی اصلا که کردم تحقیق منم

  نمیشده
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  چیه؟ معنیش اینا

 و شهب نزدیک یلدا به تا گفته دروغ شما به نیست مشخص ما ی واسه هنوزم که دلیلی به شاهین

 ...  میتونه هرلحظه خطرناکیه ادم اون......  فاجعه یعنی این

 فقو جدیدش شرایط با خودشو داره و شده بهتر حالش تازه اون بگم چیزی یلدا به فعلا نمیتونم+

  بشه بد حالش دوباره ندارم دوست...  میده

  عمو اخه اما+

 ...  بعد میکنم صبر مدت یه فعلا نه-

... . بگیرین جدی منو هشدار شما تا بیاره یلدا سر بلایی یه باید حتما یعنی：زدم داد عصبانی

  برمیاد ازش هرکاریم و گفته دروغ اینهمه اون نمیده معنی دیگه صبر

 چینی مقدمه هی براش باید حداقل بگم یلدا به نمیتونم فعلا که گفتم پایین بیار صداتو هیییییس+

  کنم

  نمیکنه قبول معلومه خلافکاره نامزدت بگم یهو اگه

 میخوام معزرت   -گفتم و کشیدم موهام توی دستی کلافه

 ...   ولی

 چی؟ ولی-

 به یشبق.  کنید گیری نتیجه بهتر تا ادمیه چه دامادتون بگم بهتون که بود ام وظیفه من هیچی+

 .  داره بستگی خودتون

 . بدید انجام میدونید صلاح هرکاری گفتم و شدم بلند

  بیرون رفتم دفتر از و

 !!! صبر میگه تازه براش کردم رو مدرک اینهمه
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 میگم یلدا به خودم میکنه دست دست داره زیاد دیدم اگه نداره فایده اینطوری...  که واقعا

 

  عماد

  میگزره ماه یک الان

  کنم پیدا راه گروهشون تو زودتر میتونم اینکه یعنی این و راضین کارم از که ظاهرا

  داشت باهام مهمی کار ظاهرا زد زنگ بهم بهنام

  گفتم احوالپرسی از بعد و شرکتش سمت رفتم

  بفرمایید امانی جناب خب

  ها پره ما از دلت خیلی اینکه مثل-

  میگردم ول خودم واسه اینروزا من و میشه بدتر روز به روز حالش داره مادرم گفتم و کشیدم اهی

  شاکیم خودم دست از

  میشه خوب حالش مادرتم انشالا مبشه حل داداش نباش ناراحت-

  دارم برات خوبی خبر

  میشنوم+

  بشی خارج نمیتونی بشی واردش اگه اژدها گروه که میدونی خب ام-

  مرگته با مساوی خروجت و

 خب؟+

 ..  اینکه یعنی خب-
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  بشی ما گروه وارد میخوای مطمعنی تو گفت کردن فکر کمی از بعد

 هب نسبت اطمینانتونو که نمیکردم تلاش مدت اینهمه نبودم مطمعن مطمعنم که معلومه اوف+

  بیارم دست به خودم

 ... پس-

  اومدی خوش ما باند به گفت و جلو اورد دستشو

 

  نمیشد باورم زد برق چشمهام

  میشه خوشحال خیلی مطمعنا بفهمه شاهین اگه وای

  نمیکنم فراموش لطفتو داداش ممنون گفتم و فشردم دستم توی دستشو شوق و شور با

  میز روی روبه صندلی روی منم و میزش پشت نشست رفت

  کنم شروع کجا از و حااا برم کجا باید ببینم بگو خب-

  هشونب بده رو برگه این و رفتی بار اولین که همونجایی به برو گفت و گرفت سمتم به رو ای برگه

  بود قضیه این از میلاد کردن باخبر کردم کاری اولین و بیرون اومدم دفتر از خوشحال

  رفتم قرارگاه سمت به سرخوش بعد و

  خلوت تقریبا مناطق از یکی توی

  بود زمینی زیر

 و بودن نشسته اهنی میز یه پشت که نفر دو سمت به رو برگه خودم معرفی از بعد و شدم وارد

  گرفتم داشتن داغونی های قیافه

  کردن نگاه رو نامه بادقت هردوشون
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  کردن نگاه من به بعد و انداختن نگاهی نیم هم به 

  اورد در صدا به رو زنگی و زد پوزخندی یکیشون

 رزمی حرکات از خیلی که نمیومد بنظر اول نگاه توی و داشتم کوچیکی نسبتا هیکل من

  کنم مبارزه حتی کسی با  بتونم یا سردربیارم

  کوچولویی زیادی باند به ورود واسه نمیکنی فکر گفت دارش خش صدای با مرد همون

  توهم رفت اخمهام

  نشناخته رو عمادمهام هنوز این نه

 و دهکر قبول باشم باند این توی من میکرد قبول باید اونیکه گفتم و زدم پوزخندی خودش مثل

  نمیکرد رو اینکار کوچولوام میکرد فکر اگه

 نکرده ردم که دیده چیزی یه حتما

  کرده قبول اینو چطور بهنام میکنم تعجب همین از گفت دومی مرد

 بهنام هتوج تونستی تو پسرجون ببین گفت صابره اسمش هاشون گفتگو طی فهمیدم که اولی مرد

 و حله چی همه دیگه کنی فکر که نیست کارت پایان این اما بشی رد اون سد از و کنی جلب رو

  بشی باند وارد میتونی

  شدم عصبانی

  ندارید اعتماد بهم هنوزم یعنی نظرم تحت ماهه یه من چییییی یعنییی زدم داد

  دیگه بیاریم بدست تو از اعتمادی یه باید ماام کرده اعتماد تو به بهنام-

  دهنش تو برم پا جفت موقع همون خواستم که زد اوری چندش لبخند بعد و

  بدم نشون فعلاخودمو باید اما
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  نیست اسونی کار قطعا گروهی چنین به ورود میدونستم اولم از

  کنن امتحانم چطوری میخوان ببینم میموندم منتظر باید

  شد وارد هیکلی و قدبلند مرد یه و اورد در صدا به دوباره رو زنگ صابر

  بودم موش دربرابرش ایستاد پیشم رقتی

 میبارید خشم چشمهاش از و داشت خشنی ی قیافه

 ....  نه اگه میشی باند وارد بدی شکست رو جابر بتونی اگه گفت و بهم زد اشاره صابر

  میمیری

  کردم شک گوشهام به

 چی؟-

  ای مرحله هر توی باند به ورود گفته بهت بهنام حتما+

  مرگه با مساوی خروجش

  میکشیمت  و کنیم قبولت نمیتونیم ماام بدی شکست رو جابر نتونی اگه

 

  بودن شده باز داشت امکان که جایی تا چشمهام

  نداره امکان

  بدم شکست رو بیابونی غول این میتونم چطور من اخه

  بود من برابر سه تا دو بگم جرات به میتونم

  دادم قورت دهنمو اب
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  میتونم من

  بتونم باید

  منه به امیدش شاهین

 نزدیک هدفش به رو شاهین هم و بدم نجات خودمو زندگی هم تا بگزرم غول این سد از بتونم باید

  کنم

  عقب رفتم چندقدم و کشیدم عمیقی نفس

 دوغتو برو بچه： که میفهموند بهم باهاش و میکرد نگاهم ای مسخره پوزخند با داشت جابر

 بنوش

  نیست بودن قدرتمند بر دلیل بودن گنده میکنم ثابت بهشون من ولی

  نداره تاثیری بگم که نه

 کیتاکتی تمرینهای چندسال این توی منم و اورد درشون پا از میشه ها تاکتیک از بااستفاده ولی

  داشتم

  شاهین با مبارزه موقع مخصوصا

  نداشت بیابونی غول این از کم هم شاهین هیکل

  اونطرف کردم پرتش و کردم باز پیرهنمو های دکمه

  کنم مبارزه میتونستم تر راحت اینطوری

  میکرد نگاهم العملی عکس بدون همچنان جابرهم و گرفتم گارد

  شدم خسته

  کنم حمله خودم گرفتم تصمیم
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  شد گشادتر لبخندش فقط و نیاورد ابرو به خم که اش سینه توی زدم محکم لگد با

  نداد حالت تغیر اون ولی زدم دیگه ی ظربه چندتا

  وایسی همینطوری اخرش تا نمیخوای زدم داد عصبانی

  کننننن حمله

 گفتم رو جمله این جرات با چنان

  چان جکی یا ام بروسلی که انگار

  داره دوحالت دیگه میبرم یا میمیرم یا نداره اشکال هعی

 کردم مبارزه باهاش جونم تمام با پس

 با که گرفتم محکمتر گاردمو جلو اومد قدم چند

 

  دستام تو زد محکم مشت

  شدم زمین پخش من دوحرکت تو و انداخت زیرپایی و کرد پاهام قفل پاهاشو و

 هم این و بود گرفته کم دست منو و بود شده مغرور خیلی و میکرد حمله بهم ریلکس خیلی

  باشم داشته بردی درصد بتونم که میشد موجب

  شدم تر جدی و شدم بلند

  میکرد خنثی ضرباتمو دیگری از پس یکی اونم و میزدم ضربه قدرتم تمام با

  میکنم مبارزه تره هیکلی خودم از که نفر بایه هروقت بود گفته بهم شاهین

 ضربه برای که بزنم ضربه طوری و ندم دست از مو انرژی اما  کنم ضربات جلب حواسشو اول باید

  باشه پاهام کردن گرم مثل نهایی ی
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 به خودشو که وقتی و داد جاخالی که بردم شکمش سمت به رو پام کردن گرم برای ضربه اخرین

  کرد متمایل چپ سمت

  زدم صورتش به قدرت با و بالا اوردم و مخالفم پای سریع

  دادم انجام چندثانیه حدفاصل در شاید رو دوحرکتم

  گزاشت صورتش روی دستشو خشمگین جابر

  شد ور حمله سمتم به عصبانیت و خشم با و کشید ای نعره

  کنم عمل هوشیار باید من و منه زدن ذهنش و فکر تمام الان

  دادم دست از تعادلمو که طوری زد پهلوم به محکم پاش با

  داشتم نگه خودمو و نیوفتادم اما

 افتادم زمین روی و نداشتم ایستادن نای دیگه و کرد وارد بهم دیگه ی ظربه چندتا دوباره

 دضربهچن اون کنم چیکار حالا باید که کنم فکر میخواستم تا من و بودن سریع و هولناک ضرباتش

  میکرد وارد بهم دیگه ی

  بیاا خووودت به عماااد

  نمیارررن کم ادما این جلوی شاهین شاگردهای و بوده شاهین تو استاد

  بودن مونده باز زور به چشمهام

  اوردم بالا خون که زد پهلوم به بالگد دوباره

  شو بلند میتونی تو عماد

  میپیچید گوشم تو جابر های نعره صدای و بودم خوابیده کش دراز روزمین

  متاسفیم باختی مرحله این توی تو عماد گفت صابر
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  باشم بازنده نمیخوام من نه نه

  کنم کمک شاهین به باید و دارم هدف کلی هنوز من بمیرم نمیخوام

  نیست خوابیدن وقت الان نه

  شو بلند عماد

  بلندددددشوووووووووووو

  کردم باز اروم چشمهامو لای و کردم جمع مو انرژی

  بکشتم خودش که سمتم برداشت خیز جابر

  دادم جاخالی شکمم تو بکوبونه پاش با خواست تا

  دادم جاخالی و رفتم در هربار منم و بزنتم که کرد تلاش چندبار

  بودم کرده عصبانیش باز

  شد ور حمله سمتم به باشدت اینبار

 مگرفت تصمیم رو بدنم تو مونده باقی انرژی ته و شدم بلند سرجام از سریع حرکت یه توی که

  کنم استفاده ازش

  بود شده متعجب حرکتم از و میکرد نگاهم گنگ هنوزم جابر

  مبزدم بهش وقفه بدون و دیگری از پس یکی هامو ضربه و کردم استفاده فرصت از

  کرد خنثی همشونو اونم و

  بزنم و بزارم قدرتمو تمام گرفتم تصمیم اخرمو ی ضربه

  حال بااین میکرد درد پهلوم
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  شگردن به کوبوندم و گرفتم دستهاش گارد از تر بالا و اوردم بالا میتونستم که جایی تا پامو

 افتادم زمین روی پهلوم درد از منم جابر دردناک ی نعره با همزمان و

 

 _یلدا_

  خونه اومد بابا

  شدیم سالن وارد باهم و دادم سلام بهش انرژی با

  نداشت حوصله زیاد انگار

  نبود قبل مثل

  شده خسته و بوده زیاد کارهاش امروز حتما خب

  بیاد بابا شدم منتظر و چیدم رو شام میز

  نشست میز سر و اومد رب یه از بعد

  خوردن غذا به کرد شروع و نشست میز سر اروم

  بود بهش حواسم شاممون خوردن طول در

 بود فکر توی خیلی

  نفهمید که زدم صداش چندبار

  مهرداااد گفتم بلندتر اینبار

  شد شوکه

 بله؟ گفت و بالا اورد سرشو
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 کجایی؟-

  همینجا+

 اومده؟ پیش ؟مشکلی شده چیزی گفتم و کردم ریز چشمهامو

 ...  یعنی...  نه-

  نمیگفت ولی بگه میخواست چیزی یه

 کردی لبم به جون دیگه بگو+

 ی؟میشناخت کجا از رو شاهین تو یلدا وگفت کرد نگاهم متفکر و گزاشت بشقابش توی رو قاشق

 

  سوالیه چه این-

  بدونم میخوام فقط+

  بگم چی نمیدونستم

  دیده دانشگاه توی منو بود گفته شاهین و بودم دیده خاستگاری روز بار اولین رو شاهین من

 ؟ اونو حرف یا کنم تکذیب خودمو حرف

 

  میشناختمش ازقبل ： گفتم بیرونو کردم فوت نفسمو

  زدم رو حرف این چرا نمیدونم

 ...  یا بشه دروغگو بابا پیش شاهین نمیخاستم چون شاید

  ای دیگه هرچیز
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 ندیدیش؟ تاحالا که گفتی و برخورد بهت انقدر دفتر توی اونروز چرا پس گفت بابا

 

  ا هست بعدش دیگه دروغ صدتا کوچیک دروغ یه میگن

  نگم چیزی گرفتم تصمیم

 در باهاش میشناختیش؟چقدر کی از گفت دوباره که کردم بازی غذام با و پایین انداختم سرمو

 بودیش؟ دیده خاستگاری قبل چندبار و بودی ارتباط

 

 میگفتم؟ چی حالا

  بپیچونم گرفتم تصمیم

 نمیفهمم ؟ داره معنی چه حرفها این دیگه الان گفتم و گزاشتم سینک داخل ظرفمو شدمو بلند

 میپرسید؟ سوالهارو این چرا

 میکنه؟ کار کجا-

  شرکت توی که گفت خب وا+

 

  میپرسه ازم رو سوالات این داره چرا نمیفهمم نشنیدم که گفت چیزی لب زیر

 

  گفتم سمتشو برگشتم

 میپرسید؟ سوالارو این چرا
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  عماد

  شکمم توی خوابوند جابر که مشتی با

   چرخید سرم دور دنیا یلحظه

  میشم بیهوش دارم کردم حس

  رفت سیاهی چشمهام

  بود بد حالم و

 که کردم اعتراف خودم به گزاشتم هم روی چشمامو و موندم کشم دراز توحالت زمین روی  

  بشم رد سدش از نمیتونم

  نمیتونم دیگه ولی کردم کار همه من

  باشه من راه پایان  قراره اینجا انگار

  میشد نزدیک بهم داشت که میشنیدم پاهاشو صدای

  بود نمونده برام توانی دیگه که فایده چه اما

  کردم حس خودم روی رو اش سایه

  داداش ببخش منو شاهین        

  کنم نزدیک هدفت به تورو نتونستم که ببخش

  کردم ناامیدت که ببخش

  ببخش

  میخوندم اشهدمو داشتم
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  زد سرم به فکری که

  میکشم نفس وقتی تا گرفتم تصمیم بود نمونده برام نیرویی بااینکه

  بکنم تلاشمو

  کردم باز کمی چشمهامو لای

  میدیدم تار جارو همه

  بود سرم بالای جابر

  چاقو یه دستش توی و

  بالا برد رو چاقو

  پایین بیاره باقدرت  دستشو خواست تا

   زدم پایی زیر  کردم قفل پاهاش توی پامو 

  شد رها دستش از چاقو و افتاد زمین روی شدت با

  برمیداشتم رو چاقو باید

  بود که زحمتی هر به اما کنم حرکت نمیتونستم

  دادم تکون خودمو

  رسیدم بهش زودتر من که برداره رو چاقو سریع خواست جابر

  نباختم خودمو اما نداشتم کار ادامه برای جونی و میرفت سیاهی چشمهام

  زدم صورت توی محکمی مشت که میشد بلند داشت جابر
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 فرو  و کردم استفاده چاقو از بشه بلند خواست تا دوباره و زمین روی افتاد دوباره که طوری

  کشید ای نعره اونم و شکمش توی کردمش

 زده شوک و جابر سر بالای اومد صابر که کنم فرو بدنشم جاهای ی بقیه توی رو چاقو خواستم

  نداره امکان گفت

 ......  تو.....  تو

  بدی ادامه نمیخاد بسه

  قبولی تو

  افتادم زمین روی و زدم لبخندی

  نفهمیدم چیزی دیگه و

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

  یلدا

  میپرسید سوالارو این چرا-

  کردیم قبولش بسته چشم و نکردیم تحقیقی هیچ شاهین راجب ما یلدا ببین+

  کنیم تحقیق بیشتر یخورده باید

  گفت چیزو همه خودش تحقیقی؟اونکه چه+

 باشه؟ نگفته دروغ که معلوم کجا از ولی درسته -

 بگی؟ میخوای چیه؟چی منظورت گفتم و کردم نگاه بهش شک با

  دربیارم سر ازش بیشتر میخام چطوریه ام اینده داماد بدونم میخام فقط هیچی-

  ببینم رو خوشبختیت ارزومه بچمی تک تو بالاخره
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  شاهین به نسبت بشم دودل میشد باعث بابا حرفهای

 میزد؟ حرفهارو این بابا چرا

 افتاد؟ فکر این به یهو چرا

 نکرد؟ رو کار این موقع همون چرا

 .... چرا

 .... چرا

 .....چرا

  نگفت چیزی دیگه و بیرون رفت اشپزخونه از بابا

 رفتار و زندگیم داخل حظورش یهویی و شاهین راجب بیجواب سوال کلی دوباره و موندم من و

 بابا امشب

 

  زنگ گوشیم که بودم خونه کردن جور و جمع درحال

  خورد

  داشتم برش و رفتم

   زدم پوزخندی بود افتاده گوشیم ی صفحه روی که فردی عکس دیدن با

 زنگ بازم که  بریزم چایی خودم واسه تا اشپزخونه داخل رفتم و اونطرف کردم پرت رو گوشیو

  خورد

  ندادم اهمیتی
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  زد زنگ ام دیگه چندبار که

  نیست بردار دست اینکه مثل نه

  گزاشتم گوشم در و برداشتم رو گوشی

  یلدا الو-

 .... بود گرفته چقدر صداش

  داشت بغض

  بفرمایید+

  ببینمت میخام تنگه برات دلم مامان یلدا-

  ببیینم تورو نمیخوام من+

  ازت میکنم خواهش شده یذره برات دلم دخترمی تو.... ...  من...   اما-

  ببینمت نمیخوام که گفتم+

 چرا ها؟ باشم راحت نمیزاری چرا زدی زنگ بهم دوباره که میکردم فراموش چیزو همه داشتم تازه

 کردی؟ چیکار باهام و دارم مادری چه که کنم فراموش نمیزاری

  اوردم بدنیا تورو من ماادرتم من بازم بگی که هرچیم کنی هرکاریم تو یلدا-

 نامردتی بابای اون و من دختر که کنی پاک سرنوشتت از اینو نمیتونی کنی که هرکاریم        

 میفهمی؟

  باش زدنت حرف مواظب هی هی-

  خوشگزرونیت پی رفتی کردی ول رو ات ساله هفت بچه که تویی نامرد
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 بود مپشت داشتم نیاز بهش که وقتی و بود مواظبم مخفیانه جداشدم ازش که هم وقتی که بابام نه

  کرد پدری برام و

  منی بدبختی تمام بانی و باعث تو

  تو میفهمییی

  خوبه چقدر و کیه بابام که میفهمم دارم تازه الان

  میفهمم اینو میکنم زندگی باهاش که الان

  شد بد شدی جدا ازش وقتی بود خوب بابام

  عاالیه و گرفته جون بابا منو زندگی دوباره نیستی سال اینهمه بعد که حالا ولی

  نزن زنگ منم به بشنوم صداتو حتی نمیخام ام دیگه

  نکن قطع میکنم خواهش یلدا یلداااا-

 

  میگه چی نشنیدم دیگه

  اونطرف کردم پرتش کردمو قطع گوشیو سریع

  گرفته ام گریه کی نفهمیدم اصلا

  شکوندم دلشو حرفهام بااین میدونم

  بوده مقصر مامان ی اندازه به باباهم درسته

 چی؟ اون اما کرد پدری برام حداقل ولی

  داشتم هم دختری یه روزی یه که برد یاد از و خارج رفت
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  مــــــــــــــادر  اسم فقط که مادری همچین من

   نمیخـــــــــــــوام میکشه یدک رو

 

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

  عماد

  کردم باز که چشمهامو

  بود شده باندپیچی سرم و بود وصل سرم دستم به و بودم کشیده دراز چوبی تخت یه روی

  شده بانداژ بدنمم و

  دیواری کمد کنارشم و تخت روی روبه ارایشی میز و تخت یه و کوچیک اتاق یه

  کجام من

  چیشده بار اخرین بیارم یاد به تا بستم چشمهامو

  کردم فکر

  بهنام پیش رفتم

  نامه اون

  زیرزمین

  بیابونی غول

  زد بهم که لگدی

  افتادم زمین روی
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  بود ایستاده سرم بالا چاقو با

 

  شد چی بعدش....  بعدش

 

  بیارم یاد به تا دادم فشار هم روی بیشتر چشماهمو           

  بود ذهنم توی ماتی تصاویر

  قبولی تو بسه： جمله اخرین

 ....  قبولی تو

  شاهین واای

  بدم خبر بهش باید

  دوباره تخت روی افتادم حالت درهمون و کشید تیر بدنم کل یهو که پریدم سرجام از

  شد جمع قیافم و

  شد اتاق وارد چهارشونه و بلند قد پسر یه و شد باز اتاق در

 اومدی؟ هوش به گفت و نشست پیشم و اومد

  پ ن پ

  هوف

 کجاست؟ اینجا-

  واردهاست تازه برای خان اژدر های عمارت از یکی اینجا ام+
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  اژدر باند رییس اسم پس!اژدر

  اشیب اورده در پا از جابرو اون نمیاد بهت اصلا هستیا کسی عجب ولی گفت و دستم تو زد مشت با

 ...  جونی سگ خیلی خداییش ولی گفت که زدم پوزخندی

  چته,حالا خب  گفت که کردم اخم

  شدم باند این وارد یکماهه حدودا ه علی اسمم گفت و جلو اورد دستشو و زد نمایی دندون لبخند

  فشردم دستشو و جلو بردم دستمو 

  عمادم منم-

  زد چشمک و باشیم هم برای خوبی دوستای و همکار امیدوارم داآش خوشبختم+

 امیدوارم-

 

  یلدا

  شده یجوری هم هاش امد و رفت و خودشه توی خیلی بابا که وقتیه چند

 یبن ی بهانه هربار و نکرد قبول بابا ولی بیرون بریم که گرفت تماس باهام شاهین دوبار        

  شدم منصرف کلا منم و اورد اسراییلی

  شده مشکوک شاهین به نسبت وقته چند چرا نمیفهمم

  نداره اعتماد بهش دیگه میکنم حس

  باشه میتونه چی دلیلش اما

  بگزرونیم وقتو خونمونو بیان که لاله و کیمیا و هلن به زدم زنگ و کردم پوفی
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  بیاد دیر امشب داره امکان گفت بابا اخه

  بیارن و بگیرن باخودشون هم خوراکی خورده یه گفتم ها بچه به

  کردیم احوالپرسی باهم و رسیدن تاییشون سه ساعت نیم از بعد

  یلدایی باشه مبارک خوشگلی خونه عجب وای：هلن

  نداره قابلی عزیز مرسی-

  پیشتم همش دیگه امشب از+

  باش هههه-

  زدیم گپ و نشستیم هم دور

 بازی؟ بریم این پایه ها بچه-

 بازی؟ چه+لاله

  فامیل و اسم بنظرم：هلن

  نمیکشه مخم اصلا الان من نه وای：کیمیا

  فهمیدمممم-

  بگو+

  حقیقت و جرات-

  مواااافقیم گفتن باهم هرسه

  کردیم شروع و اوردم بتری

 هلن و کیمیا به افتاد بار اولین
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  حقیقت یا جرات：کیمیا

  جررررااااات معلومه： هلنا

  میگم بهت عه؟حالا：کیمیا

  اشپزخونه داخل رفت و شد بلند 

  برداشت هم بزرگ لیوان یه و کرد باز رو یخچال در

  لیوان داخل ریخت قاشق یه یخچال داخل محتویات و موادغذایی هرکدوم از و

  گرفته سبزی خورشت داخل لوبیای و نوشابه و ماست از

   زردچوبه و دارچین و فلفل و نمک و شکر بعدم و لیمو اب و موز و سیب های تیکه تا

 

  بده نشون عادی خودشو میکرد سعی ولی میشد تر سرخ لحظه به لحظه هلن

  میخندیدیم فقط هم لاله و من

  کرد نگاه دوباره رو یخچال داخل و کرد فکری کیمیا

 باشی؟ نریخته که هست ای دیگه چیز دیگه کیمی بسه-

  میکرد نگاه متفکرانه که همونطور

  اررررره گفت و زد برق چشمهاش یهو

  معجون داخل ریخت و اورد در رو سیر پودر ی بسته

 نوش گفت و گرفت هلن روی روبه  رو لیوان و داد رضایت بالاخره و ریخت داخلش هم ترشی اب

  جاااان
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  داره گناه ازش بگذر کیمی وای-

  در دم بیاد امبولانس بزن زنگ پاشو لاله：من

  بود شده خیره لیوان به و نمیگفت چیزی اما هلن

  بخوری باید همشو باش زود دیگه بخور：کیمیا

  داد قورت دهنشو اب هلن

  بعد و کرد نزدیک دهنش به رو لیوان اروم و بست چشمهاشو

  خورد زود نصفشو حرکت یه توی

  میزدیم عق مدام و کردیم اونوری صورتمونو بود خورده بهم حالمون که لاله منو وای

  بخوری بقیشو نمیخواد هلن بسه： کیمیا

  نمیگفت چیزی و بود اروم هلن همچنان

  ای زنده خوبه؟ حالت： دادم تکون و گرفتم جلوش دستمو

  دستشویی توی دوید  جیغ وبا شد بلند یهو و انداخت بهم نگاهی

  کرد سرفه و

  میخندیدیم فقط و بودیم گرفته دلهامونو کیمیا و لاله و من وای

 بیرون اومد دستشویی از منقبض و شده سرخ ای چهره با ساعت نیم از بعد

  خنده زیر زدیم ما دوباره اش چهره دیدن با

 و تگرف کیمیا سمت به دستشو) میگیرم همتونو حال میخندید من به گفت و نشست اومد اونم و

  تووو مخصوصا( گفت
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  میکنم ترک  رو بازی من تسلیم عاغا：کیمیا

  ببینم بشین-

  افتاد کیمیا و لاله به اینبار که چرخوندیم رو بتری دوباره

 حقیقت؟ یا جرات：کیمیا

  جرات بگم بکنم غلط من：لاله

  حقیقت

 مطمعنی؟：کیمیا

  بپرس اره-

 چی؟ برای و زدیش کجا و بود کی زدی یکیو که باری اخرین گفت و زد مرموزی لبخند کیمیا

  شد سرخ لپهاش بعد و کرد نگاه کیمیا به متعجب لاله

  جواب شنیدن منتظر همچنان هم هلن و من

  لاله زودباش-

 میپرسی؟ چی واسه چیه جوابم میدونی که تو.....    ام....  خب+

  بشم مطمعن میخواستم فقط گفت و کرد بلندی ی خنده کیمیا

  میکردیم نگاه بهشون متعجب هلن و من

  بگین هم ما ؟به چیشده عاغا-

 بیخی نیست چیزی：لاله

  دیگه بگو چی یعنی وا-
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  هههههه نیست چیزی میگه راست： کیمیا

  چرخوندیم رو بتری و نشدیم کنجکاو دیگه هلن و من اوف

  افتاد هلن و من طرف بعد ی دفعه

 ... یا جرات：هلن

  جراااااااات-

  مطمعنی：هلن

  بدی معجون بهم نمیخای اگه فقط اره+

  نیستم وضع خل بعضیا مث من نه گفت و خندید-

  کرد نثارش گردنی پس کیمیا

  بیار و گوشیت پاشو：گفت هلن که

 چی؟ ی واسه وا-

  میگم بیار+

  اوردم گوشیمو

 خب؟-

  عاشقتم که بگو بهش و شاهین به بزن زنگ+

  بدو

  اییییییییییییی دیووووووونه تو هلنن-

  میگه چی ببینم میخوام بدو بدو+
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 ای بیمزه خیلی هلن همینطور منم میگه معلومه خب وا：کیمیا

  باحاله خیلی نمیشناسی اینو نامزد اخه که تو نه：هلن

 !!!! شده چل دختره نمیگه شاعین به بزنم زنگ الان یعنی وای

  گزاشتم گو بلند روی رو گوشی و شاهین به زدم زنگ زیاد اصرار با

 بله؟-

  شاهین سلام+

  سلام-

  خوبی+

  چطوری تو ممنون-

  مرسی+

 داشتی؟ کارم-

  خب....  راستش...  اره...  ام+

  زودتر بهش بگم که میکرد اشاره هلن

  دارم کار زودباش-

  عاشقتم：گفتم تند و بستم چشمهامو

  خدافظ باشه-

 بووووووق بوق بوق

 ! وااااااا
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  کرد قطع چرا!!! چیشد؟

  مثلنا کردم علاقه ابراز من

  توهم کردم هامو اخم

  میخندیدن فقط هم کیمیا و لاله و هلنا و

 ههههه ماسته نامزدت چه：لاله

  کیه دیگه این انصافا： کیمیا

 کار هم خدا ی همیشه غرورشم و جذبه اون هلاک یعنی：هلن

 

  بشر این داره

  میکرد علاقه ابراز بهم اونم وگرنه کارداشت...  بیشعورا کنید مسخره خودتونو بسه/من

 پرداختیم بازیمون ی ادامه به  بعد و خندیدن دوباره هرسه

 

  سلام-شدم بابا اتاق وارد شرکت منشی با احوالپرسی از بعد و شدم دفتر وارد

 یلدا؟ خوبی سلام+

  نباشی خسته خوبی تو ممنون سلام-

  بشین بیا دخترم باشی سلامت+

  بگو میشنوم خب گفتم و نشستم

 ! بگم چطوری یلدا ببین-
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 ....  تو ام

  میکردم نگاهش مشتاق و کنجکاو

  بزنی بهم شاهین با رو نامزدیت توباید： داد ادامه که

 ! کردم شک هام شنیده به

 !چی

  چرا اخه! بزنم بهم شاهین با

 خیلی من یلدا ببین：گفت سریع بگم چیزی و بزنم لب خواستم تا و دوختم بهش نگاهمو متعجب

  کردم تحقیق

  کردم اشتباه میفهمم الان و دادم اون به بسته چشم تورو من

  منه ارزوی تو خوشبختی کن باور

  میگی چی نمیفهمم-

  هوف+

  نیست میکنی فکر تو کسیکه اون شاهین یلدا

  باشه تو زندگی ال مردایده نمیتونه اون

 میزنید؟ رو حرفها این چرا نمیفهمم+

  ای دیگه هرچیز یا داری دوستش چقدر که نیست مهم برام یلدا-

  ببینم رو ناراحتیت  نمیتونم منم و توعه خوشبختی و اینده و زندگی مهم فعلا

  کردی تاییدش توام خوبیه پسر شاهین میکنی؟ رو فکر این میگی؟چرا چی-
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  کردم تاییدش که کردم اشتباه...  کردم اشتباه+

 همب باهاش باید چرا ؟ چیه دلیلت بدونم میخوام ولی باشه باهاش؟ بزنم بهم نامزدیمو خب خیلی-

 چرااااا؟ ؟ نداری اطمینان بهش چرا ؟ کردی اشتباه  که میگی چرا بزنم؟

 ...  ولی نشد باورم منم خود نمیشه باورت که میدونم....  بگم چطوری+

  سوالات این حجم از میپوکه داره مخم بخدا نره طفره انقدر خواهشا-

 یستن میکنیم فکر ما اونیکه شاهین+  گفت و بیرون کرد فوت نفسشو بار چندمین برای دوباره

 دستش از کاری هر که خطرناک مجرم یه...     مجرررم یه ؟... میفهمی خلافکاره یه اون...  اون

  برمیاد

 

  خلافکاره؟....  شاهین میگفت؟ داشت چی بابا رفت گیج سرم

  نه نه

  نداره امکااان

  اونروز پس اما

  دستش تو خورده تیر اون

  نیست خلافکار اون نه نه

 حرفو این داری مدرک کدوم با میزنیییی که حرفیه چه این گفتم و میز روی زدم مشت با محکم

 هاااا؟؟؟ میزنی

  باش اروم باش اروم یلدا+

 شغالیا کدووم ببینم اصلا باشم؟ اروم خلافکاره نامزدم میگی داری باشممم؟ اروم گفتم شدمو بلند

 ؟ دااااااده تحویلت هارو پرت و چرت این اشغالی کدوم ها؟ کرده پرت اومده
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  شد باز شدت با دفتر در که میزدم داد داشتم

 گفتمممم من گفت و شد وارد مهیاد که کیه ببینم برگشتم

 

 _یلدا-

  کردیم سپری ها بچه با رو خوبی شب

  شد خونه وارد پریشان ای چهره با بابا که بود دو حدودای ساعت

 ؟ چیشده اخه

 خوبی؟ مهرداد：گفتم و پیشش رفتم

  کنم صحبت باهات باید یلدا： گفت و مبل روی نشوندم گرفتو دستمو

  بگو میشنوم-

  شرکت بیا فردا گفت و کشید عمیقی نفس

 نمیگین؟ همینجا چرا+

  بگم بهت تا بیا فردا-

  نمیکنی باور بگم اینجوری

  میکنی نگرانم داری اخه؟ چیو+

  بگم بهت تا بیا فردا گفت و بوسید پیشونیمو

  اتاقش سمت رفت بعد و
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 شاهینه؟ ی درباره گفتم سمتشو دوید

  کرد مکث

  نگفت چیزی و اتاقش سمت رفت و داد تکون سری

  نمیفهمیدم رو حرکاتش این معنی

  اومده پیش مشکلی چه یعنی خدایا

  اتاقم داخل رفتم و بیرون کردم فوت نفسمو

  کردم چک تلگراممو

  بود انلاین هلن

  میکردیم چت باهم داشتیم

  فرستاد پیام یه برام شاهین که

  بود گزاشته رو عصبانیت استیکر

 بیداری؟ الان تا چرا گفت که گزاشتم سوال علامت

  اقا سلام-

  سلام علیک+

 بیداری؟ چی ی واسه شب اینموقع تا میگم

 بیداری؟ چی ی واسه تو-

 ...   نده جوااااب سوال با منو سوال یلدااا+

  باشم بیدار میخواد دلم چون-
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  دستش از بود خورد اعصابم

  هیچ دوستام پیش رفته ابروی حالا میکنه قطع عاشقتم میگم بهش امروز

  شکوند خودمم دل

  ببینم بخواب بگیر کرده غلط دلت+

  دارم کار-

 شبی؟ نصفه این داری چکار+

 

  میکرد تمام بحثو و میپیچوند میپرسیدم سوال ازش هروقت که خودش مثل

  بای دارم کار برم باید من：نوشتم براش

  ندادم اهمیتی که داد برام پیام چندتا

  کنم تصور رو غضبناکش ی چهره میتونستم الان و ندادم جوابشو ولی خوندم

  کنه رفتار اینطوری بلده خودش فقط کرده فکر هه هه

 

  بهم زد زنگ انلاینم هنوز دید که رب یه از بعد

  نشه بیدار بابا که تراس داخل رفتم و شدم بلند

 بله؟-

 ؟ تو چته+ 

 !نیست چیزیم-
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 هان؟ داشتی چیکار+

 بدم؟؟؟؟ جواب من حالا که میدی جوابمو تو داری چیکار میگم تو به هروقت من مگه-

  داررررم فرررق تووو با من+

 فرقی؟ چه إ؟؟-

 چته؟ دقیقا بگی میشه+

  نیست چیزیم-

 کردم؟ کاری من ناراحتی؟ من دست از+

  اره-

 کردم؟ ؟چیکار چرا+

  بردی دوستام جلوی ابرومو هیچی -

 دیدم؟ تورو دوستای اصلا من میگی ؟چی چیییی؟کی+

  زدم زنگ بهت که امروز-

  کردن مجبورم دوستام

 چرا؟ اونوقت بزنی؟ زنگ من به کردن مجبورت دوستات+

  عاشقتم بگم که نمیزنم زنگ تو به عادی حالت تو من قطعا ببین -

 !کنین امتحان منو میخواستین...  بگو پس اها+

  بیخیال اوف....  لحظه اون میمردی خب...  زدی گند هم جنابعالی که بله-

  چلت و خل دوستای اون هم تو هم ایی بچه خیلی یلدا+
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  بای بچه من باشه-

  یلداااااا+

 بله؟-

 هههه عاشقتم منم+

  بخشیدم باشه هه هه-

  پرررو بچه اصلا نبخش+

  خودتی-

  کردم قطع و

__________________________ 

 *شاهین*  

  ها دیوانه

  میلاد به زدم زنگ و کردم پوفی

  میلاد الو-

 جونم؟ داداش سلام+

 نداری؟ عماد از خبری چیشد...  بلا بی جونت-

  نکردم دریافت پیغامی ازش حالا تا بود پیش روز سه که پیغامش اخرین از بعد  والا نه+

  بفرسته پیغام بخاد که نداره موقعیتی و شده باند وارد الان شاید-

  میزنه شور دلم من ولی شاید+
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  اومده بر کار این پس از مطمعنم زرنگیه بچه عماد نباش نگران-

  امیدوارم+

  بده اطلاع بهم سریع شد خبری هر-

  نداری کاری دادا باش+

  خدافظ برو نه-

__________________________ 

 *یلدا*

  بود چهاربعدازظهر ساعت

  مهرداد شرکت برم که شدم اماده

  لباسام پوشیدن از بعد

 بیرون رفتم برداشتمو ماشینمو کلید

 بابا شرکت سمت روندم و کردم روشن ماشینو    

 

 _یلدا-

  کردیم سپری ها بچه با رو خوبی شب

  شد خونه وارد پریشان ای چهره با بابا که بود دو حدودای ساعت

 ؟ چیشده اخه

 خوبی؟ مهرداد：گفتم و پیشش رفتم
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  کنم صحبت باهات باید یلدا： گفت و مبل روی نشوندم گرفتو دستمو

  بگو میشنوم-

  شرکت بیا فردا گفت و کشید عمیقی نفس

 نمیگین؟ همینجا چرا+

  بگم بهت تا بیا فردا-

  نمیکنی باور بگم اینجوری

  میکنی نگرانم داری اخه؟ چیو+

  بگم بهت تا بیا فردا گفت و بوسید پیشونیمو

  اتاقش سمت رفت بعد و

 شاهینه؟ ی درباره گفتم سمتشو دوید

  کرد مکث

  نگفت چیزی و اتاقش سمت رفت و داد تکون سری

  نمیفهمیدم رو حرکاتش این معنی

  اومده پیش مشکلی چه یعنی خدایا

  اتاقم داخل رفتم و بیرون کردم فوت نفسمو

  کردم چک تلگراممو

  بود انلاین هلن

  میکردیم چت باهم داشتیم
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  فرستاد پیام یه برام شاهین که

  بود گزاشته رو عصبانیت استیکر

 بیداری؟ الان تا چرا گفت که گزاشتم سوال علامت

  اقا سلام-

  سلام علیک+

 بیداری؟ چی ی واسه شب اینموقع تا میگم

 بیداری؟ چی ی واسه تو-

 ...   نده جوااااب سوال با منو سوال یلدااا+

  باشم بیدار میخواد دلم چون-

  دستش از بود خورد اعصابم

  هیچ دوستام پیش رفته ابروی حالا میکنه قطع عاشقتم میگم بهش امروز

  شکوند خودمم دل

  ببینم بخواب بگیر کرده غلط دلت+

  دارم کار-

 شبی؟ نصفه این داری چکار+

 

  میکرد تمام بحثو و میپیچوند میپرسیدم سوال ازش هروقت که خودش مثل

  بای دارم کار برم باید من：نوشتم براش
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  ندادم اهمیتی که داد برام پیام چندتا

  کنم تصور رو غضبناکش ی چهره میتونستم الان و ندادم جوابشو ولی خوندم

  کنه رفتار اینطوری بلده خودش فقط کرده فکر هه هه

 

  بهم زد زنگ انلاینم هنوز دید که رب یه از بعد

  نشه بیدار بابا که تراس داخل رفتم و شدم بلند

 بله؟-

 ؟ تو چته+ 

 !نیست چیزیم-

 هان؟ داشتی چیکار+

 بدم؟؟؟؟ جواب من حالا که میدی جوابمو تو داری چیکار میگم تو به هروقت من مگه-

  داررررم فرررق تووو با من+

 فرقی؟ چه إ؟؟-

 چته؟ دقیقا بگی میشه+

  نیست چیزیم-

 کردم؟ کاری من ناراحتی؟ من دست از+

  اره-

 کردم؟ ؟چیکار چرا+
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  بردی دوستام جلوی ابرومو هیچی -

 دیدم؟ تورو دوستای اصلا من میگی ؟چی چیییی؟کی+

  زدم زنگ بهت که امروز-

  کردن مجبورم دوستام

 چرا؟ اونوقت بزنی؟ زنگ من به کردن مجبورت دوستات+

  عاشقتم بگم که نمیزنم زنگ تو به عادی حالت تو من قطعا ببین -

 !کنین امتحان منو میخواستین...  بگو پس اها+

  بیخیال اوف....  لحظه اون میمردی خب...  زدی گند هم جنابعالی که بله-

  چلت و خل دوستای اون هم تو هم ایی بچه خیلی یلدا+

  بای بچه من باشه-

  یلداااااا+

 بله؟-

 هههه عاشقتم منم+

  بخشیدم باشه هه هه-

  پرررو بچه اصلا نبخش+

 

  خودتی-

  کردم قطع و
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__________________________ 

 *شاهین*  

  ها دیوانه

  میلاد به زدم زنگ و کردم پوفی

  میلاد الو-

 جونم؟ داداش سلام+

 نداری؟ عماد از خبری چیشد...  بلا بی جونت-

  نکردم دریافت پیغامی ازش حالا تا بود پیش روز سه که پیغامش اخرین از بعد  والا نه+

  بفرسته پیغام بخاد که نداره موقعیتی و شده باند وارد الان شاید-

  میزنه شور دلم من ولی شاید+

  اومده بر کار این پس از مطمعنم زرنگیه بچه عماد نباش نگران-

  امیدوارم+

  بده اطلاع بهم سریع شد خبری هر-

  نداری کاری دادا باش+

  خدافظ برو نه-

__________________________ 

 *یلدا*

  بود چهاربعدازظهر ساعت
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  مهرداد شرکت برم که شدم اماده

  لباسام پوشیدن از بعد

 بیرون رفتم برداشتمو ماشینمو کلید

 بابا شرکت سمت روندم و کردم روشن ماشینو    

 

  سلام-شدم بابا اتاق وارد شرکت منشی با احوالپرسی از بعد و شدم دفتر وارد

 یلدا؟ خوبی سلام+

  نباشی خسته خوبی تو ممنون سلام-

  بشین بیا دخترم باشی سلامت+

  بگو میشنوم خب گفتم و نشستم

 ! بگم چطوری یلدا ببین-

 ....  تو ام

  میکردم نگاهش مشتاق و کنجکاو

  بزنی بهم شاهین با رو نامزدیت توباید： داد ادامه که

 ! کردم شک هام شنیده به

 !چی

  چرا اخه! بزنم بهم شاهین با
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 خیلی من یلدا ببین：گفت سریع بگم چیزی و بزنم لب خواستم تا و دوختم بهش نگاهمو متعجب

  کردم تحقیق

  کردم اشتباه میفهمم الان و دادم اون به بسته چشم تورو من

  منه ارزوی تو خوشبختی کن باور

  میگی چی نمیفهمم-

  هوف+

  نیست میکنی فکر تو کسیکه اون شاهین یلدا

  باشه تو زندگی ال مردایده نمیتونه اون

 میزنید؟ رو حرفها این چرا نمیفهمم+

  ای دیگه هرچیز یا داری دوستش چقدر که نیست مهم برام یلدا-

  ببینم رو ناراحتیت  نمیتونم منم و توعه خوشبختی و اینده و زندگی مهم فعلا

  کردی تاییدش توام خوبیه پسر شاهین میکنی؟ رو فکر این میگی؟چرا چی-

  کردم تاییدش که کردم اشتباه...  کردم اشتباه+

 همب باهاش باید چرا ؟ چیه دلیلت بدونم میخوام ولی باشه باهاش؟ بزنم بهم نامزدیمو خب خیلی-

 چرااااا؟ ؟ نداری اطمینان بهش چرا ؟ کردی اشتباه  که میگی چرا بزنم؟

 ...  ولی نشد باورم منم خود نمیشه باورت که میدونم....  بگم چطوری+

  سوالات این حجم از میپوکه داره مخم بخدا نره طفره انقدر خواهشا-
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 یستن میکنیم فکر ما اونیکه شاهین+  گفت و بیرون کرد فوت نفسشو بار چندمین برای دوباره

 دستش از کاری هر که خطرناک مجرم یه...     مجرررم یه ؟... میفهمی خلافکاره یه اون...  اون

  برمیاد

 

  خلافکاره؟....  شاهین میگفت؟ داشت چی بابا رفت گیج سرم

  نه نه

  نداره امکااان

  اونروز پس اما

  دستش تو خورده تیر اون

  نیست خلافکار اون نه نه

 حرفو این داری مدرک کدوم با میزنیییی که حرفیه چه این گفتم و میز روی زدم مشت با محکم

 هاااا؟؟؟ میزنی

  باش اروم باش اروم یلدا+

 شغالیا کدووم ببینم اصلا باشم؟ اروم خلافکاره نامزدم میگی داری باشممم؟ اروم گفتم شدمو بلند

 ؟ دااااااده تحویلت هارو پرت و چرت این اشغالی کدوم ها؟ کرده پرت اومده

 

  شد باز شدت با دفتر در که میزدم داد داشتم

 گفتمممم من گفت و شد وارد مهیاد که کیه ببینم برگشتم
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  هاااااا؟ میدی نظر من نامزد راجب که هستی  کی باشی؟ کی تو تو؟ گفتم و کردم ریز چشمهامو

  ببینم رو ادم یه بدبختی  نمیخاستم فقط نیستم کسی من-

  ؟؟؟؟ بدبختی+

 !!! نداره علاقه توو به ای ذره حتی شاهین اون نمیفهمی چرا اره-

 

  بیرون برو میکنی؟ چیکار اینجا اصلا باش ساکت تو مهیاد： زد داد بابا

 ادمم حاضره بیوفته پاش اگه که میکنه کسیو طرفداری داره این عمو؟ باشم ساکت چرا：مهیاد

  بکشه

  نیییییست ادمکش شاهین：من

  میزنی رو حرف این اساسی چه رو داری؟ مدرررک-

 کشتهههه؟؟؟؟؟ ادم اون که داری مدرک تو چی؟ تو+

 

  خلافکاره که دارم مدرک-

 ؟ داره ربطی چه تو به باشه ؟ خلافکاره شاهین..  چه تو به اصلا+

  ن ن س رو تو منه مشکل این

 میکنی؟ بلز و جلز انقدر که ای چیکاره

 

  کاره هیچ من باشه-
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 کنی؟؟؟ قبول نمیخوااای چرا ندااااره تو به ای علاقه هیچ اون قسممم بخدا یلدا ولی

 

  خاستگاررررریم نمیومد نمیخواست منو اگه داااره دوستم منو اون： زدم داد

  اینجاست مشکل خب د-

  خاستگارییییت؟ اومده چی واسه ندارع دوست رو تو اونیکه

  اونونمیشناختی خاستگاریت بیاد اینکه قبل اصلا تو

  کرررده هم صحبت تو با حتی که گفته بابات به دروغ به شاهین ولی

  گفتم اروم

  کردیم صحبت باهم ما نگفته دروغ+ 

  کردم تکرار دروغو این بازم چرا نمیدونم

  سمتم اومده خاصی هدف با و خلافکاره شاهین که کنم باور نمیخاستم چون شاید

 .......   شایدم

 کردید صحبت باهم کجا اونوقت!!! إإ؟؟؟اها-

  نشگاه....دا....د+

 شناختید؟ همو کجا از-

  شدیم اشنا باهم ها.... کلاس از یکی تو+گفتم من من با و اروم

 کنی؟ تبرعه میخای کیو میگی؟ دروغ داری چرا یلدا....  دروغ بازم-

 مارو؟؟؟ یا میزنی گول خودتو
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  کن صبر گفت که بزنم حرفی خواستم

  قبول باشه

  میشناختی قبل از اونو تو

 تو و خاستگاریت اومده باتو صحبتی و هماهنگی بدون اون که میدیم احتمال درصد یه ما ولی

  دیدی خونتون توی اونو بار اولین

 

 ؟ میشناخته کجا از رو تو شاهین که اینه حالا مسعله خب

 ....     سمتت؟ اومده چی ی واسه اصلا

 گفته دروغ چرا و بوده چی هدفش

 

  بود خودمم سوالات اینها درسته

  چی؟ برای واقعا

  شده نزدیک بهم مشخص هدف ی واسه واقعا یعنی

  من عشق شده حالا و شد خونمون وارد دروغ با اون ولی نمیشناختم اونو من

  من ی موردعلاقه مرد

  نداره حسی هیچ بهم که کنم باور میتونم چطور

  گفته دروغ بهم چیزشو همه کنم باور چطور
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  نگفتم چیزی و پایین انداختم سرمو

  نیست میکنی فکر تو کسیکه شاهین：گفت و جلو اومد قدم یه مهیاد

  کنی رو تصورش که چیزیه اون از خطرناکتر خیلی

 قراره ادمی چه با و کیه با سروکارت بفهمی تا بدم نشونت هم رو اش پرونده حاضرم بخوای اگه

  کنی ازدواج

 

  نشستم مبل روی و کشیدم عمیقی نفس

  گرفتم دستهام حصار تو سرمو

  شاهین از داشتن مدرک اونا

  بود خورده تیر اونروز چرا  میفهمم حالا

  شد عصبانی پرسیدم ازش وقتی و

  نفهمیدم که خنگم چقدر عه

  نکردم فکر یذره چرا

  نکردم ردش خاستگاری همونشب چرا

  میفهمم رو هاش بدرفتاری و ها محلی بی تمام دلیل الان

  داد جواب جدی چقدر اونم و بزارم سرکارش خواستم که اونشبی

  کنن جا جابه بار بوده قرار واقعا شاید هه

  خدا وای
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  شاهینم که کنم باور باید یعنی

  ادمیه همچین........  من شاهین

  نمیشناسمش من که ادمی

 

  میکرد ام خفه داشت بغضم

 ! کنم چیکار باید من حالا گفتم اروم بود گرفته صدام

  نیارین روش به چیزی اصلا گفت  و نشست بابا و من روی به رو نشست مهیاد

  خلافکاره میدونین که نگین

  بزنید بهم نامزدیتونو و بیارین دلیل یه فقط

  نداشتم رو کردن گریه خیال هنوز من و بود اشک از پر چشمهام بالا اوردم سرمو

 دلیلی؟ چه اخه-

 دارین حسی بهش فهمیدی اینکه یا بدی ادامه درستو میخای و پشیمونی که بگین مثلا نمیدونم+

 ....  یا

  ای دیگه هرچیز

  کنم صحبت خودم باهاش تا خونه بیاد که میگم و میگیرم تماس باهاش امشب：بابا

  بشه دهن به دهن باهاش یلدا دیگه نمیخوام

  باشی نداشته ارتباطی هیچ دیگه باهاش بهتره توام گفت و من سمت کرد رو بعد

  حقیقی نه مجازی نه
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 ؟ باشه

  کردم قبول و دادم تکون سری+

  کنم فراموشش باید یعنی

  ؟ میتونم

  بتونم باید اره

  باباش مثل یکی بشه بچمم تهش که کنم ازدواج خلافکار یه با نمیخام من

  باشه محترمی و شریف مرد ام همسراینده میخام من

  اینکه نه بزارن احترام بهش همه که

   پلیسا دست از فرار حال در اش دیگه نصف و باشه زندان زندگیشو نصف

 

  نمیخام مردی همچین من نه

  میکنم فراموش تورو من شاهین

 .....  چرا که بپرسم ازت باید...  قبلش ولی

  میگیرم ازت سوالاتمو تمام جواب یروزی

  نیست وقتش فعلا

  بیرون زدم بابا دفتر از بعدش ساعت نیم منم و رفت مهیاد

  کردم گریه میتونستم تا ماشین تو

  کنم گریه اغوشش تو و بزارم اش شونه رو سرمو بتونم که میخواست کسیو دلم
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 ؟ کی اما

  داشتن دردی یه خودشون هرکدوم لاله و کیمیا و هلن

  بودن گرفتار و 

 ......  که هم بابا

 ,؟ کی

  ؟ دارم کیو خدایا

  برم؟ کی پیش

  کنم خالی خودمو کجا

  بودم قرمز چراغ سر

  زدم زار دلم ته از و گزاشتم فرومون روی سرمو

  موندم حالت اون توی شدکه چنددقییقه نمیدونم

  روندم و اومدم خودم به  ماشینها بوق  صدای   با که

 میرم کجا دارم نمیدونستم

  خوررد زنگ گوشیم

  بود تار دیدم

  کردم نگاه گوشیو

  بود یاسمن

  موقع به چقدر
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  کنه خوب حالمو بتونه اون شاید

  ان.....مام الو گفتم ام گرفته صدای با برداشتمو گوشیو

  قشنگم دختر برم قوربونت مامان جااان الو-

  خوووبی

  مامانی نیستم خوب نیستم خوب نه....  نه+

 میکنی؟ گریه داری یلدا....  چرا اخه-

  گرفتم  گاز لبمو و بگم چیزی نتونستم و گرفت شدت ام گریه حرفش این با

  بود شده هول

 بیام من ات بگو کجاااایی؟؟اصلا.. .  یلدا پیشم بیا خوووبه؟پاشو حالت! میکنی گریه چرا یلدا الوووو-

  پیشششت

  یلدااااااااااا

   آم.....می.... من..  نه ：گفتم مقطع

 کردم قطع

 روندم مامان ی خونه سمت به و زدم دور

 

  شد باز در

  بودم نداشته بر خونه حیاط سمت به قدمی چند هنوز

  گرفتم اغوشش تو محکم و سمتم دویدم مامان که
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  داشتم احتیاج اغوش این به الان چقدر

  کردم گریه و گزاشتم اش شونه روی سرمو و و کردم بغلش محکم منم

  باشم اروم میگفت و میکرد نوازش رو کمرم مدام اونم و

  چطور؟ اما

  باشم اروم میتونم چطور

  درگیر دوباره وقتی

  شدم زندگی دار و گیر

  میخندم دلم ته از هروقت چرا نمیفهمم

  بشکنم وجود تمام با بعد که میکنه باهام کاری دنیا

 ...        چرا اخه

  نیستا حقم این خدااا به خدایا

  ؟ چندسالمه من مگه

 میکنم سعی که هم وقتی و بکشم رو زجری  یه زندگیم از مرحله توهر باید که چندسالمه

  سراغم میاد بعدی مشکل  بلافاصله کنم فراموشش

 چرا اخه اوف

  شدم جدا یاسمن از کردن گریه چنددقیقه از بعد

  بود شده بارونی اونم چشمهای

 ؟ نهمیک گریه چرا من قشنگ دختر گفت و کرد پاک انگشتش با رو چکید ام گونه روی که اشکی
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-    ..... 

...  نبودم چندسال اره....   تنهاییات همدم...  اسرارتم محرم...  مادرتم من بگی؟ نمیخوای یلدا+

  بودم جدا ازت سال چند

  دارم دختر یه که نرفت یادم ولی

 میکشید تیر قلبم...  میدیدم تورو سال و همسن های بچه اونجا هروقت و نرفت یادم

  کشیدم زجر تو نبود حسرت با چندسال من

  نمک زندگی و بیارم دوام تونستم سال اینهمه عکس این با من ببین گفت و داد نشونم رو عکسی

  نتونستم اما ایران بیام کردم سعی چندبار         

  باشم پیشت میخوام اومدم که حالا       

  کنم جبران میخوام

  دادی جبران فرصت پدرت به تو

  بده من به

 ....       نیستم بد میکنی فکر که اونقدراهم که ببینی تا بده جبران فرصت منم به

  بودم شده خیره چشمهاش به فقط و بودم ساکت کردنش صحبت طول در

  میزد موج غم و دلتنگی توشون که چشمهایی

 

  خستم کسی بی از...  خستم تنهایی از...  خستم گفتم و کردم مکث   

  بچشم رو داشتن مادر طعم بقیه مثل میخوام منم
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  بچشم رو داشتن پدر طعم میخوام

  بگیرم سخت خودم به نمیخام دیگه

 ..   ندارم شماها از بغیر دنیا این توی کسو هیچ من

  گفتم بغض با  و پایین انداختم سرمو

  مامانی

  داشتم تو زبون از رو کلمه این گفتن حسرت چندوقته میدونی عزیزم دلم جان-

 

  نینک ول دستامو بده قول...  نزاری تنهام هیچوقت دیگه بده قول گفتم و گرفتم محکم دستاشو

  نکنی دریغ ازم اغوشتو بده قول

    بده قول مامان

 

  میدم قول  زندگیم  ی همه میدم قول دخترم میدم قول گفت و داد فشار محکم دستامو

 اوردم بدست رو بابام و مامان همینکه بسه همین  گفتم و فشردم روهم چشمامو و زدم لبخندی

  بدرک بره چیکار؟ میخوام رو شاهین بسه

  شده دعوات ؟باهاش شاهین：گفت متعجب مامان

   دادم شرح براش رو موضوع

  داد گوش حرفهام به دقت با اونم و

 ظاهری رو چیز همه....  مهرداده های کاری ندونم این تقصیر همش گفت و کشید اهی اخرش

  میسنجه و میبینه
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  خودشه کارهای و منافع فکر به فقط و نمیزاره وقت چیزی برای

  باشه اینطوری توام برای نمیکردم فکرشو ولی

 ! کرده قبول چطور اون

 

  امیری_شاهین#

  خبریم بی عماد از که است هفته یک الان

  نگرانشم خیلی

  فهمید حرکاتش تک تک از میشه اینو و نگرانه که میلاده من از بیشتر

  خورد زنگ گوشیم که میکردم تنظیم امو هفته این ی برنامه داشتم

  داشتم برش

  هه

  بود راد جناب

  الو： دادم جواب

  خوبی جان شاهین سلام+

  خوبید شما ممنون خیلی-

  پسر خوبیت به+

 کجایی؟

  ام خونه-
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 ما؟ ی خونه بیای میتونی امشب+

 شده؟ چرا؟خبری-

  داشتم باهات مهم کار یه+

  میرسم خدمت...خب خیلی -

  فعلا میبینمت شب+

  خداحافظ-

  داره؟ چیکارم یعنی

  میفهمم شب بیخیال

  یلدا به افتاد یادم

  بودم برده یاد از اونو و بودم درگیر خیلی روز چند این

 . بود دلخور خیلی زد زنگ بهم که اونشب

  بزنم زنگ بهش که برداشتم گوشیمو

 کنم تماس برقراری که شمارش روی رفت دستم

  اونطرف کردم پرت گوشیو و شدم منصرف

  میزنم حرف باهاش و میبینمش امشب بیخیال

 . کردم ام برنامه روی متمرکز فکرمو دوباره

  

  شدم اماده که بود هشت ساعت
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  زدم بالا  موهامو و پوشیدم مشکی کالج های کفش با جذب مشکی پیرهن و مشکی شلوار

 

  کردم حرکت راد ی خونه  سمت به  و

  جدیدشون ی خونه

 [ تقریباااا] تقریبا

  رسیدم رب یه از بعد همین واسه بود خودم ی خونه به نزدیک

  داخل رفتم و شدم پیاده

  کرد احوالپرسی باهام و داد فشار دستمو نزدیکمو اومد

  دادم جوابشو خوشرویی با

  شد پزیرایی وارد چلیی سینی با و اشپزخونه داخل رفت

  کرد تعارف بهم چایی میگشتم یلدا دنبال چشمهام با

 نیست؟ یلدا： گفتم و برداشتم

 و نشست روم روبه مبل روی و کرد جمعش سریع اما هم توی رفت اخمهاش کوتاهی مدت برای

  بزارم میان در باهات رو موضوعی یه باید گفت

  میشنوم بفرمایید-

 ....   بشه جدا تو از که داره قصد....     یلدا：گفت خشک و جدی خیلی

  گلوم توی پرید بودم خورده که چایی

 چی؟؟؟؟ گفتم و افتادم سرفه به
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  بشید جدا ازهم باید و نمیخوورید بهم یلدا و تو-

 بدووونم؟؟؟ رو دلیلش میتونم چرا؟ اخه گفتم و کردم عصبی ی خنده

 و هندار ای علاقه بهت فهمیده اینکه جمله از داشته مشخصی دلایل حتما و یلداست تصمیم این-

 . باشه خوشبخت کنارت نمیتونه

  بودم عصبانی

 شما؟؟ یا یلداعه حرفهای این+

  یلدا هم من هم-

 مکنی برطرف باهم تا میگفت بهم داشت مشکلی اگه خب! نگفت بهم خودش چرا بگین میشه+

 ؟!!! چیه بازیا موشک قایم این راددلیل اقای نمیفهمم اصلا گزاشت درمیان باشما چرا

 ووت من شد بهترم اینطوری..  بگم بهت که خواست من از همین واسه ببینتت نمیخواست یلدا+

  میفهمیم بهتر همو حرفهای مردیم هردومون

 ؟؟؟ نه یا هست مهم منم تصمیم گرفته تصمیم تنهایی اون که نمیشه...  اخه-

  گرفته رو وتصمیمش باشه تو با نمیتونه که فهمیده یلدا هرحال به+

  برگرده تصمیمش از نمیکنمم فکر

 کجاااست؟؟؟..  ببینمش باید من نه+

  زدم صداش و شدم بلند

  کجاااایی یلدااا... یلدااا-

  نیست اینجا یلدا：گفت و شد بلند من با همزمان

 کجاست؟ پس+



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 248 

  کنی فراموش اونو توام بهتره..  کنه فراموش تورو میخواد و نمیخواد تورو یلدا شاهین ببین-

 ...  اون بزنم حرف یلدا با باید میگین؟؟؟من چی میفهمین چیییی یعنیییی+

 فهمیییدی؟؟؟ بشی نزدیک یلدا به بعد به این از نداری حق تو： زد داد

  ببینمش که دارم حق چراا؟؟؟نامزدشم-

  نیستی دیگه بودی نامزدش+

 یکنزد یلدا به نمیخام ام دیگه...  شد تموم چیز همه گفت و سمتم کرد پرت رو یلدا ی حلقه بعد و

 ... بشی

  میکشیدم نفس عصبی

  بود خورد اعصابم

  کردع ردم یلدا چرا نمیفهمیدم

  بزنه پس منو اون یروزی که نمیشد باورم

 !!کرده مجبورش باباش شایدم

  میکنه بکنه بخواد کاریو یه لجبازیه دختر اون نه اما

 ...  پس

  خودشه تصمیم اینم یعنی

  شدم ماشین سوار و بیرون زدم خونه از پوووووف

  میروندم تند میشد که جایی تا و دادم فشار و گزاشتم گاز پدال رو پامو

  نمیفهمیدم
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  کرده اینکارو یلدا چرا اخه

  بایدببینمش

 !کجاست

  کنم پیداش باید کجا از

  هام نقشه ی همه به زد گند لعنتی اه

  بیارم گیرت فقط یلدا برات دارم

  بشم نزدیکش خوش روی با میخواستم

  نمیخوواد خودش انگار

  هیچ که کرد قبول اگه میکنم صحبت باهاش

  میشم وارد تر خشن راه یه از اونوقت نکرد قبول اگه

 

  قوز بالا قوز برام شد اینم دار و گیر این توی          

 

  نوکرتم خدایا هعی

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

  یلدا#

  میمونم مامان ی خونه روزی چند گفتم و بابا به زدم زنگ
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  نباشم اونجا چندروز بهتره گفت کرد قبول اونم و

 ..... اینجام من که نمیفهمه پس نمیدونه مامانو ی خونه ادرس شاهین

  یلدا گفت و نشست پیشم و اومد مامان

  جانم-

 هستی؟ راضی ات رشته از+

  اوهوم-

 ؟ میشه شروع کی از جدیدت ترم+  

  دیگه ی دوهفته-

  بود مامایی ام رشته منم+

 درس دیگه که نداد اجازه  کردم ازدواج دومم شوهر با وقتی اما خوندم المان توی ترمشو چند

 بودن هامم بچه چون نداشتم وقت خودمم و بخونم

  شدن درشت هام چشم

  چییی：گفتم تعجب با

 کردی؟ تعجب گفت و خندید

 ؟؟؟ دارم اجی یا داداش الان من یعنی....  نمیدونستم شما از زیادی چیز من خب اره-

  ساله پنج و بیست خواهر یه و ساله هفت و بیست داداش یه...  اره+

  کردم تعجب

  شدین جدا بابا از بود سالم هفت من وقتی شما اخه...   باشن کوچیکتر من از میکردم فکر من-
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 دوساله و ساله چهار ی بچه دوتا و بود مرده اولش همسر شوهرم：گفت و زد ملیحی لبخند

  داشت

  کردم بزرگشون من

 

  زدم تلخی پوزخند

 خودش دختر از هم سراغ یه حتی ولی کنه بزرگ رو غریبه یه های بچه غربت تو شد حاضر اون

  نگیره

  شدنشون بزرگ مراحل تمام تو یلدا：گفت چون فهمید مامان انگار و گرفت غم رنگ چشمهام

  نمیبینم شدنتو بزرگ و نیستی بجاشون تو چرا که کشیدم حسرت

 و ایران بیام اینکه به امید داشتم امید موندم زنده داشتم ازت که عکسی تنها و خاطرات با من

 ...  ببینمت

  کنم زندگی باهات و

 ایران؟ اومدی که چیشد ؟ میکنن چیکار هات بچه و شوهر الان پس-

  داد دست از عمرشو تصادف یه توی پیش دوساله شوهرم+

  کرد ازدواج ایرانی_المانی ی دورگه پسر یه به همونجا بود که دوسالش و بیست دخترمم

  کاره مشغول همونجا پسرمم

 بود؟ ایرانی شوهرت+

  اره-

 ؟ چیه هات بچه اسمهای+
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  کارولین و شهریار-

 ؟ اسمهاشون نیست هم شبیه اصلا چرا+

 اسم شبیه رو دخترش اسم بوده المانی چون همسرش...  کرده انتخاب رو ارشاویر شوهرم خب-

 . گزاشته خودش

 بوده؟ چی خودش اسم مگه+

 کاترین-

  قشنگه. اهان+

 نوردی؟ کوه بریم ای پایه صبح فردا واسه گفت و زد لبخندی

 حتماااااا نه که چرا گفتم و زدم گشادی لبخند

 

  شدیم بیدار خواب از صبح

  بود کرده اماده وسایلمونو مامان خدمتکار ثریا

  بود زده قشنگی اسپرت تیپ مامان

  باشه مامانم که نمیومد بهش اصلا

  افتادیم راه و شدیم مامان قرمز و ام بی سوار و شدیم خارج خونه از باهم و زدم اسپرت تیپ منم

  رسیدیم کوه به سرخوشی با و کرد پلی رو شادی اهنگای راه توی

  شدیم پیاده ماشین از و برداشتیم وسایلمونو

  کردیم صحبت دری هر از راه توی
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 با هک مشکلاتی از اونم و میگفتم بابا رفتارهای یا میکردم که کارهایی و دوستام و درسهام از من

 ..  و داشت شوهرش یا هاش بچه

  بودیم  افتاده نفس نفس به هردومون رسیدیم که کوه بالای به

  خوردیم,خوشی و ارامش نهایت در صبحونمونو و انداختیم رو انداز زیر

  خندیدیم و گفتیم کلی هم بعدش و

  برگشتیم خونه به عصر خوشگزرونی کلی از بعد و خوردیم و خریدیم خوراکی

 جون یاسمننن مرررسی گزززززشت خوش چقدر اخ گفتم و شدم ولو مبل روی

  منننن یلداایی گزشت خوش خیلی منم به-

  

  بودم شده خسته هم خیلی و گزشت خوش خیلی امروز کشیدم دراز تختم روی

  ببندم هامو چشم خواستم تا

  خورد زنگ گوشیم

  کردم نگاهش و داشتم برش خوردی اعصاب با

  بود شاهین

  میتپید ام سینه تو محکم قلبم اش شماره بادیدن

  میکشیدم نفس تند تند

  کنم چیکار باید نمیدونستم

  نه یا بدم جواب
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  دادم قورت دهنمو اب

  اونطرف گزاشتمش گوشیو و بستم چشمهامو

  زد زنگ دوباره

  بدم جوابشو که شدم وسوسه

  کرد عمل میلم خلاف بر بازم اما

 یه اون که اوردم,یاد به و کردم صاف صدامو کشیدم عمیقی نفس نیاوردم طاغت دیگه سوم بار

  نمیخوره من درد به و خلافکاره

  بگیرم احساساتمو جلوی و کنم برخورد محکم باهاش باید

  تراس توی رفتم و گزاشتم گوشم دم گوشیو

  بفرمایید-

 کجایی؟ یلدا الو+

  چه تو به جا هر-

  بفهم دهنتو حرف+

  بزنییی حرف اینجوری نداری حق نامزدتم من

 حرفی هیچ غریبه ادمهای با منم و ای غریبه یه فقط نیستی نامزدم دیگه تو نکن اشتباه نوچ نوچ-

  ندارم

 کردم چیکااار من مگه شد؟ چت یهو تو اخه نکنننن تر عصبی هستم که اینی از و من یلدااااا+

  هاااااااااا؟؟؟

 ..  کنیم فراموش رو دیگه هم بهتره نمیخوریم هم درد به تو و من شاهین ببین-
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  رسیدی؟ نتیجه این به تاحالا کی از اونوقت پروفسور ؟؟خانم!!عه+

  پیش وقت خیلی از-

  دیگه رسیدی نتیجه این به تنهایی+

 ....  و من که میداد نشون توام رفتارهای نخیر-

  نفهمی انقدر تو یعنی خاستگاریت نمیومدم نداشتم دوست اگه ؟ ندارم دوست ها؟ چی رو تو+

 هب چرا اصلا داشتی؟ دوستم چطور بودی نزده هم حرف من با نمیشناختی منو اصلا تو بسسسه-

 یییچی دستت توی تیر اون ها؟ نگفتی هیچی پرسیدم ازت که اونشب چرا ؟ هان گفتی دروغ بابام

  بود؟

  نداریم باهم نسبتی هیچ دیگه تو و من شاهین

  من با تو نه دارم کاری تو با من نه

  میگیری تماس من با باشه اخرتم بار

  خدافظ

 همییییییشه برای

 

  

  شاهین

  کرده شک بهم واقعا نکنه

  بدونه رو موضوع شایدم

 کجا؟ از اما
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 گفته؟ بهش کی

  دختر این شد چش یهو نمیفهمم

  شنیدم رو در زنگ صدای که بودم غرق افکارم توی

  کردم بازش و در پشت رفتم

  عماد از خبررر： گفت و تو اومد هیجان با میلاد

  بگو باش زود-

  میکنه کار باند تو داره الانم و کردن قبولش و خوبه حالش+

  داره اقامت فعلا۲۱اژدها عمارت تو

 ??۲۱ اژدها-

 منتقلشون کردن پیدا اطمینان بهشون کاملا اگه کم کم و میبرن اونجا هارو وارد تازه میگه اره+

  میکنن

 کجا؟ به-

  داره عملکرد به بستگی و اینو نمیدونه کسی میگفت+

  دیگه عمارت یه توی  کار رزمی افراد و جداگانه عمارت توی تیز و باهوش افراد

  میرن ای دیگه ی جداگانه عمارت به دارن اینو هردوی که هم کسایی

 

 کرد؟ برقرار ارتباط تو با چطوری عماد گفتم و بالا انداختم ابروهامو

  بوده رییس طرف از ظاهرا داشته حضور اونجا خودمون گروهک های بچه از یکی-
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  داره هوامونو هم رییس پس-

 ؟ نه نیست مشکلی پس

 ..!!     خدامیدونه میشه کی باند اون به ما ورود زمان فقط خوبه چیز همه نه+

 ماام و میکنن قبول رو حرفش کنه عمل خوب بتونه اگه بده انجام کارهاشو زودتر عماد کاش-

 ...  بشیم باند وارد زودتر میتونیم

 

 و   میزنیم جیب به پول کلی بعدشم：میلاد

  کرد تولید خودش از صدایی و اورد در هواپیما صورت به دستشو

 

  نیست عیب برجوانان ارزو： گفتم و خندیدم

 پولت؟ با کنی چیکار میخوای تو مگه دیگه همینه قصدمون خب...    بابا ای-

  نگرفتم تصمیمی هنوز+.... 

 

  نشست کنارم هم میلاد و نشستم مبل روی

  کردیم نگاه باهم و گزاشتم امریکایی فیلم

  بود یلدا پیش حواسم مدت تمام

  بزنه بهم میخواد چرا
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  نداره دوستم واقعا شایدم

 ...   اما بودم سرد باهاش و کردم بدرفتاری باهاش خیلی دارم قبول

 

  نمیدونم هوف

 

  شاهین کجایی الوووووو：میلاد

 ؟ چیه هااا؟-

  میزنما حرف باهات دارم ساعته یه بابا کجایی+

  دوباره بگو نبود حواسم-

 ؟ تو چته گفت کلافه و بیرون کرد فوت نفسشو

  هیچی+

  میشناسم ای دیگه هرکس از بیشتر رو تو من نگوها دروغ من به-

  زد بهم باهام نامزدیشو یلدا گفتم و پایین گرفتم سرمو

  چییییییی گفت فریاد با

  زد بهم باهام-

 چی؟ برای ؟ اخه چرا+

  شده چش یهو چمیدونم-

  نشم نزدیک بهم دیگه و شم جدا ازش میگه بهم باباش
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 اینجور از چمیدونم و نمیشم خوشبخت تو پیش و ندارم دوست میگه زدم زنگ خودش به دیشب

  پرتا و چرت

 چیکارکنی؟ میخوای حالا..  رفت دست از دختره پس+

  میکنم مجبورش نشد راضی شد که شد راضی میزنم حرف باهاش دوباره-

  شکلی چه+

  براش دارم هایی نقشه یه-

  هایی نقشه چه+

 ..... من ببین -

 

  

  یلدا

  ندادم جوابشو ولی چندبار زد زنگ بهم شاهین

  شده تنگ بابا برای دلم هم طرفی یه از اما میگزره خوش خیلی مامانم پیش که چندروز این     

  بدم اشتی باهم رو مامان و بابا که فکرم این توی چندوقتیه

  کنن قبول نکنم فکر ولی

  ان تشنه هم خون به اونا

  مامان سر پشت بابا اونطرف از و میگه بابا سر پشت پیشم مامان

  بسازیم زندگیمونو نفری وسه کنن اشتی باهم میشد کاش هعی
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  فکر تو رفتم و زدم غلتی خوابم رخت تو

 در دم یلدا خانم گفت و داخل اومد ثریا و شد زده اتاقم در که بودم خودم پریشان افکار درگیر

  دارن کار باهاتون

 

  پیشم بیاد تونست هروقت بودم گفته هلن به

  کردم نگاه رو در دم و حیاط داخل پریدم و رفتم پایین یکی دوتا هارو پله وضعم باهمون خوشحال

  ندیدم رو کسی اما

  نبود کوچه داخل هم ماشینی

  کنه بازی میخواد حتما اوف

  بیرون بیا بخدا ندارم حوصله هلن： زدم داد

  نبود کسی اما میکردم نگاه رو اونطرف و اینطرف و میزدم داد

  میزدم دید رو اطرافم که همینطور

 شد حلقه کمرم دور پشت از دستایی

 

  بود شاهین عطر بوی این خدا نه

  بیرون میزد ام سینه از داشت قلبم

  میارم کم نفس دارم میکردم حس

  داشت نگهم درختها پشت و حیاط چپ سمت بردم شاهین
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  کن تعریف：گفت و شد جدا ازم

   ندارم تو با حرفی من- گفتم اروم و دادم قورت دهنمو اب

  زدی بهم باهام نامزدیتو چرا بدونم دارم حق من ولی+

  ندارم دوست....-

  نیا جلو گفتم و عقب رفتم همزمان منم که نزدیکم اومد قدم دو

  اومد دوباره

  کردم نگاهش ترس با و  دیوار به چسبیدم منم و

  میترسیدم ازش واقعا

  نبود دارش جلو چیزی هیچ میشد عصبانی وقتی

  الان اما

  نبود صورتش تو عصبانیت از اثری

  میکرد خودش جذب منو که داشت خاصی برق چشمهاش

  خلافکاره یه اون بشم نزدیک اون به نباید من نه

  بودیم هم روبروی دقیقا حالا

  شدن قفل چشمهاش سیاهی توی  چشمهام با

  باشه خلافکار میتونه مرد این چطور گفتم دلم تو

  نمیاد بهش اصلا چرا

  نزدیکم اورد سرشو
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  چسبیدم دیوار به بیشتر

  دارم دوستت：گفت گوشم در اروم که

  گرفت فاصله ازم و زد ام گونه روی ای بوسه و

  میریختن ام گونه روی دیگری از پس یکی اشکهام

 ' نه یا کنم باور باید نمیدونستم

  نمیدونی تو که هدفیه به رسیدن برای همش میگفت مغزم ولی کن باور میگفت دلم

  کنم باور کدومشو

  دارم دوست رو شاهین من خدایا

  کردم گریه و گرفتم بغلم تو پاهامو و نشستم روزمین

  گفت اروم و نشست کنارم

  کردی؟ ردم چی ی واسه بگی نمیخوای

 کهتو!میکنی بازی قلبم با لعنتی چرا هان؟ میکنی بازی باهام داری چرا گفتم و بالا اوردم سرمو

  دارم دوستت میدونی توکه عاشقتم میدونی

  میکنی اینطوری باهام چرا

 چرااااااا؟؟؟ کنم فراموشت نمیزاری چرا ؟ کنی راحتم و نمیری چرا نیستی موندنی من برای توکه

  دارم دوست منم! برات نمونم قراره گفته کی گفت و کشید موهام روی دستشو

 ؟ چیه بازی

  نگووووووو دروغ گفتم و اش سینه به کوبیدم و کردم مشت دستهامو
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  کنی خرم اومدی باز

...  کنی خوردم بودنات سرد با...  محلیات بی با بعد و بکشونیم خودت سمت به دوباره اومدی

  چرا بگو فقط نداری ای علاقه من به که بفهمم حرکاتت تک تک از میتونم من شاهین

  شدی؟ نزدیک بهم چرا

 ؟؟ نداشتی ای علاقه بهم بااینکه کردی نامزد باهام چرا

  چراااااااااااااااااا سمتم اومدی الان دوباره  چراااا

 

  داشتم دوست رو تو من...  باش اروم+

 ؟؟ نداری ایماااان بهش که  میزنی حرف چرا....  لعنتیییی میگیی دروغ چراا：زدم داد

 

 به میزنی زنگ فرداام...  میخوامت میگم دارم نفهم نمیگم هیچی هی کن بسسس هیییییس+

 ...  نه اگر بشیم نامزد باهم دوباره که میگی و بابات

 چی؟ نه اگر+

-  .... 

  بشم نامزد تو با نیستم حاضر دیگه من+

 عاشقمه قلبش ته از و داره دوستم که باشم کسی با حاضرم

  چیه نمیدونم که هدفهایی سمتم اومده خودش هدفهای به رسیدن بخاطر که تو مثل ادمی نه

 

 هدف؟ گفت و توهم رفت اخمهاش
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  گزاشتم دهنم جلوی دستمو سریع

  زدم گند خدا وای میدونم چیزو همه من که  بفهمه نباید

 میدووونی؟ چی تو هااا؟ بود چی هدف از منظووورت+  زد داد

  دادم قورت دهنمو اب

 حرکاتتم از نمیخای منو که تو....چیز........ که...... بود.... این رم.....منظو：گفتم کنان من و من و

 ..  نیومدی سمتم خودم برای قطعا معلومه

 

  هه بابات؟ برا نکنه ؟ اومدم چی برای پس نیومدم خودت برای بگی میشه+

  سمتم اومدی چی برای بدی جواب باید تو که سوالیه این نمیدونم-

  احممممق داشتم دوست چون+

 راچ سردی باهام چرا داشتی دوستم نده من تحویل رو پرتا و چرت این -گفتم و کشیدم جیییغی

 ؟ میپیچونی میپرسم ازت سوالی وقتی چرا میکنی محلی بی بهم

  ندارم حرفی هیچ تو با دیگه من

  ما ی خونه میای باشه بارتم اخرین

  ببینمت نمیخوام ام دیگه

  گردوند برم و گرفت پشت از دستمو نزدیکمو اومد دوباره که میرفتم داشتم

  و کرد خم پایین سمت به کمی سرشو

   میلی یه صورتامون حالا
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  داشتن فاصله باهم

 ...  نه اگر میکنی رو گفتم که کاری یلدا غرید دندوناش لای از

 ؟ نه اگر+

  بدمیبینی-

 دوست به باشم نداشته شک میگی بعد... میکنی تهدیدم داری هه：گفتم و زدم,پوزخندی

 ؟؟؟ عشقیه چجور این داشتنت

  بدم دستت از نمیخوام من کن فکر تو... بود هشدار یه فقط-

  عصبی اونم و بود هم توی بدجور اخمهام

  هستم دوباره نامزدی  برای بابات تماس منتظر فردا گفت و رفت عقب عقب و شد دور ازم

 بیرون رفت و برگشت و

 

  بودم کرده هنگ

  میکرد تهدیدم طرف یه از و داره دوستم میگفت طرف یه از  

 ؟ میکردم باور کدومو

 میگرفتم؟,جدی کدومو

 !تهدیدشو؟ یا داشتنشو دوست

  بود گرفته درد سرم

  شدم اتاقم وارد و خونه سمت رفتم کلافه
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  کردم فکر حرفهاش به و کشیدم دراز تختم روی

  میگفتم بابا به باید

  بهش زدم زنگ

  بابا سلام الو-

 ؟ جانم عزیزم سلام+

  بابا خوبی-

  چخبر چطوری تو دخترم مرسی+

 ....... امروز...   بابا راستش خوبم سلامتی-

 چیشده؟+

 . بود اینجا شاهین-

 چییییییییییی؟+

 داشته؟ کجا از رو اونجا ادرس

  کرده پیدا کجا از نمیدونم-

 ؟ میگفت چی+

  کنین تجدید رو شاهین و من نامزی فردا که بگم بهتون باید گفت-

  کرده غلط+

  کرد هم تهدید-

 گفت؟ چی احمق ی پسره چی+ 
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 . نداد زیادی توضیح..  میبینم بد...  نشم نانزد باهاش دوباره اگه گفت فقط-

  میکشید نفس عصبی

  باش خودت مواظب.میگیرم تماس باهات میکنم یکاریش خودم خب خیلی+

  خدافظ باش-

__________________________ 

  راد مهرداد

 

  کنم چیکار باید نمیدونستم 

 ! داره یلدا با اش رابطه ی ادامه به چرااصرار و کیه نیست معلوم شاهین

  بود مشغول حسابی فکرم

 ... کنم چیکار باید که کردم فکر و گرفتم دستهام حصار توی سرمو

  بهش زدم زنگ سریع ذهنم تو اومد مهیاد یهو

  کنه اندیشی چاره میتونه بهتر پلیسه اون بالاخره

  برداشت بوق چندتا از بعد

  کردم تعریف,براش رو قضیه

 نکنید بد فکر امیدوارم فقط بگم میخوام چیزی یه عمو گفت کوتاهی مکث از بعد

  نشه تفاهم سو و

  ببینم بگو+
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  کنین محرم من با اونو یلدا از محافظت برای باید شما...  راستش...  عمو..  ببینین-

 کارساز هاش تهدید اینکه همم منه محرم چون بیاد طرفش نمیتونه دیگه شاهین هم اینطوری

  میکنم مواظبت ازش خودم و منه پیش یلدا چون نمیشن

 

  نه یا میکنه قبول یلدا نمیدونستم

  مهمه اونم نظر یلدا اما-

  میدونید صلاح هرجور حالا همینه بدین انجام ازش محافظت برای میتونید که کاری تنها+

 .  کنم صحبت یلدا با باید خب خیلی -

  هستم منتظرتماستون+

  خداحافظ خب خیلی-

 

  کرد قبول اونم و خونم بیاد امشب گفتم و یلدا به زدم.زنگ

________________________ 

  یلدا

  برم که شدم اماده

  بودن گرفته غم رنگ چشمهاش مامان

  میام بازم گفتم و شدم خیره بهش

  میموندی پیشم کاش کردم عادت بهت چندوقت این گفت و کرد بغلم

  بابا برای هم شما برای هم میشه تنگ دلم منم..   -
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  باهم هرسه میکردیم زندگی هم پیش  کاش

  بود هم توی اخمهاش شد جدا ازم

  پیشم بیا زود گفت و کشید شالم به دستی

  چشم-

  بیرون رفتم و بوسیدم گونشو

  خونه سمت رفتم و شدم ماشینم سوار

  رسیدم دیگه که بود شب نه ساعت

  کردیم احوالپرسی باهم و خونه داخل رفتم

  نشستم بابا کنار و کردم تعویض لباسهامو

 کنیم؟ چیکار باید بابایی خب؟بگو

 یول میدی نشون العملی عکس چه بدم بهت رو پیشنهاد این اینکه بعد نمیدونم یلدا ببین-

  توعه از محافظت برای راه تنها و خودته نفع به میگم هرچی من که بدونی میخوام

 ...  بگو+

 بشی نامزد مهیاد با مدت یه برای باید..  تو-

 چیییییییی+

  کشید سوت مخم

 !مهیاد!  من

 ندارع امکاااان!  نه
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  میزززنییین حرفووو این چطور شمااا زدم داد

   توعه از محافظت راه تنها این..   یلدا باش اروم-

  کنه مراقبت شاهین برابر در تو از میتونه اون

  بود هم توی اخمهام

 ؟ نه اونه پیشنهاد این-

  اره+

  باشم اون با لحظه یه حتی نیستم حاضر من...  نه-

 !سوووریه نامزدی یه این یلدا+

  باشممم اون با نیستمممم حاضر من داره فرقی چه رسمی و سووری-

  بااااااااااااااشییییییی عوضی خلافکار ی پسره بااوننن حااااضری یعنی+

  باشم مهیاد نامزد نمیخامم ولی باشم عوضی خلافکار ی پسره اون با نیستم حاضر....  نه-

  شاهینه دست از فرار برای راهت تنها این ولی+

 

 از فرار برای حالا و کردم قبول رو شاهین مهیاد با ازدواج از فرار برای یروزی من جالب چه

  بشم نامزد مهیاد با باید شاهین با ازدواجم

 .... هه

 

  کنی زندگی اون پیش هم مدت یه باید：بابا
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  نداررررره امکااااان اوووون؟ و من باباااااااااااااااا میگی چی： زدم داد

  باشه خطرساز برات خیلی میتونه شاهین  اگرنه کنی قبول باید تو یلدا ولی-

 هنمیش که مرگ از میمیرم مهیاد ی خونه چه باشم اینجا چه بمیرم بخوام من اگه باباجون ببین+

 میشه؟ کرد فرار

 ای دیگه کارای بخواد شاید باشه تو کشتن قصدش فقط اون معلوم کجا از ثانیا جونت از دور اولا-

  بکنه

  نیستممم بااون زندگی و مهیاد با نامزدی  به حاضر بازم من ولی گفتم کلافه

 میوووفته خطر به خودت ی اینده نکنننن لج یلداااااا-

  برگردم تصمیمم از نداره امکانم...  بگین اونم به  حرررفموزدم من بابا+

 وروت پسره کنی؟؟اون غلطیییی چه میخوای پس یلداااا زد داد بابا که اتاق سمت رفتم شدمو بلند

  بیارره سرت بلایی نشی نامزدش اگه فردا که,کرده تهدید

 

  اتاقم سمت رفتم بعد و کردم نگاه بابا به غمگین

 میاد بدم مهیاد از من

  درست خوبیه پسر

  ببندم دل کسی به نمیتونم اون جز و خلافکاره یه گیر دلم که کنم چیکار ولی

  باشم کسی با یا

 ......... نمیتونم...    ولی سوریه نامزدی درسته

  کرده قبول رو مهیاد پیشنهاد این خودم امنیت ی واسه بابا میدونم
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  گرفت ماهی الود گل اب از زرنگ که اونم

  مهیاد میدم نشونت

  نمیشم محرم هم چندثانیه واسه حتی یکی باتو ولی میمیرم شده من

 ...... حتی بگزرم چیزم هر از باشه قرار اگه حتی

  بگیرم ای عاقلانه تصمیم کن کمکم خودت خدا هی

______________________ 

  شاهین

 میپیچید مخم تو بدجور یلدا حرفهای

 ...   چیشد یهو اخه!  فهمیده چیزو همه یعنی...  هدف

  فهمیده کجا از اصلا

  باشه باباش پیش باید احتمالا سراغش میرم صبح

  پیشش میرم خودم نبود هیچی که,بود اگه کنم صحبت باباش با که اونجا میرم اول

  شدم خارج خونه از و زدم تیره اسپرت تیپ  صبح

  شدم افکارم غرق و کردم پلی یاسربینام از اهنگی مسیر درطول و  شدم ماشینم سوار

  بودم کوچشون نزدیک

  کوچه به شدنم وارد محض به

 پیاده ازش چهارشونه و قدبلند پسر یه و کرد پارک من از جلوتر هم سفید کمری یه همزمان دیدم

  یلدااینا ی خونه سمت رفت و شد

  باشه میتونه کی یعنی
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 ببینم بهتر تا کردم ریز چشمهامو

  دادم تشخیص اشناشو ی چهره کرد اطراف به نگاهی نیم و برگشت پسره که یلحظه

  نرسید ذهنم به زودتر چرا لعنتی

  بوده یلدا خاستگار قبلا اون

 ....... اونم نامزد من که بفهمه اگه معلومه

  میدونن چیزو همه اونا الان وای

  هام نقشه به میزنی گند همیشه که مهیاد بهت لعنت

  بهت لععععنت

 ....  میدونه رو چیز همه هم یلدا یعنی

  شد قضیه وارد نمیشه راه این از دیگه نه اوف

  بشم داستان پیگیر تری,جدی راه از باید دیگه

  اصلی خیابون سمت به چرخوندم رو فرمون و گرفتم عقب دنده

  بود خورد خیلی اعصابم

  میکشیدم خودم طرف به یلدا کشوندن ی واسه جدید ی نقشه یه باید

  ؟ ای نقشه چه اما

  کن اب بر نقش هاتو نقشه کل که روزی یه میرسه  مهیاد هعی

 ...... ........یا بدزدمش اینکه مثلا کنم رفتار تر خشن اینکه یا کنم راضیش باید مهمه یلدا الان فقط
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__________________________ 

  عماد

 ماست با فرعی کارها هنوزم اما میگزره باند توی حضورم از ماه یک حدودا

  گزشت خیر به خوشبختانه که داشتیم پلیس با درگیری هم بار دوسه

 بودم شده خوب خیلی علی با چندوقت این

 میکردیم برخورد تر صمیمی و تر عادی

 وارد عمارت های فرمانده از یکی با علی و شد زده در که بودم کشیده دراز تخت روی اتاقم توی

  شدن

 ظورمن به گلوشو زیر گزاشت دستشو که چخبره پرسیدم علی از ابرو و چشم با و نشستم سرجام

  داد تکان شدن کشته

  پایین انداخت سرشو بعد و

  میزد موج صورتش اجزای تک تک توی ناراحتی

  چیشده یعنی یاعلی

 کن کمک خودت خدایا

 

  بیاد حرف به که موندم منتظر و ایستادم

  داریم ماموریت یه：گفت کوتاهی نسبتا مکث از بعد

 .  کشیدم اسودگی روی از عمیقی نفس

  بقیه مثل یکی اینم
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  میدونه خدا چشه علی این حالا

  داره فرقی یه ها ماموریت ی بقیه با ماموریت این：گفت که

  فرقی چه-

  بگم اول از بزار：گفت و نشست تخت روی

  هستید شماهاهم و میکنیم اعزام نفر سی

 ودنب سریع بودن فرز به بستگی اینم و بمونن زنده میتونن نفر چند,فقط شاید نفر سی این از

  داره خودتون

 و بردن در به سالم جان ماموریت این از کساییکه هرحال به برگردن سالم همه شایدم البته

 ریس عملیات چون میشن مقراصلی وارد مستقیم برسونن میخوایم که چیزی اون به مارو تونستن

  مهمیه و

  ندادن ها ای حرفه اون به و سپردن کاریم تازه که ما به مهمه و سری اگه چرا نمیفهمیدم

  بدن دست از اونارو نخواستن زیاده مرگ خطر توش چون شایدم

 !!!!!؟؟؟ هست ماموریتی چه این حالا

  کردن تعریف به کرد شروع اونم و اوردم زبون به سوالمو

 ....  نیست مواد قاچاق فقط قاچاق این-

 ؟؟؟.. قراره هم ای دیگه چیز مواد از غیر یعنی+

 فقط شما چیه جنس اون که مربوطه خودمون به  ولی اره گفت سریع و کنم کامل حرفمو نزاشت

  برسونید ما به رو اونها که مامورید

 فقط چون کنید تحمل رو اونجا فضای بتونین و باشین داشته بالایی بدنی قدرت اینکار برای باید و

  برین ماشین با میتونین رو راه از نیمی
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  رویه پیاده بقیش

  بگزرید ها مامور سد از بتونین و باشید مواضب باید

  اه ماموریت توی داشتیم قبلا که هم رویش پیاده...  قبلیه های ماموریت مثل که اینم نمیفهمم-

 چیه؟ ؟تفاوتش تره سخت یا مهم  چیش

 ...... هم و  بیشتره ها مامور تعداد هم -

 یا سه حداقل حکمت میشدی دستگیر قبلی های ماموریت توی اگه که بدون حد این در فقط 

  بود سال هفت نهایت چهار

  بگیرنت اینبار

 زیاااد حبس شایدم بشی اعدام یا ابد حبس ممکنه حتی

 

  همون هم مراحلش همونه ماموریت پس

  جنس اون به مربوط چیز همه فقط

 ! باشه داشته ابد حبس یا اعدامی ممکنه حتی باشه میتونه جنسی چه مگه ولی

  زد جررقه ذهنم تو چیزی یه

 [ آدم]

 ... کنن جا جابه ادم بخوان نکنه

 .....انسان قاچاق یا

  توهم رفت اخمهام
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  کن اماده خودتو میشین اعزام فردا پس تا گفت مرد همون که

 .رفت اونم و دادم تکون سری

  کنه بخیر عاقبتمونو خدااخر گفت و نشست کنارم علی

 کنن؟ چیکار میخوان یعنی-

 حیاتیه؟ براشون انقدر که کنن قاچاق میخوان چی

  پایین انداخت سرشو علی

 ؟ میدونی تو گفتم و بازوش ببه زدم

  بدونم باید کجا از نه گفت و داد تکون سریع سرشو

 [ فرمانده=  فاضل] فاضلی راست دست تو..    نگو دروغ-

  نگفته راستشم دست که منم به حتی که سریه اونقدر ماموریتشون این+ 

 

 مطمعنی؟-

  اره+

  میارم در روزگارت از دمار گفتی دروغ بهم بفهمم اگه-

  جوجه نیستی حرفا این مال گفت و گردنم پس زد

  داری خود جای دیگه که تو اورد در پا از رو غول نره جابر اون جوجه همین هه+

  اومدم بر جمیل پس از مرحله اون توی من که بدون اینو پس-

  خریه چه دیگه جمیل+
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  جابر داداش-

  بود جابر برابر سه

 چیییی؟؟+

 بزرگتر؟ جابر از داریم مگه

  داشتیم که فعلا-

  داداش اره

  خطرناکه اینم پس اوه

 غول نره دوتا اون پس از تونستیم عمارت این توی تو و من فقط که بدونی اینم جالبه داد ادامه

  بگزریم

 ؟ بشن گروه وارد تونستن چطور بقیه پس وا-

  اوردن می خودشونو قدهای هم و میزه ریزه اون اغلب نبوده تشرها غول این بین از اونا برای+   

 اوردن؟ رو اینا ما برای چرا پس-

 !خاصیم ما چون+

 چی؟؟؟؟-

  دیگه کردن انتخاب رو جمیل و جابر ما برای که داشتیم بااونا فرقی یه حتما+

 چیه؟ تفاوت این دلیل میدونی تو-

  اره+

 چیه؟-
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  میفهمی خودت بعدا+

  بده جواب عمرا بکشم حرف ازش بخوام صبحم تا میدونستم چون نپرسیدم چیزی دیگه

  میشه هدر خودم وقت فقط و

  رفتم فرو فکر به و شدم ساکت پس

___________________________ 

  یلدا

  شدم بیدار خواب از استرس با صبح

  کنم چیکار باید نمیدونستم

  میکرد صحبت بابا با داشت بیرون میومدکه مهیاد صدای

 !بابا به زده زنگ!کجاست شاهین الان یعنی

 میکنه؟ چیکار........ نزنه زنگ بهش بابا اگه

 لمب روی و کردم سلام هردو به بیرون رفتم و پوشیدم شالی و دادم سروسامانی صورتمو وضعیت

  نشستم بابا کنار

  نمیگفت چیزی و بود پایین سرش حالا مهیاد

 بود حکمفرما بینمون سکوت چندلحظه برای

  میخونم محرمیت بینتون خودم گفت و شکستش بابا که

  چییییییییییییی：گفتم داد با نسبتا من

  زدیم حرفهامونو باهم ماقبلا یلدا گفت و هم توی رفت اخمهاش بابا

  که نکردم قبول من ولی زدیم اره-
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  بیاره سرت میخواد که بلایی هر لعنتی تااون بزاری میخوای کنی؟ چیکار میخواای پس+

 این از خودم نجات ی واسه داره هم ای دیگه حل راه قطعا ولی نمیخوامم ولی نمیخوام اینو نه-

 منجلاب

  نمیگفت چیزی و بود ساکت هنوزم مهیاد

  راهی؟بگو چه： بابا

  داره وجود حلی راه چه ببینیم میکنیم فکر میشینیم خب....  خب-

  منه تماس منتظر الان اون رفته یاادت اینکه مثل+

  کنی عملیش یا کنی پیدا حل راه میخوای چطوری کم زمان مدت این توی

  همینه راهش تنها

 نامزد مهیاااد با باااید تووو

 

  بشییی

  نشمممم نامزد این با هیچوقت ولی بیوفتم شاهین اون گیر حاضرم من...  چیه میدونی اصلا-

 

  میشه ناراحت میدونستم

 ماا کنم ازدواج سمتم اومده چرا نیست معلوم که شاهین با و بشه تباه من ی اینده که نزاشت اون

 .متنفرم سودجو افراد از منم و کرد سواستفاده موقعیت این از

  نیست راضی یلداخانم اینکه مثل دادم بهتون رو پیشنهادم من عمو گفت و شد بلند مهیاد

  نیست جایز اینجا منم موندن پس
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  خداحافظ

  خانمممم یلدا خداحافظ گفت و سمتم روکرد

 سلامت به-

 

  گفت خودش از چی یه این میری کجا مهیاد کن صبر：بابا

  بشم نامزد باایشون نیستم حاضر دیگه منم جون عمو نه-

 ظاهرا که گرفتم ماهی الود گل اب از که بگن خودشون با و کنن بد فکر راجبم نمیخواستم من

  همینه من راجب نظرشون

  اینه غیر مگه گفتم و زدم پوزخندی

  بیرون رفت و زد لبخندی نیمچه

  نگفت چیزی باباهم

 میخوای چیکار الان بگی میشه گفت سمتمو اومد عصبانیت با بعد ولی بره که گزاشت و

 بکنییی؟؟؟؟؟

  فتمگ شوق با ثانیه چند از بعد و زدم سرم به دستمو کردن فکر حالت به زدموو لبخندی ریلکس

  یاسمن پیش میرم یوهو

  کنم جمع وسایلمو تا اتاقم سمت دویدم و

 ... شاهین اون شدی دیوووونه تو：زد داد بابا

 رابخ روزمو بهش کردن فکر با نمیخوام بکنه میخواد که غلطی هر بزار گفتم و کردم قطع حرفشو

  کنم
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 میگی؟ داری چی میفهمی یلدا گفت متعجب بابا

  میفهمم اره-

  سراغت بیاد ممکنه هرلحظه ای دیوانه تو+

 ؟ بدم انجام میتونم خاصی کار ؟ کنم چیکار-

 ...  مهیاد با اگه هوف+

  نشدددددم که حالا：زدم داد

 

 هرررر برو دررررک به اصلا： زد داد خوند صورتش اجزای تک تک از رو عصبانیت میشد که بابا

  میخواااااد دلت که گووووری

  نخواستی خودت کردم هرکاری ازت مراقبت واسه من بدون فقط

  سرم تو انداختم شالمو بستمو مانتومو های دکمه

  زدم نمایی دندون لبخند و چیز همه بابت مرسی  عاشقتم گفتم و بوسیدم لپشو

 

  دیواانه گفت و داد تکون تاسف روی از سری

 

  ؟ بدم انجام میتونم خاصی کار باشه خب دنبالمه که دنبالمه شاهین خب بابا

  بشم نامزد بااون بخاطرش یا کنم زندون خونه توی نمیتونم که خودمو

  بگیرم افسردگی غم و غصه از اینکه یا
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  میاره مهیاد یا مامان پیش چه باشم اینجا چه بیاره من سر بلایی بخواد اون

  مامان ی خونه سمت افتادم راه و بیرون رفتم و برداشتم ساکمو

   کردم پلی رو اهنگ و کردم روشن رو ضبط

  بود که هرچی از بریدی امیدتم شدی تنها

  نبود یکی بود یکی باز خوبه اولش از قصه

  اخرش به نمیرسی میشمری هاتو دغدغه

  باورش حتی سخته که شدی حقیقتی مثه

  بباره بارون که میخوام پره خیلی دلم خدا

  نداره پایان گویا که شدم ای قصه اخر

  ترن وحشی ها کوسه از ماهیاشون که شهری تو

  میشکنن دلتو ساده ادماش که نگیر دل به

  پوچی زندگی چه

  بازه من لب رو خنده

  تازه زخم واسه حتی دیروز دل زخم واسه  

  اخرش بشه چی بگم کی به و بگم چی میخام

  تهش تا میخونم و نگفتم رو ا گفتنی منکه

  هزار سیخی بده و رفیق به دلو درد بگم
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  بار یه واسه حتی ندیدم رفاقتو رفیق منکه

  میشه چی من ی قصه اخر بگو فقط میشه رفاقتت که تو کریم اوستا

  رفیقه ساله بیست من  با کریم بگم رفت یادم

  دیگه طالعی نیست روزام تو بدبیاری جز به

 میارم کم همیشه من و جنگه همش روزگار و من بین

 

"""" 

 مچاله کاغذ مشت یه از پره دورم پره دلم

  نخاله یه هستم اینکه کنم شروع کجا از

  نیس بسم دیگه  دنیا منو کردی بیچاره

  نیس خستم چشمای واسه خواب شبا این

  میکنه ترکم روزا همین که عشقی از اینم

  میکنه درکم کسی دارم بدبیاری فقط

  گزشته_میبره_منو_امروز_اتفاقات#

 گزشته_روزا_اون_میگن_هرچند_واسم_هنوزدرده#

 [نارفیق اهنگ رضاطاها&احمدسولو]

 

  مامان خونه رسیدم
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  کرد بغلم محکم و شد خوشحال خیلی دید منو تا

  گزاشتم داخلش لباسامو و اتاقم سمت رفتم

  فکر تو رفتم و کشیدم دراز تخت روی

 ! کنه چیکار میخواد الان شاهین

  بیاره سرم بلایی بخواد واقعا نکنه....  نگرانم

  کنه کمکم خودت خدایا

 بود گرفته بر در وجودمو تمام بدی استرس

  شد اتاقم وارد و زد در مامان

 نیست؟ ات گرسنه  گفت و نشست پیشم

 .  نه گفتم تصنعی لبخند با و نشستم تخت روی

 ؟ اومده پیش مشکلی：مامان

  دادم تکون نفی علامت به سرمو

 ؟ شده چی بگی بهم نمیخوای-

  انداختم پایین سرمو و ندادم جوابی بازم

 .....    نگو نداره اشکال...  خوب خیلی-

 .  کنم ارومت میتونستم کاش فقط

 ..  بسه هستی که همین گفتم و دادم جا اغوشش توی خودمو

  نشوند موهام روی ای بوسه
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  کنیم صحبت باهم تا بیا داشتی دوست هروقت گفت و

  بیرون رفت و

 کشیدم دراز تخت روی دوباره

  گالری توی رفتم و برداشتم گوشیمو

  کردم نگاه و کردم باز عکسهاشو

  باشه اینجوری باید شاهین چرا 

  باشه این من سرنوشت باید چرا

 ....  چرا

 ...[است علاقه سر از چراهاتم جواب]

___________________________ 

  مامانم ی خونه که است هفته یک

  دانشگاه برم باید صبح

  شده شروع جدیدم ترم

  ندارم ازش هم خبری هیچ و نگرفته ازم سراغی هیچ شاهین مدت این توی که برام جالبه

  ترم راحت اینجا من اما خودش پیش برم که زد زنگ بهم چندباری بابا

  ها باشه بد بابا پیش اینکه نه

  نه

 ... کنم ازدواج مهیاد با که بده گیر بهم میخواد همش اونجا خب ولی
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  ندارم رو تکراری حرفهای شنیدن ی حوصله منم

  نمیدونه کامل رو شاهین جریان هنوز مامان

  نگفتم بهش چیزی منم و

   بشه نگران نمیخواستم

  یکن پرداخت من برای رو فیش این میری برگشتنه دانشگاه رفتی که صبح یلداجان：یاسمن

  نه که چرا گفتم و گرفتم ازش رو فیش و سمتش رفتم

  حتما

 ...  پیشمی که خوشحالم چقدر نمیدونی گفت و کرد نگاهم خوشحال

  رسیدم بهشم و باشی پیشم تو که بود این ارزوم تنها

  ندارم ارزویی هیچ دیگه من خدایا

 

  جونم یاسمن عاشقتم-

  شام بریم گفت و خندید زود اما کرد ساختگی اخم

  نشستیم میز سر و رفتیم

  بود فسنجون خورشت غذا

  اتاقم سمت رفتم گفتم بخیر شب از بعد و کردم تشکر خوردم که شاممو

  خوابیدم و کردم کوک هفت ساعت برای گوشیمو

*************************** 
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  بود سردم

  بشم گرم تا پیچیدم خودم دور رو پتو

  بخورم سرما نمیخوام نه وای میکردم سرفه و بود گرفته هام بینی

  بودم خسته خیلی    

  بیرون رفتم لرزان و کندم دل رختخوابم از زور به

  میخورد بهم سرما زور از هام دندون

  پایین رفتم اروم ها پله از

  بود تاریک جا همه

  اشپزخونه سمت رفتم و برداشتم دستمالی

  نبود گشتم هرچی اما کنم پیدا رو داروها ی جعبه کردم سعی

  همونجاست دیدم و کردم باز رو اخری کابینت در بالاخره و گشتم بیشتر

  کردم اب از پر لیوانمو و اوردم در رو پارچ یخچال از

 .  خوردم و برداشتم سرماخوردگی قرص

  بودم اورده بدست هوشیاریمو حالا و بودم جداشده ام اولیه منگی حالت از یخورده

  است خونه داخل ینفر کردم احساس میرفتم اشپزخونه خروجی سمت به که همینطور

 کنم حس میتونستم رو میشد نزدیک بهم که پاهاش صدای

 

  بود شده بیشتر لرزشمم ترس از حالا و میلرزیدم خودم به سرما زور از



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 289 

  بودم ایستاده سیخ سرجام

  کنم چیکار باید نمیدونستم

  بزنم جیغ نمیتونستم و بود اومده بند زبونم

 ؟ باشه اینجا شب موقع این میتونست کی یعنی

 ام سینه از باشم حالت اون توی دیگه ی چنددقیقه میکردم حس که طوری میزد تند تند قلبم

  بیرون میزنه

  میلرزیدن پاهام

  بود روم روبه فرد اون الان

  ببینم رو صورتش نمیتونستم و بود ایستاده نور جلوی

  کنم سکته بود نزدیک شاهینه روم روبه فرد اینکه به فکر با

  نمیومد بیرون دهنم از حرفی هیچ میکردم تلاش هرچی اما بگم چیزی بتونم تا میزدم لب

 ن....ی......ه........ا..ش ش..ش：گفتم سختی به

 شاهین؟：گفت سوالی که اومد صداش

  نبود شاهین اینکه نه

  نیست شاهین صدای این

 کیه؟ پس

  میکنه چیکار خونه این توی غریبه مرد یه

 قطعا هم ثریا..  نیستی که یاسمن：گفت و نزدیک اورد سرشو و گرفت دستش توی چونمو

  باشه نمیتونی
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 ؟ نکنه ثریایی دختر سمیه...  ببینم بزار

  دادم قورت دهنمو اب

  بودم ویبره روی هنوزم

 ه.._..ن：گفتم لرزونم صدای با

   کی؟ تو,پس-

 ....ی...ک....ودت...خ+

 هستی

 ........میکنی ر.....یکا...چ من مان.....ما...  ی خونه تو... تو...

  ؟ تو مامان-

  دادم تکون سرمو کردمو ازاد دستاش از چونمو

 یلدایی؟؟؟؟....  تو...  نکنه گفت و کرد فکر کمی

 

  میدونست منم اسم حتی که بود کی این خدایا

 

 یلدایی؟؟؟ تو اره گفت و خندید کردم حس

 رس بودم لرزیده  خودم به ازبس بایستم پاهام روی نمیتونستم دیگه  دادم تکون تندتند سرمو

  بدنم کل بود شده

   سردمه... کنار بری میشه-
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  اتاقم سمت رفتم  منم و کنار رفت

  میاد دنبالم داره کردم حس

  ؟ کیه اون

  بود سرم پشت حالا اونم و ها پله بالای رسیدم

 هستی؟ کی تو： گفتم و برگشتم

  کرد بغلم محکم و خودش طرف کشید منو یهو و نداد جوابی

  بودم شده زده شوک حرکتش از

  نبودم حرکتی هیچ به قادر

  بود کرده بغلم اونم بودمو ایستاده سیخ همونطور

  کوچیکه ابجی دیدنت از شدم خوحال گفت گوشم در

 

 ؟؟؟؟ کووچیکه ابجی

  زد جرقه چیزی یه ذهنم توی یهویی

  ؟؟؟ این نکنه

  شهرریاااارییییی توووو： گفتم بلند نسبتا

  شهریارم من اره ؟ چته دختر هیییس گفت و گرفت دهنمو دم

 

  نمیشه باورم گفتم و زدم لبخند
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 چی؟-

  هیچی+

  یلدا گفت که اتاقم سمت برم برگشتم

 بله؟-

 دیدی؟ منو که نگی فعلا مامان به میشه+

  ؟ چرا وا-

 کنم سورپرایزش میخوام...  دیگه باشه خودمون بین+

 باشه- گفتم و دادم تکون سری متعجب

  اتاقم سمت رفتم و

  پیچیدم خودم دور وپتورو تختم روی پریدم و بستم رو در

 ..  رفتم خواب به چندثانیه از بعد و

  زد زنگ گوشیم صبح

  بیرون اومدم صورتم و دست شستن از بعد و دستشویی رفتم و کردم خاموشش

  پایین رفتم و کردم دوتایکی هارو پله و پوشیدم لباسهامو

 تگرف برام لقمه یه زور به همین واسه نداشتم میل اصلا اما بخورم صبحونه که کرد مجبورم مامان

  دستم داد و

  ماشینم سمت رفتم و کردم خداحافظی سریع

  میبودم کلاس سر دیگه ساعت نیم تا باید من و بود نیم و هفت ساعت
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  دانشگاه سمت روندم

  رسیدم تا کشید طول دقیقه بیست حدودا

  دانشگاه به ورودم محض به

  میزنن حرف باهم دارن و ایستادن که دیدم رو لاله و کیمیا

  کردم بغلشون محکم سمتشونو دویدم

  اسکلا بود شده تنگ براتون دلم چقدر اخ-

 

  کلاس سمت بریم بدویین ها بچه اوه اوه：لاله

  صلوااات نشیم ضایع اولی روز

  کلاسمون سمت رفتیم دو به هرسه

  بود نیومده استاد هنوز

  بود کلاس اخر اون خالی صندلی تا سه

  نشستیم روشون سمتشونو رفتیم

  بود بیشتر دخترها از کلاسمون پسرهای تعداد

  اونطرف هم کیمیا و نشست وسط لاله و کردم انتخاب رو راست سمت صندلی من

 (چپ سمت)

 رو هامون اسم ما که خواست خودش معرفی از بعد و شد کلاس وارد دقیقه پنج از بعد استاد

  بهش بدیم و بنویسیم
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  دادن درس به کرد شروع بعد بلافاصله و

  مینوشتیم جزوه سریع ماهم و میگفت تند

 ثلم همه کلاس تااخر و میکرد برخورد باهاشون شدت با استاد که میپروندن تیکه گاهی پسرهاهم

  نوشتیم هامونو جزوه و نشستیم ساکت خوب ی بچه

  بیرون کرد پرتشون اردنگی با استاد میاوردن در بازی خوشمزه خیلی که هم نفر دوسه

 .  داد نشون همه به رو اقتدارش اول روز همین از بود جدی و منضبط مرد حبیبی استاد

 ور یاسمن فیش اول شدم ماشینم سوار و کردم خداحافظی کیمیا و لاله شدبا تموم که دانشگاهم

 خونه سمت رفتم بعد و کردم پرداخت

 

  خونه رفتم

  نبود خونه یاسمن

  اتاقم داخل رفتم مستقیم

  افتادم دیشب یاد یهو که میکردم مرتب وسایلمو داشتم

  شهریار

  ببینم رو اش چهره میخواست دلم چقدر

 !!! ... ببینمش منم تا کنه معرفی مامان به خودشو میخواد کی یعنی

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

  بود شده شب

  نشد کردم هرکار ولی بخوابم گرفتم تصمیم
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  شب نصف دوی شد ساعت که خزیدم تخت روی و چرخیدم خودم دور انقدر

  نمیره خوابم نه دیدم

  بیرون رفتم شدمو بلند تختم روی از

  شدم اشپزخونه وارد و پایین رفتم ها پله از

  بیرون اومدم و خوردم اب

  یلدا：گفت صدایی که میرفتم بالا ها پله از داشتم

  صدا سمت برگشتم

  بود اشنا صداش چقدر

 تویی؟ شهریار：گفتم اروم

  اره-

  رفتم پایین ها پله از اروم

  ببینم رو صورتش نمیتونستم

 بدی؟ نشون یاسمن به خودتو میخوای کی：گفتم اروم

  زودی به-

  مبل سمت رفتیم و گرفت دستمو

 نخوابیدی؟ چرا تو： گفت و نشستیم

  نبرد خوابم-

 ؟ ایران اومدی چی ی واسه اصلا میری؟ کی اینجا؟ میای شبا چرا اینجایی؟اصلا توچرا
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  بدم جواب کدومش به اوووو+

  همشون به گفتم و خندیدم

  ایران میومدم باید که داشتم کاری یه：گفت گردنمو دور انداخت دستشو

  میرم هم صبح پنج و چهار طرفای گفت بعد و کرد مکث...  چون اینجا میام شبا

 میخوابی؟ شبا اصلا-

  اره...  ای+

  بودیا شده خوشگل خیلی دانشگاه توی امروز：گفت که دادم تکون تعجب روی از سری

 دیدی؟ منو تو مگه-

  اوهوم+

 دیدم؟ تورو منم-

  نمیکنم فکر+

  ببینم اتو چهره دارم دوست من ولی-

  بشه بیدار مامان ممکنه بشین گفت که کنم روشن رو چراغ و بشم بلند خواستم

  ببینمت میخوام من خب-

 ایه؟ عجله چه...  میبینی+

 بدی؟؟ نشون مامان به خودتو میخوای کی هوف-

  زودی به+

  بخوابم برم دیگه من خب گفتم و انداختم بالا ابرویی
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 نداری؟ کاری

  بخیر شب عزیزم نه-

  بخیر توام شب+

  اتاقم سمت رفتم

 ازارم ببینمش نمیتونم اینکه اما باشم ارتباط در باهاش میتونم شبا رو شهریار که بود جالب برام

  میده

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

 حرف دقیقه بیست یا رب یه درحد باهم و میبینم رو شهریار هرشب منم و میگزره روزی چند

 .  نشدم اش چهره دیدن به موفق هنوزم ولی میزنیم

  ندارم شاهین از خبری هنوز روز چند این توی

  سرشه تو ای نقشه چه نمیدونم

  شده بیخیالم کلا شایدم

 ! میشه مگه اما

  محاله این

  دانشگاه برم که شدم اماده صبح

  شدم کلاسم وارد سریع

  بیمارستان میرفتم باید دانشگاه از بعد امروز

  بیمارستان سمت افتادیم راه هرسه لاله و کیمیا با

  شد تموم کارهامون که بود شب نه ساعت
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  خونه سمت برگشتیم و

  بودم شده جنازه مثل دیگه خونه رسیدم وقتی بودم خسته خیلی

 خوابیدم و اوردم در رو شالم و مانتو فقط و اتاقم سمت رفتم مستقیم

 

  عماد

  بودم کرده جمع وسایلمو

  بودیم اماده همه بعد ساعت یک حدودا

  افتادیم راه و هاشدیم ماشین سوار

  نمیزد حرفی هیچ و بود ساکت علی مسیر درطول

  نگفتم چیزی منم

  دادم رو عملیاتم این خبر میلاد به

  برگردم زنده که امیدوارم البته

  بشم مقر وارد تر سریع بتونم تا

  مسیر به بود شده خیره متفکر علی حالا و شد خارج شهر از ماشین

  میگزره چی ذهنش تو الان که بفهمم نمیتونستم

  شدم خیره جاده به دوباره و شدم بیخیال

  عصررسیدیم شش نزدیکای بودیم راه توی که ساعت شش از بعد

  بود مرزی ی منطقه
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  شدیم پیاده ها ماشین از

  نباشیم دید توی تا بیوفتیم راه شب باید که گفت و کرد لازم های راهنمایی و جلو اومد فاضل

  کردیم طی بود اونجا که غذاخوری نزدیکترین توی رو تاریکی تا مونده چندساعت

  شب ده ساعت بالاخره

  بود شده تاریک کاملا هوا که

  بشیم اماده کم کم که گفت و جلو اومد فاضل

  کردم محکم هامو پوتین بند

  پیچیدم دهنم دور رو گردنم شال و اوردم پایین پیشونیم روی تا کلاهمو

  نیست جایز هم توقف و سرده هواخیلی راه طول در میدونستم

  شدم اماده و انداختم دوشم روی امو کوله

 ! ای اماده گفت و ایستاد کنارم هم علی

  اره-

 ؟... یا مرگ سوی به پیش+

  هدف فقط...  نه مرگ-

 !!!هدف：کرد نگاهم تعجب با سمتمو برگشت

  دیگه مقراصلی به رسیدن همون-

 داد تکون تاکید ی نشونه به سرشو و بالاانداخت ابروهاشو

  افتادیم راه بالاخره
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  شدیم نفره ده گروه سه

  شدیم دورتر که غذاخوری از

  شدن نزدیکمون بودن پوشونده هم هاشون چهره که سیاهپوش مرد تا سه

 رو ها جنس و مرز اونطرف برن چندنفر بعد و ببرن مرز نزدیکیای به رو ما بود قرار اینها ظاهرا

  بگیرن تحویل

 ؟ نبوده اینطرف و کردن معامله مرز اونطرف چرا که اینجاست سوال حالا

 !بوده فروشنده پیشنهاد این شاید

  هستن مهمی های جنس قطعا پیاده و مرز اونطرف میریم داریم غیرقانونی که اونجایی از ولی

 مرز اونطرف و اینطرف به  ها دردسر این بدون و راحت قبلی های قاچاق مثل میتونستن چون

  ببرن

 ! نمیشده رو این شاید

 .....   یا

 

  چسبیدم بیشتر پالتومو و کشیدم پایین ابروهام تاروی کلاهمو  بود سرد خیلی هوا

  ایستادن گروه یه کنار و رفتن مردها از هرکدوم

  میرفتیم فاضل سر پشت و اول گروه توی علی و من

   کنه رد قسمت این از مارو بود قرار که مردی

  میزد حرف خاصی ی لهجه با

  میگه چی ببینین کنید گوش خوب همه زد داد فاضل
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  بدید گوش خوب همگی：کردن صحبت به کرد شروع بودیم گوش سراپا ما

  بدویید باید رو بعد به اینجا از

  کم فرصت و طولانیه راه

  بشید شناسایی ممکنه بشه روشن هوا اگه

  بدویید سریعتر میتونید هرچه باید پس

  میریم رو خودمون راه و نمیشیم اون منتظر ما جاموند گروه از هردلیلی به کسی اگه

  باشید مواظب پس

 و زمین نخورید باشه حواستون باید که هست زیادی بزرگ های سنگ و ها سنگریزه راه توی

  ببینین اسیب

  خطرناکه مسیر

  باشید داده انجام کارتونو و باشید رسیده مرز به هوا شدن روشن از قبل تا باید

  میشین دور سرعت به هوا شدن روشن محض به و

 زا که هم کسایی و بگیره انجام باید ساعت چهار الی سه زمان مدت در فقط اینها باشه حواستون

 هم وحشی حیوانات اینجا شبها اینکه مخصوصا بخونن رو خودشون ی فاتحه موندن جا گروه

  هست اوقات گاهی

 نداره؟ سوالی کسی

  بود اومده بند سرما از زبونشون و بودن حرفها این شوک تو همه

 دوساعت کنیم حساب اگه داد؟یعنی انجام اینکارهارو ی همه ساعت چهار طی که میشه چطور

  بیشتره و نیست قطعا که باشه برگشت و رفت دویدن برای
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  میبره وقت هم برگشت و مرز از عبور اما میکشه طول شون معامله حدودا ساعت یک

  داد انجام رو کار این میشه چطور واقعا بودم کرده هنگ

  دویدن کرد شروع مرد

 تربیش سرعتمونو چنددقیقه از بعد اما بدویم درست نمیتونستیم و بود سر پاهامون و دست همه

 ...و کردیم

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

  شاهین

  بیاد سرش بلایی نکنه نگرانشم خطرناکه خیلی رفته عماد که ماموریتی

  بودم کلافه

  بودم خودم های ماموریت و عماد با ارتباط و خودمون گروهک کارهای درگیر همش چندوقت این

  کنم برقرار ای رابطه یلدا با نتونستم و

 سراغش برم روزهانمیتونم پس باشه مراقبش مهیاد ممکنه

  بیکارم نیست عماد که زمانی مدت توی

  کنه پیدا یلدا کردن پنهان برای جا یه تا بدم خبر میلاد به باید

 ............ باباش یا مامانشه ی خونه ببینم باید اول سراغش فردامیرم یا امشب

 

  یلدا

  بودم بیکار و نداشتم دانشگاه امروز
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  نبود خونه یاسمن

  بابا شرکت برم گرفتم تصمیم

  شرکت سمت افتادم راه و شدم اماده

  بالا رفتم و رسیدم دقیقه پنج و چهل از بعد

  شدم منتظر و نشستم ها صندلی روی همین واسه داره جلسه گفت منشیش

 بمرت و تیپ خوش خیلی مرد چندتا و شد باز بابا اتاق در بالاخره معطلی ساعت نیم حدودا از بعد

  شدن خارج

  بابا اخر در و

  کردم بغلش محکم و بابا سمت دویدم بیرون رفتن اقایون اون ی همه وقتی

  بابایی برات بود شده تنگ دلم-

  دفترش داخل کرد راهنماییم و خندید

 من میکنه؟بدون چیکار دختربابا خب خب گفت و نشست روم روبه خودشم و نشستم مبل روی

 میگزره؟ خوش

  بده نیستی تو اینکه فقط خوبه چی همه-

  اینجا اومدی چیشد خب+

  بودم بیکار نداشتم دانشگاه-

  سررفته اش حوصله نگو بزنی من به سر نمیای تو گفتم بگو پس اها+

  بود شده تنگ برات دلم هم بود سررفته ام حوصله هم خب گفتم و خندیدم

  خندید و داد تکون سری
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 بگردیم؟ بیرون بریم میای：گفتم که

 الان؟-

  الان اره+

 نمیری؟ مامانت با چرا-

  نبود خونه وگفتم کردم پوفی

  کارداشت

  یامب تا باش منتظر پایین برو باشه گفت و خندید بعد ولی هم توی رفت چندلحظه برای اخمهاش

  مرررررسی گفتم و بوسیدم اشو گونه و شدم بلند

  ایستادم منتظر خودم ماشین کنار و پایین رفتم

  بودم داده تکیه ماشینم به که همینطور

  میشه نزدیک بهم داره مهیاد دیدم

 ! میکنه چیکار اینجا این وا

  خانم یلدا سلام：گفت پیشمو اومد

  سلام علیک گفتم و توهم کردم اخمهامو

 میاد؟ بدت من از انقدر چرا بپرسم میشه,.-گفت و بیرون کرد فوت نفسشو

  اره+

 ؟ میاد بدت من از انقدر چرا خب-

 میاد؟ بدم شما از من گفته کی گفتم ریلکس و زدم زل چشمهاش توی و سمتش برگشتم
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  مدار دوستت نه میاد بدم ازت نه：دادم ادامه و گرفتم ازش نگاهمو که نشست لبش روی لبخندی

  نیستی مهم برام میفهمی بگیری که میانگین گفتم و شدم خیره بهش دوباره بعد

 

  بود داده خشم و عصبانیت به رو جاش حالا لبخندش

  شد سوار باباهم شدم ماشین سوار و زدم پوزخندی رسید بابا همونموقع

 بحث ی حوصله واقعا چون نکشید وسط حرفشو و نگفت مهیاد راجب چیزی که بودم خوشحال

  نداشتم

  گزروندیم خوش و گشتیم بابا با تاشب

  خونه در دم رسوندم رو بابا که بود اخرشب

  اینجا بیا امشب یلدا：بابا

  شده نگرانم خیلی حتما تااالانم یاسمن خونه میرم ممنون باباجون نه-

  ها ازار دل بشه کهنه بازار به اومد که نو نیست قرار+گفت و توهم کشید اخمهاشو

  نمیزنی سر من به دیگه یاسمن با رفتی وقتی از

 و نمیخوام میمونی من پیش امشب پس+ عزیزین من برای شماهردوتون بابا حرفیه چه این إ-

  نداریم نمیامم

  شو پیاده

 

 نماشی از و میمونم بابا پیش امشب که دادم پیام یاسمن برای پس بزنم زمین رو روش نخواستم

 .  شدیم خونه وارد هردوباهم و شدم پیاده
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__________________________ 

  رفتم خواب به و کشیدم دراز تختم روی لباسهام تعویض از بعد و خودم اتاق سمت رفتم

___________________________ 

  شاهین

  کنم تموم رو کار باید امشب همین

  نداشتم یلدا بردن برای مشکلی منم و بود کرده اماده رو خلوت و خوب جای یه برام میلاد

  میکردم تعقیبش ظهر از امروز

  باباش ی خونه رفت

  کردم پارک درخونشون از جلوتر ماشینو

  بود سه طرفای ساعت

  انداختم اطراف به نگاهی

  نبود کسی

  شدم خونه وارد صدا و سر بدون و اونطرف پریدم دیوار روی از

  کردم باز رو درش اروم و یلدا اتاق سمت رفتم

  بود روشن خوابش چراغ و بود خوابیده تختش روی

  بود معصوم خواب توی اش چهره چقدر

  بهش شدم خیره چندلحظه

  اومدم خودم به منم و زد غلتی سرجاش
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  میبردمش باید

 !چطوری؟ اما

 بیهوش؟ یا کنم بیدارش

 ! ببرمش خواب تو همینطوری یا

  بود پریده ذهنم از داشتم بردنش برای که هایی نقشه کل خواب توی معصومش ی چهره دیدن با

 .. باباته دشمن دختر اون رفته چته؟یادت شاهین گفتم خودم با

  شد رد چشمم جلوی از بابام شدن اعدام ی صحنه همونموقع

  توهم کشیدم اخمهامو

  شاهین همون شدم دوباره

  سرد و جدی و خشک شاهین

  سمتش رفتم

  میکنم بیهوشش کرد سروصدا زیاد اگه و کنم بیدارش گرفتم تصمیم

  زدم صداش چندبار و ایستادم سرش بالای

  کرد باز رو چشمهاش لای اروم

  داد تکیه دیوار به و پرید جاش از و شد زده شوک من ی چهره دیدن با

 

 حرف کلمه یه داری جرات گفتم و گزاشتم دهنش روی دستمو سریع کنه باز دهنشو خواست تا

  میکنم چیکارت ببین بزن
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  بزنن برق چشمهاش کم نور اون توی میشد باعث و شد جمع چشمهاش توی اشک

  بست دهنشو اونم و برداشتم اروم دستمو

  کرد نگاهم فقط نگفت چیزی و

  بگه بهم چیو یا بفهمونه بهم میخواست چیو چشماش با نمیدونستم

  دمکر تنش زور به رو پالتوش و گرفتم دستشو نداشتم چشمهاشو توی کردن نگاه تحمل دیگه

  انداختم سرش روی شالی و

  نمیکرد حرکتی هیچ

  میکرد نگاهم الودش اشک چشمای با فقط مدت تمام و نمیزد حرفی و

  نکنم توجهی میکردم سعی

  کشیدم گرفتموو دستشو

  نمیداد نشون العملی عکس هیچ که بود جالب برام

 .  بزنه جیغ اینکه یا بره در دستم از نمیکرد تلاش حتی

  کشید بیرون دستم توی از محکم دستشو شدیم که حیاط وارد

 بر

 

  کردم نگاهش عصبانی و سمتش گشتم

  بود دار خش صداش

  ندارم دستت از فراری راه که میدونم：گفت اروم
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 سراغم میای فردا نبریم امروز کنم هم داد و جیغ

  دارم سوال یه فقط

  میخوام جواب و

  کردم نگاهش سوالی و کردم کج کمی سرمو

 ...  چرا بگو فقط گفت میکرد پاک رو اش گونه روی چکیده اشک ی قطره که همیینطور

 ....  من چرا

  میفهمی موقعش به گفتم و کردم اخم دوباره

  بدونم میخوام الان گفت و کشید عقب که بکشم بگیرموو دستشو خواستم

 میفهمی موقعش به گفتم： غریدم دندونام لای از و سمتش برگشتم

 

  میریختن هاش گونه روی سریعتر اشکهاش

  میبرد سر حوصلمو داشت دیگه

  کشیدمش گرفتمو محکم دستشو

  بیرون بردمش و کردم باز اروم رو حیاط در

  بکنمش ماشین سوار خواستم همینکه

  میشه نزدیک بهم پشت از داره نفر یه کردم حس

  زد صورتم به محکمی مشت کیه ببینم برگشتم تا

************************ 
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  یلدا

  ؟ کیه دیگه این

 نبود اشنا برام اصلا اش چهره

  میکنه چیکار اینجا اصلا شب اینموقع

  میزدن همو داشتن

  بروو یلدا：گفت بلند نسبتا پسره همون دعواشون وسط

  بود اشنا صداش چقدر

  شنیدم کجا رو صدا این خدایا

  بروووو شووو ماشینم سواررر بروو زد داد بلندتر که میکردم تحلیل ذهنم تو صداشو داشتم

  بود شده پارک سفیدرنگ سانتافه یه کوچه سر

  ؟ کیه پسر اون

 میدونه؟ منو اسم کجا از اون اما نمیشناسم اونو من

 ! بشم ماشینش سوار باید

  نمیکرد یاریم مغزم

  نبود خودم دست حرکاتم

  رنگ سفید ی سانتافه همون سمت دویدم اراده بی

  نررووووو تررووخدا نروووو نهه یلدااااااا نه：زد داد شاهین که

  ایستادم یلحظه
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  کردم نگاهش و برگشتم

  نرم که میکرد اصرار داشت ملتمسانه هاش چشم با

  سمتم دوید سریع و پسره همون شکم تو کوبید محکم لگد با

  بود زده خشکم سرجام

 وهم خوابیده حالا و شاهین پای پشت به زد پاش با محکم پسره بگیره دستمو خواست همینکه

  بشن راحت هم شر از میکردن سعی وهرکدوم میزدن

  میلرزیدم خودم به ترس و سرما از

  بزنم جیغ نمیدونستم

  کنم فرار

  خونه داخل برم

  بودم ایستاده فقط

  میکردم گریه و میکردم نگاهشون

  بود ذهنم تو سوال کلی

  بود شده تعطیل مخم الان ولی

 داده دست اشواز مبارزه توان انگار که اونم و زد شاهین صورت به محکم مشت چهارتا سه پسره

  بود

  بود خوابیده کش دراز زمین رو 

  بردم ماشین سمت به و کشید دستمو سمتمو اومد لنگان لنگ پسره

  بود شاهین به چشمم هنوزم من اما
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 رووو...ن گفت اروم و اورد بالا رو خونیش دست و شد بلند سختی به

  شنیدم

  گفت اینو که شنیدم

  ماشین به بودیم رسیده دیگه حالا

  بشینم که کرد باز برام رو در

  نرم باهاش که میداد علامت بهم داشت همچنان شاهین

  برم باهاش میخوام کجا من است غریبه پسر این

  شاهین سمت رفتم و ماشین اونطرف سمت دویدم در کردن باز محض به

  داره درد که بود وواضح بود شده زخمی صورتش

  برسه بهم نتونست میزد لنگ چون اما دوید دنبالم پسره

  شده نزدیک بهم خیلی کردم حس برسم شاهین به که بود مونده قدم یه

  دویدم تندتر

  بود شده بلند سرجاش از حالا هم شاهین

 اش سینه روی سرمو و دادم جا اغوشش توی خودمو پیششو رفتم سریع رسیدم شاهین به تا

  گزاشتم

  نمیشناسمش من ولی بده نجات داشت سعی شاهین دست از منو پسر اون              

  نمیشناسمش ولی اشناس صداش

 رد وحرفش نرم باهاش میگفت و میکرد نگاه بهم ملتمسانه اونقدر شاهین وقتی میتونستم چطور

  میکردم
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 سرت از بهشم شدن نزدیک فکر گفت پسره به رو بعد و گزاشت کمرم روی دستشو یه شاهین

   بدمیبینی وگرنه کن بیرون

  ماشین سمت بردم و کشید دستمو شاهین چون ندیدم دیگه رو پسره ی چهره

  برم هم شاهین با نمیخواستم من اما

  بیاره سرم بلایی چه میخواد نبود معلوم اون

  شد دور ازمون پسره

  کرد روشن ماشینو هم شاهین رفت همینکه

 زدم سرهم پشت چندبار رو در زنگ خونمونو سمت دویدم و شدم پیاده ماشینش از سریع من اما

  بشه بیدار بابا تا

  سمتم اومد و شد پیاده ماشین از بسرعت شاهین

  نشووووو مننن نزدیک گفتم و گرفتم جلوش دستمو

  نمیااااام جاااا هیچ تو با من

  یلدااااااا    -

  نمیشنااااسم رو تو من نیااار دهنت اون تو منو اسم+

  زدم رو زنگ دیگه چنبار

  تروخدااا شوو بیدار  بابا دیگه بیا

  جلو اومد قدم یه

  میزنم جیغ جلووو نیا-

  اومد دوباره
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  بیای دیگه قدم یه-

   میزززززززززنم جیییییغ

  داد تکون جلوم انگشتشو و ایستاد سرجاش

  کرد باز رو در بابا موقع همون که بگه چیزی خواست

  شد دور و ماشینش سمت دوید بعدم و کرد نگاه بهش نفرت با دید رو بابا تا شاهین

  بود شده متعجب که بابا

  چیشده گفت

  کردم بغلش و سمت رفتم

  کردم گریه تونستم تا و گذاشتم اش شونه رو سرمو

___________________________ 

  شدم بیدار خواب از بدی سردرد با صبح

  دهش خیره گوشه یه به داره متفکر و نشسته پزیرایی داخل هم مهیاد دیدم شدم خارج که اتاقم از

 که دیدی خودتم یلدا ببین：گفت چینی مقدمه از بعد پیشمو اومد هم بابا نشستم و دادم سلام

  بیاد سرت بلایی چه بود قرار و چیشد دیشب

  بری در یجورایی دستش از تونستی بود که هرجوری ولی

 زتا باید که اونطور نمیتونم منم و میبرتت حتما سراغت بیاد اگه بعد ی دفعه باش مطمعن ولی

  کنم محافظت

  نمیگفتم چیزی و بودم ساکت مدت تمام
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 خیالم مهیاد لحاظ از هم تره راحت منم خیال اینطوری..  بری مهیاد با باید تو：داد ادامه بابا

  تو امنیت لحاظ از هم پاکیه بچه میدونم چون راحته

  نگفتم چیزی بازم

  بگم نداشتم چیزی

 کنم رد حرفشو اینکه نه و کنم قبول میتونستم نه

 

  نمیگفت چیزی و بود ساکت من مثل هم مهیاد

  شد دبلن بعد و بیاین کنار باهم مدت یه  بتونین امیدوارم گفت ساکتیم هردو ما دید وقتی بابا

  بودم هنگ هنوزم

  میرفتن رژه چشمم جلوی دیشب های صحنه

 !بود اشنا برام انقدر چرا بود کی پسر اون

 !بودمش؟ دیده کجا

  میزد صدا اسممو داشت که رسید گوشم به بابا صدای بودم افکارم غرق که همینطور

  شد مهیاد چشمهای قفل چشمهام بالا اوردم که سرمو

 هم فردا پس یا فردا محرمین بهم الان شماها گفت که کردم نگاهش سوالی و بابا سمت کردم رو

   باشید هم ی صیغه مدت یه واسه تا محضر میریم

  بودم شده متعجب

  چیشد؟

 ...  مهیاد با باید
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  میخوام شاهینو من خدایا

  خدااا عه

  باشم باهاش نمیتونم!'چرا اخه خلافکاره یه شاهین چرا

 ....  و کردی عاشقم لعنتی

  نامردی خیلی تو شاهین ازت نمیگزرم

  بودم کرده بغض

 یادمه ی خونه بری باید اونجا از و کن جمع وسایلتو یاسمن خونه برو یلدا شو بلند：گفت بابا

  شدم اماده و اتاقم سمت رفتم

  مجبورم ولی باشم مهیاد با که نبودم موافق اصلا بااینکه

  ندارم ای دیگه ی چاره

  کمدلباسام سمت رفتم

 یاسی شال کردم تنم کوتاهمم و رنگ مانتومشکی و پوشیدم رو بنفشم تفنگی لوله و مخمل شلوار

  پوشیدم هم رنگمو مشکی شرت سوی و انداختم روسرم

  نبیرو رفتم و برداشتم بود وسایلمم از سری یه و  درسی کتابهای داخلش که مشکیمو ی کوله

  بود منتظرم در دم مهیاد

  شدم ماشینش سوار بابا از خداحافظی از بعد و پوشیدم یاسیمو بلند پاشنه های کفش

  نشد بدل و رد بینمون گفتگویی مسیر درطول

 دافر تا بمون اینجا امشب کن جمع وسایلتو：گفت یاسمن ی خونه دم رسیدیم که موقعی فقط

  محضر بریم دنبالت میام صبح
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  باش خودت مواظب گفت سریع بشم پیاده خواستم تا و دادم تکون سری

  شدم پیاده و نگفتم چیزی

  شدم وارد و روزدم خونه در

  نبود خونه یاسمن

  فردا واسه گزاشتم اماده رو چمدونم و کردم جمع لباسامو و اتاقم سمت رفتم مستقیم

 شدنم سبک و باهاش کردن دردودل از بعد و هلن به زدم زنگ

  خوابیدم

  بودم خوابیده چقدر پریدم خواب از که بود شب ده نزدیکای ساعت

  میکنه تماشا فیلم داره و نشسته وی تی جلوی یاسمن دیدم که اتاقم از بیرون رفتم

  نشستم کنارش و دادم سلام

 اومدی؟ کی عزیزم گفت و کرد نگاهم بالبخند

  ظهر-

  کنم بیدارت نیومد دلم بودی خوابیده ناز انقدر الهی+

 نخوردی حتما که  ناهارم

  نه-

  بیااا ثریا+

  خانوم بله-

  کن,اماده رو یلدا شام+
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  خانوم چشم-

 بابات؟ پیش گزشت کردی؟خوش چیکارا خب گفت منو سمت کرد رو

 ..  خالی شما جای+

  عزیزم-

  خوردن به کردم شروع همونجا منم و گزاشت وی تی روی روبه میز روی و اورد ثریا شاممو

__________________________ 

  نبرد خوابم هیچجوره شدم اونطرف اینطرف و زدم غلت قدر هرچه سرجام

  بود دو ساعت

  نزدم حرف شهریار با چندشبه افتاد یادم

  باشه اینجا الان شاید

  اینجاست اینکه فکر با

  پریدم تختم روی از شوق با

  کردم درست موهامو و دادم سروسامون لباسمو وضعیت یخورده

  پایین رفتم ها پله از و  کردم باز اتاقمو در اروم

  میکردم فکر که همونچیزی درسته

  بود نشسته مبل روی

  زدم صداش اروم پیششو رفتم

  شد بلند سرجاش از سریع
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 نور روی به رو سریع اما میخورد صورتش توی نور چون ببینم تونستم رو اش چهره از یخورده

  بشنوم صداشو فقط تاریکی تو دوباره شد باعث و ایستاد

  بود شده تنگ برات دلم دختر تو کجایی گفت نزدیکمو اومد

  همینطور منم گفتم و زدم لبخندگشادی

  ناراحته کردم حس

  شبا ی بقیه با میکرد فرق صداش لحن یخورده چون

  کرد بغلم یهو و شد نزدیکم بیشتر

  نیاوردم خودم روی به ولی شدم شوکه حرکتش از

  باشم عادی کردم سعی و

 انجام رو اینکار خاصی منظور با که میدونم و عادیه براش چیزا اینجور و شده.بزرگ خارج تو اون

  نگفتم بهش چیزی همین واسه نمیده

  نشستیم مبل روی

  بود ساکت

 شهریار-

  جانم گفت اروم سمتمو برگشت

  ناراحتی میکنم اومده؟حس پیش مشکلی+

  نگفت چیزی و زد پوزخندی

 ...... بتونم شاید بگو بهم شهریار+

  میگی بهم راستشو بکنم سوال یه یلدا-
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  حتما اره+

 کیه؟؟ شاهین-

 . ...  خوردم جا

 شاهین؟ گفتم متعجب

  شاهین گفتی منو دیدی خونه تو بار اولین که اونشب اره-

 خاصیه؟ فرد

 ! بهش میگفتم چی

 .....  من خلافکار عشق...  منه عشق.. خاصه اره

  هووف

  بود نامزدم+

  نیست دیگه بود؟ینی گفت بعد و کشید عصبی های نفس

 ...  نه-

 چرا؟+

  نمیدونم گفتم پایینو انداختم سرمو....  ...   چون-

  ؟ داری دوستش+

  نگفتم چیزی

 !میخواد تورو اونم چی اون.. داری دوسش پس：داد ادامه که

  نمیدونم-
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 چی؟؟ نمیدونی؟؟؟یعنی+

  نمیدونم خودم راجب رو حسش -

  دیگه خاستگاریت اومده که داشته دوستت حتما خب نمیفهمم+

  ؟ نداری کاری میاد خوابم من شهریار اوف-

 بدی؟ جواب نمیخوای+

  بزنم جرف راجبش ندارم دوست-

 بخیر شب خب خیلی+

 

  عماد

  بودیم افتاده نفس نفس به همه رسیدیم وقتی

  شدن زخمی و افتادن هم نفر دو و بدوان نتونستن و اوردن کم راه وسط نفر چهار یا سه

  کردن گممون و بیان نتونستم میدویدیم تند ما چون

  بودیم مونده نفرمون چهار و بیست نفر سی از الان

  خوابیدیم زمین روی کش دراز همه رسیدیم وقتی

  میکشیدم نفس تندتند و نداشتم رو کاری هیچ نای

  همایونه با بقیش بیام باهاتون میتونستم همینجاش تا من گفت مرده اون

   بود شده اضافه جمع به تازه همایون

  داریم وقت دیگه نیم و دوساعت فقط گفت میزد نفس نفس که درحالی و ما سمت کرد رو فاضل
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  مرز اونطرف برن باید چهارنفر

 داوطلبن؟ کیا

  میدادیم ادامه باید ولی بریم راه دیگه نمیتونستیم و  بودیم خسته همه

  بالا گرفت دستشو نفر یه فقط

  میشه درنظرگرفته براش هم ای ویژه ی جایزه بره هرکی：فاضل

 

 اول که هست چیزی یه حتما کنی مجبور میحوای رو بقیه چرا برو خودت خب..  بود خورد اعصابم

  دیگه نمیره

 

 بینتون از خودم میشم مجبور اینطوری! نیست داوطلب کسی وییژه ی جایزه：فاضل        

  باشید زود کنم انتخاب

  هستم من گفت و جلو رفت نفر یه همون

 دیگه؟؟ گفت زدو لبخندی فاضل

  بود مونده نفر یه و رفتن هم دیگه نفر دو

 اینطوری میره وقت داره زودباشید غرید دندوناش لای از نمیکنه حرکتی هیچکس دید که فاضل

  خودتونه ضرر به

 بره که شد بلند علی

  شدم مانعش گرفتمو دستشو

  شدی دیوونه：گفتم اروم
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  رفت و زد پس دستمو سمتمو برگشت اخم با

 ! خطرناکه موقعیت این نمیدونه یعنی عه

  دررررک به بره اصلا

  اوف

  رفتن همایون افراد از یکی همراه به چهارتاییشون

  نبود معلومشون زیاد شب تاریکی تو و میرفتن خیز سینه

   بودن شده خارج ماهم دید از دیگه حالا و بود گذشته ای چنددقیقه

  میکردن نگاه و بودن کرده ریز هاشونو چشم فاضل و همایون       

  بودن خاصی اتفاق یه منتظر انگار

  زوود داوطلب دیگه چهارنفر گفت سمتمونو برگشت فاضل دیگه ی دقیقه ده گزشت از بعد

 چی؟ برای دیگه رفتن که اونا

  اوردم زبون به فکرمو

  اومد  شده شلیک ی گلوله و انفجار صدای همونموقع که

  اونطرف به شدم خیره تعجب با       

  دادن دست از جونشونو چهارتا اون：گفت فاضل

  نبودن مراقب چون

  میمیرید نباشید مراقب شماهم اگه

  بااااشین سرررییییع
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  برن چهارنفر زود

  راحت چه نمیشد باورم

  مرد........  هم علی حتی یعنی

 .....  نمیشه باورم نه

  بودم ناراحت علی ی واسه و بود خورد اعصابم...... . علی

  خوندم براش ای فاتحه دلم تو سریع

 زد صدام فاضل همونموقع که

 تو هی

 من؟-

  پاشو ارع+

  تو امید به خدایا وای

  افتادم راه و دادم قورت دهنمو اب

  بودیم چهارنفر

  میکشیدیم خودمونو و میرفتیم خیز سینه زمین رو

 میرفتیم تر جلو که همینطور

 مکنم کوچیک صدای یه ایجاد با فقط چون میبودیم مراقب بیشتر باید و میشد تر سخت کارمون

  بریم لو ماهم بود

  دیدیم رو بودن اول گروه تو که هایی بچه ی جنازه رسیدیم که قسمتی یه به
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  نبود معلوم شب سیاهی تو چهرشون

  خوندم فاتحه علی واسه میرفتم خیز سینه که همینطور دوم بار برای و کشیدم اهی دوباره

 داره بزرگی های سنگ و ها سنگریزه اینجا گفت اروم میبرد مارو که همون همایون افراد از یکی

  کنید عبور بااحتیاط و باشید مواظب باید

  میشید کشته همتون کنه ایجاد نفرتون یک اگه صدایی کوچکترین

 ؟ فهمیدید

  دادیم تکون فهمیدن ی نشونه به سری هممون

  دادیم ادامه و

  میرفتیم که همینطور

 عبور اروم کردیم سعی محتاط  همه  داشت پایین روبه کمی نسبتا شیب که قسمت یه به رسیدیم

  پایین افتاد کله با و کرد برخورد سنگ یه با پاش  یهو ها بچه از یکی که کنیم

  شکست رو اونجا سکوت اش نااله صدای

  بریم لو و بندازن ما سمت به نور مرزی مامورای شد باعث و

  کنم چیکار نمیدوستم و بود شده حبس ام سینه قفسه تو نفسم

  میکرد فرار داشت که همایون زیردست به افتاد نگاهم

  برم همون دنبال منم که گرفتم تصمیم

  دنبالش رفتم بود تاریک جاییکه از

  شد داده ایست دستور و من روی افتاد نور همونموقع اما

  رسید گوشم به صدایی که برم دوباره خواستم
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  سرجاتت بخواااب：گفت اروم که

 ات سرت پشت بزار دستتو و شو تسلیم：اومد صدا همون دوباره که برم خواستم و ندادم اهمیت

  نکشتنت

  زمین روی بخواب یا

  باش زووود

  بود؟ کی این

  ندادم گوش حرفش به بازم

  بدوم خواستم تا و شدم بلند  یهویی تصمیم یه توی

  هم بعد و گلوله شلیک صدای

 ....... و سرهم پشت های گلوله و  دستم کشیدن تیر

 

 ازیاند تیر و شدم گم شب تاریکی تو و خودش سمت کشیدم نفر یه که میگفتم اشهدمو داشتم

 .  شد متوقف

  بودن کرده برخورد پهلوم و دست با ها گلوله

  داشتم زیادی درد

 تسلیم اگه احمق سرجات بخواب نگفتم مگه ؟؟ خوبه حالت گفت بود بالاسرم که فردی همون

  نمیومد سرت بلا این بودی شده

 ...              کی؟ دیگه تو+

 !علیم نیست خوش حالت-
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 علییییییی گفتم بلند نسبتا

  بریم لو هردومون که نمیخوای عه شوووووووو خفهههه：گفت اروم

  بمیریم و

 بودی؟ نمرده تو مگه-

  نمیمیرم نکشم رو خیلیا تا من：گفت و زد پوزخندی

 خوندم فاتحه واست اونجا دوبار من：گفتم بازوشو به کوبیدم مشت با و خندیدم

 کنی؟ حرکت میتونی گفت و خندید

  میکنم فکر+

  کشید تیر پهلوم بشم بلند خواستم تا

  ببینم بخواب：علی

  بست محکم زخممو روی و پیچید شکمم دور و اورد در رو گردنش شال

  سررده علی میکنی چیکار-

  بکنم میخوام چیکار ببینم چندلحظه دهنتو ببند+

  اورد در اونم زیر لباس و اورد در رو کاپشنش سریع

  دیواانه+

  هیییش：علی

  بست دستم زخم روی و کرد پاره زیرشو لباس از قسمتی

  پوشید رو کاپشنش سریع بعد



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 328 

  نداریم وقت پاشو گفت و

 بکنیم؟؟ باید چیکار-

  دیگه بگیریم تحویل هارو جنس بریم باید+

  بریم باید کجا از و کجاست راه نمیدونیم ماااصلا مگه؟ شدی دیوونه چی-

  بیا میدونم من+

 میدونی؟ کجا از-

  برم خودم نمیای بیا که میای اگه عماد：گفت کلافه

 پیششون مقاممون خیلی دستشون به برسونیم سالم هارو جنس اون تو و من اگه نره یادت فقط

  بالا میره

  خوددانی حالا

 بریم خب خیلی+  میخوام همینو منم مبرفتم باید پس

 

  

  کردم نگاه سرم پشت به

  بود تاریک جا همه و نبود معلوم چی هیچ

  میرفتم علی دنبال و میکشیدم زمین روی خودمو سختی به

 خون زا بیشتر خیسی احساس هرلحظه منم و میرفتیم خیز سینه که بود ای دقییقه بیست حدودا

  میکردم

  کنم فراموش رو دردم تا کنم فکر گروهکمون و هدفم به فقط کردم سعی
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 تر جلو کشیدیم عمیق نفس یه هردومون مرز از عبور از بعد و مرزی قسمت به رسیدیم بالاخره

  رفتیم

  بدیم تشخیص میتونستیم هارو ماشین نور دور از

  شدن نزدیکمون تفنگ با دونفر رسیدیم وقتی

  سرخیم اژدهای باند مااز：علی

  میان چهارنفر کو؟گفتن بقیتون پس-

  کنیم عبور تونستیم ما فقط شدن کشته راه وسط+

  نباشید مامور شما که معلوم کجا از گفت و کرد نگاهم شک با

  نیگا منو وضعیت من داش بابا ای：من

  بابا دسخوش مامورین میگی حالا رسوندم اینجا تا خودمو بدبختی به خوردم تیر دوتا

  باشید داشته حداقل مدرک یه باید هارو جنس بدم شما به همینطوری نمیتونم که من هرحال به-

 که گفت که,چیزی گوشش در اروم داد نشونش و اورد در جیبش توی از چیزی و جلو رفت علی

  کرد باز رو راه و شد ساکت مرد اون

   ها ماشین سمت رفتیم

  دستمون دادن بزرگ ی کوله تا دو

  سنگین سامسونت یه با

  بیایم که کردن ردمون سریع بعد و

 کرد؟ ردمون که دادی نشونش چی گفتم علی به رو

  اژدها گروه نشون -
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 داشتی؟ کجا از تواونو چی؟+

  نمیخورد دردش به دیگه مرد اون..  زدم بود باهامون که همایون دستیار از-

  تو زرنگی چقدر افرین+

  ترکید ام شونه بگیر رو کوله این بیا حرفا این جای به گفت و بازوم به زد

 بیارم؟؟ ایناهم داری انتظار اونوقت میکشم دارم زور به خودمم من-

  توروحت ای+

  من به بده بابا باشه-

  تیمبرگش بااحتیاط و خیز سینه عبور از بعد و مرز لب رسیدیم دوباره و گرفتم رو ها کوله از یکی

  بگیرم جنس که میومدن داشتن راه توی ای عده

 فاصله با اونا به توجه بدون همین واسه میشه صدا سرو چون سمتشون نریم بهتره گفت علی

  ها بچه به رسیدیم و کردیم عبور ازشون

 اخرع گروهه این：میگفت همایون به و میکرد نگاه رو اونطرف و طرف این نگران  داشت فاضل

  است خونده فاتحمون نشن موفق اوناهم اگه رفت که

  نکنم فکر：علی     

  ای زنده نرفتی؟تو اول گروه مگه تو. تو گفت و افتاد پته تته به دید رو علی تا فاضل

  که میبینی-

 لفاض روبه هارو جنس بعد و کردیم تموم رو کار عماد و من گفت و بالا کشید منم و بالا رفت علی

  این از اینم گفت و گرفت

  بدم تشخیص میتونستم هم تاریکی اون توی چشمهاشو برق
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  بود عااااااالی کارتون افرین ها بچه افرین گفت و کرد نگاه بهمون خوشحال

  بریم باید

 چی؟ رفتن الان که ها بچه ی بقیه اما：من

  میمیرن یا برمیگردن و میرن سروصدا بی یا باخودشونه راه ی بقیه-

 بدین؟ خبر بهشون نمیخواین یعنی+

  بریم باید کن بس عماد：علی

  داشتن گناه خب وا

  دادم تکون سری کلافه

  بیمارستان بریم اول：علی

 چی؟ برای بیمارستان：فاضل

  خورده تیر دوتا نیست خوب حالش عماد-

  میاریم دکتر یه اونجا عمارت میریم بریم؟ لو که نمیخواین نکرده لازم+

  دادم فشار هم روی دندونامو فقط درد از و بستم دهنمو منم و شد ساکت علی

___________________________ 

  یلدا

  سرم بالای اومد ثریا صبح

  بودم خسته خیلی الان و بودم خوابیده دیروقت دیشب

  بخواابم بزار عه داری چیکارم گفتم عصبانی
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  قراردارن باهاتون گفتن دنبالتون اومدن حقیقی اقای خانم-

  خریه چه حقیقی اقای عه+

 اومدن؟ حقیقی اقااای گفتم و شدم هوشیار یهو

  خانم بله-

  میاد دیگه ساعت نیم تا بگو برو خب خیلی پوف+

  خانم چشم-

  زدم صورتم و دست به ابی و شدم بلند

 چمدونم و کوله و کردم سرم رو ام نخی اسمونی ابی شال با رنگمو ای سورمه شلوار و مانتو سریع

  برداشتم رو

  نبیرو رفتم و پوشیدم رو  رنگم کاربنی اسپورت های کفش ثریا و یاسمن با خداحافظی از بعد

  کرده تیپم خوش چه اوه

  داد جوابمو جدی خیلی اونم که کردم سلام اروم

  شدیم هم ی صیغه ماه سه مدت به و محضر رفتیم

  خودمووبکشم اونلحظه میخاست دلم نبودم خوشحال اصلا

  بودم شده حرصی

   عه

  بود مهیاد بجای شاهین کاش

 !میشد چی خلافکار جای به بود پلیس شاهینم کاش
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  هوف

  کرد توقف شکلاتی, کرم نمای با شیک و بزرگ اپارتمان یه روی روبه

  کرد باز رو خونه در

 شدیم  حیاط وارد

  بود خوشگل های گل با بزرگ حیاط یه 

 اش سوری داداش زن بعنوان من یروزی و باشه اینشکلی مهیادوستم ی خونه نمیکردم فکرشم

  بشم واردش

  هه

 هتیک تعارف از بعد و بوسید رو صورتم خوشرویی با سمتمونو اومد مامانش شدیم که سالن وارد

   بشینیم بالاخره که داد اجازه کردن پاره

 یادمه با قراره من که میکنن فکر واقعا اینا یا گفته بهشون رو اصلی موضوع مهیاد نمیدونستم

  کنم ازدواج

 کنم؟ استراحت کجا باید من گفتم و مهیاد سمت کردم رو ناهار از بعد بودم خسته خیلی

  بیا دنبالم-

  دنبالش افتادم راه

  کرد بازش و ایستاد در یه روی روبه

  بود یاسی و بنفش رنگهاش ترکیب و بود خوشگلی اتاق

 .  داشتی باهام کاری اگه منه اتاق اینم گفت و کرد اشاره بغلی در به و سمتم کرد رو      

  ممنون باش+
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  اتاق داخل رفتم

 ک میبستم رو در داشتم

 

  افتاد یادم چیزی یه یهو ه

  حقیقی اقای：گفتم و بیرون اومدم

 بله-

  ما....  که....  میدونن...  خانوادتون...  چیزه....  ام+

 ؟....

  واقعیه که میکنن فکر... سوری که نمیدونن نه：گفت چون منظورمو گرفت کنم فکر

 نگفتین؟ بهشون چرا：گفتم و کردم اخم

  امنیتی دلایل بخاطر-

 بدن؟ لومون خودتون خانواده ممکنه میکنید فکر یعنی+

  نه-

 چرا؟ پس+

  خودت امنیتی دلایل از غیر-

 میگفتنن میکنید فکر میگفتم رو واقعیت اگه تونداشتم با سوری نامزدی برای دلیلی من که اینه

 حرفا؟ اینجور از و کنی کمکش باید تو چرا و کردی اینکارو چرا تو که

 بدید؟؟؟؟ کمک من به باید شما چرا...  منه سوال این حالا-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 335 

  دارم خودمو دلایل گفت؛من و داد تکون سرشو کلافه

  بدونم رو دلایل اون از یکی میشه-

  خانوادش اعضای هم خودش هم عزیزه خیلی هم من برای و باباعه دوستایه بهترین از یکی عمو+

 دیگه؟-

  یکیش گفتی+

  بگو رو دوتاش حالا -

  بزنم زمین رو روش نمیتونم دارم خاصی ارادت عمو به من+

  هه شو؟هه نامزد من با بیا که گفت بابام بگی میخوای یعنی گفتم و کردم ای مسخره ی خنده

  کردم قبول رو درخواستش و کردم رو کار همین منم کنم کمک بهت گفت عمو خیر نه-

 !؟ دارم کار من نداری سوالی دیگه اگه الانم گفت که انداختم بالا ابروهامو از یکی

 بستم رو درش بودنو داده بهم که اتاقی سمت رفتم بهش جواب بدون و زدم پوزخند

 

  شاهین

  نبرد خوابم صبح تا دیشب

 ! بزاره سر پشت ماموریتشو موفقیت با تونسته عماد یعنی

  بودن شده قرمز چشمهام و میکرد درد بدجور سرم

  کشیدم دراز سرجام و خوردم مسکن

  نکنم فکر چیز هیچ به و کنم ازاد فکرمو خواستم همینکه
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 ....  شد پدیدار جلوم یلدا تصویر بشه بهتر سرم و بخوابم اسوده تا

 !میکرد چیکار اونجا اونشب پسر اون

 ! میشناخت کجا از رو یلدا

 ...  لعنتیا

 روی مکوبید محکم مشتم با و شدم بلند سرجام از بخوابم نتونستم خطره توی الان اینکه فکر با

  تخت

__________________________ 

 [پیش ماه سه] شب_خشم_باند#

 کنی؟ چیکار میخوای ببینم بگو-

 بخوایم که نداره هم ای خانواده و نداره ضعفی ی نقطه هیچ شاهین میدونید که همونطور رییس+

 بگیریم انتقام اونا از

 خب؟-

  کرده نامزد شاهین جدیدا که  گرفتم خبر خب+

 ولهاییپ تموم و برسیم شاهین به بتونیم اون طریق از و باشه براش ضعفی نقطه میتونه نامزدش و

 بکشیم خودمون طرف به اونو حتی یااینکه بگیریم پس دزدید ازمون که

  بده بهم رو نامزدش کامل اطلاعات...     خوبه-

 .  رییس بله+

  کرد توضیح به شروع و گزاشت رویش روبه عکسی

  میکرده زندگی تنها سالگیش هجده از و سالشه یک و بیست,راد یلدا-
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  کرده ازدواج کشور از خارج مادرش و میکنند زندگی جدا هم از پدرومادرش

 .  میکنه زندگی مادرش کنار مدتی و پدرش پیش رو مدتی اونم و برگشته مادرش جدیدا اما

  سراغش میرم شخصا خودم..  خوبه+

 بخاطر همش پول اونهمه رفتن ازدست... بکنم رو اینکار من بدین اجازه میکنم خواهش رییس-

  بود من انگاری سهل و لیاقتی بی

  تره راحت خیالم برم خودم...  مهمیه و سری ماموریت این..  نکرده لازم+

  نیست کار در ببخشی دوم بار نه اگر نشی مرتکب اشتباهی دیگه سعی توام

 .  رییس بله-

__________________________ 

  شاهین

  نمک چیکار باید میدونم..   خوندن کور ولی بندازن گیر منو یلدا  گرفتن با میخوان لعنتیا اون

  شدم بلند سرجام از و شدم خواب بیخیال

  زدم صورتم و سر به ابی و دستشویی رفتم

  اومد در صدا به خونم در زنگ  همونموقع

  کردم باز رو در و دادم مالش دست با چشمهامو

  بود میلاد

  احوالپرسی و سلام از بعد و داخل,اومد

  نبود من از بهتر وضعیتش خودش

 اینجوریه؟ قیافت چرا..  شاهین وضعشه چه این：گفت حال این با
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  نمیره خوابم الانم نخوابیدم صبح تا دیشب-

 عماد؟ بخاطر+

  نزاشتم روهم چشم صبح تا دیشب منم گفت که دادم تکون سری

  باشه اومده سرش بلایی میترسم دارم دلشوره

  باشن برگشته باید تااالان

 .  باشه شده موفق امیدوارم-

  شاهین：گفت و داد تکون سری

  بله+

 بود؟ کی ببری خودت با رو یلدا نزاشت اونشب کسیکه اون فهمیدی-

  بود شب باندخشم اعضای از یکی.......  اون لعنتی+

 شناختن کجا از رو یلدا اونا نمیششششه باورم.....   نه：گفت و شدن باز امکان حد تا چشمهاش

 ؟ یلدا اخه چی ی واسه

 یچه و رفتم سمتش خودم اهداف بخاطر من نمیدونن...  منه ضعف نقطه یلدا میکنن فکر لعنتیا-

  خوندن کور ولی برسن من به یلدا با میخوان اونا نداشتم بهش حسی

 میکنی؟ چیکار...  کنن گروگانش....   و بگیرن رو یلدا بتونن اگه اما+

  بود سخت برام هم تصورش

 زندگی بشن نزدیک بهش قدم یه اگه：گفتم فریاد و عصبانیت با و زدم میز روی مشتی

  بیوووووفتننننننن کردن غلط به میکنم کاری میکنم سیاه همشووونو
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 بده پس تاوان ما کارهای بخاطر بخواد که نکرده گناهی دختر اون اره ؟. چته شاهین باش اروم+

  کنیم مراقبت ازش باید

  سراغش بایدبرم+

 الاااااااان؟-

 برسونن اسیب بهش ممکنه هرلحظه اونا ارررررره+

 

  شدم ماشینم سوار

  شد سوار و رسوند خودشو سریع هم میلاد

  اول خودشون ی خونه در دم رفتیم

  نیست خونه الان زیاد احتمال پس بود شرکت اینموقع راد

 و بود خلوت کوچه بود ظهر چون و کرد باز رو خونه در سوت سه توی خودش خاص ترفند با میلاد

  نمیشد ما ی متوجه کسی

  داخل رفتیم

 . ..  نبود اما گشتم رو اتاقها و زدم صداش

  لعنتی：زدم داد

  مامانشه خونه شاید：میلاد

  اونجاست شاید اره اره

  یلدا مامان ی خونه سمت روندم

  خونشون در دم رسیدیم رب یک تو میروندم که سرعتی با
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  است خونه خدمتکارشون الان：میلاد

  میگیریم سراغشو همون از خب-

  بگه بهمون میکنی چی؟فکر+

  نمیدونم گفتم و دادم تکون سری کلافه

  زدم رو در  زنگ شدمو پیاده ماشین از

  در دم اومد خدمتکارشون چنددقیقه از بعد

  اقا بفرمایید-

 هست؟ یلدا ببخشید سلام+

 شما؟-

  نامزدشم خب..  ام+

  بودن اینشکلی خانم یلدا نامزد یادمه من که تاجایی：گفت باشه کرده تعجب خیلی که انگار زنه

 ..  نامزدشم من میگم چی؟دارم یعنی وا-

  نشو مزاحم لطفا اقا ： گفت و کرد نگاه صورتم توی دقیق

  ببنده رو در خواست

  داخل سمت به دادم هل رو در و گزاشتم در لای پامو که

 کجااااااااست؟ یلداااا میگممم داررم زدم داد عصبی و

  بود شده زرد رنگش و بود ترسیده خیلی زنه

   شاهین باش مسلط خودت به گفت کمرمو به زد میلاد
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  کن صبر

 کاری یه امروز بودن یلداخانم سابق نامزد شاهین..  خانم ببینین：گفت و جلو رفت خودش

  همین ببیننشون اومدن داشتن باهاشون

 نه؟ یا کجاست یلدا میگین حالا

 

 !رفت اینجا از پیش چندروز همین خانم یلدا..  نمیگین اول از اینو چرا خب：گفت زنه

 هک داره رو ای دیگه جای نیست که اینجاام نبود که باباش ی خونه：گفتم عصبی و جلو رفتم

 برره؟؟؟؟؟

 قراره همسرشونن ی خونه الانم و...  کردن نامزد پیش روز چند همین خانم یلدا...  اقا ای：زنه

 ..  کنن ازدواج دیگه چندوقت

  بودن شده باز امکان حد تا چشمهام

  ؟؟؟ کرده نامزززد یلدا

 

  ندااااره امکاااان：زدم داد

  کنه ارومم کرد سعی میلاد

  کرده نامزد کی با ؟ کی با： گفتم و زدم پسش

  مهیاد اقا.......ا...ب：گفت پته تته با زنه

  کشید تیر سرم مهیاد اسم شنیدن با

  بودن شده قبل از تر عصبی حالا و
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  نبود خودم دست هام واکنش

 ! کنه ازدواج مهیاد با که کرده قبول چی ی واسه یلدا

  غریدم لبم زیر

  میکنممم سیاااه روزگارتونو

  نمیزااااارمممم زنددددت مهیاد

  ماشینم سمت رفتم و

  دنبالم دوید میلادم

  ببینمممم وایساااا گفت و داشت نگهم و گرفت دستمو

  میلااااد کن ولممممم-

  من به بده رو سووییچ+

 ..  میلاد-

  منننننن به بده رو سووییچا میگممم+زد داد

  بود خورد اعصابم و میکرد بدجورردرد سرم نداشتم رانندگی ی حوصله خودمم هوف

  شدم ماشین سوار سمتشو کردم پرت سوچیو

  نشست رل پشت

  شاهین ببین تگف و کشید عمیقی نفس

  ندارم حوصله...  نگو چیزی هییییس-
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 قطعا,  میداد مثبت جواب بهش اول همون داشت اگه نداره,مهیاد به ای علاقه یلدا..  کنننن گوش+

 ...  کرده مجبورش پدرش

 ...  برسم اونو حساب باید اول...  احمق راد اون...  اره اره-

  داد انجام یلدا از محافظت برای رو کار بهترین گفت میشه نیست هم احمق همچین+

  کنه مراقبت یلدا از خوب خیلی میتونه پلیسه مهیاد

 بشه اب بر نقش من های نقشه تمام که میشه موجب این اونا؟؟؟ یا منی طرف تو ببینم+

 میفهمیییی؟؟؟؟؟

  کنم پیدا دست بهش راحت نمیتونم مهیاده پیش وقتی تا

 نفهمی؟ به میزنی خودتو یا واقعا نمیفهمی

 بشیم نزدیک بهش نتونیم ما اگه...  شد خودمونم نفع به این نمیفهمی تو انگار....  شاااااهین-

  نمیتوووونن هم شب خشم باند  اعضای

  راحته بابت این از خیالمون اینجوری

 

 ...  خودش. اما....  درسته

  شد نزدیک بهش بشه دیگه نکنم فکر-

  نمیتونه شب خشم باند بشیم نزدیک بهش میتونیم ما...       میشه+

  میزنی؟ رو حرف این اطمینانی چه با -

  داره دوست و عاشقته واقعا یلدا اینکه به اطمینان با+

  بالا انداختم ابرومو یه
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 کرد روشن رو ماشین و زد لبخندی

 

  یلدا

  شد باز شدت با اتاق در یهو که بودم وسایلم از سری یه چیدن حال در اتاق تو

  کنم طرف نثار ابدار فحش یه و برگردم خواستم

  میشه وارد اینطوری است طویله در انگار

  شد اویزونم محیا یهو برگشتم همینکه

  میچسبوند بهم خودشو همینجوری و کرد حلقه گردنم دور دستاشو

  میشدم خفه داشتم

  دادداااااااش زن ماااایی پیش اینکه از خوشششششحالم خیلی یلداجوووونممممم وااای-

  عزیزم همینطور منم گفتم زور به و کردم حلقه کمرش دستاموودور

  میشم خفه دارم کردم فکر که داد فشارم محکمتر

  محیا_

 زن دلممممم جوووون گفت و گرفت دستامو شد جدا ازم و برداشت گردنم دور از دستاشو 

  دااداااااااااش

  دهنش تو بزنم مشت با داشتم دوست داشتم نفررررت گفتنش داداش زن این از

  ایش دارم بچه چهارتا سه داداشش از انگاری داداش زن داداش زن میگفت همچین

  دیدمت که شدم خوشحال خیلی بگم خواستم عزیزم هیچی-
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  زدم تصنعی لبخند بعد و

  داررررم باهات حرف کلی که من اتاق بریم بیا یلدایی گفت زده ذوق و داد فشار دستامو محکمتر

  یاخدا وای

  ندارم حوصله

  پاشه و ریخت اینجاام نچیدم هنوز وسایلمو من محیا..  چیزه-

  حالا بیا میچینیمشون باهم بعدا نداره اشکال+

  افتادم راه دنبالش و کردم پوفی

_______________________ 

 _!هوم_خوبه خیلی_افرین_جالب چه_اها]کلمات با فقط منم و میزد حرف داشت تمام ساعت سه

  میدادم جواب[  _ووی _ وای _ هه هه

  میکشید جیغ میشد زده جو که هم وسطاش و بود زده حرف بسکه بودم گرفته سرسام

  بود مخم رو بدجور صداش و

  میگرفتم سرگیجه داشتم دیگه اخراش این

  شدم خیره بهش خمار و زدم زورلبخندی به

 درد فک این：میگفتم ذهنم تو خودم با مدام فقط نمیفهمیدم هم حرفهاش از کلمه یه

 نگرفت؟؟؟؟؟

 

  یلداااااااااا جیییییغ-

  میزنی؟ جیغ چرا دیوونه دختره چته عه：گفتم و بالا پریدم متر ده
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 گفتم؟؟؟ چی دادی گوش اصلا+

 هاااا؟-

  میگم دیگه یبار بزار عه+

 ....  اونروز مینشست سرما پشت همیشه دانشگاه تو یک ترم همونکه بودا سارا ببین

 

 زدم نداشتم حوصله اصلا....  نه وای

  عه بزنه حرف نتونه دیگه تا دهنش اون روی میبستم چسب یه میخواست دلم

 ارچیک و بوده کی سارا بود نیومده یادم هنوز منم و میگفت برام کامل جزییات با داشت همینطور

 ! کرده

  دیگه میکشید تیر سرم

  شد اتاق وارد مهیاد و شد باز اتاقش در همونموقع

  بده خیرررررت خدااا واای

 دخترا؟ ساعته سه اینجا میکنین چیکار-

  باهم میزنیم گپ：محیا

 بونهز شیرین خیلی جون محیا ماشالا اره گفتم و کردم حفظش رو بود لبم روی که مصنوعی لبخند

  بزنه گپ باهااش صبح تا داره دوست ادم

  مررررسی واقعا؟ عزیزم وای：محیا

  میزنیم گپ هم با صبح تا نباشی تنها میخوابم پیشت میام پس امشب راستی

  ماسید لبم روی لبخند
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 شاید خانومم بسه کردی زبونی شیرین همینقدر گفت و خندید مهیاد که کردم نگاهش منگ و

   کنه استراحت بخواد شب

 ها؟؟؟：گفت و من سمت کرد رو

  همینطوره دقیقا اره اره-

  دیگه شب یه پس باشه عه：گفت محیا

  دیگه شب یه اره：گفتم و بوسیدمش

  عزیزم فعلا

  شدم خودم اتاق وارد و بیرون رفتم اتاق از

  انداختم تخت روی خودمو و بستم رو در

  شدم راحت....  خدایا وای گفتم زیرلب و کردم پوفی

  سرم ای

  شد وارد مهیاد و شد باز اتاقم در همونموقع

  بزنن در نیستن بلد کنم فکر خانوادگی کلا

  پریدم سرجام از

 ولا میشین محترم خانم یه اتاق وارد وقتی ندادن یاد بهتون گفتم اخم با و نشستم تخت روی و

  بزنین؟ در

  دادن یاد اوهوم -

  شما از اینم خواهرتون از اون مشخصه کاملا بله+
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 توورو سراغ ثریا از و مامانت ی خونه در دم رفته شاهین امروز：گفت و ایستاد روم روبه اومد

  گرفته

 

  حالا؟ داشت ربطی چه

  کردم تحلیل ذهنم تو حرفشو

 نک سعی بعد به این از دنبالته شاهین گفت که کردم نگاه بهش تعجب با و اومدم خودم به یهو

 میبرمت خودم بری خواستی هم جایی بری بیرون کمتر

 

  نگفتم چیزی و دادم تکون سری

  میزنه حرفهارو این خودم بخاطر میدونستم

 بیرون رفت

  اوردم در کیفم توی از ای برگه و نشستم بود اتاق داخل که تحریری میز پشت رفتم

  کشیدن به کردم شروع سالها از پس و برداشتم مدادمو

  بود ذهنم توی که اونچه کشیدن

 شده قایم زیبایی نقاب پشت که کشیدم رو ای چهره

  مهربون ولی ترسناک ی چهره

  ازار بی_ خطرناک

  خونسرد _ عصبی

  بگیره ازم دنیامو میشد موجب باطنش و واقعی ی چهره ولی   بود دنیا من برای که مردی نقاب
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  کشیدم رو شاهین صورت

  بود شده اش شبیه چقدر نمیدونم

 عمر اخر تا میبین رو نفر یه ی چهره که باری اخرین همیشه گفت بهمون اخر روز معلممون یادمه

 هنذ تو هم از خوشی یاد تا بزنیم لبخند بهم اخر روز کنید سعی پس میمونه ذهنتون تو همونجور

  باشیم داشته همدیگه

  داد تکون جلوم تهدید علامت به رو دستش دیدم رو شاهین که باری اخرین

  بود عصبی اش چهره

 چ کشیدم رو چهره همون منم

  سرد و عصبی مرد یه ی چهره

  میشد من شدن گرم موجب هم وجودش سرمای حتی که مردی

  کردم پنهانش چمدونم داخل و گذاشتمش کاور داخل و داشتم برش  شد که تمام         

  شام ی واسه کرد صدام محیا

  بیرون رفتم و شستم دستهامو

 .  خوابیدم و گفتم بخیر شب شامم اتمام از بعد و نشستم شام میز سر

__________________________ 

  شاهین

 .  بودم عصبانی

 هیادم اون که بقبولونم خودم به نمیتونستم بازم ولی امنه جاش مهیاد پیش میدونستم بااینکه

  بشه شوهرش قراره عوضی
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  داره دوستش مهیاد

  خوشبخته اون کنار هم یلدا و

 ....  ولی

  کنم قبول نمیتونم نه

  کنم دور مهیاد از رو یلدا میخواستم من

 ... حالا اما

  شدن اب بر نقش هام نقشه ی همه

  بکنم کاری یه باید

 'چیکار اخه اما                 

  شد نزدیک بهش نمیشه اونه پیش وقتی تا

  گرفتم دستام حصار تو سرمو و کردم پوفی

  بود گرفته درد سرم بودم کرده اشفته فکرهای بسکه ظهر  از

  کشیدم دراز و تختم روی رفتم

  کردم حس بدی سوزش گزاشتم هم روی هامو چشم همینکه

  بودم نخوابیده درست تاحالا دیشب از میسوختن چشمهام

  بخوابم راحت  و  نکنم فکر دیگه هیچی به کردم سعی

________________________ 

  عماد
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  میشد بیشتر هرلحظه دردم

  تخت روی خوابوند منو و رفتیم اتاقم به علی کمک با رسیدیم همینکه

  بیارم دکتر میرم کن تحمل عماد：علی

  رفت اونم و دادم رو جوابش سختی به

 میدادم؟؟؟ خبر میلاد و شاهین به چطوری حالا

  نگرانن خیلی الان حتما

        ____________________ 

  کل دانای

 ×شب خشم باند اعضای×

  لعنتیییییییییییی زد داد و میزش روی کوبید محکم مشت با

  دختر اون گرفتن واسه هست راهی یه حتما باشین اروم رییس-

  هنیومد در خونه اون توی از اس هفته یک  که الانم تا.... نفوذکنیم نمیتونیم که خونه داخل به+

  هاااااااااااااااااا؟ انداخت گیرش میشه چطور

 ......  اینکه یا شد خالی خونشون که بار یه بالاخره باشیمشون داشته نظر زیر همچنان باید-

  بکن اینکارهارو خودت+

  باشه اینجا دیگه ی هفته یک از کمتر میخوام

 نمیخوام هم لعنتتی شاهین اون...باشه اینجااااااا میخوااااام چطوریییی نییییست مهم براااام

  فهمیدیییی؟ برسه بهش دستش

  میشه اطاعت رییس چشم-
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 .   بیرون برو+

 

  بیاره بدست رو یلدا شده که طوری هر میخواست و بود عصبی

 ....   کیه دختر اون که نبود مهم براش

  بندازه گیرش میخواست فقط

  بده انجام رو هرکاری میتونست مطمعنا بود اون دست تو یلدا که زمانی تا

  ایران اومد یلدا بخاطر اون

 بیاره بدستش باید

   باااااید 

 _________________________ 

 

  یلدا

  میگزره اینجا حظورم از هفته یک

  میکنیم صحبت محیا با هرشب

  باهاش کردن صحبت از نمیشم خسته دیگه البته

  مختلف موضوعات توی میکنیم نظر تبادل باهم و میزنم حرف خودمم چون

  سرنره ام حوصله روزا حداقل میشه باعث این و

  شده تنگ شاهین برای دلم
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  میکنم هواشو وقتا بعضی چرا نمیدونم ولی است احمقانه

 میرم شهب کاسته دلتنگیم از یخورده اینکه واسه انلاینه میبینم و میکنم روشن تلگراممو وقتی

  میکنم تایپ براش و اش صفحه توی

  یکنمم پاک همشو بعد و مینویسم میوفته که هایی اتفاق دلتنگیامو تموم از و میکنم تایپ انقدر

 [یخورده فقط] بشم تر اروم یخورده میشه باعث این

 حیام یهو  که میکردم نگاه بودم کشیده شاهین از که رو نقاشی داشتم و بودم نشسته اتاقم تو

  شد اتاقم وارد

  نبینه محیا که  کردم قایم سرم پشت نقاشیو

  بود؟ چی اون پرسید و کرد نگاهم موشکافانه و جلو اومد

 کدوم؟؟؟ ی...چ-

  کردی قایم سرت پشت همونکه+

 بزنی در اتاق به شدنت وارد  از قبل نگرفتی یاد هنوز تو محیا-

  بابا بیخیال گفت و نشست تخت روی

  کنم قایمش میکردم سعی بودم گرفته رو نقاشی که که دستم به افتاد چشمش

  کرد نگاه چشمهام توی و کرد ریز چشمهاشو

 !هوم؟چیه-

  کشید دستم توی از رو نقاشی و سمتم برداشت خیز حرکت یه توی یهویی

  میکنی چیکار دیوااانه-

  وایسا وایسا گفت و اونطرف دوید که بگیرم دستش از رو نقاشی که سمتش پریدم
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  من به بده محیا عه-

  کرد نگاه رو عکس بعد و ببینم نیا گفت و گرفت جلوم دستشو

  اشناست پسره چقدراین اوممم-

 کشیدیش؟ خودت

 ...... محیاااا+

 ...   نیست که مهیاد داداش ببینم بزار-

  فامیلاتونه؟ از

  منننن بهه بدش+

  فهمیددمممممممممم گفت و کرد فکر بیشتر کمی

  رفت ابروم خدایا وای

  درسته؟ سابقته نامزد عکس این+

  سابقشه نامزد فکر تو و نامزده من داداش با که بیشعوریه دختر چه میگه حالا هوف

  که میره چی؟ابروم بگه باباش یا مامان به اگه

  کنم چیکار وای

 ...  بگم چی

  نگفتم چیزی دادموو قورت دهنمو اب

  هنوز؟؟ داری دوستش گفت و دستم دادش و نشست پیشم اومد
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 نباش نگران گفت و زد چشمکی و بازوم به زد مشت با که کردم نگاهش شده درشت چشمهایی با

  نمیگم چیزی مهیاد داداش به

  داری دوسش پس گفت که پایین انداختم سرمو

 

 

  باشه خبردار بهش حسم این از کسی نمیخواستم ولی داشتم دوست رو شاهین من

  نمیکنم فکر بهش اصلا یااینکه متنفرم ازش کنن فکر دارم دوست

  چرا نمیدونم

  دارم حسی شاهین به هنوزم کنن فکر بقیه ندارم دوست اصلا ولی

  حرفیه چه این گفتم و کردم بهش شدیدی اخم

  نه که معلومه

  بگی نیستی بلد که دروغم：گفت و خندید

 گفتم؟؟؟؟ دروغ فهمیدی کجا از-

  نداره همخونی اصلا میگی که چیزی با چشمهات چون گفت و کرد لوچ چشمهاشو

  بابا شو خفه-

 نقاشیشو چرا ها؟ میزدی دید رو عکسش این داشتی چرا نداری دوسش که گیریم اصلا باشه+

 کشیدی؟

 شبه چشمم بیرون میریختم رو چمدونم وسایل داشتم بعدشم بودم کشیده قبلا اینو که اولا-

  دور بندازمش که اوردم درش خورد
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  اینطور که گفت و انداخت بالا ابروهاشو

  اشغال سطل تو انداختش و کرد مچاله رو بودم کشیده که نقاشی و شد بلند

  میکنیییییییییی چیکاااار هووووی： زدم داد

 .چته؟ دیگه انداختمش من خب بندازیش نمیخواستی مگه-

  میکشیدم عصبی های نفس

  دهنش تو برم پا جفت میخواست دلم

 .....  که حیف

  بگم رفت یادم راستی إ：محیا

 چیو؟-

  داشتم چیکارت اینکه+

  بگو-

  عممه پسر نامزدی فردا پس یلدا وااااااای：گفت و بهم کوبید دستهاشو

  بسلامتی-

  بخریم لباس بریم باید کوفتتت+

 بریممم؟؟؟؟؟-

  بیای نمیخوای تو مگه دیگه اره+

  بیام؟ من توعه عمه پسر عروسی-
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 باید شوهرته عمه پسر نامزدی ها داداشمی زن ناسلامتی مایی ی خانواده جزو الان توام شو خفه+

  بیای

  میکرد استفاده داداش زن و شوهر کلمات از وقتی میومد بدم چقد

  برین خودتون ندارم حوصله من：گفتم و نیارم خودم روی به کردم سعی

  ببینن عروسمونو میخوان اوردیم عروس ما میدوونن همه الان سرتا تو میزنم یلدا-

  

  عه نببینن میخوام

  عروستونو میبینن عروسیمون مجلس تو+

  نمیشم تو حریف که من-

  بیرون رفت و داد تکون سری کلافه

  شد اتاقم وارد زدن در از بعد مهیاد ساعت نیم از بعد و

  نرسه بهت دستم محیا هی

  عممه پسر نامزدی که میدونی گفت و نشست کامپیوتر صندلی روی

  بله-

  میشی محسوب من زن حاضر درحال تو چون بیای باید پس+

  سوری اونم میشم محسوب نامزدتون-

  یادن پیش مشکلی خورد بهم و شد تموم صیغه که بعد که نبینن منو فامیلاتون که بهتره پس

  نمیاد پیش مشکلی+
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  بشم معرفی کسی به خانواده این عروس بعنوان نمیخوام من هرحاال به-

 !نمیدونی خودت حد در مارو ی خانواده!چرا+

 حدیثی و حرف دیگه دوروز نمیخوام..  محترمن خیلی من برای شما ی خانواده حقیقی اقای-

 ....  یا رفت ماه سه از بعد عروسشون بگن که باشه خانوادتون یا ووشما خودم سر پشت

  میگم چی که میفهمین

 ! داره اشکالی مگه..  بگن خب -

 "!بیاد بوجود مشکل ممکنه شما برای ولی نه من برای+

  ندارم موضوع بااین مشکلی منم!  منه برای بیاد بوجود مشکل قراره اگه خب-

 

 میگم یچی این میگم هرچی من خدا وای

 

 .. ندارم حوصله هم اصلا و مهمونی این بیام ندارم دوست اصلا+

  میگین؟ همینو مامانمم به-

  این از اینم محیا از اون میارن اشونو گنده میرن هی نمیرسه بهم زورشون اینا بابا ای

  نمیام مهمونی این به من کنین راضی مادرتونو خودتون حقیقی اقای-

  بمونی خونه تو تنها که هم نمیتونی+

 دوستام از یکی ی خونه میرم رو تایم اون دارین شک من به شما اگه اما.. من برای نداره اشکالی-

 ...  یا

  شین تنها شما منتظرن اونا نمیکنید درک چرا بابا ای چیه شک+
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  دیگه یکی ی خونه چه اینجا چه

 کنین؟ راضیم که میزنین رو حرف این-

 

 میکنی فکر تو که اونقدری موضوع این یلدا! خبره چه ورت و در بفهمی که میزنم رو حرف این+

 ! نیست ساده

 نجات تورو بود اومده اونیکه اونشب نمیدونیم حتی و سمتت اومده شاهین چرا نمیدونیم ماهنوز

 ! بوده کی بده

  شد چهارتا چشمهام

 ..... اونشب که میدونین کجا از شما-

  بودم اونجا+

  چییییییییییییییی-

  بود بهت حواسم مدت این بدون فقط طولانیه اش قضیه+

 بعق منم و اومد دیگه ینفر بدم نجاتت بیام خواستم تا ببرت میخواست شاهین که هم اونموقع

  کشیدم

 ودتخ خداروشکر که کجاست مقصدش ببینم کنم دنبالتون خواستم ببرتت میخواست که شاهین

  نرفتی باهاش و برگشتی

 علامت کلی و بودن دنبالت هم غریبه نفر یه و شاهین بودم مراقبت من که مدتی این درضمن

 داره وجود اتفاق این توی سوال

  میشد بیشتر تعجبم حرفهاش شنیدن با هرلحظه

 !  بوده مراقبم مدت همه این یعنی
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  داد ادامه که نگفتم چیزی و پایین انداختم سرمو

 مدت این توی هواتو خیلی من بگم اینکه یا کنی دین احساس بهم نسبت که نمیگم رو اینا-

 بفهمی اینکه بدون مدت این چیزهایی چه و میگزره چی دورت بفهمی که گفتم رو اینا داشتم

  داشته وجود

  نمیشه درست هیچی من با کردن لج با یلدا

 یا رونبی بری خونه از فقط میدن کشیک که هستن چندنفری مطمعنم صبح تا شب اینجا که الانم

  بشی تنها

  خودته با تصمیم دیگه حالا

 

  بودم تعقیب تحت من مدت همه این یعنی

  دارن نقشه برام خیلیا ازاینکه غافل میرفتم اونطرف و اینطرف خودم واسه چقدررراحت

 من؟ چرا چرا؟ اما

  دیدمش اونشب که کسی اون! بود چی هدفش ؟ سمتم بیاد باید شاهین چرا! نکردم کاری منکه

  رو اش چهره بودم ندیده هیچوقت مطمعنم ولی برام میزد اشنا چقدر

  داد نجاتم اومد چی واسه اون

  باهاش نرم که میگفت و میکرد نگاهم ملتمسانه اونقدر شاهین چرا

  چراااااااا چرا چرا

  بود بد وحالم بود گرفته درد جواب بی های چرا همه این هجوم از سرم

  دادم مالش سرمو کمی و کشیدم دراز تختم روی
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 .... میکنن فکرمودرگیر که چیزایی به فکررنکنم دیگه تا بستم چشمهامو

 

  است دوشنبه امروز

  بپوشم رو هام قبلی لباس همون از یکی گرفتم تصمیم بخرم جدید لباس تا نرفتم

 ندادم محیا غرهای به هم اهمیتی و

  بود رنگ مشکی و میرسید هام رون روی تا بلندیش که پیرهن یه

  میشد دار چین دامنش پایین به  کمر از و بود  تنگ کمرم تا

  میکرد بیشتر رو جذابیتش و بود شده کار زیبایی به اش بالاتنه بخش

  بود شیکی ولی ساده لباس کل در

  پوشیدم هم رو بلندم پاشنه رنگ مشکی های کفش

  کرد ارایشم محیا

 به موهامو و زد قرمز رژ لبهامو   و رنگ مشکی ی سایه چشمهامو پشت و کشید برام چشم خط

 کرد رها هام شونه روی دار موج حالت

  شدی عالی یلدا وای-

  گلی مرسی+

  شدی خوشگلتر خودت

 جدی؟ وای-

  عزیزم اره+
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********************* 

  کردم نگاه اطرافم به متعجب شدیم که تالار وارد

  بود شده تزیین زیبایی به تالار و بودن اونجا زیادی جمعیت

 !!دیگه میکنن چیکار عروسی برای دیدن تدارک انقدر ساده نامزدی مجلس یه برای

  شدم قدم هم محیا با و زدم لبخندی

   احوالپرسی برای رفتن هم حقیقی اقای و خانم و نشستیم میز یه سر

  بگی تبریک و کنی سلام اینا عمه به بیای نمیخوای：گفت محیا روبه و ما سمت اومد مهیاد

  میام الان چرا-

  بیا یلدا گفت و گرفت دستمو

  بود هم قدی ی  اینه یه و بود سالن جاهای ی بقیه از تر خلوت که قسمتی سمت کشوندم

 دیگه؟ خوبم：گفت من به رو بعد و کرد درست رو خودش اینه جلوی

 عالی اره-

 مطمعنی؟+

  بریم بیا بابا اره-

  خب خیلی+

  اقوامشون پیش رفتیم باهم سه هر و مهیاد سمت رفتیم و گرفتیم همو دست

 از دبع سمتمونو اومد داماد مادر و باشه باید خانم عمه زیاد احتمال که ساله پنجاه تقریبا خانم یه

   باشی مهیاد زن باید تو عزیزم وای گفت و من سمت اومد مهیاد و محیا کشیدن اغوش به
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 ام ی خانواده به عزیزم گفت و کرد بغلم محکم که  پایین انداختم سرمو و زدم مصنوعی لبخند

   حقیقی خاندان عروس...  اومدی خوش

  هههه حقیقی خاندان عروس اوووو

  هعی

  اقوام ی بقیه با احوالپرسی از بعد و داد فشارم اغوشش توی کمی

  داماد و عروس سمت رفتیم سر اخر

  کرد برخورد باهامون گرمی با[ رامید] اسمش فهمیدم که عمشون پسر

 بود خوب هم عروس

  نشستیم و میز یه سمت رفتیم بالاخره

  میای؟ برقصم  میرم من یلدا گفت بهم رو محیا

  میام منم بعد برو تو فعلا نه گفتم همین واسه نداشتم حوصله اصلا

  فعلا پس باش-

  بودم نشسته میز پشت تنها من حالا و رفت

 بود رامید با صحبت حال در همچنان هم,مهیاد

 

  میکردم نگاهش داشتم دور از

  بود شده تیپ خوش خیلی امشب

  و مشکی تک کت با کتونی پررنگ طوسی شلوار
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  داشت خاصی هماهنگی چشمهاش با که رنگ خاکستری پیرهن و مشکی کالج کفشهای

  شدیم چشم تو چشم باهم و برگشت یکدفعه که بودم تماشاش محو همینطور

  کردم خوردن شیرینی مشغول خودمو و انداختم پایین سرمو سریع

  دادم نشون بیخیال خودمو ولی میشه نزدیک بهم داره که کردم حس

  نشست من کناری صندلی روی و میز سر رسید

 !شدی خوشگل -

  گلوم بگیره بود نزدیک بودم خورده که شیرینی

 خوبی؟：گفت که و کردم سرفه تک چندتا

  اره اره-

 ...   میشه...  فقط+ 

 چی؟ گفتم و کردم نگاه بهش

 ....  چیزه... خب ام+

  نمیتونست ولی بگه میخواست چیزی یه

 ... خب بگین-

  گرفت جلوم دستمال یه و داد تکون کلافگی روی از سری بلافاصله  و کرد لبهام به ای اشاره

  گرفتم دستش از و دستمال متعجب

  کردم تر کمرنگ رو رژم کمی و کشیدم لبهام روی و

  مرسی گفت و کرد بهم نگاهی لبخند با
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  کردم اونطرف سرمو و زدم لبخندی نیمچه

  میرقصید دیگه دختر یه با داشت که محیا به خورد چشمم

  کرده رقصیدن هوای دلم چقدر که وای

 سال؟؟؟ چند از بعد

  نرقصیدم که میشه وقتی خیلی کنم فکر

  باشه رفته یادم کلا میکردم حس و        

 وخودم و برم منم که میشدم تحریک میدیدم رقصیدنش تو رو محیا شوق و شور اونهمه وقتی ولی

  بزنم محک

  بریم؟ گفت و بهم زد شدم خیره بهشون چطوری دید که مهیاد

 چی؟؟؟؟-

  برقصیم؟：گفت و کرد رقص پیست به ای اشاره

  کردم نگاه چشمهاش تو مات همینجور

  نه یا اره بگم نمیدونستم

  برقصم اون با سال چند از بعد حالا و نرقصیدم وقته خیلی من

  بره ابروم بدم سوتی میترسم

  نیستم بلد...  اخه...  چیزه+

  برقصه؟ نباشه بلد دختر یه میشه مگه میگی دروغ：گفت و زد لبخندی

 ! میشه! اره-
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  راحتی هرجور باشه هوف+

  شدم خیره محیا به دوباره

  بودم تنها من دوباره حالا و رفت و شد بلند چنددقیقه از بعد,مهیاد

  دارم حسی یه حالا تا مجلس اول از چرا نمیدونم

  ترس حس یه

  اضطراب

  استرس

 ....  هستن دنبالم جا همه اونا میگفت که بود مهیاد اونشب های حرف بخاطر شاید

  باشه؟ اینجا هم یکیشون الان میتونه یعنی

  کردن شدن سرد به شروع دستام فکر بااین

  نزنه سرم به ها فکر این از دیگه تا کشیدم عمیقی نفس و بستم چشمهامو

  نشست صندلی روی و   سمتم اومد عمیقی لبخند با محیا همونموقع

  خانوم نباشی خسته-

  باشی سلامت+

  تاحالا؟ اونوقت از انصافا نشدی خسته-

 ,رقصیدم کم  تازه نه+

  برقص برو میکنی چیکار اینجا الان پس دیوونه ههه-
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 خمز یموقع تو امثال برای کردم خالی و پیست فعلا درضمن  برم بعد و کنم تازه نفس یه اومدم+

   نشستی ساعته یه نگیری بستر

  گرفتش هوا تو که کردم پرت سمتش به رو سیبی

  میگیرم ندید اینو  گفت و خندید 

  برقصیم بریم پاشو حالاام

  کردم قبول معطلی بدون

  بودم کرده رقصیدن حوس خیلی واقعا

  پیست سمت رفتیم و گرفتم دستشو خوشحالی با

 چیزایی یه هنوز نه فهمیدم من و رقصیدن به کردیم شروع هم محیا و من شد شروع که اهنگ

  بلدم

   میخندیدیم و اوردیم می در بازی مسخرره هم با بودیم شده خسته دیگه که اخراش

 داره و بهم زده زل همینطوری مهیاد دیدم که برگشتم یلحظه میخندیدم داشتم که همینطور

   میکنه نگاهم

  بشینیم بریم محیا دیگه بسه گفتم و کردم اهومی

  بیام منم تا برو تو-

  میز سمت رفتم همینکه

  گردوند برم گرفتو دستمو سر پشت از

  بودیم هم چشم تو چشم و بودم گرفته قرار روش روبه دقیقه حالا

 ها؟ برقصی نیستی بلد که-
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  رفته یادم کردم فکر بودم نرقصیده بود وقت خیلی نکه نه ام+

  اها：گفت و انداخت بالا ابرویی

 پیست سمت کشید دستمو بعد بلافاصله و

 

  شاهین فکر تو میرفتم ناخوداگاه میرقصیدم باهاش وقتی

 ! میشد چی بود مهیاد جای به الان اون اگه

 دستمو چون شد ناراحتیم ی متوجه هم مهیاد کنم فکر و بست نقش لبم روی تلخی لبخند      

  نشستیم روشون و ها صندلی سمت رفتیم بعد و مرسی گفت و گرفت

  بودین عااالی گفت و زد دست برامون محکم دیدمون تا محیا

 شوخواهر به شد خیره لبخند با مهیاد اما نگفتم چیزی و داشتم نگه خودمو ولی بود گرفته خندم

  خواهری داری فدایی گفت

  بود رفته سر حوصلم منم میرفتن هم ی صدقه قربون همینطور داشتن

  ها دستشویی سمت رفتم شدمو بلند

  بودن تالار از بیرون که

  رفتم بیرون تالار ورودی در از

  داشت قرار سالن ته هم بهداشتی سرویس بودو روم به رو بزرگی سالن

  سمتش رفتم

  شستم دستهامو کمی اینه توی خودم ی چهره به کردن نگاه یخورده از بعد و

  میزدم حرف باخودم اینه توی بودم دستهام شستم درحال که همینطور
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  بودم اونجا که میشد ای دقیقه ده کنم فکر

 ....... یکدفعه که

_____________________ 

  مهیاد

  دارم دلشوره انقدر چرا نمیدونم میزنه مشکوک خیلی اینجا چیزی یه

  بهداشتی سرویس سمت میره که گفت و شد بلند یلدا بودم محیا با زدن حرف گرم که همینطور

  دادم ادامه محیا با صحبتم به و ندادم اهمیت زیاد اولش

  کردم احساسی یه یهویی اما

  میکنه دنبال رو یلدا نفر یه کردم حس

  انداختم یلدا به نگاهی

  بیرون رفت و کرد باز رو ورودی در

 ....  نه یا بیرون میره یلدا بعد کسی که بود در به من حواس اما میکرد صحبت محیا

 الح مهیاد اقا به به  گفت و شونم روی زد نفر یه یهو که میکردم نگاه رو سمت اون داشتم متفکر

  شماااا

  شدم سمیر چشم تو چشم که کیه بیینم برگشتم

  بود رامید و من دبیرستان دوران مشترک دوستای از یکی سمیر

  شدم زده شوک دیدمش وقتی چندسال از بعد

 پسررررر کجاااایی گفتم کردموو بغلش محکم و شدم بلند

  خوبه حاالت
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 شدی سرگرد جناب شنیدم چخبر تو سلامتی دادا فدااات-

 چیشد؟ بشی برق مهندس میخواستی اونموقع چی تو اره+  

  میخونم پزشکی مهندسی نه برق ولی شدم که مهندس-

  باشی موفق گفتم و شونش رو زدم

  بدبخت ی دختره این کو حالا میگممم تبریک کردی نامزدم شنیدم..  قربانت-

  نبود یلدا به حواسم اصلا وااای

  نیومده هنوز چرا اصلا میگزره چنددقیقه الان

   در سمت دویدم دو به برگشتموو و کردم جدا رو بود سمیر دست توی که دستم

 کن کمک خودت خدایا یاعلی

 

  یلدا

  بود باریکی نسبتا راهروی توی که بهداشتی های سرویس از یکی سمت به داشتم

  یکدفعه که میرفتم

 با  و گرفت دهنم جلوی دستشو بدم نشون العملی عکس خواستم تا و شد ظاهر سرم پشت نفر یه

  داشت نگهم اش دیگه دست

  میکردم سکته داشتم ترس از

  بود کی این

  نمیاد در ازت صدا：گفت         
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  اشنایی صدای چه

  گردوند برم و برداشت دهنم روی از رو دستش اروم    

  بود سرش توی هم رنگی مشکی کلاه و بود شده پوشیده بینیش تاروی

  بودن دیدن قابل چشمهاش فقط

   میکرد نگاهم همینطور اونم شدم خیره چشمهاش توی دلهره با چندلحظه      

  کنم چیکار باید نمیدونستم

  بودن اشنا من برای چشمها اون

  بدم نشون العملی عکس بخام که بودم نیومده خودم به هنوز و بودم شوک تو

  بودن یخ یخ دستهام

  میلرزیدم خودم به ترس از و

 تربیش ترسم هرلحظه و نبودم موفق انگار ولی نیارم بوجود ام چهره توی ترس از اثاری کردم سعی

  خوند حتی چشمهام توی از میشد اینو و میشد

 ....  منم..   یلدا باش اروم گفت و گرفت دستهامو فرد همون

  برداشت رو بود بسته دهنش روی که ای پارچه  وبعد

  زد ای جرقه قلبم عمق اش چهره دیدن با

  ندادم اهمیتی ولی

  دادم گوش بهته رسوندن اسیب دنبال فقط اون میگفت که مغزم حرف به و

  باشم مسلط خودم به نمیتونستم      هنوزم اما بود شده کمتر ترسم شاهین دیدن با
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  میکردم نگاهش متعجب

  بردارم کردنش نگاه از دست نداشتم دوست انگار

  بریم باید گفت و اومد خودش به من از زودتر اون ولی

  

  گرفت فرا وجودمو کل ترس دوباره حرفش بااین

  کنم چیکار باید نمیدونستم

  خورد شاهین سر پشت به چشمم یکدفعه که

  دیدم سایه یه کردم حس

  میکردم نگاه رو شاهین سر پشت مشکوک که همونطور

  کرد نگاه رو سرش پشت و برگشت متعجب اونم

  شد اینجا نفر یه حضور ی متوجه اونم انگار

  نمیکردم اشتباه پس

  میکردم نگاه سمت اون به و بودیم ایستاده هردومون

  ایییینجااایی,یلدااااا：گفت صدایی اینکه تا

  کردم نگاه شاهین به و دادم قورت دهنمو اب

  بود مهیاد صدای این

  نه یا اینجاست شاهین که بگم باید نمیدونستم

  نه یا میدادم جوابشو باید
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  ببینه وومارو راهرو به برسه بود نزدیک و میشد بیشتر هرلحظه پاهاش صدای

  نگم چیزی و بمونم ساکت که گرفتم تصمیم

 سرجاش  من دیدن با مهیاد همونموقع که کشیدم عمیقی نفس و بستم چشمهامو فقط

  یلدا：ایستادوگفت

  دادم تکون سرمو چندبار

  میزنه صدا منو داره چرا شاهین بگه باید الان وا

 ...!!!!  دستگیررکنه رو شاهین بره باید الان

 ...   شاهین

  کووو شاهین

  نبود اما کردم نگاه رو ورم و دور چندبار

  ؟؟؟؟ باشه رفته میتونه کجا چنددقیقه همین توی

 ؟ میگردی چیزی دنبال گفت متعجب مهیاد

  بود داخلش شاهین و بود باز نیمه که ها دستشویی از یکی در یه خورد چشمم یهویی

 ...  نه یا مهیاد به بگم نمیدونستم

  نشدددددده.... چیزی....چ...  نه نه گفتم و دادم تکون سرمو چندبار

  خوبه؟ حالت-

  خوبم ه______  ار+

  جلوتر رفتم چندقدم
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  کشید اغوش به منو حرکت یه توی و سمتم اومد  سریع و کشید عمیقی نفس

  بودم شده شوکزده حرکتش از

  شاهین خدا وای

 ...   میبینه داره اونم یعنی

  هه نیست مهم اونکه ی واسه ولی

  کشیدم خجالت خودم ولی نداره اهمیتی اون برای میدونستم بااینکه

  عقب رفتم قدم یه و کردم جدا مهیاد از خودمو سریع

  کردی؟ یخ انقدر چرا یلدا گفت و دستش توی گرفت دستامو

  نیست چیزی هیچی+

    ؟ بوده اینجا کسی-

 ... مثلا کی...  ام! هاا+

 ... نمیدونم-

!!!!!!!!!!!!!+ 

  باشم ساکت که داد علامت بهم و کنار زد منو بعد و کرد نگاه رو اطرافش متفکر

  کرد باز هارو در یکی یکی بعد و

  بود کرده شک

  میکرد شک بود هرکیم که بود طوری موقعیت
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 پلیسه که مهیاد به برسه چه

  بندازه گیرش یا ببینه رو شاهین نداشتم دوست چرا نمیدونم

 ..    که نداشتم دوست ولی بود دیوونگی محض

  اول در

  دوم در

  سوم در

  چهارم در

..... 

  کنم چیکار باید نمیدونستم منم و میشد نزدیک شاهین به کم کم داشت

 ...  پنجم در

  ششم در

  آخــــــــــــر در

 .... کنه باز رو اخر در پاش با خواست همینکه

 

  خداااا وااااااااای： زدم داد

 گرفتم دستهام تو سرمو و شدم دولا کمی و

  برگشت یهو

  ؟؟خووووبیییی!تووو چیشدی یلداااا：گفت و ایستاد پیشم اومد ترس با و سمتم
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  سررم ای خدا سرم-

  ببینمت+

  خدااا وای درد از میترکه داره سرم-

   ببینم بیا یهوو شد چت اخه+

  صورتت توی بزن گفت و کرد باز رو اب شیر

  میرفت ارایشم کل که اینجوری

  میشدم ضایع

  بریم بیا نیست نیازی گفتم دادموو مالش سرمو کمی

  خوبی؟ مطمعنی-

  بیا اره+

  کن صبر-

  بیاااااا مهیاد گفتم که در همون سمت بره خواست

  شد خیره در به شده ریز چشمهای با

  کشیدم و گرفتم دستشو

  شدیم سالن وارد باهم و

 .  بریم بیا نیست صلاح موندنت میزنه مشکوک اینجا چیزی یه یلدا-

  خب خیلی+

  شدم رفتن ی اماده رفتمو
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  شدیم جیم سریع بفهمن بقیه و محیا اینکه بدون

  بریم زودتر میخوایم چرا که میدادیم توضیح ساعت سه باید اونطوری چون

  کرد پلی رو ملایمی اهنگ مهیاد شدیم که ماشین سوار

  بود شده تاریک تقریبا دیگه هوا

  دادم؟ نجاتش چرا گفتم خودم با و شدم خیره بیرون به

  نگفتم؟ مهیاد به چیزی چرا

 ...  من گیرانداختن واسه تلاش در اون درحالیکه کنم کمکش کردم سعی چرا

  بگزرم ازش نمیتونم چرا

 ...   کنه عاشقم تونست بودناش سرد  تمام با که مدت این توی کرد چیکار باهام

 ...  عادته نوعی نیست عشق شایدم! عاشق

  کنم ترکش باید که

 دیگه انداخت می گیرش مهیاد امشب اگه غلط چی درسته چی نمیدونم دیگه...  چی امشبم کار

  نداشتیم شاهین بابت نگرانی

  بدم نجاتش کردم سعی دوباره چرا پس

  کردم رو پشتیبانیش دوباره چرا

........ .  شدم موفق که باشم خوشحال یااینکه کنم لعنت خودمو کردم که کاری از باید نمیدونستم

    ...... 

  ببینم رو مهیاد ی چهره تا برگردوندم سرمو

  خیابون به بود شده خیره اخم با
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 .. عصبیه یخوورده که فهمید میشد

  خونه رسیدیم چنددقیقه از,بعد

  شدم خونه وارد سرش پشت منم و کرد باز رو در و شد پیاده حرفی بدون

  شستن  رو صورتم  راحتی لباس با لباسهام تعویض از بعد  و رفتم اتاقم سمت به

  کردم بغل زانوهامو و تخت روی نشستم

  کردم فکر امشبم کارهای به و شدم خیره روم روبه دیوار به و گزاشتم زانوهام روی سرمو

  بود شده تنگ شاهین برای دلم چندوقت این چقدر افتاد یادم یهویی

  بست نقش لبم روی لبخندی فکر بااین

  خودم حال و حس تو رفتم دوباره و کردم جمعش سریع اما

  اونطرف و اینطرف میچرخوندم هامو چشم که همینطور

  خورد ام زباله سطل به چشمم

  داخلش بود افتاده مچاله بودم کشیده شاهین از که نقاشی که

  کردم صافش و اوردم در رو نقاشی و سمتش برداشتم خیز

  دادی باد بر زحمتمو چطوری ببین  محیا بهت لعنت عه

 داخل بعد و کنم صافش میشه که تاجایی کردم سعی ولی بود روش چروک یخورده هم هنوزم

  گزاشتمش چمدونم

  بود شده جالب و خاص خیلی اش چهره امشب

  بدمش ندیده اینشکلی هیچوقت
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  کنم طراحی رو صورتش نقش ه دوبار گرفتم تصمیم    

 کشیدم تصویر به کاغذ روی رو بود ذهنم توی که ای چهره و نشستم ام مطالعه میز پشت پس 

 

  شاهین#

  روندم خونه سمت به و شدم خارج تالار از منم شدنشون خارج محض به

  داد نجاتم و نگفت چیزی هم باز یلدا

  داره دوستم واقعا اون

  میگفت درست میلاد

  کنم حساب انداختنش گیر برای بهم کمکش روی میتونم پس

 اندنترس محض فقط و نیوردم سرش بلایی کرد رو پشتیبانیم چندبار و نگفت چیزی چون شاید

 ..... شایدم بدزدمش راد و مهیاد

     لعنتی مهیاد اون ولی

  رو محل بی خروس کنم خفش امشب میخواست دلم اشغاال

  شرف بی کنن گریه حالت به اسمون مرغای که میکنم باهات کاری مهیاد هی      

_____________________ 

  یلدا

  انداختم بهش نگاهی شد تموم که نقاشیم

  بود شده شبیهش تقریبا

  میکرد تر جذاب رو اش چهره بود سرش توی که کلاهی
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 لیقب نقاشی کنار و داشتم برش سریع بعد و انداختم کارم به  ای رضایتمندانه نگاه لبخند با

  گزاشتمش

 .  خوابیدم و کشیدم دراز تختم روی و کردم خاموش رو برق

 ...  برد خوابم کی نفهمیدم بودم خسته انقدر

  شدم بیدار خواب از زود خیلی صبح

 یامح من بعد بلافاصله و میخورن صبحونه دارن سرمیز حقیقی خانوم و اقا دیدم که بیرون رفتم

  بیرون اومد و شد بیدار

  خوردم صبحونه باهاشون همراه و نشستم میز پشت منم گفتن بخیر صبح و سلام از بعد

  بود شده تنگ دانشگاه و دوستام برای دلم

  دنبالمن جا همه اونا واقعا اینکه و دیشب اتفاق به توجه با ولی محیا با برم داشتم دوست

  کنم احتیاطی بی نباید که میدونم

 ....  تا بشینم خونه تو خوب ی بچه مثل گرفتم تصمیم پس

  کی؟ تا ولی

  دوباره باشم ازاد که میرسه وقتش کی

 !قبل؟ مثل

 میشه تمام مهیاد و من بین ی صیغه دیگه دوماه

  میشه؟ ؟تمام چی ماجرا این 

 ! میدارن بر سرم از دست دیگه دوماه تا یعنی

  نمیکنم فکر
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  باشه داشته پایانی ی نقطه یه باید بالاخره ولی

 !! ؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!! میدونه خدا کجاست پایانش ی نقطه

____________________ 

  عماد

  برنگشته علی هنوز اما گذشته دوروز

  کنم تحمل نمیتونم دیگه و شدیده خیلی دردم

  نگرانمن خیلی هم شاهین و میلاد تاالان که میدونم

  ؟!؟ کنم چیکار اما

  میشد بیشتر هرلحظه دردم

  تر بلند هام ناله و اه و

  شد باز اتاقم در همونموقع

  افرادش از یکی و فاضل جز نبود کسی اما کردم نگاه باشه علی اینکه امید به خوشحال

 پسر؟ چطوره حالت：گفت نزدیکمو اومد        

 ...... دارم رد...د...  نیستم خوب：گفتم و کردم جمع قیافمو

  گفت پیشمو اومد

  بیاریم برات دکتر که نیست امکانش فعلا

  مننننن...  پس چیییییی گفتم عصبی و بهش شدم خیره اخم با

  نشی زخمی تا میبودی مراقب خودت باید-
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  بود نامردی ته این خدایا نه

 بمیرررررم تا باشم جا همین عمرم تااخر باید یعنی پس...   پس-

 بکشیمت؟؟؟؟ خودمون تا نمیکشی میدونی اگه گفت و انداخت بالا ای شونه بیخیال

 

  لعنتیییییی

  دهنش برم پا جفت میخواست دلم

  نمیتونم که حیف

 که مکرد کاریو من ؟ براتون کردم چیکار رفته یادت اینکه مثل گفتم و زدم چنگ تختمو ی ملافه

  نبودین انجامش به قادر خووووودت حتیییی و نفر ی خورده و بیست

  میزنی؟ حرفو این و کنم کمک هم بزرگتر های ماموریت تو میتونم میدونی

  افراااااااددددددت؟ بهترین کشتنننن برات راحته انقدر

  میشی عصبی چرا پسر خب خیلی-

 ...  بمیر یا شو خوب خودت یا نداریم ای دیگه ی چاره

  بشم؟ خوب چطوری بدنمه تو گلوله لعنتی د+

  هست ام دیگه راه یه：گفت و کرد فکری

  بگو+

  میشین اعزام علی و تو و دیگه ی هفته یک تا-

  بشی اعزام نمیتونی نشد اگه شد که شد خوب حالت هفته یک این توی
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  بری خواستی که هرجا ازادی مدت این توی

  هرجا یا دکتر

 نمیزنی حرف کلمه یه افتادی گیر اگه و باخووودته خوردی تیر چرا اینکه به دادن جواب ولی

 فهمیدیییییی؟

 

  بمیرم تاااینکه بود بهتر بازم این

  نگفتم چیزی دیگه و کردم قبول

 

  رفت اونم

  شدم بلند سرجام از سختی به

  بود شده خونی و کثیف خیلی چون  کردم باز رو بود بسته شکمم دور علی که ای پارچه

 شکمم دور سختی به کشیدم که دردی تمام با و دادم جر رو قسمتیش و تخت روی ی ملافه

  بستمش محکم

 دور دستم اونیکی با رو ملافه از ای دیگه قسمت و کردم باز دستم روی از رو گردن شال بعد و

  زدم محکمی ی وگره کردم سفتش دندونهام کمک با و پیچیدم بازوم زخم

 خارج عمارت از و برداشتم شخصیم وسایل از رو گوشیم فقط و شدم بلند سرجام از سختی به

  شدم

  خروجم محض به

  گزاشتم قرار باهاش و میلاد به زدم زنگ بود همراهم که زاپاسی سیمکارت با
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  بیاد میلاد بود قرار که ای محله به رسیدم رب یک از بعد 

  شدم پیاده ماشین از

  دادم تشخیص رو میلاد دور از

  طرفم دوید که دادم تکون دست براش

  میرفتم راه دولا دولا

  ندارم رو به رنگ بودم مطمعن و بودن شده خشک لبهام و

  بود رفته ازم زیادی خون مدت این

  گفت دید وضعیتمو وقتی که کنه بغلم محکم خواست میلاد

  داداششش...  شده چی-

  بایستم نمیتونم فقط بریم+

  بیا بیا-

  محله یه سمت روند و شدیم ماشینش سوار

 وقتی و نداشتم زدنم حرف نای حتی من اما شدم اینطوری چرا که میپرسید ازم مدام راه تو

  نگفت چیزی دیگه و شد ساکت خودشم دید وضعیتمو

  بودیم راه توی ساعتی یک حدود کنم فکر

  خونه داخل بردم و شدم پیاده ماشین از میلاد کمک با رسیدیم وقتی

  داخل کوچیکی ی خونه

  بود خلوت تقریبا روستای یه
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  بیمارستان بری باید... داری دکتر به نیاز عماد گفت که کشیدم دراز تخت روی

 .....          بره لو اگه!  چیه دستت توی گلوله گفتن اگه بدم چی دکترارو جواب بعد اخه-

 لوووو که دررررک به گفت و در توی کوبید مشتشو عصبی که بودم نکرده کامل حرفمو هنوز

  برررره

  تررره مهم خووودت جووون درررررک به

  بریم پاشو اینجا اوردمت چرا نمیفهمم بیمارستان ببرمت باید

  که نرفته یادت کشیدیم زحمت خیلی ماموریت این ماواسه داداش میلاد-

  میفهمی خطره در جونت لعنتی د+

  نمیرسه ما به هیچی هم بمیییری اگه

  برسیمممم هدفمووون به نفری سه تا بمونی زندع باید تو

  نکشم تورو تا من+

 و بیوفتم گیر قراره اگه پس میره لو گروهکمونم برم لو من اگه ضمن در نباش نگران نمیمیرم

 ... و زمین بزارم سرمو افتخار با که بهتر همون بدم باد بر گروهکو

  عماااااااااااااااد：زدد داد

  کردم ای خندع ته

  بود حرفا این از تر عصبی میلاد اما

  میشه چی میدونی کنه عفونت اگه-

  شاهین به بزن زنگ+ 

   بدونه حل راه یه اون شاید
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  میرسه دیگه ساعت نیم تا گفت زدم زنگ-

_____________________ 

  شاهین

  میروندم سرعت تمام با

  ببینمش قراره مدتها بعد که بودم خوشحال

  رسیدم دقیقه چند از بعد

  کردم باز هیجان با رو در و رفتم بالا یکی دوتا رو پله راه هیجان با

 

  کردم بغلش و سمتش دویدم عماد دیدن با

  کردم احوالپرسی باهاش و

  اس خسته حتما میداد جوابمو حال بی و اروم

  شدم جدا ازش همینکه

  گردوندم نظر از صورتشو اجزای تک تک بعد و کردم نگاه چشمهاشو توی شوق با

  شده خیس دستم کردم احساس

  کردم نگاهش و بالا اوردم دستمو

  بود شده خونی خدایا نه

  کردم نگاه پهلوش به

  خودش به تعجب با بعد و
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  بود پریده رنگش چقدر

  اوردن سرت بلایی چه..... عماد-

  نباش نگران داداش خوبم+

  میزنی زجه من جلو داری ساعته نیم...  تو کردی غلط：گفت بغض با میلاد

  میلاااااااد：عماد

  نداااری رو به رنگ بده وضعیتت چقدر نمیبینی چیییه： زد داد عصبی میلاد

  کرررد باور بشه حداقل بگوو دروغی یه....    خوووبم میگی بعد رفتتته ازت خون اینهمه

  بده جوابشو خواست تا عماد        

 حال از یهو و سوخت وجودم عمق تا که کشید سوزناکی اه و گزاشت پهلوش روی دستشو یکدفعه

  رفت

  انگار نه انگار ولی میلاد با دادیم تکونش چندبار

   بود بد حالش

  بالاسرش اورد دکتر نمیشد

  میمیررره داره داداشممم...   کن کاری یه عزیزت جوون رو تو تووروخدا شاهین： میلاد

  میزد حرف همینطور میلادم و میکردم فکر داشتم

  میرفت اسکی اعصابم رو بدتر میلاد بود خورد اعصابم خودم

 میخام ببینم رو فکت ببند یلحظههه：گفت داد وبا شدم عصبی دیگه
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  هسسسسسست منممم داداش توعه داداش اگه اون...  کنمم چیکااار

  شد خیره عماد به ساکت و نگفت چیزی دیگه

  نکنه گریه من جلوی که میکنه کنترل خودشو داره چقدر میفهمیدم

 

  من مثل

  اومده سرش به بلا این ما و گروه بخاطر عماد

  ببخشم خودمو نمیتونستم هیچوقت میومد سرش نکرده خدای بلایی اگه

  هییییچوقت

  کنم فکر درست نتونم میشد موجب بودموواین ناراحت و عصبی

   بیارم بدست تمرکزمو تا کشیدم عمیقی نفس و بستم چشمهامو

 میشد قبل از تر یخ بدنش هرلحظه عماد

   کننننن کاااری یه لعنتییییی گفت و زد بازوم به محکمی مشت میلاد

  میره دست از داره

 مکن چیکار...   کنم چیکار کن کمک خودت خدایا کردم زمزمه زیرلب گزاشتموو بازوم روی دستمو

  خدایا.... 

 روش باند وقته خیلی که خودم دست زخم به رسیدم که دادم حرکت رو بود بازوم روی که دستی

  بودم کرده باز رو

  یلدااااااااااااااااا گفتم داد با نسبتا

  چیییییییی گفت متعجب میلاد
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 یمششبیار باید شده هرجوووور بیاریمش باید.....  کنه خوبش میتونه مطمعنم پرستاره یلدا میلاد-

 

  یلدا

  جییییییییغ-

  میکشممممممت محیااااا+

  میکرد فرار اونم و میدویدم دنبالش همینطور

 ی دختره نرسه بهت دستم مگه：گفتم زنان نفس نفس و ایستادم سرجام اوردم کم نفس

  دیووووونه

  کردم صدات بار ده  خب چه من به عه-

  شده چسبناکی لباسم تمام کن نگااااه+

  ااااااخههههه شرررربت چرااا اب حداقل

  خب بود دستم شربت لیوان -

  میارم جا تورو حال من گفتم دنبالشو دویدم دوباره

  شد حیاط وارد و بیرون زد پزیرایی از

  دنبالش منم پایین رفت و کرد یکی دوتا هارو پله

  نمیرسم بهش نخیر دیدم

  بود شده رها باغچه توی که اب شلنگ به خورد چشمم

  داشتم برش و سمتش دویدم
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  یلدا دنبال دویدم و کردم زیاد رو فشارش

  میداد فحش مدام اونم میپاشیدم اب و میدویدم

  دیگه بود شده ابکشیده موش شبیه

  شد خوبت گفتم و اونطرف انداختم رو شلنگ

  کنم حمام و داخل برم برگشتم

  یلداااا گفت یهویی که

  میگه چی ببینم برگشتم همینکه

  کرد ابم خیییس و گرفت روم روبه رو شلنگ

  بودیم شده ابکشیده موش شبیه هردومون حالا

  میکردن دعوامون کلی اگرنه نبودن حقیقی اقای و خانم اوردیم شانس

  کنیم بازی اب بیشتر گرفتیم تصمیم گزشته کار از کار دیدیم خلاصه

  میپاشید اب بهم همینطور و بود محیا دست شلنگ

  میدویدم ای دوره

 بسه توروخدا گفتم و در به دادم تکیه و ایستادم همونجا خروجی در سمت به رسیدم که جا یه

  بسه واای

  میخندید همینطوری محیا

  شد خوووووبت گفت و اونطرف انداخت رو شلنگ

  شد باز شدت با  حیاط در همونموقع که بستم چشمهامو و دادم تکیه در به و کردم پوفی
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  شدم کر خودمم که زدم فرابنفشی جیغ و اونطرف شدم پرت متر ده منم و

  شده چی ببینه برگشت محیا

  خوووبییییی چیشدی؟ یلدا گفت و روم روبه ایستاد اومد مهیاد همونموقع

  خوبم اره اره گفتم و زدم کمرم به دستمو

 !میکنی چیکار در پشت تو دختر اخه-

  چیشدی؟ خندهرگفت با و گرفت دستمو و سمتم دوید محیا

  برات دارم گفتم اروم لبی زیر و رفتم بهش ای غره چشم

 نمیگین خیسین؟ شماها انقدر چرا وضعیه و سر چه این گفت و کرد بهمون دقیقی نگاه مهیاد

  میخورین سرما

  خنده زیر زدیم باهم دوتایی بعد و انداختیم نگاهی نیم بهم محیا و من

  ها دیوانه： مهیاد

  میخورین سرما کنین عوض لباساتونو برین 

  اتاقهامون سمت رفتیم و گرفتیم همو دست هم محیا و من

 حمام داخل رفتم و اوردم در لباسهامو

  پوشیدم لباسهامو و بیرون اومدم حمام از ساعت یک الی نیم حدود از بعد

 جنس از هاش استین که  ای سورمه کوتاه استین و جذب پیرهن با مشکی ای سورمه تنگ شلوار

  پوشیدم بودن تور

  کردم کفایت رژ یک  ارایشم برای و بستم سرم بالای اسبی دم و کردم خشک موهامو

  کنم چکش تا برداشتم گوشیمو و نشستم تختم روی
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  دارم کال میس تا ده دیدم کردم روشن که صفحشو

  خواستم همینکه

  هستن کسایی چه از ها کال میس ببینم کنم باز

  شد وارد مهیاد همزمان و شد باز اتاقم در

  نشستم تر جمع تخت روی یخورده و کنار و گزاشتم گوشیمو

  یلدا：گفت و نشست تخت روی کنارم و اومد

  بله-

 ؟!نداره وجود که مشکلی راحتی؟ اینجا+

 . خوبه چیز همه ممنون خیلی -

  بزاری میان در باهام کافیه داشتی مشکلی اگه+

  ممنونم باش-

  حقیقی اقای گفتم کوتاهی مکث از بعد

 بله؟-

 تا ماجرا این اما..   میشه تموم بینمون ی صیغه چون برم اینجا از قراره من دیگه ماه دو حدودا+

 میشه؟؟؟ حل دیگه دوماه

 اون و یامیر شاهین علیه مدرک بتونیم تا میکنیم سعیمونو داریم ما -گفت و کشید عمیقی نفس

 حل دیگه چندوقت تا امیدوارم  کنیم دستگیرشون بتونیم تا بیاریم گیر دنبالته که ناشناسی فرد

 ...  بشه

  امیدوارم+
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  خورد زنگ گوشیم همونموقع

  انداختم صفحش به نگاهی

  بود افتاده گوشیم روی شاهین ی شماره

 نمیتونستم که خودم ی حافظه از ولی بود کرده پاک شمارشو گوشیم ی حافظه از که درسته

  کنم پاکش

  کردم نگاه صفحه به مات چندلحظه

  کنم چیکار باید نمیدونستم و میتپید ام سینه قفسه داخل تندتند قلبم

  بود اینجا مهیاد هم دیگه طرف از و داره چیکارم ببینم بزنم حرف باهاش میخواستم ازطرفی

  کردم نگاه بهش و بالا اوردم سرمو

 ؟ نمیدی جواب：گفت مشکوک و کرد نگاهم سوالی

 

 نیارم در بازی ضایع زیاد اونشب مثل باشمو مسلط خودم به  کردم سعی دادم قورت دهنمو اب

 گرفتم گوشم دم رو گوشی و زدم لبخند و کشیدم عمیقی نفس

  زدممم زنگ بهت دفعه ده کجااااییی هسسست معلووووم：پیچید گوشم توی صداش

  ؟ خوبی عزیزم سلام-

  بزنم حرف باهات باید یلدا هووف+

  هلنم شده تنگ برات دلم منم-

  ببینمتتتتت باید بزنم حرف باهات باید میگم یلدا شااهینم خررریه چه دیگه هللن چیییی+
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 امرووز؟-

  الاااان همین امروز اررره+

 میبینمت دیگه روز یه انشالا نمیتونم امروز گلم-

  امرووووز همییین میگمممم دارررم+

   بعدا تا پس عزیزم باش-

  الااااان میگم میفعمی یلدا چیه بعدا+

 خوبه؟؟؟ خبر چه شادی( گفتم و خوردم حرفمو سریع...)شا دارم کار-

  ؟؟؟ پیشته یک هوف+ 

   میرسوونه سلام هم مهیاد-

 نجپ ساعت تا میکنمم پیامک برات رو مکانش ببینمت باید شده هرجور امروز نمیدونم من یلدا+

  برسون خودتو

  نمیشه عزیزم نه+

  یلدااااااا-

  میزنیم حرف باهم بعدا برم باید دارم کار من عزیزم هلنا+

  بای

  مهیاد رووحتتتت تو-

  دارم دوست منم+

 وبخ نقشمو کنم فکر کنار گزاشتمش و شدم خیره گوشیم به,لبخند با منم و کرد قطع گوشیو

  بودم کرده اجرا
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  بود نشده خیره بهم مشکوک دیگه و بود کرده تغیر نگاهش رنگ هم مهیاد چون

  

  خدمتم در داشتی کاری میگم بازم-        

  ممنون+

  بیرون رفت اتاقم از

  داشت چیکارم شاهین خدایا    

  ببینمش باید که داشت اصرار چی واسه

  بیرون رفت اتاق از مهیاد همینکه

  کردم قفل رو در اروم و در پشت دویدم

  بشن وارد اجازه بی دارن  عادت کلا حقیقی برادر و خواهر این

  بهش زدم زنگ و نشستم اتاق تراس داخل رفتم و برداشتم گوشیمو

  برداشت بوق دوتا از بعد

  سلام-

  ببینمت باید امروز یلدا علیک+

  بیام نمیتونم بهت گفتم-

 ؟ چرا+

  زیااااد بدلایل-

 مثلا؟+
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  برم تنهایی جایی نمیزاره اون... مهیاد اولیش-

 ...  دنبالت میام من رفت که بعد...  یاسمن ی خونه میرم بگو بپیچونش خب+

 گیر خودمو و کنم فرار امه پشتوانه حاضر درحال که کسی دست از داری انتظار جالب چه هه هه-

 احمقمممم؟؟؟ انقدر کردی فکر بتدازم؟ بیاره سرم بلایی چه میخواد نیست معلوم کسیکه

 

  میونه در انسان یه جون پای میکنم خواهش ازت یلدا：گفت و شد دار خش صداش

  نداره ربطی من به-

 و کتاب حفظ از غیر یعنی لعنتی دانشگاااااه اون توی نداااره؟ ربطی تو به چی یعنییی： زد داد

 ندااادن؟؟؟ یاددد شرافت و انسانیت شما به عملی کارای

 نیییست مهم انساااان یه جون برات درحالیکه میدونی مملکت این پرستااااار خودتو چجوووری تو

  هااااا؟

 

  برخورد هم بد....  برخورد بهم

  همونا سراغ برو هست هم ای دیگه پرستارای من از غیر： گفتم هم باز اما

  چیکاااار؟؟؟؟؟ میخواستم تورو میرفتم که میشد اگه لعنتی د-

  خداحافظ. .  نیستم من+ 

  توروخدا  یلدااااا- داشت بغض صداش

 میره داره وقتم...   کنن کمکم....  کن کمکم

  میفهمییییی بمیره ینفرر  دیگه ی چنددقیقه تا ممکنه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 397 

  ؟ نییست مهم برام-

 در انسااااان یه جون میگم؟ چی میفهمیی... تووویی پرستارش که مملکتی اون به افسوووس+ 

 ..  میووونه

 .   ندارم نقشی هیچ من نیستم من کن فکر اصلا

   بیمارررت و خودتی کن فکر

  کنی؟؟؟ درک میتونی میمیررره داره نفر یه

 هاااا؟؟؟؟؟ نباشه من انداختن گیر برای ات نقشه از جزعی اینم که معلوم کجا از اصلا   -

  میمیرررره داره کسم عزیزترین میمیره داره داداشمممم...   نقشه گووورربابای د+ 

   یلدا ندارم وقت

 نجات دشمنتو داداش جون و بسپری دشمنت دست به خودتو که میکردی قبول بودی خودت-

  بدی؟

  دشمن؟ هه+

 ....  نیستم من-

  گردونم برت میدم قوول+

  میگررردوونمممم برت قسم شرافتمممم به...  بده نجات داداشمو فقط تو میدم قول یلدا

  بگم چی باید نمیدونستم

  نه یا.... کنم قبول
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 زامرو اگه ولی مدیونتم تااخرعمرم  بدی نجات داداشمو اگه یلدا：گفت که کردم مکث چندلحظه

 هک میگیرم خونوادت واون توو از انتقااامی یه بیاد داداشم سر بلایی و نیای میخام کمک ازت که

  کنن ثبتش تووتاریخ

 

 ؟ دیگه تهدیده این-

 ؟؟؟؟؟ چته دیگه میگردونم برت میگم دارم لعنتی+

  کنم فکر باید-

  ندارمممممم وقت میفهمیییی میمیررره داره داداشمممم یلدااا+

  گردونی برم که بدی قول باید ولی...  خب خیلی-

  میدم قووول میگردونم برت+

 

  کرد پیامک رو محلی ادرس برام اونم و کردم قطع گوشیو

  ؟ برم چطوری حالا

 نجات رو بیمارم هم شرایط بدترین تو حتی باید پرستارم یه من ولی ریسکیه پر کار میدونستم

  بدم

  نه یا هست درکار بیماری واقعا ایا نیست مشخص که درسته

  عذاب بمیره من خودخواهی و انگاری سهل بخاطر اون و باشه اگه ولی

  نمیکنه ولم وجدانم

  گزاشتم ام کوله داخل برداشتموو رو ام اولیه نیاز مورد وسایل تمام شدمو بلند
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 ... بپیچونمش یا نباشه دنبالم مهیاد که طوری....  بیرون برم چطوری حالا باید که کردم فکر و

 

  زد سرم به فکری

 قبول دید رو اصرارم وقتی  با اونم و ببینمت امروز همین میخام گفتم و هلن به زدم زنگ سریع

  کرد

  برداشتم رو ام کوله و پوشیدم لباسامو سریع

  شدم وارد پزیرایی به و خارج اتاق از همینکه

  بری؟ میخوای جایی：گفت مهیاد

  داره باهام مهمی کار کنم فکر هلنا اره-

  پس بیام باهات کن صبر+

  خونشون میرم نه-

  بیای تا میکنم صبر خب+

  باشم اونجا شب تا داره امکان خب که نمیشه-

  میاممم منم بری میخوای خب گفت و سمتم دویدم محیا

  عه بزارم دلم کجای تورو خدایا وای

  افتادیم راه اینا هلن ی خونه سمت به تایی سه کردموو قبول مجبوری

  خونتون میایم دادم پیام براش راه توی

  کرد قبول اونم و
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  رسیدیم وقتی

  بهم بزنین زنگ  بیاین خاستین هرموقع گفت مهیاد

  خونه داخل رفتیم و دادیم اکی

  اتاقش سمت رفتیم خانوادش و  هلنا با احوالپرسی و سلام از بعد

  بزنم حرف هلنا با میخواستم

  بود مزاحم محیا این داشتموو براش حرف کلی

  نکنه شک محیا که بررم یجوری باید من هلنا دادم پیامک براش

  چرا گفت و داد جوابمو

  شم؟ب جیم چطوری بگو فعلا میدم توضیح چیزرو همه....  بعدا بگم بهت نمیتونم محیا جلوی فعلا-

  من ی عهده به بزارش+

  کنیم؟؟؟ درست کیک موافقیین ها بچه：هلنا        

  وای اره：محیا

  مووافقم منم：من

  اشپزخونع سراغ رفتیم باهم همگی

  بودم نیاورده در لباسهامو هنوز من

 یکک داریم تصمیم ما مامانی گفت و ماایستاد پیش کنار اومد و گفت مامانش گوش دم چیزی هلنا

  کنیم درست شکلاتی

  فقط کنین درست مامان باشه+
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  نداریم کافی ی اندازه به شکر و پودرکاکایو

   تنمه که لباسهامم میگیرم میرم من بخواین اگه：یلدا

  مامان میگه راست：هلن

  بخر توبرو یلدا

  بخر تزیینش برای هم شکلات و اسمارتیز یخورده جان یلدا پس：مامانش

  نمیخواین؟ ای دیگه چیز خاله چشم-

  عزیزم نه+

  ها دوره مغازه جان یلدا فقط：هلن

  نداره اشکال-

  بیرون زدم خونه از سریع

  کردم نگاه رو اطرافم خوب

  باشه مهیاد مبادا که

  بود گفته شاهین که محلی سمت به افتادم راه و گرفتم تاکسی شدم مطمعن وقتی

  بود گرفته درنظر رو پارک یه اطراف

  

  زد سرم به خیال و فکر کلی بودیم که راه توی

  ؟ بیاره سرم بلایی بخواد واقعا نکنه
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 و باشم موفق کن کمکم خودت انسانه یه جون نجات تنها هدفتم من که میدونی خودتم خداجونم

  نیاد بوجود برام مشکلی

  بود طبیعی که داشتم استرس

  یکنهم تعقیبمون داره نفر یه میکنم حس خانوم：گفت راننده میکردم نگاه بیرون به که همینطور

  بود شده چندبرابر ترسم حالا و شدن درشت چشمهام

  شدیم متوجه ما که بفهمن ممکنه برنگررردین گفت راننده برگردم خواستم همینکه

  شاهین به زدم زنگ همونموقع

  برداشت بوق دوتا از بعد

  الو-

  کجاایی؟ شاهین...  الو+

 کجایی؟ تو قرارم سر-

 ..  ولی ام تاکسی تو+

 ... چی ولی-

 ... میکنه تعقیبم داره یکی+

 !!,چیی-

  شاهین میترسم من+

  مهیاده شاید-

  نیست اون نه+
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  راننده به بده گوشیو خب خیلی-

 

 

  دستم داد گوشیو شاهین با کردن صحبت از بعد اونم و راننده دست دادم رو تلفنم 

  بود شده ریخته ترسم از کمی همین واسه داشتم ایمان شاهین به من

  ایستاد شاهین ماشین کنار دقیقا هم ماشین و رسیدیم بالاخره

  شدم شاهین ماشین سوار سریع شدمو پیاده تاکسی از

  کشیدم عمیقی نفس

  اومدی که مرسی：گفت اروم شاهین

  کردم سکوت و ندادم جوابی

  میروند تند

  دنبالمونن؟؟ هنوز-

  ندارن جرات+

 میخوان؟ من جون از چی شاهین کین اینا-

 ....  چی ی واسه میخوای؟ جونم از چی  هستی؟ کی خودت اصلا پرسیدم دوباره که نداد جوابی

  کنممممممممم چیکااار مبخاممم ببینم شو سااااکت زد داد بلند که میگفتم داشتم

  نگفتم چیزی دیگه و بالا پریدم دادش با متر ده

  شد روستا یه وارد و شد خارج شهر از
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 بازم  سمتم اومده چی برای و کیه اون که میدونستم بااینکه بودم شاهین کنار چرا نمیدونم

  نداشتم ترس احساس

  بودم کنارش که وقتی میکردم امنیت احساس بلعکس

  بودم پیشش وقتی داشتم استرس فقط

  داشت نگه خونه یه جلوی بالاخره

  باش زود گفت و شد پیاده و

 بالا رفتم و شدم پیاده ماشین از

 

  داخل رفتم و کرد باز رو در

  بود کوچیکی ی خونه

  داشت قرار ش شمالی ضلع توی تخت و

  بود خوابیده تخت روی کسیکه به خورد نگاهم

 اینطوری چرا....   اومده سرش بلایی چه گفتم ناباوری با و نشستم دوزانو روی و سمتش دویدم

 شده؟

  کن خوبش فقط：شاهین

  بوده؟ اینطوری چندوقت-

  روز سه میکنم فکر：میلاد

 شجووون نگفتین نکردییین؟؟؟ هیچکاااری و بوده اینجووری روز سه زدم داد سمتشونو برگشتم

  بیمارستان نبردینش چرا میوفتتته؟؟؟ خطر به
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  دیدیمش خودمونم امروز اخه：میلاد

  حرفهاشون از نمیاوردم در سر که من

  کنم چیکار باید نمیدونستم

  نبود من کار تیر اوردن در

 به یازن و بدنشه قسمت کدوم دقیقا الان خورده پهلو از که تیری نیست معلوم اصلا اینکه همچنین

  داره برداری عکس

 و کنم ضدعفونی جایی یه تا زخمشو میتونم فقط من گفتم و کردم پوفی

  کنم جلوگیری خونریزی از نمیتوونم...  ولی

 ....  بشه انجام عمل روش تا بیمارستان بره حتما باید خطرناکه براش بمونه بدنش توی تیر

 نداره؟؟؟؟ راهی هیچ یعنی：شاهین

 نمیتونی؟؟؟ خودت

 یکار دستگاه و مناسب ی وسیله بدون بتونم که گیریم...  داره جراحی عمل به نیاز میگم دارم-

  بکنم نمیتونم

 کنیممم؟ چیکار پس گفت و کشید موهاش توی دستی میلاد

 ....  بیمارستانه حلش راه تنها که گفتم-

 !!! خورده چی واسه تیر پرسیدن اگه+

 .....   نه اگر....   کنین خوبش باید زودتر هرچه مهمه براتون جونش اگه：من

  میمیرره بده ادامه همینطوری

  بشه؟ بهتر حالش که کنی کاری هیچ نمیتونی یعنی تو الان：شاهین
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  کردم باز رو دستش دور روی پارچه و تخت روی نشستم

  میومد خون و بود کرده عفونت زخمش

 باند و کردم ضدعفونی هم شکمش زخم بهش امپول چندتا تزریق از بعد و کردم ضدعفونیش

 .  پیچیدم دورش رو تمیزی

  بود پریده اش چهره رنگ و بود رفته ازش زیادی خون

  باخودم داشتم تقویتی امپول

 ! بود همین میومد بر دستم از که کاری تنها گفتم و کردم تزریق بهش

  میاد هوش به فردا یا دیگه چندساعت تا احتمالا

  کنه ارومش میتونه فعلا بدین بهش قرصهارو این داشت درد اگه

 

  ممنونم：میلاد

  برم باید من... میکنم,خواهش-

 ..     نگرانمن هم مهیاد و محیا الان مطمعنا و بود هفت ساعت

 ....!...  بگم مهیاد به میخوام چی موندم برگشتنه

  شد تموم کارم من گفتم و شستم دستهامو کردم جمع وسایلمو شدمو بلند

 .. ام اماده گفتم و انداختم دوشم روی رو ام کوله

_____________________ 

  مهیاد
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 میاد من به اصلا اینکارا؟ به چه منو اشلا نبودن من مال موادا اوون پیغمبر به پیر به شرگرد جناب-

 باشم؟ معتاد

 

  میزد رو حرفها این و بود نعشه

  دهنش تو برم پا جفت میخواست دلم

 ؟ دارم شاخ سرم تو من کردی فکر تو ببینم-

  چیه شاخ شروری خودت شما شرگرد جناب نه+

  بگییی دروغ میخوای چقدددر بسسسه：زدم داد و میز روی زدم محکم

  گرررفتییییییی کی از موادارو اون بگو کلاااااام یه

  من جیب تو انداختنشون...  نبودن من مال اونا میگم دارم  شرگرد جناب بابا-

  زندان بندازمت  یاااا خریدی کی از میگیییی زدم داد نزدیکشو رفتم

  ژندان ببرینم میخواین نکرده جرم به اخه چیه ژندان-

  ژنداان بنداژین گناهو بی ادما میگه قانونش که مملکتیه چه این

  میزنی قانون از دم که چیه قانون میدونی تو عملی اخه+

 !!!!  ملیون هفتاد شدیم کیا با ببین خدا هی

  دیگه بود شده خورد اعصابم

  بخواد مواد و بشه خمار که دیگه چندساعت شدم بیخیالش

  میده لو چیو همه
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  خورد زنگ گوشیم همونموقع

  بود محیا

  مجد سروان به سپردم هم مرتیکه اون و بیرون رفتم بازجویی اتاق از

  ابجی جانم سلام گفتم و برداشتم گوشیمو

  داداش...  سلام-

  دنبالتون؟ بیام شد تمام کارتون+

-..... 

  محیاا الو+

  ولی داداش بیا-

  چی ولی+

  یلدا..  بگم چطوری...  خب-

 چییی؟؟؟ یلدا پرسیدم و کردم تیز گوشامو

-... 

  دیگگگگگه بگوووووو د+

  برنگشته هنوز بیرون رفته ساعته سه الان یلدا-

  رفته؟ چییی برای رفتتتته چییی؟کجااا+

 نباش نگران میاد ولی نیومده هنوز بخره چیز سری یه سوپری از رفت-

  کردم قطع گوشیو
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  خروجی در سمت دویدم دو به و

  شدم ماشینم سوار و

  افتاده ناکسا اون دست نکنه

  کن کمک خودت خدایا یاعلی

  بیرونننن بره تنهایی نباید نمیدونه یعنی احمق ی دختره عه

  دوستش ی خونه سمت روندم تند

_____________________ 

  شاهین

  بره بزارم نمیتونستم

  گردونم برش نمیتونستم دیگه میرفت اگه

  داره بیشتری امنیت خودم پیش اینکه مخصوصا

  خودم پیش داشتنش نگه برای شدم تر مصمم میکردن تعقیبش اونا که هم امروز و

  نامردم چقدر میگه خودش با میدونستم

  میزنم قولم زیر و میکنم خیانت اعتمادش به که نامردم اره

  هست ترهم نامرد من از ولی

  باباش مثلا

    مهیاد..... نامزدش اون یا

  گفتم و ایستادم جلوش و کردم پوفی
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 نمیری جایی تو

 

  لرزان و متعجب

  دادی قول تو...  تو ولی：گفت و کرد نگاهم

  زیرش میزنم الانم-

  راحتی؟ همین به+

  اره-

 .....نامردی....  خیلی+

  کن رفک اینجوری تو：گفتم و ندادم ادامه ولی(  حقیقی و بابات بگم خواستم....)با ی اندازه به نه-

  مطمعنم نمیکنم فکر اینجوری-

  قولت زیر میزنی که نامردی

  کردی استفاده سو اعتمادم از که نامردی

  کردی بازی احساس با که نااامردی

  زیرش میزنی حالا و خوردی قسم شرافتت به که شرفی بی

 

  کردم نگاهش ترسناک و عصبی

  کاری اول همین نگم بهش چیزی تا گرفتم گاز لبمو

  بشه لال باید دیگه که فهمید نگاهم از خودش
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  دیوار به داد تکیه و زمین روی کرد پرت اشو کوله

  گزاشت زانوهاش روی سرشو و کرد بغل زانوهاشو

  هدفمه مهم فقط حاضر حال در میکنه فکر چی راجبم الان که نیست مهم

  نمیشینم اروم نگیرم نامرد دوتا اون از بابامو خون انتقام تا و انتقامه هدفم

  میکنم مراقبت ازشون جونم مثل ساله بیست بابامو گناهی بی اثبات مدارک

 ....  میکنم رو چیزو همه شد موقعش وقتی

  میگیرم همشون از انتقاممو و

  میگیرم انتقامتو بابا

 .  باش مطمعن

_________________________ 

  یلدا

  زانوهام رو گزاشتم سرمو

  میریختن هم سر پشت همینطور هام اشک

  کردم خودم کردم هرکاری که خودم به لعنت

  ؟ بیاره سرم بلایی شاهین اگه کنم چیکار حالا

  نیست ادما ازاینجور شاهین نه

 ابروی و چشم عاشق برمیاد دستش از هرکاری اون... قولش زیر زد راحت چه که دیدی：وجدان

  نیست توام

  نکن خوش دل بیخود پس
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  نیست من رویاهای مرد شاهین

 خاااک یلدا

  احساست و ات طرفه یه عشق اون و تو به لعنت بهت لعنت

  اخه کردم رو ریسک این چرا      

 اومدم خودم پاهای با خودم که حالا گیربندازه منو کرده سعی چندبار که شاهینی معلومه خب

  نمیکنه ولم دیگه

  اورد بدست منو راحت خیلی اون

  کردی بود ای احمقانه کار چه این یلدا وای

  کنم؟ نگاه بابام چشمای تو چجوری دیگه

 اون ی صیغه مدت یه برای و بسپره غریبه پسر یه دست به منو که بود سخت براش چقدر میدونم

  باش فرد

  چی؟ من اما کنه محافظت من از تا گزشت افکارش و قوانین از اون

 ...  میومدم نباید جاییکه اومدم خودم پای با خودم

  انداختم گیر خودمو

 تونمنمی که ببخش..  بدم رد جواب شاهین پیشنهاد به نتونستم که ببخش ببخش منو بابایی

  دارم دوسش و کنم فراموشش

 ... ........ ببخش منو

  اومد در شدن بسته صدای

  رفت که بود میلاد میکنم فکر
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  میکردم حس خودم روی رو شاهین ی سایه

  زد صدام

  کردم نگاهش بارونیم چشمهای با

 و داشتی هرکاری اتاقته اون گفت و گرفت ازم روشو بعد و کرد نگاهم خیره چندلحظه اخم با

  بگو بهم داشتی لازم چیزی

  نزنه سرت به هم فرار فکر درضمن

 و نزنه سرت به احمقانه فکرهای و کن فکر عاقلانه..    نمیتونی اونا دست از بری در من دست از

  کرد قفل رو در و بیرون رفت بعد

  کردم تماشا رو رفتنش پنجره پشت از و شدم بلند

  میومد بارون

 بود ابری من دل اسمان مثل هم خدا اسمان

  جاری چشمهام از اشک و بود بهش چشمم

  نمیخنده تو چشمای*

  اینده از میترسم

  حرفا این از من میترسم

  بنده مو یه به میدونم تو منو عشق

  میشه دیر داره میدونم

  بارونه پر بیرون اون

  میدونه دردمو کی
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  میمونه چی کشنده های خاطره جز باشن جدا که دستامون

  میشه گیر گوشه دلم بری

  نزدیکه روز اون میدونم و میری روزی یه

  کوچیکه زخمای پر ازت بزرگم دل

  پنهونی اشکای این به میکنم عادت دارم

  نیست عاشقی ادم یه مثل تو نگاه اخه

  نیست سابق ادم اون نداره حرفی که کسی

  گل به نشسته اگرچه من کاغذی قایق

 * دل شکستن نمیمونه جواب بی اما برو

  شد چیزم همه عشق تنهایی همه اون از بعد     

  است دیوونه من تقصیر

  شد عزیزم نباید همونیکه درست که

  کن حالی قلبم به اینو

  بزنی قدم اینکه جز نمیخاستم تو از چیزی

  دردام از نمیگم چیزی

 ....  کن خالی بغضمو بیا

  شد دور دیدم از 

  کردم پاک دستهام با اشکهامو
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  اتاق سمت رفتم و برداشتم رو ام کوله

  بود شده تنگ مامان و بابا ی خونه توی خودم اتاق واسه دلم چقدر

  پوف

  صندلی روی کردم پرت شالمو و اوردم در مانتومو

 کردم فکر دیوونگیهام به و نشستم تخت روی و

 

  مهیاد

  بود ایستاده در دم محیا

  ؟ شده چی گفتم و سمتش دویدم

  میاد الان نشده هیچی بخدا داداش-

  برامم بده توضیح کامل+

  بخره رفت یلدا نداشتن مواد سری یه کنیم درست کیک میخواستیم-

  دوره راهش که گفت هم هلن البته

  برسه دیگه ی چنددقیقه تا شاید

  باشه برنگشته هنوز ساعت سه بعد که دوووره انقدددر ینی -

  کنننن فکر یذره محیا

 !  چیه نگرانیت اینهمه دلیل نمیفهمم من نمیاد سرش بلایی که بزرگی اون به دختر اخه+

  عه نمیفهمی کلا تو-
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  بزنم حرف باهاش باید کجاست هلن گفتم که رفت بهم ای غره چشم

  بیاد بگو برو

 ... اخه-

  بااااش زووود محیااااا+

  ماشین سمت اومد و گفت چیزی و زد  خونشونو زنگ و در سمت رفت

  خونه برو تو محیا-

  بیام منم تا

 کاریه؟ چه دیگه برمیگردیم هم با+

  خب بگووو خوووونه برو میگممم-

  خدافظ بابا باشه عه+

 داوم هلن رب یه از بعد رفت خیابون سمت به کلافه و کرد جا جابه چندبار اش شونه روی کیفشو

  بیرون

  کنم صحبت باهاتون باید：گفتم کردن علیک و سلام از بعد و سمتش رفتم

  بفرمایید-

  من ماشین یا حیاطتون داخل بریم میشه اگه نمیشه اینجا+

  داخل بفرمایین-

  حیاط داخل رفتم

 لدای صمیمی دوست شما خانم هلن گفتم و نشستم بود حیاطش توی که هایی صندلی از یکی روی

  درسته؟ هستین
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  بله-

 یدبد جوابمو درست و بدین گوش دقت با میپرسم ازتون که سوالاتی میکنم خواهش ببینین+

  بیوفته خطر به یلدا جون ممکنه بگین دروغ بهم بخواین اگه

  چی؟ گفت و شد درشت چشمهاش

  بدین جواب سوالاتم به فقط-

 دیگه؟ بازجوییه+

 گرفتین؟ تماس یلدا با دو و یک ساعت طرفای امروز شما：گفتم و کردم پوفی

  زاشتگ قرار باهام و ببینتم بیاد میخواد گفت و گرفت تماس باهام خودش نه：گفت و کرد فکری

 

  نیست این میزنه حرف باهاش داره کسیکه میفهمیدم همونموقع باید لعنتی

  کنه پنهانش من از داشت سعی که بود کی! بود کی پس

 

  بیرون؟ رفت چرا-

  بخره  کیک موادبرای و خوراکی سری یه رفت خب...  وا+

 ..  نگین دروغ بهم شد قرار-

  شاهده مامانمم نمیگم دروغ+

 ..   که رفت اون حتی شاهده خودتونم خواهر
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 بخاطر فقط یلدا که میدونیم خوب خیلی شما هم من هم خانم هلن：گفتم و حرفش وسط پریدم

 ...  نرفته مواد ااون خریدن

  ؟؟؟ رفته چی برای پس وا-

  ؟ رفته چی برای دارم شما از من که سوالیه این+

 میپرسین؟ من از چرا-

  قطعا گفته بهتون یلدا که میدونم چون+

  میدونین؟ کجا از-

  ؟ نه یا هسسست مهم برااات دوووستتت جووون：زدم داد میرفت سر حوصلم داشت دیگه

  برااام مهمه که معلومه اقاااا پایین بیار و صدات：گفت و کرد اخم

..   ارهد قرار کسی با که نگفت نگفت؟ تو به چیزی اینجا اومد وقتی یلدا بده جوابمو درست پس-

  چیزا اینجور از چمیدونم

 ماامش پس من نه میگفت خودتون به بدونین خواهرتون و شما میخواست اگه：گفت و کرد فکری

  بگم که نخواین ازم

  بودم شده کفری

  نمیفهمه چرا

 فقط....  بیخبرین شما که داره جریاناتی یه اون...  میفهمی خطره در جووونش میگمممم دارررم-

 یییی؟؟؟چ یعنی میفهمی باشه افتاده اونا گیر اگه خلافکاره گروه یه تعقیب تحت یلدا که بدونین

  بگووو بهم میدونی هرچی توروخدا میره داره وقت گفتم که میکرد نگاهم متعجب

  نمیشه باورم-
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 ومار بود شوک توی هنوزم کنم اثباتشم براتون میخواین ندارم وقت میگم دارم  خاااانم بابااا ای+

 گفت

 ضیحتو برام بعدا و نکنه شک محیا که طوری بیرون بره شده هرجور باید که گفت بهم اومد وقتی-

 !  رفته چی ی واسه و افتادع اتفاقایی چه که میده

 برای ای بهانه اینکه برای فقط,داشتیم کیک کردن درست برای رو مواد ی همه و  پودرکاکایو ما

 ...  که گفتم,بهش باشیم داشته یلدا رفتن بیرون

 .......  یلدااا که داره امکان یعنی نمیشه باورم

 برمیگرده؟ کی نگفت：گفتم و کردم پوفی

 .... دیگه چندساعت گفت-

  بده خبر بهم حتما اینجا اومد یا گرفت تماس باهاتون اگه خب خیلی+

  داد تکون سرشو

  بیرون رفتم  و کردم خداحافظی

  بیرون بره میخاسته چی ی واسه یلدا

  باشه گزاشته قرار باشاهین باشه احمق اونقدر که نمیکنم فکر

 بدونم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نباید من که باشه میتونه قراری چه اما

  میکشید تیر سرم

  کردم روشن ماشینو

  میزد سرم به فکر جور هزار راه توی

  بگم؟ عمو به باید..   نشد پیداش شب تا اگه
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  کنم نگاه صورتش تو دیگه چطوری اما

 ....   کنم چیکار خدایا

_________________________ 

  شاهین

  بود داخلش یلدا که ای خونه سمت رفتم و خریدم غذا

  داخل رفتم و چرخوندم در توی کلیدهارو

  میکرد پاک رو عماد صورت عرقهای پارچه با داشت و بود نشسته تخت روی

  داد ادامه کارش به بهم اعتناع بی افتاد من به چشمش همینکه

  سلام گفتم اروم

  داد سلامی زیرلبی

  چطوره؟ حالش گفتم و نشستم کنارش تخت روی

  نگفت چیزی و بالاانداخت ای شونه

  نداری؟ زبون-

  داد ادامه کارش به و باز نداد جوابی

  باتووووواما：گفتم بلندتر

  نکرده تغیری：گفت اروم

  اتاق سمت رفت شد بلند بعد و

  بست رو در و



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 421 

  بخورش,خواستی هروقت اپنه روی غذات گفتم و گزاشتم اپن روی رو غذا

  نداد جوابی

 خاموشش همین واسه مهیاد سمت از میخورد زنگ یکبار چنددقیقه هر و بود دستم گوشیش

  کردم

 ده حدودای ساعت

 

  بود شب

  کردم روشنش که

  داره حالی چه مهیاد الان میدونستم

   گوشی شدن روشن بعد چنددقیقه

  خوورد زنگ

  بود مهیاد ی شماره

  دادم جواب و خونه از بیرون رفتم و زدم خبیثی لبخند

  یلداااااااااااا الووووو-

.....+ 

  میشم نگراانت نمیگی دخترررر تو کجااایی یلدااااا-

  شی؟ نگرانش که باشی کی+

  کجااااست یلدا اصلاا ؟ میکنه چیکار تو دست یلدا کی؟گوشی دیگه تو-
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 اونش که بگم باید هم بعدیت سوال جواب در ههههههههههههههه روحت قاتل...جونتم دشمن+ 

  نیس مربوط تو به

 باهم رو خودتوریلدا خون که بگردی دنبالش نکن سعی و بازی این از بیرون پاتووبکش فقط

  میریزمممم

  شااااهین+

  افرین شناختی درست-

  لعنتتتتتتییییی لعنتی...  نه+

  حقیقی جناب خداحافظ  گفتم و کردم دور گوشم از کمی رو گوشی

 کنیمی اینجووری باهاش داری چرا ؟ کرده چیکار مگه دختر اون نکننننن قطع لعنتیییی شااهین-

  مقصره اون مگه هانننن؟

  نداره ربطی هیچ تو به عاعا+

  دااااااااااااااره ربط داررره ربط-

  منه نامزد حاضر درحال اون

  بشنوم صداشو دیگه نمیخواستم

  کردم خاموشش همونموقع و کردم قطع رو گوشی

  شدم خونه وارد بعد و کردم خوردش و اوردم  در رو داخلش سیمکارت

  اپن روی هنوزم غذاش

  بود

 اتاقش داخل رفتم و داشتم برش
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  بود گزاشته پاهاش رود سرشو و بود نشسته تختش روی

  بخوور گفتم و روش روبه  گزاشتمش

 تخت روی کنارش کردم پرت گوشیشو بعد و

 

  یلدا

  نداشتم خوردن غذا برای میلی بااینکه

  داشتم برش گرسنگی زور از اما

  بود چلوکباب

  خوردن به کردم شروع

  نفهمیدم رو مزش از هیچی

  میخوردم غذا پرکنی شکم محض فقط و بودم افکارخودم درگیر همش

  کرد نزدیک بهم خودشو و سمتم اومد کرد؟چرا رو اینکار باهام چرا که میفهمیدم کاش

  اخه بهم نمیگه چرا

  بزنم حرف باهاش یا کنم نگاهش نمیتونستم و میداد دست بهم بدی احساس میدمش وقتی

  چرا نمیدونم

  ندارم عادت اینشکلی شاهین به چون شاید

  میخوام رو شاهین همون من

  بود داشتنی دوست من برای بود خوب ولی بود سرد باهام درسته
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  اش چهره این اما

  ازش میترسم...  ترسناکه برام خیلی

  میگیرم هم استرس بدتر... کنم ارامش احساس کنارش قبل مثل نمیتونم

 ...   خطرناکه...  خشنه... ترسناکه... نیست داشاتنی دوست اصلا شاهین این

 ...  کنه چیکار باهام میخواد!  داره نگه اینجا منو میخواد کی تا یعنی

  ؟ بکشه منو که داره امکان یعنی

  چی برای اخه اما

  کررردم چیکاار من مگه

  بودم کرده بغض دوباره

  بدم قورت هم بغضم میکردم سعی میزاشتم دهنم توی که قاشقی هر با و

  شد سرازیر چشمام از اشکم ناخوداگاه ولی

  کردم پاکش سریع

  کنم گریه نمیخاستم

  نیست پشیمونی وقت دیگه الانم کردم خودم

 ... کنه چیکار باهام میخواد ببینم باید

  بخورم غذامو و فکررنکنم هیچی به کردم سعی

 نداره؟ نیاز دارویی عماد：گفت و اتاق داخل اومد شاهین و شد زده اتاقم در ساعت نیم از بعد

  دادم تکون نفی علامت به سرمو فقط کنم نگاهش اینکه بدون
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  بود شده تموم غذام

  برداشتم ضرفشو

  بیرون ببرمش که شدم بلند و

  بود ایستاده در چهارچوب توی شاهین

  میکرد فکر چی به داشت نمیدونستم

  بیخیال

 رفتم دوباره بعد و انداختم اشغال سطل داخل رو غذام یکبارمصرف ضرف و شدم رد کنارش از

  اتاقم داخل

  بود ایستاده همونجا هنوز

  میرفت کاش

  ازش میترسیدم

 ,وجودش با بشه بد حالم میشد باعث این و

  نبود داشتنی دوست و جذاب اصلا شاهین این

  بیرون رفت و بست رو اتاق در خودش چنددقیقه از بعد

  بیاره سرم بلایی چه میخواد که,میکرد فکر داشت حتما هه

_________________________ 

  مهیاد

  شاهین پیش رفته خودش پای با خودش یلدا یعنی نمیشه باورم

  میشه مگه اما
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  ادمیه چجور شاهین که نمیدونه یعنی

 ...  که واقعا

  باشتش دزدیده زور به شاهین و باشه رفته ای دیگه کار واسه شایدم ولی

 ! دبو کی ببینتش که داشت اصرار و بود زده زنگ بهش ظهر اونیکه پس باشه اینجوری اگه ولی

  بوده شاهین قطعا

 !  احمقه اینقدر یلدا وای

  دیوااانه ی دختره

  بود اونشکلی که بود افتاده اتفاقایی یه هاهم دستشویی توی اونشب ندارم شک

  داره دوسش رو شاهین واقعا پس

 بلایی ممکنه و نمیخادش خودش برای اون میدونه وقتی باشه داشته دوستش که هرچقدرم ولی

 ! سمتش بازم رفته چرا بیاره سرش

  نبود درک قابل واسم اصلا

  چیه دلیلش نمیفهمیدم

  احمق ی دختره درک به اصلا

  بیاد سرش میخواد هربلایی

  کردم برمیومد دستم از هرکاری من خواسته خودش

  دخترجونشه تقصیر که میگم گفت چیزی اگه عموهم
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  هه

  مهیاد برسرت خاک

  بیاری بدست دلشو میتونی کارا بااین کردی فکر که

  جوووونش شاهین پیش بره و بره در دستت از بوده فرصت دنبال فقط اون نگو

  بود خورد حسابی اعصابم

  خورده گره هم توی مشتهام و

  دیگه کردم خودم ولی

  بکش ام حالا

 نمیشد اینجوری حالا میشدی بیخیالش داد نه بهت که اول همون از اگه مهیاد تقصیرخودته

 

 مهیاد#

 از دیگه طرف از و میدونستم مقصر رو خودم طرف یه از نمیرفتم بیرون یلدا فکر از هم لحظه یه

 یکل به خواب بود شب نیمه دو نزدیک ساعت میخوردم حرص بودم شده فروخته شاهین به اینکه

 .....بخوابم کردم سعی اما بود پریده سرم از

 قط هلحظ یه گوشیمم زنگ صدای بندازم رو پرده رفت یادم لعنتی بود رسیده تختم روی تا افتاب 

 دادم جواب تماسو بسته چشمای با نمیشد

 نبودی که خواب خوبی پسرم.سلام:مهرداد

 بفرمایید خیر راد جناب سلام_
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 امروز تنگشم دل خاموشه ک دیشبم از نمیده جواب رو گوشیش یلدا جان مهیاد راستش:مهرداد

 ببینمتون میخوام دفترم بیاید چهار ساعت

 .....راد اقای اما_

 فعلا میببنمتون دارم مهم یه جلسه یه پسر نداره اما:مهرداد

 ترجیح بودم مراقبش جوره همه ک من به خلافکارو ادم یه دخترتون که بگم باید چجوری یلدا هه

 داد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دایل#

 و بود بسته درد از هاشو چشم سرش بالا رسیدم وقتی شدم بیدار شاهین دوست ی ناله صدای با

 شده هول کنم صداش که نمیدونستم هم رو اسمش حتی میشد سرخ دائم و میپیچید خودش به

 بریده بریده کرد باز چشماشو کرد حس انگاری که بودم ایستاده سرش بالا همینطور بودم

 ینی.شاه...نامزده...نا....تو....ت:گفت

 لدا؟؟...ی

  یلدام بله_

 بدی....ب اب لیوان یه میشه..می+

  کنم عوض پانسمانتو باید میشه بیشتر خونریزیت نه_

 داد تکون سرشو اروم

 هاورد دووم ک الانم تا بود عمیق زخماش جدید پانسمان بستن و کردن عفونی ضد به کردم شروع

  خیلیه

 چیه؟ اسمت پرسیدم ازش اروم سوال پر حسابی بود درگیر ذهنم
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 عماد.....ع_

 کردم تزریق تقویتی امپول یه بهش شد تموم کارم نگفتم چیزی

  بشه خیس گلوش تا دادم بهش اب قاشق چندتا و 

 اتاق توی رفتم و شستم دستامو

  مهیاد#

 داره سرم فکر حجم از ببینم رو یلدا پدر باید دیگه ساعت یک و ظهره بعد سه نزدیک ساعت

 ددی تا راد داخل رفتم منشی هماهنگی با رسیدم وقتی شرکت سمت افتادم راه عجله با میترکه

  شد عصبانی وضوح به اومدم تنها

 کجاست؟؟ یلدا_

  بدم توضیح باید+

 میشنوم بفرما:گفت و روم روبه مبل رویه نشت

 هام صحبت بعدم و مشکوک تماسه اون هلن یلدا دوست و محیا حرفهای تمام با رو دیروز اتفاقات

  گفتم رو شاهین با

 شاهین به بودن یلدا منتها کردم رو تلاشم تمامه من راد اقای+ میشد بیشتر اخمش لحظه هر راد

 ......وگرنه خطره در ک نیست متوجه میده ترجیح رو

 سپردم دستت دخترمو کردم اشتبا نذار یلدا پایه رو خودت عرضگی بی مهیاد بسه_

 .....اما+

 ....اینجا نشستی تو اومده یلدا سر بلای چه نیست معلوم الان کنیم چیار باید چی اما_

 ماجرا این مرکز میخواد خودش بود دخترتون خود خواست نیستم مقصر من راد اقای بدید اجازه+

  فروخته عوضی ادم یه به منو خودش پذیرفته رو خطر خودش باشه
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 میکنم پیداش میکنم پیداش  باشن اماده دادم ماجرا شرح همکارام تمام به من

 ......اداره سمت به رفتم و بیرون زدم شرکت از سرعت به میلرزید هام دست عصبانیت از

 

 یلدا#

 کار این بود وخیم خیلی وضعش میکرد ناله خواب تو هنوز شاهین دوست عماد بود ظهر نزدیک

 بودم کرده گم پامو و دست و بودم کلافه بود زده رقم براش رو تدریجی مرگ همون شاهین

 کیهت نیست روش کارتی سیم دیدم کردم نگاه گوشی صفحه رو تا بزنم زنگ شاهین به خواستم

 بوی و شاهین بعدش فاصله بلا و اومد کلید صدای ک بود زانوهام رو سرم تخت بالای به دادم

 ادکلنش

 میدم وا زود انقد هنوزم ک بهم لعنت

 سلام_

 نیومده؟؟ هوش به پرسید نگران ک دادم جوابشو اروم+

  دادم تکون سرمو فقط

 کردم تر جمع خودمو اختیار بی نشست تخت روی اومد و بست رو در

 فهمیدی؟ بده تکون زبونتو گرم دو سرت جای به و کن نگاه منو میزنم حرف بات وقتی یلدا_

 اره+

 نداره؟؟ لازم چیزی اومد بهوش کی عماد_

 هک الانم تا وخیم خیلی اوضاعش کرده عفونت زخمش دور شنیدم نالشو صدای که بود صبح ده+

 .....وگرنه بیاد بیرون تنش از تیر باید بوده خدا کار زندست

 شدم لال شاهین داد صدای با
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 نگو وگرنه نگو داداشمه میـــمونه زنده عماد نداااااره نداااااره نداااااره لعنتی یلدا نداره وگرنه_

  مــــیـــفهمـــی

 بمقل و صورتم تو میشد پخش نفساش نزدیکم اومد بود اشک از پر شاهین چشمای نمیشد باورم

 خوب حالم بودم بغض از پر عماد ی ناله صدای با منم صبح از میکوبید سینم به خودشو محکم

 به لعنت خدایا نمیذاشت چشماش بشم دور ازش نمیتونستم میشد تر نزدیک بهم شاهینم نبود

 اتاق در سمت دویدیم سراسیمه عماد داد صدای با.....که نداشت باهام ای فاصله من

 وشاهین اراده بی بود شده خون پر لباسش انگشتاشو بین  و بود شکمش زخم رویه دستش عماد 

 استرس از دستام نمیکردم حس چیزی گرفتم نبضشو زدم پس بود زده خشکش ک راهم سر از

 .......بازم گرفتم نبضشو دوباره بود معلوم چشمش سفیدی فقط کردم باز پلکشو  میلرزید

 ........عماد یا کردم یخ من نمیزنه نبضش کن کمکم خداااایااااااااا

 مردمک ناباورانه شاهین نبود خودم دست اشکام اختیار زمین رو نشستم و کردم رها عمادو دست

 هوی نمیتونست اما بگه چیزی میکرد بسته و باز لبهاشو میشد بدل و رد عماد و من بین چشماش

 زد زانو جلوش عماد سمت دوید

 دلمو جواب بدم چی میلاااادو جواب پسرررر پااااشوووو پاشووووو دادااااشششممم نههههههه_

 عممممااااااااد کنم چیکار تنهااااااا بدمممم چی

 ....بود اشک غرق شاهین صورت هم و من صورت هم حالا

 

 یلدا#

 گامن داشت اونم شاهین سمت برگشتم خورد گوشم به ای ناله صدای ک بود گذشته چقد نمیدونم

 کهاین با شاهین سمت برگشتم باشوق زندست شکرت خدایا گرفتم رو عماد نبض دوباره میکرد

 بود زنده اما میزد منظم نا و اروم خیلی
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 ردمیک نگام تعجب با شاهین روی به رو ایستادم و پوشیدم لباس اتاق سمت رفتم پاشدم سریع

 :کشید هم تو اخماشو شد بلند یهو

 سلامتی؟؟؟ به کجا_

 رفتم عقب قدم دو

 بشه عمل باید باید میمرد داشت بیمارستان+

 دبل دانشگاها اون تموم و تو به لعنت اخه د بفهم نمیشه یلدا نمیشه اما میدونم منم لعنتی_

  کنی خارج تنش از رو تیر یه نیستی

 .......اما کنم جراحی که دکتر نه پرستارم یه من+

 چی؟؟؟؟؟ اما هپروت تو نرو یلدا توام با چی؟؟؟ اما_

  خودشه اره کنه کمک میتونه نفر یه میشناسم نفرو یه+

 بیمارستان میبردمش بود این از غیر بفهمه کسی نیست قرار متفکر مغز ببینم وایسا_

 اطرخ واسه اعتماده هقابل شاهین نیست کسی هر دوستمه ترین صمیمی پدر بیمارستان رئیس+

 خودت دستای با داری بفهههههم میره دست از داره پایین بیا گوییت زور موضع از یکم دوستت

 ......متنفر ازت میکنی فکر خودت منافع به فقط پستی ادم یه چقد،تو دلی سنگ میکشیش

  خوردم صورتم تو شاهین سیلی با حرفمو ی بقیه

  میچکید هام گونه رو اشکام

 ......اتاق سمت دویدم

 

 یلدا#
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  بود شده دورگه صداش ایستاد درگاه تو شاهین و شد باز شدت به اتاق در

 راب تضمینی خودته پای خونت یلدا بفهمه چیزی کسی حالت به وای ولی دوستت به بزن زنگ_

 نمیمونه موندنت زنده

 نیست کارتم سیم اما باشه+

 بزن زنگ من گوشیه با بیا نداشتی لازمش دیگه_

 داد جواب که میشد قطع داشت دیگه گرفتم رو لاله ی شماره سریع و گرفتم رو گوشی

 بله؟_

 الان همین ببینمت خوبی؟کجایی؟؟باید یلدام لاله سلام+

 برای دارم پرواز فرودگاهم تو من. گلم داری عجله الانم وقت چند از بعد خانوم کن صبر هی هی_

  سفر از بعد باشه نیست مهم اگه پروازم داره تاخیر اما تورنتو

  بای پرواز لیست تابلو زیر وایسا الان میام ببینمت باید نه+

 لاله ورد از کنم فرار که میترسید بود گرفته دستمو محکم فرودگاه سمت رفتیم سریع شاهین با

 وعشر بهم لاله و شاهین معرفی از بعد بودم گذاشته قرار ک جایی دقیقا دیدم انتظار سالن تو رو

 :زدن حرف به کردم

 نشه؟ مطلع کسی که بخوری قسم باید قبلش اما بکنی کاری یه برام باید لاله+

 پریده رنگت چرا الان از اینم تلفنت از اون میکنی نگرانم داری یلدا_

 بده؟ قول اول اما میگم بهت+

 میمونه خودمون بین قسم دوستیمون به باشه_

  نبضش  میمیره نشه عمل اگه اما اورده دووم روزه چند نمیدونم خورده تیر نامزدم دوست+

 شببریم نمیشه میگه شاهین اما بشه عمل باید داده دست از خون خیلی میره حال از دائم ضعیفه
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 کاری نیمیتو پدرته بیمارستانه تو لاله کن کمکم میکنه دستگیرش پلیس چون بیمارستانی هر

 نفهمه کسی کنی

 نمیشه ایم بیچاره بفهمه کسی اگه نمیشه ریسکیه پر کار یلداااااا_

 ادمه یه جونه نگو نه اینارو همه میدونم خدا تورو+

 میزد قدم کلافه شاهین و میکرد فکر ساکت لاله

 پرواز تاخیر ساعت دو حقم در هات لطف و ادم اون جوونه خاطر به قبول باشه:گفت لاله بلاخره

 میکنم قانع پدرمو راه تو بیوفتید راه دارم

 سمت رفتیم و کنه عمل رو عماد که کرد راضی پدرشو بود دروغ و زور و ضرب هر به لاله راه تو

 خونه

 

 درسته بشه متوجه کسی نباید ک باشید شده متوجه امیدوارم خانوم لاله:شاهین

 زیر هم پدرم راحت خیالتون میرم ایران از همیشه واسه دارم من ضمن در و فهمیدم جناب بله_

 نمیزنه قولش

 نشست هم خودش عقب صندلی رو خوابوندش شاهین و کردیم اماده رو عماد رسیدیم وقتی

 و بود رل پشت بود ترسیده عماد اوضاع دیدن با که لاله پاش رو گذاشت رو سرش و پیشش

 میکرد حرکت بیمارستان سمت باسرعت

 رو مادع برانکارد با خلوت بیمارستان و بود ظهر تو بود منتظرمون میاط تو لاله پدر رسیدیم وقتی

 نمونه جا پرواز از تا بره خواستم و کردم خداخافظی لاله از عمل و برداری عکس برای بردن سریع

 بیرون مداو بلاخره لاله پدر ک میگذشت دوساعتی تقریبا بودیم نشسته سالن تو کلافه شاهین با

 اورده تر دیر ساعت چند فقط اگه زندس ک کن شکر رو خدا برو گفت و رفت شاهین سمت اخم با

 بیاد هوش به زود کنید دعا خوبه اما داده دست از زیادی خون اینکه با بود مرده بودیش
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 سمتم برگشت"محسن عمو" زدم صداش و سمتش دویدم عجله با که میرفت داشت دکتر

 ....اما ممنون چیز همه بابت+

 دخترم؟؟ چی اما_

 داره؟ جراحی به نیاز زخمیه بازوش هم شاهین خود+

  بزنه کنار لباسشو که خواست و شاهین سمت برگشت دکنر

 دستته؟ تو تیر وقته چند:دکتر

 نمیدونم دقیق_

 بیاریم درش سریع باید کرده عفونت+

 .....ولی_

 رفت عمل اتاق سمت به و گرفت رو شاهین دست و ولی بی ولی+

  شد بسته در تا چشمهام تو زد زل عصبانیتش از پر نگاه با و سمتم برگشت شاهین

 ساعت یک تا شاهین گفت و کرد رضایت احساست شاهین و عماد وضیت از دکتر بعد ساعت نیم

 که نای از قبل تا ببریدش اینجا از سریع باید ولی داره مراقبت به نیاز عماد اما میاد هوش به دیگه

 بیوفتیم گیر هممون

 به و پاشد گفتم بهش ک رو قضیه اومد هوش به شاهین ک بود گذشته نیم و ساعت یک حدود

 .....افتادم راه خونه سمت به تشکر از بعد و کردیم ماشین سروار رو عماد لاله پدر کمک

 

  شدم خیره مسیر به ساکت و دادم تکیه شیشه به سرمو

  نرفتم ولی کنم فرار میتونستم بودن بیهوش اونا که موقعی
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  نمیدونم هوف......  .....  چرا

  هرچی یا ترسیدم شاید

 ! برم و بزارم تنهاشون وضعیت اون توی نمیتونستم شایدم

  گروگانگیرهام برای دلسوزی جالب چه

  هه

 بایدن که سوالی بعد و است دیگه ساعت یک پروازش گفت و زد زنگ بودم که بیمارستان توی لاله

 ...  پرسید ازم رو

 هک بیمارستان میرفتن نباید چرا بود؟ خوردع تیر چی ی واسه پسر افتاده؟اون اتفاقی چه یلدا-

  است؟ چکاره شاهین بشن؟مگه دستگیر

  بودم کرده سکوت فقط لحظه اون

  رو سوالاتش جواب نمیدونستم خودمم حتی و نداشتم جوابی هیچ

  چیه اصلیش شغل و کیه شاهین نمیدونستم! شده اونطوری,عماد چرا که نمیدونستم

  همین خلافکارن اونا که میدونستم فقط

  چیه خلافشون نمیدونستم حتی

 !   شدی جدا نامزدت از نگفتی میکردی؟مگه چیکار اونا پیش تو یلدا-

 ...     بهش میگفتم چی

  بودم کرده سکوت منم و میپرسید سوال اون مدت تمام در

 منم پس بگی چیزی من به نمیخوای شاید....  دادم قول چون نمیگم کسی به من：گفت اخرش

 .   بای نمیکنم کنجکاوی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 437 

  لاله+

  بله-

.. . اجی ندارم براشون جوابی...  هست منم سوال تو سوالای لاله....   گفتم دار خش و ترکید بغضم

  بدم؟ جوابتو چطوری سوالن خودم برای وقتی

 .... پس ؟ میشه مگه-

 .... اجیم میشه تنگ برات دلم لاله+

  همینطور منم عزیزم قربونت-

  باشیا ناراحت نبینم اجی باش خودت مواضب

  وسمتبب و کنم بغلت بار اخرین برای رفت یادم حتی بود درگیر فکرم و بود روم فشار انقدر امروز+

 برای میشه تنگ براتون دلم یلدایی..-گفت و شد بلند گوشی پشت از هقش هق صدای اونم

 ...  خانوادم....  هلن...کیمیا...تو

  بیارم دوام شما بدون میخوام چطوری اونجا نمیدونم

 ...  بود چش همینجا مگه نامرد؟ رفتی اخه چرا+

  میکنم اماده خودمو دارم که وقته خیلی میرفتم باید نبودم موندن مال من -

  نشی پشیمون هیچوقت امیدوارم+

  نکنیااا فراموش منو داشتتتت خواااهم و دارم و داشتم دوست برم باید من یلدایی-

  خداحافظ.... گلم رفیق باشی موفق+

 .......... و

  چکید ام گونه روی اشکم ناخوداگاه افتاد لاله به یادم تا
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  نداشتن تمومی لعنتیا ولی کردم پاکش سریع

  میشه تنگ خیلی دوستم... لاله برای دلم

 ...  شد کم نفرش یه حالا چهارنفرمون اکیپ

 ..  نباشم این از بعد دیگه داره امکان منم

  بره بین از کلا اکیپمون و

 ...              خدایا

________________________ 

  روستا توی خونه همون به رسیدیم

  شدیم پیاده

 نمیرسید زورم منم و بیاره بیرون ماشین از رو عماد نمیتونست و بود کرده عمل دستشو شاهین

  کنم یکاریش میشد شاید بالاخره ولی

  بیا میبریمش باهم گفتم ایستادمو پیشش که میکرد فکر داشت شاهین

  کن صبر نمیخواد-

  سرده هواهم داخل ببریمش باید بشی؟ خیره بهش صبح تا که نمیخوای+

 نه؟؟؟ یاااا میشی ساااکت-

  توهم کشیدم اخمهامو

  بدم کمک میخواستم باش منو

  اصلا درک به

  بده رو خونه کلیدای گفتم اخم با کنم نگاه بهش اینکه بدون



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 439 

  گزاشت دستم کف کلیدارو و کرد پوفی

  کردم باز رو خونه در و رفتم بالا ها پله از

  داخل رفتم و

  بود سرد خیلی هوا بیرون

  بود زده یخ دستهام منم و

  مالیدم هم به و گرفتم روش دستامو و بخاری سمت دویدم

  اومد در شدن باز صدای رب یه از بعد

  که اوردتش چطوری ببینم برگشتم

  کمکشه هم میلاد دیدم

  سلام：گفت و انداخت بهم نگاهی نیم داخل اومد تا

  شد وارد بود گرفته رو عماد چپ دست که شاهین اون از بعد و دادم سلامی اروم لبی زیر

  اتاق سمت رفتم و کندم دل بخاری از

  بستم رو در و

  بود سرد خیلی داشت اونجا که ای پنجره بدلیل و نبود بخاری اتاق توی

  میلرزیدم خودم به همینجور

  نداشتم اینجا گرمی لباس هیچ

  نداشتم اینجا اومدم باهاشون اونروز که خودم لباسای اون از غیر لباسی هیچ اصل در یعنی

  نمیدادن کفاف الان ولی بود اینجا اومدم وقتی از که دخترونه پوش تک تا دو فقط
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  همونطور و نیاورم در لباسهامو

 پیچیدم خودم دور رو پتو و خوابیدم و کردم جمع خودمو تخت روی

 

 هیچ نمیشه بهتر شاهین با ام رابطه روز هر و میگزره اینجا در من حضور از هفته یک حدود

  میشه هم سردتر

  میشم دلزده ازش کم کم دارم

  نیست خبری میکنم حس بهش ام علاقه اون از دیگه

  نباشم دیدش تو زیاد میکنم سعی همین واسه مخمه رو خیلی بدرفتاریهاش      

  رفت عماد پریروز

  میکردن صحبت نفری سه میلاد با یواش داشتن و بود شده بهتر حالش

  بودم اتاقم تو منم و

  میگن چی نمیفهمیدم

  رفت اونم و باشه خودش مراقب گفتن هردوشون عماد خداحافظی موقع فقط

  ؟ بره میخواد کجا مگه

 ؟... بوده اومده سرش بلایی چه قبل ی دفعه اصلا

  میاره درد خودمو سر فقط اینا به کردن فکر بیخیال هوف

  شده تنگ مامان و بابایی ی واسه دلم چقدر 

  ندیدمشون که میشه ماهی یک حدودا
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  دیگه خودمه تقصیر میکشم هرچی

  حقته یلدا حقته

  بکش ام حالا

  هه

  میشد سردتر هرروز هوا

  نمیداد کفاف اما بود گزاشته اتاق توی بخاری یه شاهین

  بود نشسته بود اونجا که قدیمی و کوچیک تلویزیون پای بیرون اونم و بودم اتاقم توی من

  میومد فوتبال صدای

  میکردم نگاه بیش و کم

  بیرون برم اتاق از گرفتم تصمیم

 و اردیو کنار که متکایی به و نشستم زمین روی حرف بدون و دادم سامونی و سر لباسامو وضعیت

  دادم تکیه بود بخاری نزدیک

  بود نشسته مبلها از یکی روی هم شاهین

  شد خیره تلویزیون ی صفحه به و برگردوند صورتشو سریع اما کرد بهم نگاهی نیم اول

  بود فولاد و پرسپولیس فوتبال

  زد گل پرسپولیس که بود پنج و پنجاه ی دقیقه حدودا

  بودم پرسپولیس طرفدار اما نبودم فوتبالی زیاد

  گلللللللللللل گفتم و زدم دست اختیار بی زد گل همینکه
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  شد تلویزیون به خیره دوباره و زد محوی لبخند بعد و انداخت بهم نگاهی  متعجب شاهین

  زد گل خب ایش 

  باشن ماست خودش مثل همه داره انتظار

  شدم خیره تلویزیون به و کردم کج لبمو

  برداشت کلیدهاشو و شد بلند فوتبال پایان از بعد

  امیری اقای گفتم که بیرون بره خواست

 کرد نگاهم سوالی و سمتم برگشت

  ندارم هیچی لباس اینجا گفتم دادمو قورت دهنمو اب

 ....       میشه...  شدن کثیف دیگه میپوشم قبلیامو لباس دارم چندروزه

  برات میارم شب：گفت و بدم ادامه نزاشت

  بیرون رفت و

 ...  کنم چیکار تنهایی حالا من اخه گفتم و زمین روی کوبیدم پامو

  میترسم

  نداشت جالبی نمای اصلا زمستان توی و بود خلوتی روستای

  میشد ترسناک خیلی مخصوصا شبها و

  کنم تحمل چجوری شب تا اخه

  کردم بغل پاهامو و نشستم زمین روی

 و کردم پلی گوشیم توی از رو اهنگی
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  پاهام روی گزاشتم سرمو

  شد رد تو از میشه نه و موند تو با میشه نه

  شد رد تو از میشه نه و موند عاشقت میشه نه

  نبودی عاشقم تو ولی بودم عاشقت من

  میکردی لج دوباره میکردی کج ابروتو

  برمیگردی دوباره ولی تمومه دیگه میگی

  میکردم کج ابرومو منم

  میکردم لج دوباره

  نکردم_که_کارا_چه_اخه_موندن_باتو_برای#

  هرچی با هرکی با

  گشتی خواستی هرجایی

  کشتی هزارتا غرقه تو اخمای میونه

  ندارم باهات کاری تمومه دیگه صبرم#

  ندارم بهت حسی# دیگه شدم شبیهت منم

 (احمدسولو)

 

  عماد

  عمارت سمت رفتم
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  دادن بهم ورود ی اجازه کارتم دادن نشون از بعد و

  بودم نبرده باخودم چیزی قبل ی دفعه و بودن اونجا وسایلم ی همه چون اتاقم سمت رفتم

 چشمهاش روی رو دستش و بود کشیده دراز تخت روی که دیدم رو علی شدم اتاق وارد همینکه

  بود داده قرار

 میخوابی میگیری راحت خودت بعد و میپیچونی مارو دیگه اره گفتم و بستم اروم رو در

  کرد نگاهم بااخم و برداشت دستشو

 پسررررر ای زنده تو کرد بغلم ومحکم سمتم اومد لبخند با و پرید تخت روی از یهو

  مثلنا کردم عمل تازه بابا تر اروم اخ -

  جلوته روحمه این مردم نه بعدم

  مخورد حلواتم تازه خوندم اتم فاتحه حالا تا مردی گفتم دیوونه گفت و زد بازوم به ارومی مشت+

  ؟ دیگه بمیرم من بودی منتظر بیاری دکتر بود قرار نامرد گفتم و خندیدم

 رسیدمپ فاضل از نیستی دیدم اومدم تا ولی کردم پیدا دکتر یه بدبختی به پریروز اوردم کن باور+

 ...! مردی گفت

 گفت؟؟؟ فاضل بابا نه-

  ناموسا اره+

  باشم داشته بااونم ملاقاتی یه باید پس عع-

  جونیا سگ انصافا ولی گفت لبخند با

  خوش خبر یه راستی گفت که رفتم بهش ای غره چشم

  چی؟-
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  میکنیم حرکت دیگه ساعت یک تا کن جمع وسایلتو+ 

 !!!!!!نه؟؟؟؟-

  اررررررره+

  ایووول واییی گفتم خوشحال

 کپ نهببی تورو منم فقط میکنه فکر الان فاضل بیچاره رسیدی موقع به کن خداروشکر برو فقط-

  میکنه

     اره+

  بریم؟ باید کی گفتم و چیدم ساک یه داخل وسایلامو سریع

  دنبالمون میان خودشون گفتن-

  اوکی+

  شد زده اتاقمون در دقیقه بیست یا رب یه از بعد

  کردیم باز رو در رفتیم بعد و شدیم خیره بهم لبخند با

  دنبالمون بودن اومده غول دوتا

  بادیگارد مثل سرمون پشت هم داتا اون و میرفتیم جلو علی و من

 رنگ مشکی پرادو یه دم رسیدیم

  سمتمون میومدن داشتن که دادم تشخیص رو اش دارودسته و فاضل دور از

  اینحرفا و باشی موفق که گفت و کرد بش و خوش باعلی اول فاضل و ایستادم علی سر پشت

  فاضل جناب سلام：گفتم و کنار رفتم علی سر پشت از
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  کرد کپ علی قول به

 ...  تو گفت زیرلبی و عقب رفت قدم یه

  باشم زنده نمیکردی فکر...  من اره：گفتم و خندیدم

 پسر ای زنده که خوشحالم گفت و فشرد محکم دستمو نزدیکم اومد و اومد خودش به یخورده

  باشی موفق ام اونجا امیدوارم

  شدن سوار هم غول دوتا اون و شدیم ماشین  سوار بعد و کردم تشکر ازش

  افتاد راه ماشین و

  ندیم تشخیص رو مسیر تا بودن بسته چشمهامونو راه توی

  دقیقه پنج و چهل حدود از بعد

   داشت نگه ماشین

  شیم پیاده ماام که گفتن و شدن پیاده ماشین از غول دوتا اون و

  خوشگلم و بزرگ عمارت یه روی روبه الان اینکه فرض با

 برداشتم چشمهام روی از رو پارچه لبخند با

  شدیم پیاده ماشین از علی وبا

  کردم کپ روم روبه ی صحنه دیدن با

  نداشت من از کم هم علی

 بزنه پر اونجا که ای پرنده حتی نه و بود عمارتی از خبر نه...  اما چرخیدم خودم دور چندبار

  علف و اب بی و خشک بیابون یه
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 ردک برخورد صورتم با محکمی مشت یهو که شدم خیره ها تشر غول اون به بعد و علی به تعجب با

 

  میکنیییین چیکااار احمقااا زد داد علی

  کردن حمله بهمون اونا اما

  بجنگم درست نمیتونستم بودم کرده عمل چون

  بود حرفها این از تر هیکلی اونم و

  بیام بر پسش از من که

  میجنگید باهاشون داشت تنه یه خودش و بجنگم من نزاره میکرد سعی علی

  میجنگید خوب هم انصافا

  بایستم عقب و کنم تحمل نتونستم

  کنه خونریزی و نبینه اسیب زخمش که بستم محکم کمرمو

  سمتشون رفتم بعد و

 بریم باید کن روشن رو ماشین برو عماد：زد داد علی

 ..  اما-

  لعنتییییییییی باش زود+

  ماشین سمت دویدم بعد و کردم پا اون و پا این چندبار

  شد مانع علی که سمتم بیان دوتا اون خواستن چندبار

  شد روشن بلاخره و  چرخوندم چندبار توش رو کلید
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  انداختم بیرون به نگاهی

  بیااااااا علی زدم داد

  دنبالش هم دوتا اون ماشین سمت دوید علی

  نرسیدن بهمون هم دوتا اون و میروندم تند افتادیم راه و ماشین به رسید تر سریع

  لعنتیاااااا：علی

  شدی زخمی گفتم و گرفتم صورتش جلوی رو دستمال

  میشه بلند فاضل همون گور از اتیشه هرچی گفت و برداشت دستمالو

  نکنه فراموش داره عمر تا بیارم ای عقده مرتیکه این سر بلایی یه من یعنی

  میکنن امتحانمون هنوزم که ندارن اعتماد بهمون هنوز یعنی چرا اخه+

  کردیم براشون کار مااینهمه بعدم

  فاضل این برای دارم من نه-

  اشغال

  اومد گوشی صدای همونموقع

  ؟ توعه گوشی علی：عماد

  نیست این من گوشی صدای نه-

 ؟؟؟ پس

  داشبورد داخل هم اخرسر و گشت رو ماشین توی

  کرد پیدا رو گوشی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 449 

  باشه باید اونا مال گفت و داشت برش

  بگن بهمون رو راه کردیم پیدا نجات ما اگه تا گزاشتنش شایدم-

 !!!!!!شاید+

  میکرد نگاهش متفکر و بود گرفته دستش توی رو گوشی

  بشه قطع ممکنه دیگه بردار علی-

  میشمردم سه تا عماد گفت و شد جدی

  فهمییییدی؟ بیرون میپریم ماشین از شد که سه کن کم رو سرعت

  چراا اخه چییی؟-

  نداارییییییم وقت هیییس+

  میگه چی نمیفهمیدم

-۲ 

-۱ 

-3 

  بپرررررر-

  میکرد حرکت هنوز رو ماشین و بیرون پریدم ماشین از

  بود گرفته درد بدنم

  تو؟ خووبی گفت و شد نزدیکم و انداخت خودش تراز دور رو گوشی علی

  بود گرفته درد زخمام جای
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  میزدم نفس نفس

  چرا ولی...  خوبم-

  اومد انفجار صدای یهو

  چرخوندم صدا سمت به سرمو و بالا پریدم متر ده

  گرفت اتیش و شد منفجر ماشین...  خدایا نه

  نمیشد باورم

  بود شده کار بمب ماشین توی

  فهمیدی؟ کجا از تو اخه گفتم و شدم خیره علی به متعجب

 زا کلیدارو میتونستن بریم در ازدستشون ما دادن اجازه راحتی همین به دوتا اون که اونجایی از -

  بود مشکوک برام قضیه اولشم همون از نکردن؟؟؟ اینکارو چرا ولی بردارن ماشین توی

  باشه خطر زنگ جور یه باید که دادم احتمال خورد زنگ گوشی که وقتیم

 

  هستی کی دیگه تو بابا گفتم و شدم خیره بهش شوکزده

 یه دیگه ی چنددقیقه تا گفت و سمتم اومد صحبتی از بعد و داشت برش و گوشی سمت رفت

  دنبالمون میاد ماشین

  ندارم رو امتحان و ازمون ی حوصله دیگه که من اووف-

  باشه کار در ازمونی دیگه نکنم فکر+

 ببینیم باید
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  بودم نشسته افتاب برق تو ساعت نیم

 و میرفت اونطرف و اینطرف مدام هم علی و میدادم شکل زمین به  بود دستم تو که چوبی با

  میکرد شوت رو سنگ های تکه هم گهگاهی

  بود تشنموون و بودیم شدیه خسته هردومون

 بود کرده عرق صورتهامون و بود گرم اندازه از بیش هوا

  شد نزدیک بهمون دور از ماشین یه بالاخره

  داشت نگه پاهامون جلوی

  ماشین سمت رفتیم شده کشیده هم توی اخمی با  هردو

  عماد؟ و علی-

  اره+

 

  سوارشین- 

  شدیم سوار

  بود ماشین پشت معدنی اب بتری

  علی به دادمش بعد و خوردم اب مقداری و داشتم برش

 نبستن هم چشمهامونو دیگه اینبار

________________________ 

  یلدا

  اومد در شدن باز صدای که بود شب ده نزدیکای
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  بود دورم هم پتو و بودم کرده جمع خواب تخت روی خودمو

  موندم حالتم همون توی همین واسه بکنم دل پتوم و تخت از نمیخواستم و بودم شده گرم تازه

  لباس اینم：گفت و اتاق داخل اومد چنددقیقه از بعد

  بود دستش رنگی پلاستیک چندتا

 .  بیرون رفت و اتاق ی گوشه گزاشتش

  خریده برام لباسایی چجور ببینم بودم مشتاق

  لباسا سمت برداشتم خیز کردمو بازش خودم دور از و شدم پتوم بیخیال

  کردم باز رو اولی پلاستیک

  بود شلوار تا سه داخلش

  مشکی دیگری و تفنگی لوله کتونی ای سورمه یکی و مخمل بنفش یکی

  بود اومده خوشم خیلی بنفشه شلوار از

  بود قشنگ العاده فوق

  برداشتم رو بعدی پلاستیک

  بود داخلش بافتنی لباس و تونیک چندتا

  بود داخلش  لی شرت سویی یه هم سوم پلاستیک و

  بود داخلش رنگ مشکی کاپشن بود بزرگتر همه از که هم اخر پلاستیک و

  کنم تحمل میتونستم مدت این برای حداقل و بودن خوب لباسا   

  بخورم سرما داشت امکان و هواسرده واقعا چون حمام برم بودم نکرده جرات چندوقت این توی
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  نداشتم حوصله امشب

  حمام برم صبح فردا گرفتم تصمیم پس

 . رفتم خواب به سوال و فکر هزارجور با و کشیدم دراز تختم روی

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

  زدم صورتم به ابی و دستشویی رفتم شدم بیدار خواب از که صبح

  بودم تنها همیشه مثل و نبود شاهین

 دورم که چندوقتی این ولی گزاشتم سر پشت رو ای دوره خودم چون نداشتم تنهایی از ای واهمه

  بود شده معنی بی برام بودن تنها دیگه بود شلوغ

 ! کرد میشه چه ولی  کنم تحمل الان  قبلا براحتی نمیتونم و

  ندارم ای دیگه ی چاره

  کردم خشک سریع بود هرجور خودمو و حمام رفتم

  پوشیدم حمام داخل لباسهامو و

 رتیصو بافتنی روش و پوشیدم رنگی صورتی پیرهن بعد و پوشیدم رو کتونیم ای سورمه شلوار

 رو بود پیرهنم از تر کمرنگ رنگش که رنگم

  کردم تنم

 عدب و کردم خشکشون نیمه و نصفه و گرفتم ابشونو و بستم موهام دور شالمو و اتاق داخل رفتم

 ونبیر هامو چتری چندتا و گزاشتم سرم روی رو بود خریده شاهین که رنگم مشکی بافتنی کلاه

  گزاشتم

  بود شده باحال قیافم
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  کردم ملیحی ارایش

 .  گرفتم خودم از سلفی عکس چندتا و داد دست بهم  خودشیفتگی احساس 

  بود دوازده ساعت تازه

  بشه شب تا کو حالا اووو

  کنم چیکار نمیدونم و بیکارم کلی و شده تکراری برام خیلی روزا

  کنم سرگرم بااون خودمو ندارم هم اینترنت حداقل

  کردم روشنش و برداشتم رو تلویزیون کنترل و رفتم

 رو پنج و سه و دو و یک ی شبکه چهار هم فقط و بود هیچی بعضه اما نبود واضح زیاد تصویرش

 !!!  میگرفت

  بودن برفک بقیه

  زدم رو سه شبکه

  بود فیلم تکرار

  اومد بنظرم بیخودی العاده فوق فیلم و کردم نگاهش نشستم

  کردم خاموشش رب یه گزشت از بعد همین ی واسه

 !  نه یا خورد بشه که هست چیزی ببینم اشپزخونه داخل رفتم

  نبود هیچی هم کابینتها داخل و بود اب پارچ و مرغ تخم دوتا فقط که یخچال داخل

  خوردم رستورانی غذاهای بسکه چندوقت این مردم هوف

  میخواد خونگی غذای دلم
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  کنم درست خودم تا بگیره موادغذایی میگم شاهین به

  نمیره سر زیاد حوصلمم اینجوری

  نوشتم رو بود لازم که غذایی مواد خودکار با اوردموو در ام کوله توی از رو ای برگه

  بخره بدم بهش شب که

______________________ 

 

  بود نیومده شاهین هنوز اما بود شب ده ساعت طرفای

 کشیده طول کارش حتما بیخیال

  کردم پلی اهنگی و برداشتم گوشیمو

  شاکیم ادم و عالم از که کردی چیکار ببین*

  کیم با کجامو الان من که نپرس اون و این از

  کنی صدام دیگه یبار نمیدم حق بهت حتی

  نیست تو به حواسم دیگه

  کنی نگام نداری حق

  شد له که احساسی حیف

  خورد ترک که اعتمادی

  هرشب که اشکایی حیف

  برد دلمو ابروی
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  بودم ساده که من حیف

  بودم باخته حرفات به دل

 * بودم ساخته خیالم تو تو با روزاییکه حیف

  بود نیومده هنوز

  بود نیم و یازده ساعت و

  کنه انقدردیر نداشت سابقه تاحالا

  خوابیدم و شدم بیخیال

  داشتم ترس یخوورده

  میکردم غلبه بهش باید ولی

 گوش به هاش گرگ ی زوزه صدای شبا که خلوت روستای یه توی خوابیدن تنها و موندن تنها

 میشه ها پنجره خوردن تکون و اومدن در صدا به موجب و میوزه که بادهایی و میرسه

  نیست اسونی کار اصلا   

  بشه کاسته ترسم از تا خوابیده بیرون و اینجاست شاهین الان که کنم حس کردم سعی

  رسوندم پایان به رو شب اون بود شده هرجور و خواب به زدم خودمو

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  شاهین

  زد زنگ بهم میلاد که بودم خودم ی خونه توی

  میلاد بله-

  ببینمت باید شاهین+
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  اینجا بیا پاشو ام خونه-

  فعلا پس باش+

  رسید میلاد ساعت نیم از بعد و کردم قطع رو گوشی

  چیشده؟-

  راهه در جدید ماموریت کنم فکر گزاشته جلسه رییس شاهین+

  ماموریت؟؟؟-

  دیگه میزارن جلسه مهم و سری های ماموریت برای همیشه اره+

 ...  که باشه ماموریت اگه...  ولی اره-

 چی؟ که+

  که بیام نمیتونم من-

 چی؟؟؟چرا؟؟؟+

  تنهاست اونجا چی؟ پس یلدا خب-

  داره عادت کرده زندگی تنها سال سه اون ، داداش بیخیال+

  داره گناه بزارم تنهاش که نمیتونم خب ولی اره-

  دختر یه بگی اگه میکنی فکر میدی؟ چی رو رییس جواب+

 پیچت سوال کلی تازه خیر میده؟؟؟نه اجازه بهت بیام نمیتونم اون بخاطر و گرفتم گروگان رو

  هوف و چیکارس و کیه دختر اون که میکنه

  نیای نمیتونی شاهین
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 اصلی عضو نمیکنم فکر رو تو ولی میداد مرخصی بهش رییس بود تو جای به هرکسی شاید

  هستی

 ..     اخه-

  من برادر نداره اخه+

 میری تو اشب کنه فکر اینکه امید به بزار کنه تحمل نتونه دیگه که بگی هم یلدا به نمیخواد اصلا

  کنه تحمل رو اونجا

  خب نامردیه-

  نبودی اینجوری که تو شاهین عه+

  بریم باید شو اماده زودباش

 

  بزارم تنها رو یلدا اینکه نه و بزنم زمین رو ماموریت میتونستم نه   

 ! کنم چیکار

  بریم که شدم اماده و کردم پوفی

  زدم مشکی سرتاسر تیپ

  افتادیم راه میلاد با و

  بود یلدا مشغول فکرم همش راه توی

  ولی میگه درست میلاد داره عادت تنهایی به اون

  بزارمش تنها نمیتونم چرا نمیدونم

  نباشه تنها پیشش ببرم که ندارم کسیو هم طرفی از



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 459 

  مقرمونو به رسیدیم     

  گفت برامون رو جدید ی نقشه رییس و

  بود سیستان از مواد قاچاق و فروش و خرید قرار

 هبقی مثل هم ماموریتت این که امیدوارم ای کننده مزاکره و گروه ی سردسته تو شاهین：رییس

  بدی انجام خوبی به

  میکشه طول روز چند رییس-

  برسه دستمون به مواد و بگیره صورت نهایی های مزاکره تا+

  هفته یک حدودا

  بزارم تنهاش باید یعنی هفته یک وای

  شدم خیره میز به غمگین

  بفرستین؟ رو دیگه نفر یه من جای به میشه رییس گفتم و دریا به زدم دلمو

  اومده؟ پیش مشکلی چرا-

  کنم استراحت مدت یه میخوام دارم کسالت یخورده نه+

  بگو راستشو   ماموریتا اینجور واسه میره روحت تو...  میشناسم رو تو من پسر-

  خب+

 نهوگر رییس میکنه لوس خودشو داره：گفت و وسطش پرید میلاد کنم کامل حرفمو خواستم تا

  بزنه زمین رو ماموریتا اینجور  که نیست ادمی شاهین

  برین میتونین تمام جلسه گفت و زد محوی لخند رییس
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 به توپیدم شدیم ماشین سوار همینکه رفتیم هامون ماشین سمت به و خارج اونجا از همه

 غلط تو ؟؟ ها ما بحث وسط پریدی داشت ربطی چه تو به اصلا میکنم؟ لوس خودمو من：میلاد

 رییس واسه داشتم برم ماموریتو این نمیخواستم من کنم کامل حرفمو من نزاشتی  که کردی

  میدادم توضیح

  ... 

  شوووو خفهههه میلااااااد شو خفههه زدم داد که بگه چیزی اومد

  دهنتو ببند دیگه گفتی اونجا رو میگفتی باید هرچی

 میفهمی؟؟؟ نمیرم ماموریتو این من

  خودته دست مگه چی یعنی-

 نری؟ میتونی مگه کرده انتخابت اصلی عضو عنوان به تورو رییس 

  بهتتتت لعنتتتتت میلاد بهت لعنت گفتم پامو روی کوبیدم مشت با نمیتونستم. میگفت راست 

  میدادم توضیح داشتم خودم من ها؟ وسط انداختی خودتو چرا تو اصلا

  هااا؟ بدی میخواستی توضیحی چه-

 ....  یا ، یا نیست خوش حالم که میگفتم خب ، خب+

  نکرد باور که دیدی-

  بری در دستش زیر از که میکنه قبول راحتیا همین به کردی فکر

  بکشم فریاد فقط میخواست دلم لحظه اون بودم عصبانی

  افتاد راه و کرد روشن رو ماشین میلاد

  بودم یلدا فکر توی هنوزم من اما
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 !  کنه چیکار میخواد تنهایی اخه

  بیاره دوام میتونه یعنی  ترسناکه هاش شب اونجا

 بایدن!کرد برخورد منطقی مسعله این توی باید شاهین：گفت و شکست بینمونو سکوت میلاد

  بدی دخالت احساساتتو

 مثل و ترسو ادم نمیاد بهش و سرسختیه دختر یلدا

 

 نهات سال سه همونجوریکه کنه تحمل میتونه رو هفته یه این.   باشه نارنجی نازک دیگه خیلیای

 کرده زندگی

  اومده بر سالها این توی خودش پس از خودش و 

 ! نیست نگرانی جای پس

 ...  دختره یه باشه کشیده سختی که هرچقدرم اون ولی+

 سختی یخورده بزار ، که نیست اش خاله ی خونه و ماعه گروگان الان اون اصلا. کنه تحمل باید-

  کنه تحمل هم

  میخوای؟ تو که نیست چیزی مگه این

  میگفتی؟ همینو بود خودتم نامزد اگه：گفتم اروم

 چی؟؟؟؟؟؟؟؟：گفت بلند نسبتا و تعجب با

 زا نخوام اینکه نه بگیرم انتقام پدرش از میخوام من：گفتم و دادم تکون سرمو کلافه چندبار

  شده تموم گرون براش میدونم الانم تاهمین خب ولی چرا بگیرم انتقام خودش

  درنمیارم سر تو حرفای از منکه شاهین هوف-
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 میدی خرج به حساسیت داری زیادی موضوع این توی میدونم فقط

 

  میکردم بزرگ رو موضوع داشتم زیادی من و بود میلاد با حق شاید

  نمیدونم هوف

  گفتم میلاد به

  باشه کافی اش هفته یک برای که و ببر غذا براش فردا خودت پس

  براش؟ نمیبری خودت چرا+

  خودم؟-

  اره+

  بهتره ببری تو اگه نه گفتم و کردم فکری

 مطمعنم های بچه چنتااز و میبرم غذا  براش خودم فردا تا اونجا نرو امشب پس خب خیلی-

  بدن کشیک دوروورا اون که میزارم

  خوبه+

______________________ 

  یلدا

  اومد در صدای بعد روز صبح

  بیرون دویدم باشه شاهین اینکه فکر با

  اتاق از

  نبود شاهین اما



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 463 

  بود اومده میلاد

  رفتم وا روم باشن ریخته یخ اب که انگار میلاد دیدن با

 ونغذات از اینم گفت و گزاشت اپن روی رو بزرگی پلاستیک که  کشیدم تر پایین کمی کلاهمو

  بیارم برات گفت شاهین داداش...

  نیومد؟ خودش چرا+

  داشت کار-

  ممنون اوهوم+

  خداحافظ خواهش-

  بره خواست همینکه

  خانوم یلدا  راستی گفت و برگشت

  بله-

  خوبه خیلی نقاشیتون شنیدم

  نره سر روزها حوصلتون اینکه واسه طراحی وسایل اینها

  واااقعا؟ وای-

  بله+

  ازتووون ممنونم-

  برم باید دیگه من میکنم خواهش+

  خداحافظ-
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  کرد قفل پشت از رو در و بیرون رفت

  بود دیگه چیزهای و طراحی مداد و برگه چندتا داخلش پلاستیک سمت رفتم شوق با

  اورده غذا چقدرم

  گزاشتم یخچال داخل بقیشونو و برداشتم یکیشونو

  شد تموم وقتی و خوردن به کردم شروع

  پلاستیک همون سمت رفتم

  دادم قرار روش رو برگه و اوردم در رو بود داخلش که ای تخته

  کشیدن به کردم شروع و کردم پلی گوشیم توی از رو اهنگی

  بود جذاب برام اش چهره کشیدن هم هنوز

_______________________ 

  مهیاد

  نشده ازش خبری هنوز اما میگزره دوهفته حدودا الان

  نکردن پیداش هنوز اما دنبالشن مامورها

 !بردتش کجا اخه لعنتی شاهین

 و داشتم وجدان عذاب بازم ولی خواسته خودش و رفته خودش پای با یلدا میدونستم بااینکه

 ببخشم خودمو نمیتونستم

  ببرم و کنم جمع وسایلشو که بود گفته عمو

  اوردم در کمد توی از لباسهاشو و اتاقش سمت رفتم

  میکرد دیوونه رو ادم و بود برگرفته در رو اتاق فضای کل عطرش بوی
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  دختر اخه تو کجایی

  داخلش بزارم لباسهاشو تا کردم باز رو چمدونش در

  خورد چشمم به هاش نقاشی کردم بازش همینکه

  کردم نگاهشون و اوردم درشون

  بودن شاهین ی چهره طراحی

  بود کشیده خوب چقدر

  بود صاف صاف یکیشون ولی بود شده مچاله یکیشون

  بوده اون فکر تو بود اینجا که اونموقعم...  هه

  خلافکاره یه چون کرده فراموش رو شاهین اون کردم باور که بودم خر چقدر

  بود شده خورد بیشتر اعصابم ها نقاشی دیدن با

  بستم رو درش و چمدون داخل دادم هل همینجور و زدن تا بدون لباسهاشو

  بیرون زدم خونه از و کردم جمع هم اش دیگه وسایل

  راد شرکت سمت افتادم راه و گزاشتم ماشین داخل رو کیفش و چمدون

  رسیدم ساعت نیم از بعد

  رو عمو ببینمش میخوام که گفتم منشی,به و بالا رفتم

  بشم اتاقش وارد نداد اجازه اون اما

 باشه：زدم داد بشنوه عمو طوریکه بعد و گزاشتم سالن از ای گوشه رو کیف و چمدون ناراحت

  مقصره هم یلدا که کنین قبول شماام اما بود من تقصیر  قبول عمو
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  میکنه پیدا راهشو موندنی

  بود پسره اون پیش رفتن واسه بهونه دنبال فقط نبود موندنی اون

  شد باز شدت با اتاقش در

 رو شاهین اون نداشته تقصیری هیچ من دختر：زد داد و گرفت محکم یقمو و بیرون اومد

  کنی تبرعه شاهین به یلدا ی علاقه با رو خودت  نکن سعی بود کرده فراموش

  داشتم اشتباه منم بوده منم تقصیر اره گفتم منکه عمو باشه-

  کرده فراموش رو شاهین واقعا اون میکردم فکر که بود این اشتباهم

  کنه فراموش رو اش گزشته کنم کمکش کارم بااین میتونم که میکردم فکر

  کنم علاقمندش خودم به میتونم میکردم فکر

  هه سابقش نامزد فکر تو ولی بود من نامزد و ما ی خوونه توی اون اینکه از غافل

 ردخت راجب میکنی جرات چطور دهنتو ببند گفت و زد گوشم به محکمی ی کشیده حرفم این با

  بزنی حرفی همچین من

  ؟ کنم ثابت بهتون میخواین+

  ؟ کیه این：گفتم و گرفتم عمو روی روبه و اوردم در رو ها نقاشی و  کردم باز رو چمدونش در

  اهین...ش-

  کیه؟ از پایینش امضای+

  بهش بود شده خیره اخم با و کشید دستم از محکم رو نقاشی

  شدم خارج شرکت از حرفی بدون و زدم پوزخندی

_________________________ 
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  یلدا

  تنهام اینجا که شبه پنج الان

  اینجا بیاد نمیتونه که گوریه کدوم مگه اخه

  میخوابم اضطراب و استرس و ترس کلی با هم شبا و بیکارم کلی روزا

  چوبیه های پنجره جیرجیر و گرگها ی زوزه صدای شبام لالایی

  بیارم دوام کن کمکم خودت خدایا

  اینجا میترسم من

  کی؟ تا ولی کنم عادت باید شایدم

  ؟ داره نگه اینجا منو میخواد تاکی

 اینجا میترسم من خداااااایا

  شدم خیره دیوار به و گزاشتم پاهام روی چونمو و کردم بغل خودمو

  الان؟ کجاست یعنی

  بود افکارم توی شدن غرق و شناکردن سرگرمیم اینروزها

  کشیدم شاهین ی چهره از نقاشی تا ده نزدیک شاید امروز تا 

 ... و ببینه مبادا که کردم قایم همشو اما

  دارم دوستش هنوز که بفهمه

  نشنوم رو ترسناک صداهای تا گزاشتم گوشم داخل هامو هنزفری شد که شب
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      بستم چشمهامو و کردم زیاد اخر تا رو صداش

  دلم از گزشتی زود چه* 

  شدم فراموشت زود چه

  من پیش نباشی سخته

  کنم فراموشت چطور

  زندگی این از بریدم چقدر که ببینی نیستی

  دیوونگی شده کارم تو بعد ببینی نیستی

  سرنوشت این از بیزارم

  اون به سپرد تورو اسون

  بمون میگفتم گریه با نرسید گوشت به شاید

  ها جاده این از میترسم

  سرد خیابونای این از

 نکرد باور رو ما عشق هیچکسی اول روز از

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

  بود شده صبح

  خووردم صبحانمو و بیرون رفتم

  دیگه بیاد امشب شاید هوف

  کردم سپری بود هرجوری روزمو بیاد امشب شاهین اینکه به باامید دوباره
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  بود هشت طرفای ساعت

  میکردم تماشا رو بیرون ی منظره داشتم و بودم ایستاده پنجره پشت

  بزنم قدم و بیرون برم میتونستم لااقل کاش

  بود ابری هوا

  بود نزده پر هم ای پرنده حتی هنوز و گزشت چندساعت که شدم خیره بیرون به اونقدر

  بود ده ساعت

  بودم شده خسته

  اتاقم سمت ورفتم کردم پوفی

  کنم تحمل باید امشبم انگار

  کشیدم دراز تخت روی و بستم رو اتاق در

  رفتم خواب به گزاشتم بالشت روی سرمو همینکه و

  پریدم جام از برق و رعد باصدای

  بود برق و رعد و میبارید شدید بارون

  میترسیدم رعدوبرق از بچگیم از

  لرزیدم خودم به سرما از و نشستم تختم روی

  دیگه نمیبرد خوابم

  بود یک ساعت کردم نگاه رو گوشیم روی

  بودم کرده وحشت برق و رعد صدای از
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 به بارون های قطره برخورد صدای با هقم هق صدای و میریختن هام گونه روی همینطور اشکهام

  بود شده عجین پنجره

  میترسم امشب اما داشتم دوست رو بارون

   میکردم گریه فقط منم و بود ترسناکی ی صحنه

  پروندم جا از برق و رعد وحشتناک و بلند صدای  که

  میکردم گریه و میزدم جیغ

  کنم چیکار باید نمیدونستم

  بودم کرده بغل خودمو

 هوا به جیغم صدای میشد که برقی رعدو هر با و بود شده قبل از بلندتر هقم هق صدای حالا

  میرفت

  یهو که میکردم سکته داشتم ترس از

  اومد در شدن باز صدای کردم حس

  زدم توهم بازم

  بودم گرفته گوشامو در و میکردم گریه

  کرد باز شدت با اتاقمو در ینفر کردم حس که

  بودم کردن سکته مرز در دیگه حالا

  کیه این خدایا

  باش اروم دختر باش اروم ؟ چته یلدا گفت نزدیکمو اومد که زدم بلندی جیغ

  گریه زیر زدم دوباره و ن....ی....ه...ا....ش：گفتم مقطع
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  خودش طرف کشیدم یهو نزدیکمو اومد

  یلدا میخوام معزرت گفت و داد فشارم اغوشش توی محکم

  گزاشتم تنهات که ببخشید میخوام معزرت

..   نامردی خیلی گفتم دار خش و کردم نگاهش خیره اشکم از پر چشمهای با و شدم جدا ازش

  خیلی بدی خیلی

  میدادم فحش بهش و اشو سینه توی میزدم مشت

  شدم مجبور بزارم تنهات که نمیخواستم بخدا  گفت و گرفت دستهامو

  میااااااااااد بدممممم ازززت نامرررررررد میاااااااااد بدم اززززت-

  نداشتم داشتنشون نگه به قادر منم و میریختن هم سر پشت همینطور اشکهام

  دادم تکیه دیوار به و گرفتم شاهین از رومو    

 کردم گریه میتونستم تا و کردم بغل زانوهامو

 

  یلداا-

  یلداااااا-

  توامااااا با عع-

  کنارم نشست و کرد روشن رو برق و شد بلند

  خانممممم یلدا-

  کردم نگاهش و بالا اوردم سرمو
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  دیگه ببخشید-

  حرف این زدن براش سخته چقدر میدونستم

  حقشه ولی

  بیشعور ی پسره

  دیگه؟ بخشیدی：گفت که کردم اونطرف سرمو

  کردم نگاه بهش و توهم کشیدم اخمهامو

 هیچیم از بخواب بگیر حاالاام خوب دختر بخشییدی که افرین：گفت و زد خوشگلی لبخند

  اینجام من نترس

  پررو+

  گفتیا چی شنیدم-

  بشنوی که گفتم+

 نشدم منصرف تا بخواب بگیر-

 چی؟؟؟ از+

 موندنم از-

 ؟ بری میخوای یعنی+

  میرم کنی اینجوری اگه-

  کنم؟ چجوری+

  دیگه بخواااااب بگیر عه-
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  انداختم روم پتومو کشیدمو دراز تختم روی      

  بخیر شب-

  بیرون رفت و کرد خاموش رو برق

  اونموقع ی اندازه به نه اما بود ترسناک و میومد رعدوبرق صدای هنوزم

  نکشم جیغ ناخوداگاه یموقع که بکشم سرم روی تا رو پتو بگیرمو گوشامو در میکردم سعی

  شد صبح بلاخره و رسوندم پایان به رو اونشب بود که هرجوری

 صورتم و دست شستن از بعد شدمو بلند سرجام از

  پوشید بنفشم مخمل شلوار با رو رنگم سفید تونیک

  شدم خارج اتاق از کردمو ملیحی ارایش

  نبود شاهین از خبری اما زدم دید رو برم و دور چندبار

  خورد گره هم توی ابروهام

  بیشعور عوضی

  زمین روی کوبیدم محکم پامو

  بدجور ازش بود گرفته حرصم

  نمیاد دیگه شب چند تا دوباره حتما رفته

  خدایا نه وای

  شدم نقاشی کشیدن مشغول  خوردم که ناهارمو

  شد باز خونه در که میکردم کار چشمهاش روی داشتم
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  شدم شاهین چشم تو چشم  باالا اوردم که سرمو

  نقااشی وای ای

  نبینه تا کردم اونطرفی نقاشیرو سریع

  کو؟ سلامت گفت نزدیکمو اومد

  لام..س-

  خوبی سلام علیک+

  اوهوم-

  اتاق داخل ببرم که کردم جمع طراحیمو وسایل سریع

  میکشیدی؟ نقاشی داشتی گفت و ایستاد جلوم

  اره-

  میکشیدی؟ چی+

  اسسست منظره..    چیزه ام-

  واقعا؟+

  اره-

  دیگه ببینمش منم بزار پس+

 چی؟؟؟-

   چجوریه نقاشیت ببینم میخوام ببینمش بده+

  نیست کامل هنوز چیه میدونی اخه-
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  نداره اشکال+

  هااااا داده گیری عجب بابا ای

  ببینییییی نقاشیمووو نمیخوام اصلا-

 چراااااااا؟+

  نمیخوام چون-

  کشید دستم توی از وسایلمو و ببینم میخوام من ولی+

  میکنی؟ چیکار هی-

  دیگه بده خودت خوش بازبون بده میگم وقتی+

  ببینی نخوام شاید خب-

  گشت نقاشی دنبال و نداد جوابمو 

 ! واای ای

  دیدش و کرد اونطرفیش و بودم کرده پشت از که ای برگه

  پایین انداختم سرمو دادمو قورت دهنمو اب

 !  قشنگی ی منظره چه اومممم-

  که نداره چشم ات منظره این-

  خودت برای بیا گفت و دستم داد وسایلمو و خندید اروم

  بودی نکشیده خوبی ی منظره اصلا ولی
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 ممن نقاشی معلومه باشه زشت ام منظره وقتی ولی کشیدم خوب من گفتم کردمو نگاهش اخم با

 !!!      میشه بد

 ضیابع که میخواد بصیرت زیباییهاش دیدن شایدم：گفت ر  انداخت بهم سفیه اندر عاقل نگاهی

 !!!! ندارن

 .....  نداره هرکسی رو بصیرت چشم اره+

  نداشتی تو که میخواست بصیرت چشم هاش زیبایی منم نقاشی

   داری؟؟؟ ها منظره ازاین بازم ببینم خب+

 نه： گفتم و کردم اخم

 

  واقعا؟：گفت و انداخت بالا ابروهاشو از یکی

  اتاقم سمت رفتم و ندادم جوابی

  دیگه میکشه نقاشیمو که میخوادم خیلی حتما میگه حالا پوف

  یلدا بهت لعنت عه

 !! ضاایع

________________________ 

  مهرداد

  عقل بی ی دختره اون... رفته خودش پای با یلدا نمیشه،یعنی باورم

  کنم هضم اخه؟نمیتونم میشه مگه

  سمتش رفت یلدا بازم نمیخوادش و خلافکاره شاهین که میدونست بااینکه یعنی
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  کنم چیکار باید نمیدونستم و میکرد درد سرم

  بودم کلافه

    دادم قورت اب بدون و برداشتم رو قرصی

  نداشتم رو هیچی و کس هیچ ی حوصله

  خورد زنگ تلفنم

  دکمه روی زدم

  ببینه منو اومده نفر یه گفت شرکتم منشی 

  بره بفرستش هست هرکی ندارم حوصله-

  مهندس نمیشه..  اخه+

  ببیننتون دارن اصرار ایشون

  هست؟ کی-

  سمیعی خانم+

  یاسمن!!  چی

  میکنه چیکار اینجا

  داخل بفرستش دیگه ی دقیقه پنج تا خب خیلی-

  کردم صاف رو شلوارم و کت و کشیدم موهام توی دستی

   بود سخت برام یجورایی باهاش رودررویی چندسال از بعد

  ببینتم پریشان و گرفته اینجوری چندسال  از بعد نداشتم دوست
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  نباشه ناراحتی و غم از ای نشونه صورتم تو تا  کشیدم عمیقی نفس

  ببینم سال اینهمه از بعد رو اش قیافه که بود جالب برام

  شد اتاقم وارد چنددقیقه از بعد

  شیک و مرتب همیشه مثل و بلند قد

  بود نکرده زیادی تغیر اش چهره

  بود هاش همونموقع مثل هنوز

  نکنم نگاهش دیگه تا چرخوندم چشمهامو

  داری؟ چیکار-

  راد جناب سلام علیک+

  سلام که گیریم-

 ینا اینکه یا کنم کوچیک خودمو که اینجا نیومدم من ببین：گفت و بیرون کرد فوت نفسشو

  همین میخوام جواب و دارم سوال یه ازت فقط کنم تحمل رفتارهاتو

  بپرس-

  کجاست یلدا+

  کردم میزم روی های پرونده از یکی مشغول خودمو

  خوبه جاش گفتم و چرخوندم دستم توی خودکارمو

  خاموشه گوشیش چرا-

  سوخته+ 
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  ؟  چرا-

  بپرسی سوال یه فقط شد قرار+

  بفرما الانم

  بده ادرسشو ببینمشش میخوام-

  نمیشه+

 چرا؟؟؟؟-

  زیاد دلایل بخاطر+

  رو دلایل اون از یکی بدونم میشه- 

  نمیاری در سر میگم من که هم دلایلی از پس نمیدونی اون زندگی از هیچی تو+

  بچم...  نکنه...  ببینم-

 باشه؟؟؟ خطر در

  بفرما دارم کار من+ گفتم و کردم نگاهش اخم با

  ببینمش برم میخواام بده بچمو ادرس میگم دارم گفت و میز روی کوبید مشتش با محکم

  نمیشه که گفتم منم-گفتم,ریلکس

 ! مادرشم من نمییشه؟ که چی یعنی اخه：زد داد

 !  ؟ چیه بچش مشکلات نمیدونه حتی که مادری مادر؟؟؟چه-

  ای مرتیکه اون های زاده م*و*ر*ح همون تومادر...  نیستی یلدا مادر تو

 شوووو خفه+
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  مادرشی شناسنامه تو فقط نداری یلدا با نسبتی هیچ تو خانم بیرون بفرما+

 میکنی؟؟؟ درک ؟ میفهمی مادرشم باشم که هرچیم مادرشم که اینه مهم-

  چی؟ که برگشتی حالا یلدا واسه نکردی مادری تو+

 ! کردی پدری اون برای تو که نه اها-

  توچی؟؟ بودم پشتیبانش,  بودم مواظبش.  بالاسرش نیاوردم نامادری بود این حداقلش+

 که بودی کرده پدری درست اگه اخه د.   کردم ازدواج تو بعد من چرا که میسوزی این از بگو پس-

  نمیشد اواره سالگیش هجده از من ی بچه

 وت بعد که غریبه ادم یه دست میسپره کنه تحقیقی اینکه بدون اشو بچه که پدری عجب هه هه

  بیاد در اب از زرد

  بیرووون گمشو نداره ربطی هیچ تو به دیگه اونش+

  باشه یادت ولی میرم باشه  -

  بشه کم دخترم سر از تار یه میخوام فقط مهرداد

  میکنم سیاه روزگارتو

  بوده یلدا بودنم زنده امید الان تا من

  بیاد سرش بلایی اگه

  بشه تمام خودم مرگ قیمت به اگه حتی میکشم اتیش به زندگیتو

  بیرون برو فقط-

  باشه یادت تهدیدمو+

  بیرون رفت اتاق از
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  شد خوردترم این اومدن با بود خورد اعصابم

  کجایی تو یلدا اخه

  کردی فکری بی انقدر چرا

  کنم چیکار من حالا

  اگاهی ی اداره رفتم و بیرون زدم شرکت از و برداشتم کیفمو

_________________________ 

  قدیمیم دوست و مهیاد بابای حقیقی سرهنگ اتاق سمت رفتم

  گفتم کردن علیک و سلام از بعد و شدم اتاقش وارد

  سرهنگ اخه کنم چیکار میگی-

  باشی داشته وجدان عذاب دیگه نباید کردی تونستی هرکاری تو خواسته خودش دختر اون+

  میشم نابود من بیاد سرش بلایی اگه اما-

  کنیم پیداش که میکنیم سعی داریم ما نباش نگران+

  میاریم گیرش زودی به باش مطمعن

  ؟؟ من دختر سمت اومده شاهین چرا که نفهمیدین هنوز-

  نیستم مطمعن هنوز گفت و کرد مکثی

  نپرس ازم باره این در چیزی فعلا میگم بهت رو چیز همه شدم مطمعن که هروقت

  هستم خبرت منتظر پس خب خیلی+

_________________________ 
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  یاسمن

  داشتم دلشوره

 !  یهچ نمیدونم که دلایلی به بده بهم ادرسشو نیست حاضر هم مهرداد و شده تنگ یلدام برای دلم

  ام خونه سمت روندم و شدم ماشینم سوار

  مبل روی دادم لم اوردموو در رو مانتوم و مبل روی انداختم شالمو رسیدم وقتی

  ببینین؟ نتونستین رو یلدا خانم گفت و گزاشت جلوم شربتی از پر لیوان ثریا

  خوردم رو مقداریش و کردم مزه مزه کمی  رو شربت 

 کجاست نیست معلوم.نه-

 نبودن؟ سابقتون همسر پیش مگه+

  نه-

  نامزدشونن پیش حتما پس+

 بود؟ چی اسمش یادته تو پسره اون.میگی چی؟راست-

  حقیقی اقای+

 باید همینه درسته-

 

 بیارم؟ کجا از ادرسشو ولی سراغش برم

  اتاقم سمت بالا رفتم و گزاشتم میز روی رو لیوان نگفت چیزی و داد تکون سری

 اومد در صدا به خونم در زنگ همونموقع
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  ندادم اهمیتی

  اتاقم در به رسیدم همینکه

  خانم：زد داد ثریا

  چیشده؟ چیه؟-

  اومدن شهریار اقا ، خانم بدین مژده+

  چی؟-

  شهریاااار اقا+

 رفتم پایین یکی دوتا رو ها پله خوشحال

  شهریار：گفتم و سمتش رفتم شد وارد شهریار همینکه

  مامانم سلام-

 میکنی؟ چیکار اینجا تو عزیزم وگفتم کردم بغلش محکم

  شما پیش اومدم-

  پسر کردی کاری خوب+

  بخوره بچم بیار چیز یه زودباش ثریا

  ؟ رسیدی سفر از کی

  وقت اول صبح-

  اومدی که شد خوب چقدر گفتم و نشستیم مبل روی

  چیشده؟ مگه چرا+
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  ببینمش نمیده اجازه سابقم شوهر ولی کردم پیدا یلدامو دخترمو-

  سراغش میرم خودم ؟ میتونه مگه نده اجازه که,کرده چی؟غلط+

 هم گوشیش و نیومده چندوقته پیشم میومد قبلا چون اومده پیش مشکلی یه میکنم فکر من نه-

  خاموشه

 چیزی؟ نگفت شوهرسابقت+ 

  نه-

  یلدا؟ داشت شوهر+

  کرده نامزد دوبار سالگیش دو بیست تو بچم نه-

  چطوریه نمیدونم هم دومی و اومد در اب از زرد تو که اولیشون

  عوضیه مهرداد اون تقصیر هم همش

  کردم پدری براش میگه میگیره بالا من جلو سرشو میشینه بعد

 بوده؟ کی بود؟ چی اسمش اولش نامزد+

  نمیدونم رو فامیلیش شاهین-

  بود زده بهم دیگه باهاش من پیش اومد یلدا وقتی چون ازش نمیدونم کلا زیادی چیز

  ؟ کیه دومیش نامزد+

  پلیسه میگه ثریا حقیقی-

  شد اش قهوه خوردن مشغول و کرد اونطرفی سرشو بعد و کرد نگاهم تعجب با

  شهریار-
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  جانم+

 کنم؟ پیدا بچمو تا میکنی کمکم-

  نمیکنم دریغ بربیاد دستم از کمکی هر+

  بشم پسرم تو فدای من الهی-

  برم قربونت نکنه خدا+

  کجاست؟ اتاقم یاسی ام خسته گفت و بوسید امو گونه خورد که قهوشو

  ثریا-

  خانم جانم+

   کن اماده شهریار برای رو اتاقها از یکی-

  خانم چشم+

  یلدا اتاق تو برو فعلا توام-

  بشه اماده اتاقها از یکی تا

  عزیزم مرسی باش+

------------------_-_----------------- 

  شهریار

  ؟ باشه میتونه کجا یلدا یعنی

  شده تنگ براش دلم

  بود خوبی دختر بنظرم
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.............................................. 

  عماد     

  کرد توقف ماشین رنگ سفید در یه روی به رو

  سمتش رفتیم و شدیم پیاده علی با  

  شد باز که در

  بودیم قصر یه روی به رو انگار

  بود اونجا هم از جدا ساختمان تا پنج حدودا

 بقیه زا بزرگتر بنظر و تر قشنگ بیرونیش نمای بود ما روی روبه دقیقا الان که وسطی ساختمان که

 میومد

  میکرد نگاه رو جا همه دقت با داشت علی

 امانی علی و مهام عماد：گفت سمتمونو اومد نفر یه

 درسته؟

  دادیم تکان سرمونو باهم همزمان علی منو

  بریم راه سرش پشت ماام  که داد وعلامت رفت راه جلوتر

 داشت هم خوشگلی بودونمای بزرگ هم اون که سوم ساختمان جلوی

  ایستادیم

  داخل رفتیم و بهمون دادن رو اتاق تا دو کلید

  بود العاده فوق هم داخلیش دکوراسیون
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  من اتاق روبروی علی اتاق و بود 300اتاق من اتاق

 ها سالن حتی اتاقا ی همه داخل گفت اروم و گرفت دستمو مچ علی داخل برم خواستم وقتی

  هست مخفی دوربین

  میشه کنترل هم ها صدا و

  نکنی خاصی کار کن سعی

 !  بدم انجام خاصی کار قراره من که میدونست اون مگه

 چیزای به کاریم بیارم در پول و کنم کار تا اینجا اومدم فقط من گفتم و در اون به زدم خودمو

  ندارم دیگه

  کن جمع خوب حواستو فقط بود هشدار یه هرحال به-

  ردمک باز رو درش و اتاق سمت رفتم و دادم تکون باشه علامت به سرمو بعد و انداختم بالا ابرویی

  بود امکانات فول و متری00 حدودا

  بود شده کار سفید و زرد داخلیش دکوراسیون کلا

  دیواری کمد تخت روی روبه و داشت قرار اش شمالی ضلع توی نفره تک تخت اتاقش داخل

  میشد باز بیرون به رو کوچکی نسبتا ی پنجره میشدی وارد که در از

 دیوار داخل که دی سی ال و میز یه اون روی روبه و رنگ کرم بزرگ ی کاناپه یک فقط هم سالنش

  بود

  یجورایی بود کامل خونه یه

  بود خونه داخل دیگه در یه

  کردم بازش
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  میومد کار اتاق بنظر

  بود اونجا دفاعی ی وسیله همچنین و موردنیاز وسایل سری یه و تاپ لپ

  خوردم غذا مقداری و کردم عوض لباسهامو خونه کامل زدن دید از بعد

  داره مخفی دوربین اینجا گفت علی که افتاد یادم

  هست دوربین کجاها بفهمم یجوری  باید

  گرفتن عکس بخش رفتم و کردم روشن گوشیمو

  گرفتم خونه دور تا در گوشیمو و بلندشدم

 گیرن سفید نور و شد مشخص گوشی توی چون بود شده کار مخفی دوربین اشپزخونه دیوار کنج

  شد ظاهر

 اینکه برای داشت وجود مخفی دوربین چندتا هم کاناپه پشتی دیوار و تلویزیون بالای دیوار

 تاپ لپ میکنم فکر گرچه باشه مشخص نشستیم کاناپه روی اگه هم تاپ لپ با کردن کار احتمال

  متصلند اصلی سیستم به ها

  بود دوربین هم دیوار کمد داخل حتی خواب اتاق توی

  داشت وجود دوربین هم کار اتاق

  حمام و شویی دست میمونه

  میشدن جدا هم از بود بینشون که در یک توسط و بودن یکی حمامش و دستشویی

  باشن نزاشته اینجا که دارم شک ولی نشد زده خاصی نور دستشویی داخل

  چرخوندم رو گوشی بیشتر

  نبود چیزی اما
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 چ دیگه نزاشتن حتما خب

 

 ! عجب ه

  نبود چیزی هم حمام داخل

  نه وای

  کنه ضبط صدا که باشن کرده وصل هایی رادار حمام یا دستشویی توی شاید

 !!! نمیاد در جور عقل با اخه ولی

 !!! باشن امنی های مکان میتونن حمام یا دستشویی یعنی پس

 کشیدم دراز تخت روی و کردم خاموش گوشیمو

 

  بگیرم دوش تا حمام رفتم استراحت ساعت سه حدودا از بعد

  پوشیدم شلواری و تیشرت و بیرون اومدم شد تمام که گرفتنم دوش   

  دادم لم مبل روی و برداشتم گوشیمو

  داشتم علی از پاسخ بی تماس دوتا

 داداش جانم گفتم و بهش زدم زنگ

  ساعته سه تو کجااایی-

  نفهمیدم بودم حمام+

  اتاقم بیا پاشو خب خیلی-
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  میام دیگه رب یه باش+

  الاااااان همیییین-

  باشه باشه+ 

  کردم قطع گوشیو

  بستم بالا تا لباسمو های دکمه

  زدم در و اتاقش دم رفتم و کشیدم موهام توی دستی

  تو بیا گفت و کرد باز رو در

  سلام-

  عماد هوف+

  کردم سلام خب چیه-

  میکنیم شروع اینجا عملیاتمونو فردا از+ 

 !میدونستم که خودمم خب بود؟ این بیا بیا اینهمه-

 !نیست میکنیم فکر ما که سادگی اون به عملیات که اینجاست مشکل+ 

  چی؟ یعنی-

 ... مواد قاچاق غیر یعنی+

 ؟ خب-

  عه عماد روحت تو+ 

  بابا ای-
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 ؟ واقعا نمیگیری یعنی+

 ....! انسان قاچاق از غیر اینجا که بود فهمیده اونم یعنی 

 ....ان قاچاق منظورت-

  هیییس گفت و کنم کامل حرفمو نزاشت

  میشه ضبط صداها گفت ارومتر

  همونه منظورم اره-

 فهمیدی؟ تازه یعنی+

 میدونستی؟ تو مگه-

 .. که میدادم احتمالشو یعنی شدم مطمعن الان که بودم کرده شک+

 اینکار؟ توی بیای شدی راضی حال این با -

  داشتم نیاز پول به که بود این واسه شدم حرام کار به راضی اگه：گفتم و زدم زهرخندی

  باشم کاری هر به حاضر بخاطرش که پرستیم پول ادم کنی فکر اینکه نه

  نه

  مادرمه بخاطر فقط اینجام الان ام اگه

 !( خودم جون اره)!

 مامانت؟-

  چی؟ تو اره+

 چی؟ من-
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 شدی؟ کار این وارد چرا+

 !پول بخاطر-

  بدیم ادامه صحبتمون به که نزاشت و خورد زنگ گوشیش

  بریم پاشو عماد：گفت کوتاه صحبتی از بعد و برداشت

 کجا؟-

 پایین سالن+

  بریم اوکی-

  نشستیم ها مبل از یکی روی و پایین رفتیم باهم

  نشست رومون به رو سمتمونو اومد ساله هفت شش و بیست تقریبا پسر یه  دقیقه چند از بعد

  سلام：گفت خودش که میکردم نگاهش سوالی علی و من

  کنیم کار باهم قراره بعد به این از دوستان خوشبختم

 کنین؟ معرفی میشه-

  مشفق سیامک+ 

  امانی علی منم خوشبختم-

  عمادم منم*

 قبل از دارم اشنایی بله+

 کجا؟ از-

  فاضل به دادم و کردم تایید اصل در ورودتونو ی اجازه من：گفت و خندید
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 بوده؟ شما کار همش و دعوا و ماشین توی گزاری بمب پس*

   کنیم پیدا اطمینان تا و میشد امتحانا سری یه باید بالاخره خب+

 چیه؟ ما کار حالا خب-

 ها؟! بشیم اشنا بیشتر بهم نسبت یخورده بهتره فعلا میگم بهتون+

_________________________ 

  یلدا

  میکنم صحبت باهاش اومد شاهین که امشب بودم شده خسته دیگه

 !  چیه کارهاش این دلیل اخه

 کردم کاملش و نشستم رو میکشیدم ازش اونروز که نقاشی

  شده تنگ مامان و بابا برای دلم چقدر هوف

  بود گرفته اونم و بگیره غذایی مواد که گفتم بهش رو شاهین    

  کردم درست صدفی ماکارانی و اشپزخونه توی رفتم

  کردم خالی روش رو سسم و ریختم خودم واسه پر بشقاب یه شد درست همینکه

  خوردن به کردم شروع و نشستم بخاری کنار

  اومد در شدن باز صدای همونموقع

  در سمت چرخید چشمهام

  داخل اومد

  میاد بوهایی چه گفت که دادم سلام اروم
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  میکنی؟ خوری تک گفت که دادم ادامه خوردنم به ریلکس

 بخور بردار برو هست قابلمه توی گاز روی-

  ریخت خودش برای بشقاب یه و اشپزخونه سمت رفت+ 

  خورد و نشست ها مبل از یکی روی و

  ظرفها شستن به کردم شروع و اشپزخونه سمت بردم بشقابمو شد تموم که غذام

  سینک روی گزاشت و اورد رو بشقابش هم شاهین همونموقع

  کشیدم دراز تختم روی و اتاقم داخل رفتم شد تمام که ظرفها شستن

  بود بارونی امشبم

  ایستادم پنجره پشت و شدم بلند شنیدم که رو بارون صدای

  کردم نگاه و

  زیرش برم شدم وسوسه

  بودم بارون زیر زدن قدم و بارونی هوای عاشق

  بیرون رفتم اتاقم از و گزاشتم سرم روی کلاهمو و پوشیدم شرتمو سوی

  سلامتی؟ به کجا-

  بیرون برم میخوام+

  بارونا؟ این توی-

  اوهوم+

  ندارم داری مریض ی حوصله من... سرجات بشین بیخود-
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  نمیشم مریض+

  نمیشه گفتم-

 چرا؟؟+

  گفتم دلیلشو-

  برم میخوام من ولی+

  اینجا اوردی منو ماهه یه

  کردم نگاه دیوار و در به بسکه شدم خسته بابا

  عه خونه توی شدم خفه

 رو پات و دست کردم لطف بهت خیلی تازه!  خاله ی خونه که نیومدی：گفت و ایستاد جلوم

  نبستم

 ... تا اتاقت تو برو ام حالا

  کی؟ تا ها؟ داری نگه اینجا منو میخوای کی تا：گفتم و کردم اخم

  کنم گریه نمیخواست دلم اما میکردم خفم داشت ام بغض

 سرم بلا انقدر دادی اجازه خودت به که کردم گناهی کردم؟چه چیکار مگه اصلا：دادم ادامه

 ؟ بیاری

 

  کرد بهم پشتشو و کشید موهاش توی دستی کلافه

  تووووام با： زدم داد

  کنم تحمل اینجارو حداقل بتونم تا بگو
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 و بشم خیره قدیمی و کوچیک ی خونه یه دیوار و در به شب تا صبح باید که چیه گناهم بدونم

  بخوابم ها پنجره جیرجیر و گرگا صدای با شبا

  بشه اسون برام تحملش تا بگوو

  نگفت چیزی بازم

  بشنوم رو میکشید عصبانیت از که عمیقی های نفس صدای میتونستم فقط

  شاااااهین：زدم داد

  بیرون رفت و کرد بازش و در سمت رفت   

  نکنه قفل روم رو در دوباره تا شدم خارج سریع و دنبالش دویدم

  بود ایستاده ایوان توی

  ببرم رو استفاده نهایت هوا این از گرفتم تصمیم و شدم سوالهام بیخیال

 راه بارون زیر و ازاد فضای توی کشیدن نفس جز چیزی الان ولی ترسناک هم فضا اون و بود شب

  نداشت اهمیت برام رفتن

 ：میکردم زمزمه رو اهنگ این باخودم و میرفتم راه بودمو کرده باز دستهامو

  بارید بارون

  ندید چشامو اشکای بارون تو

  شدید تب یه و موندم من گرفت ازم دستاشو گرمی

  باهام قهری که تو تنهام من

  برام عشقی ات سینه تو نمونده

 هام فاصله اسیر من حالا
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  نامرد گرفتی تصمیمتو من با عشقتو زدی بهم

  اروم های ناله بارون های قطره دوباره

  اون با خاطرات از خیسه که چشایی

  داغووووون و روانی و خسته منم

.............................................. 

  میشه نزدیک بهم داره کردم حس

 شد همقدم باهام و گرفت دستهامو که دادم ادامه رفتنم راه به

  بودن داده بهم رو دنیا انگار اونلحظه بگم میتونم

  شاهین _ بارون

  ذوق از میزنن برق دارن چشمهام کردم حس کردم نگاه بهش

  شد خیره روش به رو به و زد کجی لبخند

  شدم منصرف بعد اما بپرسم سوالاتمو ازش و بیام حرف به خواستم

  کنم عوض دنیا تو هیچی با حالمو و حس این نمیخواستم

  بشه متوقف زمان میخواست دلم

  برگردیم بهتره گفت شاهین رفتیم تر جلو که یخورده

 چرا؟-

  باشه خطرناک ممکنه خلوت هم تاریکه هم+

  برگشتیم رو رفته راه و کردم قبول



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 498 

  گرفتم روش دستهامو و بخاری سمت دویدم خونه داخل رفتیم همینکه

  ای؟ دیوونه خیلی میدونستی：کرد خودش کردن گرم به شروع و ایستاد کنارم اومد هم شاهین

  تو ی اندازه به نه -

_________________________ 

  شدم بیدار خواب از که بود نه ساعت طرفای صبح

  میبستم موهامو و میخوندم اهنگ خودم واسه داشتم

  کردم بازش و در سمت رفتم

  پسرم مادر بشی بود قرار برگرد تو پرم توی زدی و پرکشیدی تو-

  کردم باز که رو در میخوندم همینجور

 !باالا پریدم متر ده

  میکنه چیکار اینجا این وای

 پسرت مادر یلدا اقا بخیر صبحت：میکرد نگاهم خنده با داشت و بود نشسته مبل,روی شاهین

 کشید؟ پر

  ارشاده اهنگ کوفت -

  میدی؟ گوش تو چیه اهنگها این اخه+

  میدی گوش تو که...  و صادق اون بهتر باشه هرچی-

  میخواد لیاقت دادن گوش رو اونا اهنگهای! خوبی این به+ 

  داره ای سلیقه یه هرکسی خب-

 افتضاحه ات سلیقه+



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 499 

 ! کردم قبول رو تو که افتضاحه صد در صد ام سلیقه اره -

  نگفت چیزی دیگه و بالا انداخت ابروهاشو

  بزنم پوزخند که بود من نوبت حالا

  خوردم امو صبحونه و اشپزخونه سمت رفتم

  ریخت چایی خودش برای و اشپزخونه داخل اومد شاهین بودم خوردن مشغول همینکه

 هب رو چیز همه من میدونستی واقعا؟بااینکه کردی قبولم اونشب چرا گفت و نشست میز پشت

 ! ام گفته دروغ بابات

 من نزاشتی و زدن حرف به کردی شروع زودتر خودت و کنم قبول نمیخواستم من که اولش-

  بگم چیزی

  کرد قبولت چرا نمیدونم که کنه قبولت بابام که نمیکردم فکر بعدشم

 .... و

 چی؟؟ و-

  بیخیال+ 

  ؟ ازم بود اومده خوشت-

 میومد؟ خوشم باید چیت از گفتم کردمو بلندی ی خنده

  بود مهیاد سومم دلیل نخیر

  اون با ازدواج از فرار برای

 نمیخاستی؟ رو مهیاد چرا+ 

 اونموقع نمیخواستمش چون-
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  بشی؟ نامزد باهاش کردی قبول چرا پس+گفت و کرد اخم

  بیرون رفتم و کردم جمع رو سفره و شدم بلند میز پشت از

 نمیدی؟ جواب-

  میدم جواب سوالاتت به منم دادی جواب منو سوالای تو هروقت+ 

  دنباالم اومد

  بهم بگو：گفت و شد رفتنم از مانع و گرفت دستمو

 چیو؟+

 من؟درسته؟ از ترس بخاطر خونشون؟فقط بری که کردی چرا؟قبول-

 نه+

 داشت؟ هم ام دیگه دلیل یعنی-

  بهش دارم علاقه که فهمیدم+

  نه  داشتما تو به که الکی و کشکی ی علاقه جنس از نه

  واقعی ی علاقه

 

  واقعی عشق 

  معناست تمام به و واقعی مرد یه اون چون

 مثبت جواب بهش اولش از چرا که خودم به فرستادم لعنت و فهمیدم مدت این توی اینو من و

 !  ندادم
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  میکشید نفس عصبی

  میکرد نگاهم حرص با و

  معناست تمام به مرد یه مهیاد：کردم تکرار

  اتاق داخل رفتم و کشیدم بیرون دستش توی از دستمو بعد و

  داشتم ایمان بهشون و زدم بهش که حرفهایی  

  واقعیه مرد یه الگوی مهیاد واقعا

             ================ 

  شاهین#

  نیستی مرد  تو میگفت زبونی بی زبون به داشت

  کردم چیکار براش من مگه داره حق

 !هبکن هم,تعریف ازم باشم داشته انتظار حالا که کردم ای دیگه کار کردنش اذیت و دادن حرص جز

  نداشتم زبونش از رو حرف این شنیدن انتظار ازش ولی

  شده علاقمند مهیاد به که میگفت راست واقعا یعنی

  من؟ سمت اومد چرا پس بود عاشقش اگه

 پیشنهادم چرا

 

  یلدا

  میکنه رفتار سرسنگین باهام که روزه چند
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  چیه رفتارهاش این دلیل و چشه نمیفهمم

  اونروزمه حرفای بخاطر شاید

 هداشت انتظار نبایدم نداره بهم نسبت حسی هیچ اونکه ولی باشم کرده روی زیاده یخورده شاید

  کنم کوچیک خودمو و کنم اقرار داشتنش دوست به جلوش که باشه

  کنم صحبت باهات میخوام گفتم و نشستم روش روبه و بیرون رفتم اومد که موقعی

  بعدا بزار ندارم حوصله-

 کنم صحبت میخوام الان+

  نمیفهمی ندارم حوصله میگم：زد داد

 نای دلیل نمییییفهمم نه زدم داد خودش از بلندتر و نباختم خودمو بازم اما بالا پریدم چندمتر

  بدونم تا بگو.. نمیفهمم رو رفتارهات

  اینجام چرا بدونم دارم حق من

  کردی رو اینکار باهام چی ی واسه بدونم دارم حق

  بدووووونم که داررررررم حقققق من

  پاااایین بیاار صدااتو+

  بدم جوابشو اروم میزنه حرف بلند صدای با باهام که یکی ندارم عادت-

  میدم عادتت خودمم+

  چطوری؟-

 زا گمشو و ببند دهنتو فقط ندارم اعصاب یلدا：گفت و کشید عمیقی نفس و بست چشمهاشو

  چشمام جلوی
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  نگفتم هیچی و گرفتم مونی لال بسکه شدم خسته نمیخوام -

  شدم خسته میفهمیی

  میفهمی؟ نمیکشم دیگه ولی کردم,حفظ ظاهرمو و نیوردم خودم روی به بس از شدم خسته

  نمیکشم

  چیه عذابم این دلیل نمیدونم چون نمیکشم

  تنگه دلم چون نمیکشم

  بابام و مامانم برای

 ,رسییده اییینجام به دیگه چوووون نمیکشمم گفتم بلندتر و( گرفتم ام چونه زیر دستمو)

 میشی؟ خفه：گفت اروم

  بگم میخوام بشم خفه چرا نه-

  ندارم طاقت ددیگه بابا

  لعنتی میدی عذابم چرا

  برم بزاار کن ولم یا کن خلاصم بکشم یا

  نگه چیزی تا گرفت گاز لبشو

  نمیگرفتم اروم و نمیشدم ساکت دیگه راحتیا همین به و میخواستم جواب من اما

  بده جوابمو شاااهین：زدم داد

 سمتم اومد شد بلند

  میبارید اتیش چشمهاش از



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 504 

  بود اومده سر دیگه طاقتش

  دیگه ببند دهنتو.  شو خفففه نمیگم مگه زد داد و گرفت یقمو

  نگم هیچی میخوام هرچی

  بده جوابمو فقط میییشم خفه میشم لال دادی جوابمو وقتی بده جوااابمو نمیخام-

  میگم بهت خودم بود موقعش هروقت+

 همین من شدمممم خستههه میشه موقعش کی اخه موقعش موقعش هی：زدم داد بودم عصبی

  بدوونم میخوام الان

  اره؟ بدونی میخوای الان همین-

  ارررره+

 گفت و زد گوشم به محکمی سیلی

  نیاوردم سرت بلایی یه تا چشم جلوی از فقط گمشو یلدا

  بکنی نمیتونی غلطی هیچ+

  اوردم بدست یهویی چجوری جراتمو این نمیدونم

  داخل کرد پرتم و اتاق سمت کشیدم گرفتو دستمو

  کرد برخورد تخت ی لبه با سرم و زمین خوردم طوریکه

  شی خفه باید شو خفه میگم وقتی گفت سمتمو اومد که گزاشتم سرم روی دستمو

  بشم بلند کرد مجبورم و کشید دستشو توی گرفت موهامو بعد و

  عوضی موهامو کنن ول-
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 ... که دزد اشغال و بیشرف یه نامردی تویه

  بیوفته خون لبم شد باعث و زد بهم دیگه سیلی دست پشت با بدمو ادامه نزاشت

  بیرون رفت اتاق از و تخت روی کرد پرتم بعد و زد بهم ای دیگه سیلی

_________ ________ _______ 

  شاهین

  بود حقش عوضی ی دختره

  نگم هیچی میخواستم هی

  ریخت بهم اعصابمو خودش

  میکنه لج ندارم اعصاب میبینه

  باهام

  لعنتی

  میزدمش بیشتر بود حقش

  نبود خوب حالم و بود بابام سالگرد امروز

  میشد تندتر دلم توی جویی انتقام اتیش و میشد تازه دلم داغ دوباره و

 اول همون و کردم ملایمت خیلی من نه اگر کنم خالی اون روی دلمو حرص خواست خودش یلدا

  نکردم کاری

  هوف

 بودم شده سبک طرفیم از و داشتم وجدان عذاب یجور هم کارم بااین و میکرد درد بدجور سرم
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  یلدا

  میکرد درد بدجور سرم و میسوخت لبم

  عوضی وحشی

  نشستم اینه روی روبه

 میریختن هام گونه روی همینطور اشکهام 

  کردم پاک بودن شده سرازیر ام چونه روی تا که لبمو های خون باهاش و برداشتم دستمالی

  نداشت تمامی میکردم پاک هرچقدر

  شد خورد اعصابم

  دستشویی سمت دویدم و بیرون رفتم اتاق از

  بیوفته بهش چشمم دیگه نمیخواستم

 رو ها خون یخ اب با بعد و صورتم به زدم اب چندبار و کردم نگاه خودم به دستشویی اینه توی

  کردم پاک لبمو و شستم

  اتاقم سمت رفتم و بیرون اومدم دستشویی از و کردم پاک چشمامو های اشک

  بهم زدم محکم رو درش و

  اینجام؟ چرا که بدونم نباید من یعنی!  چی یعنی خب

  نبرد خوابم صبح تا

  بود کرده بلند من روی دست حقی چه به اون اصلا

  صبحه هفت دیدم کردم نگاه که ساعت به
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  صبحه هفت ساعت}

  نشدما بیدار الان

 { √دیشب از نبرده خوابم حیا بی

 

  میسوختن چشمهام

  نکنم فکر چیزی به دیگه و بخوابم کردم سعی

  گفتم خودم با پس

۲  ۱   3  

  خاموش_ذهن#

  بستم چشمهامو و کشیدم عمیقی نفس

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 

  شدم بیدار نه ساعت دیگه روزای مثل بازم اما بود خوابیده دیر اینکه با

  نبود خواب حس اصلا

  بود ام گرسنه

  بستم و کردم جمع سرم بالای موهامو

  بیرون رفتم اتاق از و

  میریخت چایی خودش برای داشت و بود ونهاشپزخ توی
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  خوردن گره هم توی ابروهام

  بدم محل بهش اینکه بدون

 رهک رو اش دیگه ی گوشه و پنیر ای تیکه رو ایش گوشه و دراوردم ها کابینت توی از رو بشقابی

  گزاشتم

  گزاشتم میز روی و اوردم در رو مربا ی شیشه

  کردنش گرم از بعد و اوردم در فریزر توی از هم نون

  خوردن و خودم برای گرفتن لقمه به کردم شروع و نشستم میز پشت

 اش صبحانه خوردن به کرد شروع و نشست هم شاهین من با همزمان

  کردم دهنم نزدیک رو اول ی لقمه

 دوباره و کرد باز سر زخمش و گرفتم شدیدی درد کردم باز دهنمو تا و نبود لبم به حواسم اصلا

  شد سرازیر ازش خون

  دستشویی سمت دویدم شدمو بلند میز پشت از سریع و گفتم ضعیفی اخ

  بود خودش خوردن مشغول همینجور بیخیال هم شاهین

  میز سر برگشتم دوباره و دادم فشار روش و برداشتم دستمالی شستم که لبمو

  جویدن اروم اروم کردم شروع و گزاشتم دهنم داخل و گرفتم تری کوچک ی لقمه

 گزاشت میز روی زخمی چسب شلوارش جیب توی از ، انداخت بهم نگاهی نیم و بالا اورد رو سرش

  شد،رفت بلند و

  میشه زخمه چسب این با

 کنم؟؟؟؟؟ گیری جلو دردش از و بپوشونم قلبمم زخم
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  بیرون رفت خونه از

  تنهاییام و موندم من دوباره و

  دردهام و ها غصه

 ! بیجواب سوالهای و

_______________________ 

  عماد

  بودیم ایستاده سیامک منتظر محوطه توی علی با

  چطورین؟ ها بچه سلام گفت و رسید رب یک از بعد

  چطوری تو عالی-

  شده دیر خیلی که بریم عالی منم+

  گفتم؟ بهتون که رو فردا قرار

  حله دادا اره-

  سوال یه فقط：علی

  بپرس؟ ؟ هوم+

 کی و پلیسه توش کی نیس معلوم مخطلته جشن اون ?چی بود پلیس کسی بینشون اگه：علی

  چی؟ افتادیم گیر اگه!  نیست

 هرکس و هرکیه هرکی جشن اون کردی توفکر علی؟ میگی چی：گفت و کرد بلندی ی خنده

  میره؟ و توش میاد خواست

  اینه ظاهرش نه
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  دادا میدیم انجام اونجا هامونو معامله تمام ما اصل در

  بودیم افتاده گیر صدبار تاحالا بود اینجوری اگه

  خودمونن خریدارا مهمونا اون بیشتر ضمن در

  چی؟ بود پلیس ها خریدار همون بین اگه خب-

  همیشگیمونن خریدارا میشناسیم قبل از همشونو نیست+

  مطمعنن هم بقیشون و

  نباش نگران

  شد ساکت و نگفت چیزی دیگه علی

  داخل بریم گفت و داشت نگه پاساژ یه روی روبه 

 بخریم؟ لباس که لازمه حالا：من

 !  کنید جذب خودتون سمت به رو مشتری باید-

  کنیم؟ جذب+

  اره-

  دخترهاست منظورش：علی

  افتاد دوزاریم تازه

  بفروشیم؟ مواد دختراهم به باید یعنی!  ولی

 اوردم زبان به فکرمو توی سوال

  نگفت چیزی و داد تکون سری کلافه هم سیامک و رفت بهم ای غره چشم علی که
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  ها سواله!! چیه خب وا

  دنبالشون و انداختم بالا ای شونه

  افتادم راه

  تو بریم که گفت و ایستاد بزرگ مردونه بوتیک یه روی روبه

  است؟ اماده که سفارشاتم گفت زدو صدا اشو فروشنده سیامک

  بهت بدم تا بیا اره-

  سمتمون اومد پلاستیک دوتا با دودقیقه از بعد و رفت پسره

 علیه؟ کدومتون

  من-

  باشی عماد باید حتما که توام گفت بعد و داد دستش رو پلاستیک

  بیا

  ببینمتون بپوشین برید：سیامک

  پرو اتاق داخل هردو رفتیم

  پوشیدن به کردم شروع

  ای سورمه شلوارکتون

  رنگ مشکی تک کت و سفید جذب پیرهن

  مشکی پاپیون و

  انداختم اینه توی خودم به نگاهی نیم
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  خوشتیپما

  بیرون رفتم اتاق از و زدم چشمکی خودم برای

  بود پوشیده من زودتر علی

  بود ایستاده بیرون و

  خووووشتیپ بابا ایول：گفتم و انداختم بهش امیزی تحسین نگاه

  بریم تا کنین عوض برین  پسرا شدین عالی گفت نزدیکمونو اومد سیا

 بیرون زدیم بوتیک از لباسهامون تعویض از بعد

 

  برگشتیم شاممون خوردن از بعد و رستوران رفتیم

 خودم اتاق داخل رفتم

  انداختم تختم روی خودمو و کردم عوض لباسامو

  اوردم در گوشیمو و انداختم سرم روی رو پتو

 ： دادم پیام رییس برای مخفیم سیمکارت با پتو زیر از

 #_______：ادرس

 شب۱ تا عصر7：ساعت

   سیامک حرفهای و اوردم بدست الان تا که اطلاعاتی و

  فرستادم و نوشتم رو همه

  خوابیدم بود سرم روی پتو که همونطور و اوردم در رو سیمکارت
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________________________ 

  پریدم خواب از گوشیم باصدای

  افتاده علی عکس دیدم کردم نگاه اش صفحه به که بعد اما هشداره کردم فکر اول

  کردم نگاه ساعت به

  بود3 وااای ای

  بودم خوابیده انقدر یعنی

  الو برداشتم گوشیو و کردم صاف صدامو و دادم قورت دهنمو اب

  نمیخوابه میخوابی تو که انقدر خرسم زهررررماااار و الو کوفت و الو-

  داشتی؟ چیکارم حالا شرمنده خوابیدم انقدر چیشد نفهمیدم اصلا بودم خسته خب بابا+

  بریم همه از اول باید ما میگه کرد کچلم سیامک این-

  شو اماده باش زود

 ,مبشه شروع جشن اصلا شش ساعت بابا+

  عمادی فقط باش زود چمیدونم-

  درم دم دیگه  ی دقیقه رب حله+

  صورتم و دست شستن از بعد و شدم بلند سرجام از جت مثل

  لباسام پوشیدن کردم شروع و دهنم داخل گزاشتم رو بود میز روی که کیکی سریع

  بیرون رفتم و دادم حالت موهامو و کردم خالی خودم روی رو عطرم

  کردم نگاه مچیم ساعت روی
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  موقع سر دقیقا

 بعد و داد تکون سری فقط اون اما دادم سلام بهش و سمتش دویدم بود ایستاده سالن اخر علی

  پایین رفتیم

  نیست خوب حالش کردم حس

  بود ناراحت

  نمیدونم ؟ چرا

 افتادیم راه و شدیم بود کرده اماده برامون سیا که ماشینی سوار

  شد متوقف رنگی تیره سبز در دم ماشین و رسیدیم ساعت یک حدودا از بعد

  سمتش رفتیم باهم و شدیم پیاده

  داخل رفتیم و شد داده ورود ی اجازه مشخصات گفتن از بعد بودن ایستاده درش دم نفر دو

  بود پر تقریبا سالن سوم یک ولی بود نیم و چهار ساعت

  داد تشخیص رو سیامک دور از علی

  دادیم سلام و سمتشو رفتیم باهم

  رسیدین بموقع ها بچه-

  کن اماده رو تا دو این بیا مانی

  ایم اماده که ما+

  بریم بود دخترا شبیه بیشتر که مانی پسره اون با که داد علامت و زد لبخندی

  بشینیم ها صندلی روی که گفت و اتاق یه سمت بردمون



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 515 

  علی سمت رفت شاگردش و من سمت اومد خودش

  گفت و انداخت بهم نگاهی اینه توی از

  بلندن زیادی  بزنم دورشونو یخورده باید موهاتو

  انداخت خط طرفشونو یه بعد موهامو دور کردن خالی به کرد شروع

  اووم و کنم دستکاری یخورده باید موهاتو خب گفت دید رو علی به رو دستیارش

  میشی جیگر دیگه بکشم دست یه ابروهاتم اها

  نزدیااااااا زدی ابروهام به دست گفت داد با سمتشو برگشت علی

 زیر مزد دوباره و برداره ابروهاشو علی کنن فکر گفتم و گرفتم علی به رو دستمو خندیدمو بلند

  نخندیدم دیگه و گرفتم گاز لبمو رفت بهم که ای غره چشم با سمتمو برگشت علی که خنده

  سیامکه اقا دستور که نمیشه اخه：پسره

 برداری؟ منو ابروهای گفتتن سیامک اقا-

  کنم درستت میدونم خودم که هرجور گفتن خیر نه+

  خوشگلن همینجوری موهامم خوبم همینجوریم من اصلا کردی,غلط تو-

  بیرون رفت و پسره سمت کرد پرت بعد و کرد گوله و اورد در رو بندش پیش و شد بلند

 وااااااااااااااع ： گفت نازکش صدای با و عقب رفت قدم یه پسره

  بود گرفته خندم کاراشون از

  شد تمام شو بلند گفت مانی که میخندیدم همینجور

  بیرون رفتم اتاق از و کشیدم موهام توی دستی
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  سمتش دویدم و دیدمش دور از

  علی باحالی خیلی گفتم و خنده زیر زدم بلند دیدم هاشو اخم تا

  چندش ی پسره زهرمار+گفت و گردنم پس زد یکی

   میشد شلوغتر لحظه هر سالن

  کنین؟ چیکار باید که میدونین ها بچه گفت سمتمونو دوید سیامک

 .. بله هوف-علی

  رفت و زد چشمکی سیامک

  دستشون برسونیم مواد اینجا باید که میدونم فقط من گفتم و علی بازوی به زدم

 ! خری خیلی میدونستی عماد+

   عه دیگه بده جواب خب وا：عماد

  الاغ：علی

  عمته-

  حساسما عمم رو من هوووی+

  خودتی باشه-

  خرتی خود گفت گردنمو پس زد محکم یکی

  الاغ؟ یا خرم نفمیدم من-

  هردو+

  بده توضیح عه-
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  دیگه

 بعد ازت بخرن اونا و بدی مواد بهشون خودتو سمت بکشونی رو دخترا باید اسکول جناب+

 میشن اینجوری و بگیرن مواد دفعه هر میشن مجبور دیگه شدن معتاد وقتی و میشن وابسته

  شون دایمی مشتری

  نامردیه ته اینکه!!! چی+

  بکنم رو کار این نمیتونم من

 میکردی اینجاشم فکر باید شدی باند این وارد که اولش از مجبوری：گفت و زد کجی لبخند

  کوچولو

  نامردیه کاراش همه باند این

  بدی؟ مواد بهشون میاد دلت تو یعنی- 

  حقشوووونه بیاد سرشون بلایی هر پس کنن شرکت جشن این توی خواستن خودشون اونا+

 ....  بگیرنوو مواد قراره و خبره چه جشن این توی که میدونن خودشونم ببینم-

  بودن؟ اینجا الان میدونستن اگه کردی فکر نه+

  معمولیه جشن میکنن فکر

  نمیکنن قبول قطعا بدیم بهشون بخوایم ما اگه پس-

  کنی خرشون زبونت با باید خودتم البته میکنن قبول که خرن انقدر بعضیاشون+

 .   ....  یا شربت توی کردنش حل با نکردن قبول اگه

 نامردی ته این نمیتونم من علی-

 بای  شوو خفه+
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  زیرش بزنی میفعمی؟نباید کارته این بعد به این از چون بتونی د

  اینجا رسیدی تا کشیدی زحمت تو

  ؟ که میفهمی

  ولی اره-

  کنی شروع کارتو زودتر باید+

  رفتم من

  بدم مواد اینا به میخام چطور اینکه و موندم من و جشن وسط رفت و شد دور ازم

 'دارن گناه خب

  خواستم خودشون اینا حقشونه میگفت بهم حسیم یه ولی

  ندارن خبر بعدشون از که میکنن شرکت مهمونیایی همچین توی کردن غلط اصلا

  حقشونه دخترا اینجور

  اره

  کنن پیدا حضور نباید جا همه بفهمن بیارم جا حالشونو تا کردم جزم عزممو دیگه الان

 به قراره حالا من ولی میکردن تربیتشون و میکردن باهاش پدرمادراشون باید اینکارو گرچه

  کنم تنبیهشون ممکن شکل بدترین

  نداشتم وجدان عذاب

 میگشتم مناسب کیس دنبال و رفتم راه همینطور
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 میچرخیدم ول خودم واسه همینجور

  بکشونم خودم سمت به رو نفر یه چطوری باید که نمیدونستم هنوز

 لانا همین واسه نداشتم خوبی زیاد ی میونه دخترها با اصلا و نداشتم دختر دوست تاحالا عمرم تو

  بشم نزدیک دختر یه به میتونم چطوری که نمیدونم

 زیاد که هم دختر یه و بود نشسته که علی به خورد چشمم میزدم دور سالن توی که همینجور

  میشنیدن گل و میگفتن گل باهم داشتن و بود کنارش نداشت مناسبی سرووضع

  کردم نگاه بهش حرص با

  چی من پس عه

  دیگه بود برخورده غیرتم رگ به

  میتونم منم تونسته اون اگه

  بیارم گیر رو دختر یه که رفتم و کردم جزم عزممو

 شد خاموش ها برق که رقص پیست سمت برم خواستم و چرخوندم چشم

  من شانس از اینم اوف

 سمتشو رفتم  صندلی روی بود نشسته تنها نفر یه کردم حس که دادم ادامه راهم به

  نشستم,کنارش

  دختره که بدم تشخیص میتونستم بود سالن توی که کمی نور با

  برقصی؟ نمیری چرا：گفتم اروم

  برقصم باهاش که ندارم کسیو چون -
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  میکنی؟ چیکار اینجا پس+

  اومدم دوستم با-

  تنهام من و پسرش دوست با رفته الان اون

  برقصیم؟ باهم بریم میای+

 !  نه-

 چرا؟+

  بریم خب خیلی گفت و کرد فکر کمی

  رقص پیست سمت رفتیم و گرفتم دستشو

  جاشون سر برگشتن همه و شد روشن چراغها رب یک حدودا از بعد

  زد خشکم جا در و کردم کپ خورد میرقصیدم باهاش داشتم که دختری به چشمم تا

  ؟ کجایی هی-

  چی؟همینجا+

 !چیه اسمت نگفتی-

 چیه؟ تو اسم...عماد+

  رها -

  چندسالته+

-۲7 

 میکنی؟ چیکار اینجا کمت سن این با+
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 !اومدم منم بیا گفت دوستم-

 بیفتی؟؟؟؟ باید تو چااه توی بیوفت گفت دوستت اومدیم：گفتم داد با نسبتا

  بزنی داد سرم نداری حق گفت و کرد نگاهم اخم با

  ببخشید گفتم و کشیدم سرم توی دستی کلافه

  رفت و گرفت راهشو

   گردوندم برش خودم طرف به و گرفتم دستشو سمتشو رفتم

  کن ولم+

 ببخشید که گفتم-

  کن ولم گفتم+

  نمیخوام-

 چی؟+

  خب...   چیزه-

  باشیم؟ هم با میشه رها گفتم و کردم ول دستشو

 چی؟؟؟ گفت و کرد نگاهم تعجب با

  بشیم اشنا بیشتر هم با یعنی خب-گفتم و کردم فرو موهام توی دستمو

  نه گفت سریع بعد و داد تکون سرشو کمی

  اخه؟ چرا-

 نباش ش چرا دنبال دیگه گرفتی جوابتم کردی سوال یه گفت و کرد اخم
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 میزنی؟ پسم چرا که بدونم میخوام ولی-

 !باشم پسری هیچ با نمیخوام چون+

 نیستم بقیه مثل من نترس خوردی عشقی شکست قبلا حتما پس اها-

  باشم داشته نمیخوامم نداشتمو پسری دوست هیچ تاحالا من خیر نه+

  میکنی چیکار اینجا اینجوریه اگه پس-

  اوردم دوستم که گفتم+

 !نکنی قبول میتونستی-

 ...که نمیدونستم من اینجوریه ش جو که نگفت+

 !میری چرا چجوریه نمیدونی جاییکه-

  گمشو! نداره ربطی هیچ تو به چه تو به اصلا+

  پررو ی دختره درک به اصلا-

  رفتم گرفتمو راهمو

  این از اینم,عه

  مثبتش یه من گیر میوفته هاش منفی اون همه به

 هدیگ دختر یه با که دیدم رو علی میزدم پرسه سالن وسط که همینجور و دیگه یکی سراغ رفتم

  اس

 !  من اونوقت کرده جذب مشتری کلی دقیقه چند همین توی کنم فکر

  چرخوندم چشم کردم پوفی
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  شد اویزون بهم پشت از نفر یه همونموقع که

  خدا یا

  کیه ببینم برگشتم

  میکنه نگاهم داره اوری چندش لبخند با ادم تا بود میمون شبیه بیشتر که دختر یه دیدم که

  چندش دختره ببند نیشتو گفتم کردمو کج لبمو

  چیییییییی：گفت ناز با

 یزچ ماموریتم اینجا من که افتاد یادم تا اما گوشش تو بزنم محکم دست پشت با میخواست دلم

 چقدر گفتم عزیزم هیچی گفتم زدموو ای کوله و کج لبخند زور به و شدم منصرف است دیگه

 تو خوشگلی

  جیگرررم مرسی وای-

  اومدم خودم به زود ولی کردم جمع قیافمو

  ارمکن نشست اونم و نشستم بود سالن از ای گوشه که ای کاناپه سمت رفتم و گرفتم دستشو

 خوشگله؟ چیه اسمت گفتم و انداختم گردنش دور دستمو

  پارلا：گفت و چسبوند بیشتر بهم خودشو

  نازه خودت مثل اسمتم-

  چیه خودت اسم+

  عماد-

 قشنگی اسم چه عجیجم وای+
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 تمگف بهش بود من الکی های صدقه قربون بیشترش نصف که زدنمون حرف و سوال چندتا از بعد

 دوتایی فضا بریم چیه؟میخوام اساسی حال یه با نظرت پارلا

  عزیزم مواااااافقم وای-

  ای؟ پایه：گفتم و اوردم در جیبم توی از رو مواد از ای بسته

 دستهاشو خودش که این الی داشتم ازش رو العملی عکس هر تصور اما واکنشش از نبودم مطمعن

  باشی کنارم توام اگه مخصوصا ام پایه اره نمیشه باورم عماد وای：گفت و کوبید بهم محکم

  بریم خمارشم بدجور

  انداختم نگاهی اطرافم به

 اش چهره از که پارلا اش نمونه و بودن معتاد واقعا بودن اینجا که ادمایی از نیمی از بیش کنم فکر

  بود مشخص یجورایی

  بریم پاشو گفت و کشید دستم توی از رو مواد

  ودنب مواد کشیدن حال در اکثرا و بود دود از پر به که پشتی سالن سمت رفتیم و گرفتم دستشو

 من و جمعیت سمت رفت اونم و میام دیگه ی چنددقیقه تا عزیزم گفتم و کردم ول رو پارلا دست

  اصلی سالن سمت برگشتم

 ردممیک خر ایو دختره یه داشتم：میگردم دنبالت ساعته نیم تو کجایی گفت سمتمو اومد علی

  بود تلنگر یه منتظر بود شده خر قبلا گرچه

  دختر؟ یه فقط-

  داشتی تجربه کنم فک خیلی تو که نیستم تو مثل من ببخشید+

  خیر نه-

 ام+
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 و ادکلن و الکل و دود بوی از سرم رفتم سالن ی گوشه های مبل سمت به و گرفتم فاصله علی از

 تر تخلو تقریبا سالن قسمت این نشستم دختری یه کنار مبل روی بود گرفته درد جی دی صدای

 یه و کوتاه انالیز یه از بعد و سمتم برگشت میزد حرف تلفن با داشت دختره کمتر هم صدا و بود

 قطف نکرد حرکتی کوچکترین شدم نزدیک بهش کرد قطع رو گوشی و داد ادمه حرفاش به لبخند

 کرد ای خنده تک ؟!زیبا بانوی شما و عماده من اسم گفتم و گرفتم دستشو شد تر عمیق لبخندش

 کرده ول خودشو بود خورده مشروب زیادی کردم باز باهاش حرفو سر و ریماست منم اسم گفت و

 شدت هب نفر یک نگاه سنگینی میخورد بهم داشت حالم میزد قهقه حرفام به مستانه و بغلم تو بود

 مبل روی دختری یک با رسیدم رها چشمای به تا داشتم نظر زیر رو سالن دور تا دور  میشد حس

 بود دوخته چشم بهم پوزخند با و بود نشسته

 رفک داشتم میلاده شبیه.....ااره......شبیه این چقد ببینم وایسا عه... ک بودم رها چشمای تو غرق

 .....اصلا چجوری میکنه چیکار اینجا اما بود درست من حدس و برگشت پسر ک میکردم

 یماییر گفتم لباش به خیره و کردم خمار وچشمامو گرفتم شرابشو جام ریما سمت برگشتم سریع

 هوم؟؟ بزنیم بریم دادم ادامه و سمتش گرفتم رو بسته.خـــانوم نمیده فاز اینطوری

 کافیه حد همین تا نه گفت و توهم کشید هاشو اخم

 باش مارو شانس دِکی عجبا_

  ندادم ادمه

 من هب بده ولی بودم ترک تو اااااقا نکن قهر خب خیلی گفت و گرفت دستمو ریما ک برم ک پاشدم

 متس به و میگردم بر ک گفتم بهش اروم دادم بهش رو بسته و کردم نگاهش ای مسخره لبخند با

 کرد عوض راهشو سریع منو دید تا اما کردم تند پا میلاد

 برگشتم اه من خنگم چقد بشه شناخته نباید  و ماموره من مثه اونم شاید اها چشه دیگه این عه

 و کردم صاف صدامو سمتشون رفتم میزنه حرف و نشسته کنارش پسری یک دیدم ک رها سمت
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 سریع انداختم پسر به وحشتناک نگاه یه و گذاشتم تنهات که جان رها شرمنده ااههههم گفتم

  الله بسم من و شدن جن بقیه وااااااا رفت سالن سمت اون به پوزخند یه با هم رها رفت و پاشد

 .......اینجا خبره چه

 

  رها سمت دویدم و دادم تکون سری کلافه

  رهاااا-

  توووام با رها

  رهااااااااا

 چته؟ چیه هاان گفت سمتمو برگشت یهو

 ها؟ بود کی پسره این-

 بدم؟ جواب باید+

  اررره-

  بدم جوابتو بخوام که هستی کی تو+

 بود؟ کی پسره اون میگم دارم نکن عصبی منو رها-

 نداره.....  ربطی هیچ...  تو...  به+گفت جدا جدا

 راه؟ اون میزنی خودتو یا کنی؟نمیفهمی,اعتماد هرکسی به نباید خطرناکه اینجا خره-

 بگی جنابعالی نبود نیازی میدونم خودم بعدشم خودتی خر که اولا+

 بود؟ کی پسره اون پس میدونی اگه-
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  کن ولم حالا شدی؟ راضی بود دوستممم داداش+

  رفت و

  بیارن سرش نمیتونن بلایی دیگه بوده اشنا حتما پس خب

  بده گوش دوستش حرف به باشه اون تا حقشه بیاد سرش میخواد بلایی هر چه من به اصلا عه

  میگشتم میلاد دنبال چشم با

 !اینجا بود اومده چطوری

  زد صدام پشت از نفر یه که بودم دنبالش و میرفتم راه همینجوری

  سرمه پشت سیامک دیدم که کیه ببینم برگشتم

  چندتا تاحالا：گفت و زد کمرم به دستی

  دوتا فقط-

  رفت و برس کارت به برو اولشه تازه نداره اشکالی+گفت بعد ولی کرد اخم اولش

  عه دیگه چکاریه این اخه

_________________________ 

 خودمون عمارت سمت رفتیم و بیرون زدیم خونه از کوفته و خسته شب

 و شدیم جدا هم از بخیر شب یه گفتن با و اسانسور داخل رفتیم علی با رسیدنمون محض به

  هامون اتاق سمت رفتیم

  تخت روی پریدم شلوارم پوشیدن از بعد و کردم پرت طرفی یه کدومو هر لباسهامو

  ام خسته چقدر که اخ

  ذهنم تو اومد میلاد یهویی ببندم چشمهامو خواستم همینکه
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  گزاشتم گوشی داخل و اوردم در دوممو سیمکارت سرمو توی انداختم سریع رو پتو

 تو؟ چطوری خودم خوشتیپ داداش به سلام：برداشت بوق دوتا از بعد زدم زنگ بهش

 میکردی؟ چیکار اونجا امشب چطوری تو ممنون-

  نمیاد صدات اصلا میزنی حرف اروم انقدر چی؟چرا+

 !میکردی چیکار اونجا تو میگم：کردم تکرار تر بلند

  ندارم صداتو عمادی-

  کن صبر عه+

  خب خیلی-

  گزاشتم شلوارم جیب توی گوشیرو

  دستشویی سمت رفتم و اومدم بیرون پتو زیر از

  بود بهتر حمام توی ولی بزنم حرف خواستم

  کردم باز هم رو اب و حمام داخل رفتم

  گرفتم گوشم دم گوشیرو و نشستم وان ی لبه روی

 میلاد الو-

  جانم+

  اومدی؟ میکردی؟چجوری چیکار اونجا تو میگم-

  داره جریان عماد وای+

  خب داد رو ساعت و ادرس من به رییس ببین



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 529 

  میدادم کشیک قبل چندساعت از اونجا اومدم منم

  شدم وارد و دادم رو دیگه نفر یه جعلی مشخصات

 اخه؟ دادی کیو مشخصات چطوری؟ اخه!نه-

  بوده پولدارا اون از ظاهرا که عرب تاجر یه+

  چی؟ بفهمن اگه اوردی گیرش کجا از-

  افتاده گیر نیاوردم گیرش+

  گرفتنش عربستان همون تو بوده خلاف کار تو ظاهرا

 ؟؟ اون که میدونستی کجا از اصلا رو اطلاعاتش داشتی کجا از تو پس-

 اون مشخصات و داد من به رو اطلاعات این ی همه اون چون بپرسی رییس از باید دیگه رو اینا+

  رو فرد

 !نکردن شک تو به چجوری میکرده؟بعد همکاری باهاشون اون یعنی-

  که نزدیک از بودنش ندیده خب+

  بدن؟ لو چیزو همه اونا و بزنن زنگ اون تلفن به بعد باشه بوده تلفنی اگه خب-

  دارم جدید شماره یه نگیرن تماس شماره بااون اصلا دیگه که گفتم بهشون امروز نترس نه+

  اخه که نمیشه بازم بابا ای-

 نمیشه؟ چرا+

 ستنخوا اومدیم اصلا شرکتت دستگاهت و دم کو نمیگن کنن معامله تو با بخوان اونا ببین خب-

  معامله واسه عربستان همون برن
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 که ننببی همو امروز که داشتن قرار هم با فقط نکردن کار اصلا عربه این با تاحالا اینا عماد ببین+ 

 اون جای زدم خودمو من

 حالا بشم باندشون عضو یجورایی که اومدم فقط نمیکنم ای معامله هیچ اصل در باهاشون من

 ببرم رییس برای و بگیرم اطلاعات ازشون بتونم که هرچی یا اسپانسر بعنوان

 جیب به بزنیم پول تا بشیم باند عضو فقط که بود این ما قرار ولی-

 فکرمون به رییس باش مطمعن بیاریم بدست ازشون اطلاعاتی و بشیم هم موفق اگه ولی اره+

 هست

 میلاد کارت خطرناکه خیلی-

 تو کار خطرناکی ی اندازه به نه+

 باش مراقب فقط میدونی خودت هرجور خب خیلی-

 همینطور توام دادا باشه+

 

  شاهین

  باند داخل بری یجوری باید که موندی تو فقط کردن نفوذ هم میلاد و عماد الان شاهین ببین-

  بگین شما چی هر+

 یجوری خودم نشد اگه بکنه کاراتو شده هرجور میگم اون به عماد سمت بری باید خوبه-

  اینکه فقط میفرستمت

 چی؟ فقط+

  داریم عملیات این توی هم دختر یه به نیاز-
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  بکششونن خودشون سمت به رو اونا بعد و کنن کار دخترا روی باید میگفت عماد که اونجوری

 !میکنن چیکار باهاشون بعدا رو دخترا این بفهمیم باید

  دیگه میدونیم که ما خب+

  میفروشن اجزاشونو

 جاک معاملاتشون و میفروشن کی به بدنشونو اجزای و!  میبرن کجا رو اونا بفهمیم میخوایم ما-

   میشه انجام

  نداریم رو دختری هیچ باند توی که ما خب اها+

  بود زنده ام سایه کاش：گفت و کشید اهی

 ....  سایه

  میشه دگرگون حالم دوباره اسمش اومدن با....  سایه

  شجاع و محکم دختر اون

  دوستداشتنی و جذاب ولی مغرور و لجباز

  شده تنگ برات دلم چقدر سایه

  شدنات عصبی کردنات، هات،اخمهات،دعوا خنده برای

  دختر تو نیستی چرا

  برم من بدین اجازه اگه+

  برو میکنم جور رو دختر یه خودم خب خیلی-

  رفتم و دادم تکون سری
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 ذهنم توی یادش اسمش اومدن با باز اما کنم فراموشش میکردم سعی داشتم بود وقت خیلی

  شد تداعی

  قبرستان سمت رفتم

  ایستادم قبرش بالای

  افتاد اینجا اومدم که باری اولین به یادم

  نمیشد باورم

  لجباز و دخترشیطون اون

  باشه خاک زیر حالا میشد حسودیم شجاعتش به که دختری

  میکردن دفنش اینجا داشتن روزیکه اوردم یادم و قبرش کنار نشستم

  سیزدهمه میبینم میبینم تقویمو

  نحسه سیزدهما بودم گفته

  جلو بیام نمیشد روم کردم بدی بهت

  تورو نمیخوام گفتم که روزی اخرین از شرمم

  تو به خندیدم خودمو میکنم خلاص گفتی

  لبتو بستی چرا تو بزن حرف پاشو عشقم

  پاشو عشقم

  بگو داری دوست هرچی پاشو کردم اذیتت خیلی ببخش

  بکن بازی لوس بازم شو بلند تو بده فحشم اصلا
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  قلبت پاکی فدای نگرانیاتو فدای

  قبرت سنگ روی عکس این تو افتادی چقدخوشگل

  ببینم قبرتو سنگ که برن همه وایسادم

  بگیرم دستاتو خواستم وقتی خورد سنگ به دستام

  معصوم توی با کردم بدرفتاری چقدر

  ببینم شو خفه میگفتم دارم دوست میگفتی

  بگیرم حالتو چجوری بود این فکرم همش

  گوشم در بزن بلندشو عشقم پشیمونم

  باهم داشتیم فرق اولم از ما

  بابات پرنسس تو خانوادم افت من

  پاک خیالت من بابت از میگفتم ساده توی به و میکردم هرکاری  من

  دیوونگیاشی عاشق میگفتی تو یروز که ادمی اون نبود ات دیوونه اره

  نداشتم لیاقت من

  خوبی لیاقت

  دوریت به عادت بودم کرده و میزدم پست

  داشتم ازت بدی های خواسته من

  بمونیم هم با بودم گزاشته شرایط پای

  نمیگزرم تو از من بخدا برگرد تو
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 سرم میفهمه هاتو شونه خالی جای نمیاد من به سیا پیرهن ببین پاشو

  گوشت در نمیزنم دیگه برگرد تو

 گوشه یه کنی کز نمیزارم دیگه برگرد تو

  نمبزنی حرف چرا دیگه شو بلند

 خداب برگرد تو میخواستی تو که جاهایی میریم برگرد تو نیستش نفسات صدای پس بلندشو

  میکنم جبران

  قیافه نمیگیرم واست دیگه بخدا

  میزنم دورشو موهامو برگرد تو

  میزنی حرف باهات چاری بیس من برگرد تو

  تعطیل چیز همه بخدا برگرد تو

  برگردی نمیخوای

  بگی هرچی میکنم گوش

  برگردی نمیخوای

  برگردی نمیخوای لعنتی کردی دیوونم

  سریع فراهمه بخوای چی هر برگرد تو

  نمیشنوی قبرت سنگ روی مشتامو صدای مگه

 رو هسای تو لعنتی مهیاد تویی ارامش فهمیدم تازه که برگرد تو کنی ارایش میدم اجازه برگرد تو

  گرفتی ازم

  دارم دوست چقدر بودم گفته مرگت از قبل کاش
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  نباشی اگه میمیرم بودم گفته کاش

  نتونستم من ولی تونستی تو بگم نتونستم ولی

  ببخش منو سایه

  میگیرم نامرد مهیاد اون از انتقامتو ولی کردم اذیتت ببخش

 خودمو بابای هم تورو انتقام هم میگیرم انتقامتو ام سایه

________________________ 

  مهیاد

  نکردیم پیداش هنوز اما گشتیم رو شهر ی همه

  باشه میتونه کجا اخه

  بردیش کجا لعنتی شاهین

  نیستم فرم رو زیاد چندوقته این

  ام پرونده همین درگیر اش همه

 !  باشه میتونه کجا نمیفهمم

 کنم چیکار هوف

 

  شاهین

  کنم چیکار باید نمیدونم

  باند اون توی کنم نفوذ یجورایی خریدار بعنوان منم شده قرار
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  کنم چیکار رو یلدا ولی

  داریم نیاز ماموریت تو دختر یه به گفت رییس

 شول و بزارم تنهاش نمیشه هم طرفی از بندازمو خطر به جونشو و کنم ریسک نمیتونم طرف یه از

  ماموریت برم کنم

  کنم چیکار

  هوف

  خونه سمت رفتم

  رسیدم ساعت نیم از بعد

  زدم صداش و کردم باز رو خونه در

  بیرون اومد اتاقش از

  نیست خوش زیاد حالش کردم حس

  پایین بود گرفته سرشو

  سلام گفت اروم

 سمت گردوندم برش و گرفتم دستشو و شدم نزدیکش که اشپزخونه سمت بره سریع خواست

  خودم

  بود پایین هنوزم سرش

  ببینمت-

  نداد نشون العملی عکس

  بالا اوردم رو سرش گرفتمو چونشو
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  کرده,گریه بود معلوم بودن قرمز چشمهاش

  شد خورد اعصابم

  کوبیدم خودم پلی به مشت با و کردم ول چونشو

  لعنتی لعنتی گفتم کردمو پشتمو

  منی گروگان یجورایی توالان یلدا ببین

  کنی تحمل رو وضع این مجبوری

 .... که موقعی تا

  بدم ادامه و ببینمش تا برگشتم

  شد بسته دهنم خورد چشمش به چشمم دوباره همینکه اما

  کشیدم موهام توی دستی کلافه

 راچ بدونم حداقل که کنم تحمل رو وضع این میتونم وقتی ولی باشه：گفت داری خش صدای با

  اینجام

  چیه؟ من گناه شاهین

  بگم بهش که بود موقعش کنم فکر

  بودمش پیچونده خیلی الانم تا

  مبل سمت رفتم گرفتمو دستشو

  نشست کنارم اونم و نشستم روش

  میخوام کمکی یه ازت بعدش فقط میگم بهت باشه-
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  ؟ کمکی چه+

 میکنی؟ همکاری باهام گفتم اگه-

  اخه چیه نمیدونم منکه+

  نه؟ یا اره-

  باشه+ گفت شک با

  بگم برات زندگیمو جریان میخوام+

  نکنی قضاوت زود و بدی گوش خوب که میخوام ازت فقط

  دادم تکون سری

  بود پلیس بابام：کردم شروع و کشیدم عمیقی نفس

  میلرزید خلافکارا تن میومد اسمش وقتی که کاربلد و مجرب پلیس یه

  بیشتر هم دشمناش  و میشد بیشتر پیشرفتش روز به روز

  راد و حقیقی

  هه

  بودن من بابای مرررد مثلا دوستای نامرد دوتا اون

  که موقعی تا بود خوب باهم رابطشون

 ...و کردن درست پاپوش بابام برای راد با حقیقی اون که چیشد نمیدونم

 کنه ثابت رو چیزی نتونست اما گرفت رو کارش دنبال خیلی بابا

  بود کرده شک بابامم حتی که بودن کرده سازی صحنه جوری نداشت حرف کارشون هه
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  کنه اعلام خودشو بیگناهی تونست چندوقت بعد بالاخره بابا

 بابام کن ول بازم اما شد نشین خونه و کرد بازنشست خودشو میشد که هایی دشمنی بخاطر اما

  نبودن

 ....  و

  نمیره یادم هیچوقت

  هیچکارس که میخورد قسم چطوری دار ی چوبه پای وقتی

  نگیرم هیچوقت رو کار این دنبال و کنم فراموش رو صحنه اون من که میخواست و

  نتونستم اما

  کنم فراموش رو بابام شدن اعدام ی صحنه نمیتونم

  نمیتووونم

  بگیرم انتقام تو از میخام بابات بخاطر نکنی فکر یوقت

  نه

  نیست اصلی دلیل ولی هست دلایل از یکی البته

  حالا باباات برای دارم

  سایه واما

  داشتنی دوست و دخترشجاع یه

  بود لحاظی هر از کامل دختر یه ی نمونه من برای که دختری

  داشتم دوستش
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  کنم اعتراف داشتنش دوست به نتونستم هیچوقت اما

 ...  اون اما کردم اذیتش خیلی

  تولدش به بود مونده روز یه

  کردم جرم عزممو و شد تموم طاقتم دوسال از بعد منم و

  کنم خاستگاری ازش تولدش شب که کردم اماده خودمو و

...... 

 

  بگیریم تحویل رو ها پول و بریم که بود قرار و بود ها ماموریت از یکی روز اخرین اونروز

  شد پیدا پلیس ی کله سرو چیشد نمیدونم که

  بیاد نتونست سایه اما کردیم فرار ما

  بدم نجاتش مخمصه اون از و کنم کمکش تا سمتش رفتم

  کنه فرار دستشون از تا میدوید داشت قدرت تمام با

  همونموقع اما

  لعنتی مهیاد اون

  کرد شلیک سمتش به مهیااادلعنتی

  نشکنه بغضم تا دادم قورت دهنمو اب و بستم چشمهامو

  گرفت ازم عشقمو مهیاد：دادم ادامه

  گرفت ازم رو سایه
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  بابام هم سایه انتقام هم بگیرم رو سایه انتقام که خووردم قسم همونجا

  خاستگاریت بیاد میخواد که فهمیدم چندوقت بعد

  میخوادت که فهمیدم

 ..  و بشم نزدیک بهت کردم سعی

  میدونی خودت که هم بقیش

_______________________ 

  یلدا

  نداشتم اعتمادی هام گوش به

  میشنیدم تمداش چی

 !  من بابای

  میشه مگه

  میکردم نگاهش ناباورانه

  شده نزدیک من به سایه انتقام گرفتن ی واسه و داشته عشق قبلا واقعا یعنی

 جلوی ممکن شکل بدترین به زندگیشو ادمای عزیزترین مرگ اون میدادم حق بهش طرف یه از

  دیده چشمش

 ...  هم طرفی از اما

 چیه من گناه اخه

 میریختن هم سر پشت اشکهام بودم اش بازیچه مدت اینهمه یعنی

 رادم دختر چیه؟اینکه من گناه
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  مهیادم؟ عشق اینکه

  من سمت اومد چرا

  بوده انتقام یه فقط بگه بعد که کرد عاشقم یعنی

 ....  که چیه من گناه شاهین نامردی خیلی-

  عاشقته مهیاد که اینه گناهت مهردادی اون دختر که اینه گناهت+زد داد

 !  عاشقمه مهیاد که منه تقصیر مهرداده بابام که منه مقصررم؟تقصیر من مگه اما-

  همین بودی طعمه یه فقط تو.  نیست تو تقصیر نه+

 احال گرفتی بازی به کردی،عشقمو بازی احساساتم با!کردی دیوونم همین؟؟؟؟ همین؟؟لعنتی-

 ! بودی طعمه یه فقط میگی

  نامردی خیلی： گفتم که انداخت بالا یا شونه بیخیال

 .خیلی

  شرفت بی بابای اون ی اندازه به نه ولی نامردم-

 یبابا اسم：غریدم دندونام لای از و زدم گوشش توی محکمی سیلی حرفط این از بعد بلافاصله

  کردی بازی دختر یه احساسات با که تویی تویی شرف بی نیار منو

  بودم طعمه فقط میگی حالا و کردی عاشقم که تویی

 ...  که تویی

  برید امانمو گریه

  بدم ادامه که نزاشت و

 نشستم در پشت و بستم رو در اتاق سمت دویدم
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  زدم هق و کردم بغل زانوهامو

  نامرد نامرد نامرد     

  بدی کمکم شد قرار：گفت و اتاق در به زد

  میخواد کمکم پررو

  باتوام یلدا-

  ها؟ میخوای کمکی چه：کردم باز رو در شدمو بلند در پشت از

  بردارم قدم یه حتی تو مثل ادمی واسه نیستم حاضر من

  اونوقت چرا-

  چرا میگه تازه بود خورد اعصابم

  کنی کمکم دادی قول گفت که و ندادم بهش جوابی

  زیرش میزنم الانم+

  هه-

  میزنم منم قولت زیر نزدی تو مگه+

  میبینی بد که کنم لج باهات نزار کردم رفتار خوب باهات خیلی تاالانم ببین-

  گرفتی ازم زندگیمو لعنتی بکنی میخوای چیکار دیگه：زدم داد

  باشی؟ نکرده که مونده هم ای دیگه کار کردی ناااابودم

 رمب باید دیگه روز سه تا من میگم خودت برای من ببین گفت و کشید موهاش توی دستی کلافه

  میکشه طول چندماه که ماموریت
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  میتونی؟ باشی تنها اینجا نمیتونی که چندماه

 ندهز بگیرنت اونا اگه و میکنن پیدا دنبالتن که هم شب باندخشم اون رو اینجا بالاخره درضمن

  نمیای بیرون

  کنی همکاری باهام بهتره پس

  بیای باهام توام ماموریت این توی که میخام

 

  خلاف کار اونم ماموریت برم!!!  من

  باشم خلافکار یه اون مثل نمیخوام من نه

  چندماه بمونم تنها نمیتونم منکه اما

 .... بیوفتم اونا گیر ام اگه

 ...تا بمون همینجا اگرنه کن جمع وسایلتو و باش اماده بیای خواستی اگه میام فردا پس-

  خدافظ هوف

  رفت

  چیه من کار و چیه ماموریت این که جدید سوالات حالا و گرفتم سوالاتمو تمامی جواب الان

  نمیتونم منکه اما

  تونستم شایدم

 ...  بری نمیتونی تو یلدا نه

 نمیتونیییی
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  نمیفهمم عه

  چیکاررکنم باید

  بدترررررر اونیکی از هرکدوم و دارم دوراه

 کن کمکم خدایا

 

  یلدا

  بودم وسایلم کردن جمع درحال

 

  بود همین راهم تنها ظاهرا 

  باشم اینجا تنها چندماه نمیتونستم من

 میخورد بهم خونه این از حالم داشت دیگه

  لازمه هم تنوع خورده یه

 !!! تنوعی چه هه

  شدم اماده خودمم کردم جمع که وسایلمو

  کردم سرم شالمو و پوشیدم مانتووشلوارمو

  نشستم منتظرش مبل روی و پوشیدم رو شرتم سویی

  بود نیومده هنوز اما بود گزشته ساعتی یک حدودا

  بیرون کردم فوت نفسمو
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  بیاد تا شدم منتظر و کردم پلی گوشیم توی از رو اهنگی

  بگیره دلم بده بهم حق*

  نمیره سرم از یادت وقتی

  میدونم و بودم تو عاشق

  دیره دیگه حرفا خیلی واسه

  بارون زیر تو بی دوباره من

  میشینم رو پیاده این توی

  میبینم خاطراتمو وقتی اسون چجوری میکنم گریه

  اون یاد به من#

  اونه یاد به اون#

  بدونه اینو غیرممکنه

  دونه دونه اشکا# میچکونه

  گونه رو من اشک دونه دونه خونه# تو موندم سخته چه اون بدون

  دیوونه دارم دوست چقدر من بدونی اینو توونمیتونی شبونه بارون تو میچکه

  نمیشه پر باهیچی تو جای

  زندگیشه اخرای قلبم

  بود اشتباه# یه شدن عاشقت#

 * همیشه دارم دوست اشتباهمو
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  خورد گوشم به در توی کلید چرخیدن صدای

  انداختم دوشم روی رو ام کوله شدمو بلند

  بیا گفت و داد تکون سرشو    

  شدم ماشینش سوار و بیرون رفتم

  نشست رل پشت و اومد خودشم خونه در کردن قفل از بعد

  دادم گوش بود کرده پلی شاهین که اهنگی به دادمو تکیه شیشه به سرمو

_____________________ 

  داشت نگه ساختمان یه روی روبه ساعت سه حدودا از بعد و شدیم شهر وارد

  داخل رفتیم

  گرفتم سرگیجه شد باز که رو خونه در

  بود ریخته بهم و کثیف و نامرتب 

 اینجوریه؟ چرا اینجا-

  دیگه مجردیه خونه+

  خودته؟ ی خونه اینجا یعنی-

  اوهوم+

  مبل روی نشستم و انداختمش اونطرف و برداشتم رو بود افتاده مبل روی که پیرهنی

 کنم؟ چیکار ماموریت این توی باید من-

  میگم چی ببین بده گوش خوب：گفت و نشست روم روبه
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  میره باد به سرت چون ممنوعه کنجکاوی و فوضولی اونجا اینکه اول

  میخوایم ماازت که میدی انجام اونجا رو کارهایی فقط

 ما اینکه مگر پسر چه دختر چه نداری کنی برقرار ای رابطه و بشی دوست کسی با اینکه حق دوم

  باشی مجبور و بگیم بهت

  اب حتی نداری رو هیچی خوردن حق میری که جشنهایی توی سوم

 اوکی؟

  میترسونیم داری... ماموریتیه چه این اخه-

  بدی گوش حرفم به و کنی جمع حواستو باید فقط هستم کنارت تهش تا خودم نترس+

  هوا رو بره زندگیت تا بدی گاف کافیه

  بده توضیح گفتم و دادم نشون مسلط خودمو ولی بودم ترسیده

  میشم باند این وارد خریدار میلادبعنوان و من ببین-

 نگرانی جای پس هستن هم ها بچه ی بقیه و شده معرفی الان باند از عضوی بعنوان هم عماد

  نیست

 ...که مخدره مواد ی گسترده باند یه این

  گفت و نداد ادامه اما کرد مکثی

  میکنن معتاد رو جوونا میگیرن که هم جشنهایی توی و میکنند قاچاق مخدر مواد

  داره رو ساقی نقش اونجا عماد و

  میخریم ازشون میریم که ماهم و

  بشی جشن وارد اونشب مهمون یه بعنوان باید تو
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  میکنی قبول ازش و میده قرص یه بهت عماد

  میخوریش و

  نیست نگرانی جای و اصل در ارامبخشه یه اما روانگردان های قرص شبیه قرصش انگار

  کنی بازی نقش و راه اون به بزنی خودتو باید

  میگم بهت بعدم اشو ادامه

  هستی؟ اینجا تا

 دارم؟ هم ای دیگه ی چاره-

  میریم فردا پس خب خیلی+

  منو تو نه و میشناسم رو تو من نه کع باشه یادت ضمن در

  اونجایی اومده عماد طرف از که مهمان یه بعنوان فقط توام و ان غریبه همه اونجا

  کنی بازی رو عماد با دوستی نقش باید یجورایی

 چرا؟ اخه اما+

  میکنن چیکار باهاشون بعد میکنن معتاد ایناییکه ببینیم باید-

  میکنی منووگیج داری شاهین+

  بیارند در بقیه کار از سر که هاست کارپلیس این

  چی؟ ی واسه میخوای رو چیزا این خلافکاری یه تو

 خودتون اینکه یا عماد بانده اون عضو که میکنین وانمود دارین انگار میگی تو که طوری

  خریدارین
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  اما میدادن خوبی پول چون داخلش بریم باند عضو بعنوان میخواستیم فقط اولش+

  شونندیم لو تا بگیریم بیشتری پول ازشون میتونیم بیاریم بدست ازشون رو اطلاعات این اگه

 کارتون؟ نیست خطرناک-

 میکنی چیکار ببینم باش اماده فردا پس ی واسه گفت و خندید

 

 کنیم؟ سیر شکممونو تا میشه پیدا چیزی ات خونه این توی-

  هست چی ببین کن نگاه رو یخچال داخل برو+

  یخچال سر رفتم

  اب پارچ

  کیک تیکه یه

  اماده غذای بسته یه و پنیر و مرغ تخم و

  بخوریم نیمرو باید کنم فکر اوف-

  خوبی این به نیمرو+

  مجردی غذا دیگه اره-

  کردم نیمرو و برداشتم مرغ تخم چندتا

  خوردیم باهم و

 من؟ بخوابم باید کجا+
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  بیا-

  دنبالش رفتم

  بود دو دوتا راهرو اخر

  اینجا گفت و کرد باز رو ها در از یکی

  کردم نگاه رو داخلش

  اینجا اومده ریشتری هشت زلزله یاااعلی+

  بخوابم کجا من

  دیگه بکن یکاریش خودت گفت و کرد ریزی ی خنده

  بخیر شب باش هوف-

  بستم رو اتاق در

  بود لباس از پر روش و نبود معلوم اصلا که اش نفره تک تخت

  هیچی که کامپیوترش میز

  اونجا ریخته داشته اضافی وسیله هرچی

  داخلش بریزم رو لباسا تا کمد سمت رفتم

  کردم باز رو درش همینکه

  بیرون ریخت وسیله کلی

  خدایا نه وااااای
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 صندلی روی ریختم هم سری یه و کمد توی دادم جا زور با رو وسایلا همه,بود شده هرجور

  کامپیوترش

  بالشت یه و بود روش شده مچاله پتوی یه فقط حالا و شد خالی تختش ساعت نیم بعد بالاخره

  خوابیدم و گزاشتم بالشت روی شالمو

____________________ 

  شدم بیدار خواب از که صبح

  نبود خونه شاهین

  بزنم اش خونه توی چرخی یه گرفتم تصمیم

  خودش اتاق سمت رفتم اول

  بود بزرگ ی دونفره تخت یه

 ارایشی میز و دیواری کمد و

  میکردم نگاهش مات لحظه چند بود زده رو خودش عکس دیوار روی

  بود من مال مرد این اگه میشد چی

  است مرده دختر یه قلب گیر قلبش اون اما

  بشم بیخیالش باید

 بابامه خونی دشمن اون

  باشه نداشته کینه مهردادم دختر که منی از میتونه چطور

  بزنم رو غیدش باید

 *****بزنم؟ رگامه غیدش****
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  همینه بکنم میتونم که کاری تنها

  هه

  تلفن به خورد چشمم میزدم چرخ خونه توی که همینجور

  خورد ذهنم توی ای جرقه

  بدم انجام رو ماموریت این نمیتونم من

  میترسم  

  نیستم حرفها این مال من اصلا

  برداشتم رو گوشی

  بود مامان ی شماره ذهنم تو اومد که ای شماره اولین

  بود شده تنگ براش دلم چقدر

  زدم زنگ

  برداشت بوق چندتا از بعد

 ؟ بله-

 مامانی...الو：گفتم دارم بغض صدای با

  تووویی یلدا...ی-

  شده تنگ برات دلم مامانم اره+

 ...  نمیزنی سر بهم چرا دختر تو اخه کجااایی-

  شد گرفته دستش از گوشی نفر یه توسط کردم حس یهو که میزد حرف داشت
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  پیچید گوشم توی پسر یه صدای

  یلداااا الوو-

 شما؟+

  شهریارم-

  شهریار خوبی اه+

  دنبالت بیام بگو کجااایی یلدا -

 چی؟+

  یلدا بیام بده ادرس باش زود-

  بگم چی نمیدونستم

 برم؟ جوری همین یعنی

  برم باید میگفت عقلم ولی نمیومد دلم

  نمیخورم ماموریت درد به من

  برم باید

  میرسونه خودشو که گفت اونم و دادم بهش رو ادرس

  برم که شدم اماده و کردم جمع وسایلمو و اتاق سمت دویدم سریع

  قفله که فهمیدم چرخوندم رو دسته تا ولی در سمت دویدم

  بهت لعنت عه

 کنم؟ چیکار من حالا
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  لعنتی لعنتی

  برسه شاهین هرلحظه بود ممکن

  کنم چیکار باید نمیدونستم

  خورد زنگ تلفن

 داشتم برش سمتشو دویدم

  بود مامان

  یلدام الو-

  مامانی جونم+

 زودباش پس کجایی دیگه بیا-

  هست مشکلی یه اخه+

 چی؟-

  قفله در خب+

 چیییییییی-

  کنم چیکار نمیدونم+

  کنن بازش بیارم رو نفر یه تا کن صبر خب خیلی-

  برسه شاهین ممکنه هرلحظه مامان زود فقط+

  خب خیلی-
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_____________________ 

  شاهین

  میکنه راجبم فکری چه گفتم یلدا برای رو حقیقت اصل که الان نمیدونم

  شده متنفر ازم یا داره دوستم هنوزم

  کوچه توی پیچیدم و چرخوندم رو فرمون

  خونه داخل رفتم و کردم توقف خونه روی روبه و

  داداش چطوری-

 چخبر عماد از مرسی+

  بیخبر هوف-

 ؟ خوبه حالش+

  بابا اره-

 میلاد ببین+

 جونم-

 گفتم رو چیز همه یلدا به من+

  کنه همکاری باهامون که خواستم ازش و

 گفت؟ چی اون-

  نداشت کردن قبول جز ای چاره+

 گفتی؟ اونم چی؟ رو سایه ی قضیه-
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  گفتم اره+

 ؟ نگفت چیزی-

  داره گناه ولی：گفت و کرد فکری دادم تکون نفی علامت به سرمو

 داره؟ گناهی چه+

 یدفهم الانم و خلافکاری فهمید یهو بعد میخواستت و داشت دوستت اینهمه دیگه داره گناه خب-

  میگیری یلدا از خودتو عشق انتقام داری و بوده دیگه یکی عشقت نمیخواستیشو تواصلا

 میگی؟ راستشو ناموسا بپرسم سوال یه شاهین حالا：داد ادامه که نگفتم چیزی

  گفتم دروغم بهت تاحالا مگه-

 ه؟ن نداری حسی هیچ یلدا به که تو：پرسید و کرد نگاهم شده ریز چشمهایی با و داد تکون سری

 ,میپرسی سوالیه چه این نه که معلومه گفتم و مبل روی کوبیدم محکم مشت با

  بود سوال یه فقط! چته خب خیلی-

  بود هم توی بدجور اخمهام

  بشم مطمعن فقط میخواستم دیگه ببخشید عه-

 ! نزنه سرش به فرار فکر زدی بهش حرفارو تواین حالا شاهین میگم

  نداره فرار راه نه+

  نباشه دستش دم اینا و کردی؟تلفن قفل رو در-

  قفله اره+

 ..... تلفن..  ولی
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 نههههه：گفتم و پریدم سرجام از

  شاااااهین چیشددد-

  شدم ماشینم سوار و کوچه سمت دویدم

  کنه فرار بخاد که باشه نزده سرش به میکردم خدا خدا فقط

  باشه ندیده تلفنو

  خدا وای

  میروندم سرعت با

 میکردم عبور ماشینها بین از و

__________________________________________________ 

  عماد

  پیشش بریم که بود گفته سیامک

  پوشیدم بنفش تیشرت با رنگمو طوسی اسپورت شلوار بعد و گرفتم دوش سریع

  بیرون رفتم اتاق از و دادم حالت موهامو

  بود منتظرم اماده هم علی

  تو چطوری：گفتم سمتشو رفتم

  تیپیه چه این عه عه-

 چشه؟ مگه وا+

 ! سوسول نیست چش-
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  اسانسور سمت رفت و نداد محل که رفتم بهش ای غره چشم

 داره؟ چیکارمون سیا نمیدونی：گفتم و رفتم دنبالش

  مهمونیه قرار بازم کنم فکر ولی نه-

 میبینم اونجارو ادمای وقتی میخوره بهم حالم مهمونی بازم نه وای+

 کنی تحمل مجبوری -

  هوف+

  بود منتظرمون پایین سالن توی

  نشستیم احوالپرسی از بعد سمتشو رفتیم

  داریم مهمونی امشب ها بچه：گفت و کرد شروع

  نیستیم اماده پس؟ماکه یهویی انقدر چرا：علی

  امنیتی دلایل بخاطر+

  بیان ها مشتری قراره امشب

  بدیم انجام معاملاتمونو و

 امشب ی واسه بشین اماده سریع

________________________ 

  یلدا

 بدوو مامان

  دییگه باشید زود اقا：مامان
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  که نیست هرکسی کار قفلا اینجور کردن باز کنید صبر نیستم که جت خانم：مرد

  تررررر سریییع بابا ای：مامان

  بودم گرفته استرس

  داشتم دلشوره انقدر چرا نمیدونم

  میجویدم لبمو پوست و میرفتم اونطرف و اینطرف

 تپید می ام سینه توی محکم قلبم

  شد باز در ساعت نیم از بعد بالاخره

  پایین رفتیم مامان با و بیرون دویدم

  بشم ماشین سوار خواستم همینکه

  ابال پریدم متر ده که جوری ترمز روی زد یهو و میشد نزدیک بهمون که دادم تشخیص ماشینشو

  شوووووو سوااار یلداااا：مامان

  بود زده خشکم که انگار

  میکردم نگاهش و بودم ایستاده همونجور

  سمتم دوید و شد پیدا ماشین از

 باااش زود شووو سوااااار میگم یلدااااااااااا：زد داد مامان

 

 روند تند و کرد روشن رو ماشین هم مامان و شدم ماشین سوار که برسه بهم بود مونده قدم چند

  دنبالمون اونم و
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  میلرزیدم خودم به و بودم ترسیده

  باش زود پلیس بزن زنگ یلدا：مامان

 چی-

  بشه یردستگ باید اون میوفتی گیرش دوباره کنه دنبالمون همینجوری بخواد اگه پلیس بزن زنگ+

  بزنم نمیتونستم ولی میگفت درست

  بدمش لو و بزنم زنگ پلیس به نمیتونستم

  کرد زجرکش منو خودش انتقام بخاطر و کرده باهام کارهایی چه که افتاد یادم وقتی اما

 موقعیتمونو اینکه از بعد و زدم رو ۲۲0 ی شماره و گرفتم ازش مامانو گوشی و کردم جزم عزممو

  میان که گفتن اوناام گفتم

  مامان-

  جانم+

 نیومد؟ چرا بیاد؟پس شهریار نبود قرار مگه-

  ببینتت تا میاد شب حتما که داد قول ولی بیاد نتونست اومد پیش براش کار موقع همون+

  اها-

  بودم دیدنش مشتاق

  شده نگرانم خیلی الان تا نداری؟حتما خبری بابا از+

  عوضی ی مرتیکه：گفت و کرد اخم مامان

 چی؟-
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  امنه جاش میگه ببینم دخترمو بزار میگم بهش+

  کجایی بگه بهم تا میکردم رو مرتیکه اون التماس ماه یک میدونی

  نمیدونسته خودشم اقا نگو

 گرفته گروگان شده گور گوربه شاهین اون تورو که فهمیدم روزه سه تازه زد دور منو تمام ماه یک

  اتت

  میزد حرص با رو حرفهاش این ی همه

  بشی ناراحت خب نمیخواسته شاید-

  برده شور مرده عوضی کرده غللط+

 .... بابامو دیگه نگو مامان عه-

 کشتن به خودتو هم خودمو هم میزنم خورده اعصابم که نکنا بابام بابام من جلوی انقدر یلدا+

  میدم

  نمیگفتم بودم منم کرده کاری خوب تازه کنه نگرانت نمیخواسته خب بابا ای-

  کردی غلط تووو اولا：زد داد

 جلوش کردم کوچیک خودمو چقدر نمیدونی که تو میکردم التماسشو ماه یه مرتیکه اون بعدشم

  بگوها خرو منه عه عه

  نامرده اون سر زیر میکشی تو چی هر اصلا

  نبود این وضعیتت حالا بده دختر کی به میخواد میدید میکرد باز چشمهاشو اگه

 

  بودم موافق باهاش اینو
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  کرد قبول رو شاهین تحقیق بدون بابا که چیشد

 اون گول هم بابا حتما میکنه خودش جذب اول نگاه تو رو هرکسی که وجودشه تو چی نمیدونم

  دیگه خورده رو ظاهریش بودن اروم

  هه

  کردم نگاه سرم پشت به

  نبود دنبالمون دیگه شاهین ماشین

  داخل رفتیم و رسیدیم بالاخره

  نمیشه ادم خود ی خونه هیچجا اخییییش گفتم و کردم باز دستامو شدم سالن وارد تا

  مبل روی کردم پرت بعدخودمو و

 خانم،یلدا سلاااااااام：گفت نزدیکمو اومد ثریا که

  سالمین شکررر مرتبه صدهزاار رو خدا وای خوووبین

  بودن نگرانتون چقدر خانم یاسمین این نمیدونین

  نریز زبون انقدر ثریا بسه：گفت مامان که میکردم نگاهش لبخند با

  بخوره بیار چیز یه بچم واسه برو

  خاااانم چشمم روی به ای-

  اورد قهوه با شکلاتی کیک برام و رفت

 ثریاجون مرسی دستت ایول+

 خانمی جونت نوش-
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  کن بیدارم اومد شهریار بخوابم میرم خستم من ماما گفتم و مامان سمت کردم رو خوردنم از بعد

  برو عزیزم باشه-

  کنهمی بد حالمو که چیزایی به کردن فکر بدون و راحت خیالی با ها مدت از بعد اتاقمو سمت رفتم

 خوابیدم

 عماد

  بیرون زدم و پوشیدم قرمز جذب تیشرت با ای سورمه شلوار

  جشن برگزاری محلی سمت افتادیم راه و شدیم ماشین سوار علی با

  ادرسش بود قبلی جای همون

 تیپیه؟ چه این نمیکشی خجالت عماد：گفت دیدم تا علی

  بزنی مجلسی تیپ باید جشن این توی

  شلوار و کت از متنفرم بخدا نده گیر توروخدا علی وای-

  نگفت چیزی دیگه و داد تکون تاسف روی از  سری

 باشیم؟ ساقی باید ؟دوباره کنیم چیکار باید اونجا میریم حالا علی میگم-

  بپرسیم سیا از باید نمیدونم+

  رسیدیم ساعت یک از بعد

  داخل رفتیم باهم هردو

  بود ادم از مملو سالن
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 معاملات اینجا که نمیرسید فکرشم به حتی کسی و داشت عادی کاملا ظاهری مهمونی جالبه

  کاره ظاهره فقط پارتی و میگیره صورت بزرگ

  اومدیم در سیا جلوی و سالن ی دیگه سمت به رفتیم و کشید دستمو علی

  چطورین گل پسرای سلام به به-

  عااالی شما لطف به：علی

 ایم؟ چکاره ما امشب：پرسید علی بش و خوش خورده یه از بعد

  بیکار：گفت و زد لبخندی

 چی؟؟؟؟؟؟واقعا؟- من

  بگزرونین خوش برین اره+

  اونطرف رفت و داد قرص بسته چندتا بهشون و زد صدا رو ها بچه از تا سه بعد

 بکنیم؟ کاری نیست قرار ما امشب واقعا یعنی علی：من

 !ظاهرا：علی

 اومدیم؟ اصلا چرا پس-

  نمیدونم+

 نقش هاشون جشن توی باید چرا بدیم انجام اساسی و مهم کارای تا اصلی مقر اومدیم ما اصلا عه-

 ها؟؟؟ باشیم داشته رو نخودی یا ساقی

 !باشه دیگه امتحان یه شاید+

  امتحاناشون این با روحشون تو-

  بگزرون خوش برو برو+
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 بگزرونی؟؟؟؟ خوش بری میخوای الان تو یعنی-

  اوهوم+

  رفت و

  واااااا

  کنم چیکار من حالا

 بگزرونم؟ خوش

  داشتم نفرت بودن اینجا که ادمایی تک تک از

  بگزرونم خوش اخه کدومشون با برم

 /:ابروهاشون اون با پسر بگی بهشون نمیشد اصلا که پسرایی و جلف و بیخود دخترای مشت یه

  دیدم رو میلاد دور از دوباره که بودم خودم فکرای و زدن قدم مشغول همینجور

  دارم نسبتی میلاد با من بفهمن اونا نباید که شدم متوجه اما سمتش دویدم

  دیگه معامله واسه اومده امشبم حتما

  اونطرفی رفتم و کردم کج مسیرمو

  جیگررررر چطوری گفت و کرد حلقه بازوم دور دستشو دختر یه همونموقع که کردم پوفی

  کنم نگاه بهش اینکه بدون شد چندشم

 از رپ لحنی با و چسبید بهم بیشتر دوباره که کشیدم عقب خودمو و کردم جدا دستم از دستشو

  نکنه ازم میترسی چته گفت عشوه

 و وبااخم الاب کشیدمش گرفتمو رو بود باز خیلیم که لباسش ی یقه سمتشو برگرشتم عصبانیت با

  جوجه بترسم تو از من گفتم عصبانیت
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  وحشیییی کن ول یقمو اییش：گفت و نیورد خودش روی به ولی ترسیده بود معلوم که دختره

  بیوفته عقب از بود نزدیک که طوری اونطرف کردم پرتش و کردم ول یقشو

  خورد میز به چشمم دیگه سمت به رفتم و چرخوندم سرمو

  سمتش رفتم

  خوردن و کردن مزه مزه اروم کردم شروع و برداشتم روش از رو جامی

 پسرا همون از یکی که رها به خورد چشمم بودم خودم زدن دید و خوردن مشغول که همینجور

  میداد قرص بهش داشت

  میکرد چیکار اینجا دوباره اون

  دیوااانه ی دختره عه

  سمتش دویدم و گزاشتم میز روی رو جام

  میکرد اصرار بیشتر پسره اون و نمیکرد قبول رها

  میدم بهش من که گفتم و گرفتم ازش رو قرص و کشیدم کنار رو پسره رسیدم بهشون

 همون شبیه ظاهرش و داشتم جیبم توی که ارامبخشی قرص با و گزاشتم جیبم توی رو قرص

 شدم رها نزدیک و کردم عوضش بود قرصا

 میکنی؟ چیکار اینجا تو گفت و عقب رفت قدم یه

 بپرسمم تو از باید من که سوالیه این-

  کارش رد بره پسره اون بخور اینو بیا اول

  نمیخورم قرص من گفت و کرد اخم

  ارامبخشه نترس گفتم و بردم صورتش نزدیک سرمو و شدم نزدیکش
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  عقب کشیدم و بوسیدم اشو گونه بعد و

  گرفتم سمتش رو قرص و

  میکرد نگاهم داشت تعجب با

 خورد شربتش با و گرفت ازم رو قرص چندثانیه از,بعد

  میکنه نگاهمون باز نیش با داره پسره همون دیدم که برگشتم

  رفت و زد برام چشمکی که زدم بهش پوزخندی

  هوف

  کردم نگاه رها به و برگشتم

 میکرد نگاهم اخم با داشت

 چیه؟ هوم-

  بوسیدی منو جراتی چه به+

 یچ تو به من که میکرد شک اونوقت میکرد نگاهمون داشت پسره که دیدی گفتم و زدم لبخندی

  کردی قبول که گفتم

  باشه اخرت بار گفت و کرد اونطرفی صورتشو

  کن خوبی و بیا حالا-

  کنی خوبی خواستم ازت من ها؟؟مگه خواست کمک ازت کی+

 وریبخ بهت بدن قرصا اون از دیگه ی دفعه تا نمیکنم بهت خوبیا این از دیگه ببخشید باشه -

   بمییییرییییی

  برم گرفتم راهمو و
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  عماد： زد صدام که

  ممنونم： گفت که کردم نگاهش بااخم و برگشتم

 قهری؟ مثلا الان گفت که برم برگشتم و نکردم ایجاد حالتم تو تغیری

  کردم نگاه چشمهاش توی و ایستادم سرجام

  میکنم قصاص نمیکنم قهر من -گفتم شیطنت با و

  خطرناکیا-

  باش مراقب اره+

 میکنی؟ چیکار اینجا تو حالا：گفت و خندید

  مهمونی اومدم-

 میکنی؟ چیکار اینجا تو

  مهمونی اومدم منم گفت و بالا انداخت هاشو شونه

 اومدی؟ کی با عه؟اونوقت-

  دوستم با+

 داره؟ داداش همونکه-

  همون اره：گفت و خندید

 کجان؟ الان پس+

  حالشون و عشق پی-

 میای؟ باهاشون چرا اینجا میمونی تنها میدونی که تو+
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  زیرا چونکه：گفت و زد لبخندی

 ببن نیشتو کوفت-

 

  یلدا

  بود شب نصفه یک ساعت شدم بیدار خواب از وقتی

  خوابیدم چقدر اخ

  ببینمش اومد امشب بود قرار شهریار سمت رفت ذهنم

  عه

  بود ام گرسنه

  پایین رفتم خودم از صدایی کوچکترین ایجاد بدون و کردم جمع موهامو

  کردم روشن رو اشپزخونه برق اروم

  کردم باز رو یخچال در

  بود مونده شب غذای از کمی هنوز

  خوردن به کردم شروع و اوردم درش

  نیومده امشب چرا بود اینجا هرشب اونموقعا شهریار

  عه

  شدم منتظرش و نشستم پزیرایی توی شامم خوردن از بعد

  نیومد اما
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  شدم ناامید اومدنش از دیگه ساعت نیم حدودا از بعد

 .  خوابیدم تختم روی و اتاقم سمت رفتم و کردم خاموش برقهارو

_______________________ 

  شدم بیدار خواب از که بود ده حدودای ساعت صبح

  بود کردن ورزش حال در مامان پایین رفتم

  بوسیدم اشو گونه سمتشو رفتم

  مامانی سلام-

 بخیر صبحت مامان عشق سلام+

  بخیر شماام صبح-

  گزاشته اماده برات رو میز ثریا برو یلداجون+

  نخوردی هیچی تاحالا دیروز بمیرم

 نکردین؟ بیدارم چرا دیشب راستی-

  ظاهرا بودی خسته خیلی بخوابی بزارم گفت هم شهریار بودی خوابیده ناز خیلی نیومد دلم+

  خوردم چیزایی یه شدم بیدار شب نصف ولی اوهوم-

  بخور صبحانتو برو حالا+

 بابا مامان：زدم داد بودم خوردنم مشغول که همینجور خونه اشپز سمت رفتم زدمو لبخند

  اینجام؟ من میدونه

  پیشش بری نداری حق دیگه یلدا بدبختیته عامل بدونه؟اون چی واسه نه-

 نگرانمه خیلی الان ماماااا عه+
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  داد زجرم مدت این منو چقدر اخه نمیدونی توکه باشه نگران اون ام یذره بزار-

 شماها دست از+

  بیرون رفتم و دهنم گزاشتم و گرفتم ای لقمه

  مامانی گفتم و گزاشتم  تردمیل روی دستمو

  جونم-

  کرده رفتنو بیرون و کردن خرید هوس بدجور دلم بیرون؟ بریم امروز+

  عزیزمم حتما نه که چرا-

_______________________ 

 

 ها خوشگله این مامان-

 چیه؟ این اخه بپوشی شاد رنگای باید جوونی تو یلدا عه+

  که خوشگله خب-

  بیا نه+

  دنبالش رفتم

  بود رنگ قرمز و داشت عروسکی مدل که کوتاهی پیرهن به

  خوشگله این گفت و کرد اشاره بود شده کار رنگ طلایی گیپور دامنش روی و

  عالیه واقعا اره-

  خریدیمش و بیاره همونو گفت فروشنده به
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  بیرون اومدیم پاساژ از و دادیم رضایت دیگه زیورالات و لباس چنددست خرید از بعد و

  بود شده تاریک هم هوا و بود شده شب

 گفتم مامانو سمت کردم رو

 پارک؟ بریم میشه-

 بریم اره+

  بودم کرده بستنی هوس پارک رفتیم

 بود پارک نزدیک که فروشی بستنی سمت رفتم

 برگردم تا هانشست نیمکت از یکی روی مامان و

  خریدم کاکایویی قیفی بستنی دوتا

  یهو که مامان سمت میرفتم داشتم

   گرفتم سرگیجه و افتادن دستم از ها بستنی کردم حس

 ......... و رفت سیاهی چشمهام

________________________ 

 

  کردم باز زحمت به چشمهامو

  میکشید تیر بدجور سرم

  نمیتونم دیدم که بدم مالشش تا بالا بیارم دستمو خواستم

  نشد اما کردم سعی دیگه چندبار
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  من خدای وای

  بودن شده بسته دستهام

  شدم خیره اطرافم به

  ببینم درست نمیشد و بود کمی نور

 اهنی صندلی یک از غیر نبود توش ای وسیله هیچ که میومد متری چهل حدودا اتاق یه بنظر اما

  بودم شده بسته بهش و نشسته روش من الان که

 ؟ کجام من

 ... کجاست اینجا

  چیشد بار اخرین

  میکردم چیکار و بودم کجا بار اخرین بیارم یادم که کردم سعی

  مامان#

 خرید#

 بیرون_ازپاساژاومدیم#

  بودم کرده بستنی هوس#

  خریدم بستنی#

  مامان سمت میرفتم داشتم

.... 

  بعدش
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  شد چی بعدش

  نمیاد یادم چرا

  نیومد یادم هیچی کردم فکر هرچی اما اوردم فشار مغزم به

  میکنم چیکار اینجا من اصلا

 .... شاهین نکنه

  مببندت ظلمات این توی اینجوری اینکه نه دیگه جای یه میبردم بود دزدیده منو شاهین اگه نه

  بودن دنبالم که باندی اون سمت رفت فکرم

  شاهین حرف اوردن یاد به با

 لرزید دلم ته

 * بیرون بیای زنده محاله بیوفتی اونا دست به اگه*

  خدایا نه وای

  بودم ترسیده

  خیلی

  نمیکردم فرار شاهین دست از کاش

  بیرون نمیرفتم مامان با کاش

  کردم فرار که بودم گفته مهیاد به کاش

 ............ کاش کاش,کاش

 "نشد سبز ولی کاشتیم رو کاش"



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 576 

_________________________ 

  شاهین

  بود خورد اعصابم

  یلدا بهت لعنت

  رفتی چی ی واسه اخه

  بدم چی رو رییس جواب حالا

  دستم از کرده فرار دختره بگم بهش

  بدم دارم جوابی چه

 رفتی؟ یهویی چرا تو کجایی شاهین الو：بهم زد زنگ میلاد

  میلاد شدیم بدبخت-

 چی؟چرا؟+

 کرد فرار...یلدا-

 !نه+

  بدیم چی رییسو جواب حالا لعنتی اره-

 نمیاد و شده منصرف دختره بگیم مجبوریم+

 دروغ بازم-

 مجبوریم+

  کن راضی و رییس یجوری خودت خب خیلی-
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  اونجا بریم قراره باش اماده امشب واسه,باشه+

_________________________ 

  یلدا

  بودم اونجا که میشد چندساعتی 

  بود سررفته ام حوصله

  اتاق این تاریک دیوار و در به زدم زل بسکه شدم خسته

 !اینجام چرا میگفت بهم و میومد نفر یه حداقل کاش

 !دارن من چیکار باند این بپرسم شاهین از رفت یادم اصلا

  بود شده خشک بدنم و بسته صندلی به پاهام و دست

  نشد اما بخوابم و ببندم چشمهامو کردم سعی

 نبرد خوابم کردم هرکاری

  بخوابم نمیتونستم اصلا حالت اون توی

  عجب چه خورد گوشم به صدایی یه بالاخره

 روم رو روبه اهنی در به شدم خیره دقیق و بالا اوردم سرمو

  افتاد زمین روی بزرگی ی سایه

  شد اتاق وارد بزرگ ی جثه با مرد یه بعد و

  کیه دیگه این خدا خود یا

  کردم نگاهش خیره همونجور و دادم قورت سختی به دهنمو اب
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  شد روشن اتاق و داد فشار برق کلید روی رو دستش

  ببینم میتونستم بهتر رو اتاق فضای حالا

  کرد نگاهم ای مسخره پوزخند با و شد نزدیکم مرد همون

  نبینمش تا پایین انداختم سرمو

  میلرزیدن همینجور دستام

  کنم نگاه بهش کرد مجبورم و بالا اورد سرمو گرفتو چونمو

  داشت ترسناکی ی چهره

 کوچولو؟ ازم میترسی：گفت کلفتش نسبتا صدای با که نبینمش که بستم چشمهامو

  کردم جمع بیشتر قیافمو دادمو تکون سرمو

 میکنی چیکار：گفت که اومد دومی فرد صدای همونموقع

  اقا هیچی：عقب رفت و کرد ول چونمو

 نیاوردی؟ چرا بیار غذاشو نگفتم مگه-

  اقا میارم الان+

  بود بسته چشمهام هنوز

  بود اشنا برام صدا این چقدر

 منو؟ ببینی نمیخوای گفت نزدیکمو اومد فرد همون

  شدم خیره مقابلم فرد ی چهره به و کردم باز چشمهامو اروم

  میومد اشنا برام
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  دیدمش جا یه انگار

  بودمش دیده ؟کجا کجا اما

 نه؟ ام اشنا واست-

  دادم تکون سرمو  شده ریز چشمهایی و باز دهن با

 بخ گفت و روش نشست و روم روبه گزاشت اورد و کشید و بود اتاق ی گوشه که بزرگی اجر تکه

 دیدی؟ منو کجا ببین بزن حدس و کن نگاه

  شدم خیره بهش دقیق

  زد جرقه ذهنم توی چیزی یه دقیقه چند از بعد

 خواستی دادی؟ازم نجاتم اومدی ببره منو میخواست شاهین اونشب که همونی تو：گفتم اروم

  بشم ماشینت سوار

 اره؟

  که باهوشی خیلی：گفت و خندید

  چی؟ دیگه

  دیدمت یبار همون فقط من+

  دیدی زیاد منو تو نکن اشتباه نچ-

 چی؟+

  نیست؟ اشنا برات زدنمم حرف-

  کجا و کی نیست یادم ولی بودم دیده اونو من

  بود اشنا خیلی برام اش چهره و صداش بود اومده که هم شبی همون
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  بود کی اون

  نمیشناختمش ولی بود اشنا من برای انقدر که بود کی

 هستی؟ کی تو-

  غریبه اشنای+گفت و زد لبخندی

 بفرمایید：گفت و شد اتاق وارد غذا بسته یه با وارد مرده اون موقع همون که کردم نگاهش گنگ

  اقا

  بخوره غذاشو تا کن بازش：گفت و بهم کرد اشاره

  داد دستم به رو غذا و کرد باز دستهامو سمتمو اومد

  کیه اون بفهمم که بودم کنجکاو بیشتر اما بود ام گرسنه خیلی

  بری میتونی：گفت و مرد همون به کرد اشاره پسره

  اطاعت-

  شهریار اقا راستی：گفت و برگشت یکدفعه, رفت چندقدم

  شنیدم چی چی؟

  شهریار

  کردم شک هام شنیده به

  بودم شده خیره مرد لبهای به تعجب با

  نداره امکان نه

 ... همون این یعنی
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  منه ناتنی داداش شهریار همون

  داریم شهریار تا هزار بابا نه

  درسته ولی

  همونه این

  زدنش حرف لحن

 اش چهره

 

  نمیشه باورم خدایا

  داره امکان مگه اخه

  میکردم نگاهشون مبهوت و مات همینجور

  گفتن بهم چی نفهمیدم

 خواهری؟خوبی؟ چخبرا خب گفت سمتمو برگشت شهریار که

  کنی تعجب اینجوری داری حق گفت و خندید که میکردم نگاهش تعجب با هنوزم

  باشه هرکی خب

  نمیشه باورم+ گفتم مقطع

  شد خیره بهم و زد لبخندی

 بودی؟؟ تو بود من دنبال که اونی مدت همه این یعنی+

  شبی خشم خلافکار باند عضو تو یعنی
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  کرد باز و بست چندثانیه برای چشمهاشو و داد تکون سری

 ...تو شهریار+

 ... هم یاسمین نکنه

  ایران اومدم چی برای من نمیدونه اصلا اون نه-

 بندازی؟ گیر منو اینکه ی واسه ایران بودی اومده تو یعنی+

  کرد تایید حرفمو سرش با و کرد تجدید لبخندشو دوباره

 چرا؟-

  بخور شامتو فعلا مفصله اش قضیه+ 

 میره؟ پایین گلوم از چیزی میکنی فکر-

  داریم نیاز بهت فعلا بمونی زنده باید تو... بره باید+

  بره که شد بلند

 شهریااااااااااااار：زدم داد

  بگو برام میکنم خواهش：گفتم که ایستاد سرجاش

 بگم؟ چیو-

  بودین دنبالم مدت اینهمه چی برای ؟ بمونم زنده باید چی برای اینجام؟ چرا اینکه+

  شاهین انداختن گیر برای：گفت ریلکس سمتمو برگشت

 چی؟-

  میاد هم نجاتت برای پس داشته دوست قطعا بودی شاهین نامزد تو+
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  میگی چی نمیفهمم-

  داریم باهات کار کلی که بخور رو شامت تو نیس مهم+

  دیگه سوال یه فقط-

 بپرس+

 یاسمنم؟ دختر من که میدونستی تو-

 اونموقع همین واسه دخترشی تو فهمیدم تازه دیدمت یاسی توخونه که بار اولین اونشب نه+

  نبردمت

 ی هضرب میگرفتمت بلافاصله ازش اگه و بود کرده پیدات تازه مدت اونهمه بعد یاسی میدونستم

 میخورد بدی

 بیرون رفت اتاق از اونم و نگفتم چیزی دیگه

  طعمه شدم من دوباره

  چرا اخه

  بگیره مهیاد از انتقامشو تا گرفت منو شاهین

  برسن شاهین به تا گرفتن منو اینا حالا و برسه مهیاد به تا داد قرار طعمه منو

  چرا نمیفهمم

  سرنوشتیه چه این خدایا

  دیگه نداشتم هیچی به میل

  بودم شده کور اشتهام

  کذایی سرنوشت این بخاطر بود خورد اعصابم
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 نمیفهمم

  بدم رو بقیه گناه تاوان باید من چرا

  بدم پس رو بقیه اشتباهات تاوان باید من چرا

  شد نابود بابا مامان طلاق با نوجوونیم و کودکی دوران

  میشه تباه داره اینجوری که جوونیمم دوران و

  ببینم زندگیم تو خوش روز یه نباید من یعنی

 بیاد در اشکمو که کرد کاری باهام دنیا بخندم اومدم تا

  کس همه از چیز همه از خستم

  ادمات از دنیات از خستم خدایا

  بود اومده در اشکم

  میبنده گلومو راه بغض میکنم مرور الانمو گذشتمو وقتی

  کردم پام روی غذای به نگاهی

  چیز همه از دیگه میخورد بهم حالم

  لعنتیییییی لعنتیی زدم داد و اونطرف کردم پرتش برداشتمو بستشو

  شدن زمین پخش داخلش محتویات

  زدم زار و دادم قرار سرم روی دستهامو گزاشتمو پاهام روی سرمو

 * بیگناه اما محکوم همیشه*

  کن کمکم خدایا
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  شده لبریز صبرم

 میخواستم من شدم خسته

 کنم زندگی استرس بی روز یه فقط روز یه فقط

  ازت نبود زیااادی ی خواسته خدااا به خدایا

  نگزشت اضطراب و استرس بی روزمم یه

  بخوابم ترس بدون شب یه نشد

  برسونم پایان به خوشحال روزمو یه نشد

  نداشتما ازت زیادی ی خواسته خدا

  اصلا بهم بود حواست

  میشکستم داشتم وقتی بود حواست

  میخوابیدم,گریه با هرشب وقتی بود حواست

  میشد وارنگ رنگو قرصای مشت یه شبام ارامش وقتی بود حواست

  نزدیکتری بهم گردن رگ از که تویی

  میزدم زجه چقدر تنهایی درد از که شبایی بود حواست

   نبردم پناه هرکسی اغوش به بیکسی درد از هیچوقت ولی

  نشدم کسی اویزون دردام تسکین ی واسه اما کردم اروم خودمو گریه و قرص با

  بود که حواست

  شدم عاشق بار یه عمرم تو
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  بشم شریک اون با دردامو خواستم

  شبام,ارامش بود شده صداش چون دور ریختم قرصامو

 یهو؟ شد اینجوری چرا

  شد؟ اینجوری که چیشد

  من چرا

  دارم گناه خب ولی دارم گناه خیلی که میدونم خدایا

  خستم دنیات چیز همه از خستم بخدا

 بودن کرده پیدا خودشونو راه تازه انگار و نداشتن تمومی هام گریه

 

  اومد اتاق در صدای

  بالا اوردم سرمو

  بود شهریار

  اومد خودش به سریع ولی شد خیره بهم چندلحظه

  کنه همکاری باهامون شاهین اگه نمیاریم سرت بلایی نباش نگران گفت و ایستاد روم روبه

 داره؟ ربطی چه من به اخه شاهین-

  هستی اون ضعف نقطه تنها الان تو نامزدته+گفت و خندید

  میکنی اشتباه：گفتم اروم

 نمیخواد منو اون



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 587 

 نخوردی؟؟ تو غذا چرا تو گفت و نداد اهمیتی

 

  نداشت دوستم منو شاهین-

  داریم نیاز بهت ما بمونی زنده باید میفعمی بخوری میاریم هرچی باید+

  مرده که بوده دیگه یکی اون عشق-

  بیارن دیگه غذای بسته یه برات میگم ها بچه به+

 فقط نبودم عشقش من نمیخواست منو اون سمتم اومد خودش اهداف به رسیدن واسه اون-

 .....اهد به رسیدن برای طعمه

 واسه شاهین نمیکنه تغیر چیزی دروغهات این با یلداااا شو خفه：زد داد و بدم ادامه نزاشت

  ببرمت نزاشت اونشب که همونطوری مطمعنم,میاد تو نجات

 ,نمیاد اون+ 

 میاااد حتما میاد میکشی زجر خودش بجای داری تو بفهمه اگه میاد-

 ؟؟؟........اون جای به منو میخواین یعنی+

  داره شاهین به بستگی-

______________________ 

  شاهین

  برگشتیم که مهمونی از

  بودم خسته خیلی

  کشیدم دراز تختم روی اتاقمو داخل رفتم مستقیم
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  اومد تاپم لپ صدای

  رییسه طرف از ایمیل احتمالا

  کردم باز رو پیام و تاپ لپ سمت برداشتم خیز

  شاهین جناب درود)مضمون این با بود ناشناس ایمیل

 بهت؟هه میگزره خوش ما پولای خوبه؟چخبر؟با حالت

 ندی انجام رو میخوایم که کاری اگه که میدونی ماست پیش الان نامزت زرنگ مثلا جناب ببین

  نمیرسه دستت به اشم جنازه

  بگیری تصمیم درست بهتره

 (شب_خشم#

  اونا دست به افتاده یلدا نمیشد باورم!چی

  چطوری اخه اما

  کنم چیکار حالا

  لعنتی ی دختره عه

  امنه جاش من پیش گفتم بهش خودشه تقصیر بکشه چی هر

  بود ریخته بهم اعصابم

  چیکاررکنم باید نمیدونستم

  بودن گرفته گروگان رو یلدا من به رسیدن برای و بودن من دنبال اونا

  نمیکنن رحمی هیچ و میشه همون بگن هرچی میدونستم
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  بود پریده سرم از خواب

  درگیر فکرم و

  بود گرفته درد سرم که بودم کرده فکر اونقدر 

 که نمک وانمود جوری نباید منم و اشتباهه این درحالیکه منه ضعف نقطه یلدا که میکردن فکر اونا

  ضعفمه نقطه واقعا اون

 هی گرفتن گروگان جای به بهتره ام شما ندارم و نداشتم نامزدی هیچ من)زدم ایمیل جواب در پس

 بگیرین انتقام خودم از بیاین دختر

 اصلا چون نداره من حال به فرقی بشه کشته دختر اون اگه میرسونه ضعفتونو نهایت این

 (نمیشناسمش

  

 بیاد سرش به هرچی و سرنوشتش کرد فرار دستم از که وقتیم از و بود خواسته خودش یلدا     

  خودشه گردن

  نخواست اون کنم محافظت ازش خواستم من ولی افتاده گیر من بخاطر درسته

  بشه بشه,میخواد هرچی پس

 . دادم انجام خودمو ی وظیفه من

______________________ 

  شهریار

  باشه داده جوابی همچین نمیشه باورم لعنتییییی

 نمیخواست؟ اونو واقعا میگفت؟شاهین راست یلدا یعنی
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  نداره امکان نه

 رو یلدا که نداره امکان اگرنه کنه وانمود اینجوری میخواد و حرفهاست این از زرنگتر شاهین

  نخواد

  باشه اهمیت بی براش انقدر و

 خودش منافع و جون نجات بخاطر نیست حاضر اون شناختم خوب رو شاهین چندسال این توی

  میاد حتما میاد یلدا نجات برای پس بندازه خطر به رو بقیه جان

 (باش بعدی خبرهای منتظر خواستی خودت)دادم پیغام

  نداد جوابی

_______________________ 

  خودشه کارهای مشغول ظاهرا و نکرده کاری شاهین هنوز اما میگزره ماجراها این از روز سه

  بود شده تمام صبرم دیگه

  دستش از بود ریخته بهم خیلی اعصابم

  کردم انتخاب رو ها بچه از دوتا و بود داخلش یلدا که اتاقی سمت رفتم

  الاب پرید چندمتر ترس از یلدا و داد وحشتناکی صدای که جوری کردم باز تمام عصبانیت با رو در

  بودن هم توی شدت به اخمهام

  میکرد نگاهم ترس و تعجب با یلدا

  ایستادم روش روبه رفتم

  گرفتم دستهام بین صورتشو و بردم سرش نزدیک سرمو

  خواست خودش... شاهینه ی خواسته این نره یادت：گفتم و
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  عقب رفتم و

  زدم اشاره ها بچه از یکی روبه

  کرد بازش و یلدا نزدیک رفت

  بگیره فیلم که گفتم اونیکی به

 بزنش：زدم داد فیلم شدن شروع محض به

 

  یلدا

  بودم داده دست از زدنمم جیغ نای دیگه که میزد محکم انقدر نامرد

  میپیچیدم خودم به و بودم افتاده زمین روی درد از

  رفتم حال از و رفت سیاهی چشمهام کردم حس که زد دیگه لگد و مشت چندتا

  زدنم کتک به کردن شررع دوباره و اومدم هوش به دوباره شد ریخته روم که سردی اب با

  داشتم بدی درد

  میکشیدم اه و میکردم گریه

  بکشم جیغ دیگه نمیتونستم و بود گرفته گلوم

  میکردم سرفه خون که بودم خورده کتک انقدر

  کردن هوشم به دوباره و رفتم هوش از بار سه دویا نزدیک

  نمیشدن هم باز حتی دیگه چشمهام

  بودم کرده جمع بدنمو و بودم افتاده اتاق ی گوشه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 592 

  امروزش ناهار از این：گفت و کرد دوربین روبه بعد و بسه امروز برای：زد داد شهریار

  کنم اش خفه برمو میخواست دلم که کرد بلندی ی خنده بعد و

  میخورد بهم ازش حالم

  باشه رحم بی میتونه,حد چه تا ادم

 کنارمو نشست بعد و مجبوریم حاضر درحال خواهری ببخش：گفت و ایستاد سرم بالای و اومد

  کنه بلندم تا گرفت بازومو زیر

  برم راه نمیتونستم بودنو داده دست از ایستادن برای قدرتشونو پاهام

  میکشیدم زمین روی پاهامو فقط منم و بود گرفته دستمو

  نشوندم صندلی روی

  بشینم صاف نمیتونستم حتی

  افتاد پاهام روی سرم شدمو دولا صندلی روی

  بالا گرفت سرمو و جلو اومد هاش زیردست همون از یکی

  بیرون تایی سه رفتن و بست صندلی به دستامو

  بود سرازیر خون بدنم جای همه از و بود افتاده پایین سرم

  بدم تکون لبهامو نمیتونستم حتی اما بزنم داد بزنم جیغ میخواست دلم

 گونه روی اشکهام و میکرد درد بدنم بود نمونده باقی برام جونی و نمیشد خارج ازم صدایی هیچ

 بودن سرازیر درد شدت از ام

_____________________ 

  شاهین
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  همون از جدید ایمیل دوباره

  کردم بازش

  بودم شده خیره تاپم لپ ی صفحه به حرص با میکشیدموو عصبی های نفس

  رحمن بی انقدر یعنی لعنتیییا

  اخه میاد دلشون چطور

  میگرفتم اتیش داشتم

  ادمم بالاخره اما نداشتم بهش خاصی حس و نداشتیم باهم نسبتی یلدا منو که درسته

  میزنن کتک اینجوری رو دختر یه میبینم وقتی میگیره اتیش جگرم

  بیشررررف نامرد نرسه بهت دستم فقط شهریار

  نرررسه بهت دستم فقط

  شدم ترم عصبانی فیلم دیدن با بود خورد اعصابم روزه چند این

  نمیومد در خونم میزدی بهم کارد اونلحظه

  شد زده خونم در زنگ

  بود میلاد کردم بازش رفتمو

 شاهینی؟ چطوری-

  مندار حوصلتو میلاد کوفت+

  همه تو اخمات انقدر چرا تو؟ چته-

  کردم پلی رو فیلم چرخوندمو رو تاپ لپ
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  گرفتم دستهام حصار بین سرمو

  شدم خیره زمین به و

  نمیشه باورم：میلاد

  میشه تنبیه من جای به داره اون میبینی-

 میدی؟ پس رو پولا کنی؟ چیکار میخوای حالا گفت و بست رو تاپ لپ لعنتیا+

  خودمن دنبال نیستن پولا دنبال فقط اونا-

  بگیرن انتقامشونو جدا خودم از میخان

  بکنه کاری یه بتونه اون شاید بگی؟ رییس به نیست بهتر+

 میکنم حلش خودم خودمه مشکل این نه-

 چطور کردن مخفیش کجا نمیدونیم حتی ما! میکشنش بره پیش چطوری؟همینجوری اخه+

  بدی نجاتش میخوای

  نمیکنه کار مخم نمیدونمم بخدااا نمیدوونم نمیدونم-

 شاهین....  میگم+

  هوم-

 هست هم یلدا نفع به پیشنهاده یه فقط نشیا عصبانی ولی میگم چیزی یه+

  بگو-

 ستشد و پلیسه اون دنبالش بگرده مهیاد اگه! مهیاد به بسپری موضوعو این نیست بهتر ببین+

  تره باز هم
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  کنه پیدا رو یلدا میتونه 

 بیییشترررره؟ من,از نفوذش قدرت اون میگیی یعنییی：شدم تر عصبی مهیاد اسم اومدن با

 بوود؟ عرضه بی شاهین بگن بعد که بسپرم اون به

 به رسیدگی برای وقتی خودمونیم های ماموریت درگیر الان ما کن فکر منطقی داداش شاهین-

  نداریم مسعله این

  بگرده دنبالش میتونه راحتتره و بازتره کار این توی دستش مهیاد

 ,نهههههه نه نه-

 تره؟ مهم برات انسان یه جون از یعنی غرورت,. هوف+

 

  شاهین

  کنم چیکار باید نمیدونستم

 برای راهی اینکه همچنین و بدم نجات رو یلدا بخوام که نداشتم وقت من میگفت راست میلاد

  نبود باندشون به نفوذ

  نمنمیک هیچوقت که کاریه این باندشونو توی برم خودم پای با من که بودن این دنبال فقط اونا

  مهیاد به بسپرمش نمیتونم هم طرفی از اما

  نمیتونم ولی میکنه هرکاری نجاتش واسه مطمعنا و داره دوست رو یلدا اون میدونم

  کنه حل ای دیگه کسی رو اومده بوجود من بخاطر که مشکلی نمیده اجازه غرورم

  نمیاد بر من دست از هم کاری و میشه اذیت داره اونجا یلدا

 ... بکنم باید چیکار ببینم تا کنه تحمل باید خب ولی
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_______________________ 

  میگزره ماجراها این ی همه از هفته یک

  کنم کاری نمیتونم ولی میرسه بدستم وحشیا اون دست به شدنش شکنجه از فیلمی هرروز

  خودمم توی بدجوری چندروزه این

  دادم دست از تمرکزمو

  نرسیده ذهنم به مناسبی حل راه هنوز

 ! کنم چیکار خدایا

  اوناست به خودم معرفی راهم تنها

 سرش میخواین بلایی هر بگم من که هرچقدرم و ندارن رحمی هیچ که فهمیدم چندوقته این

  نمیدن اهمیتی و میکنن بدترش بیارین

  بدم لو خودمو مجبورم بخاطرت که یلدا بهت لعنت هوف

  گزاشتم قرار باهاش و میلاد به زدم زنگ

  بودیم حاضر سرقرار هردومون رب یک از بعد

 کردیم قایم رو پولا که جایی بریم：گفتم و ماشینش سمت رفتم

 چرا؟-

 تاوان که مهمه دختر اون جون فعلا زیاده پولا اون برگردوندن برای وقت جلوشون بندازم میخوام+

  میده مارو کارهای

 کنی؟؟؟ چیکار میخوای شاهین؟؟؟میفهمی میگی چی：گفت داد با نسبتا

  همینه راهکارش تنها کردم فکرامو من اره-
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  تو شدی دیوونه+

  دادی دست از عقلتو

  حل راه میفهمییی؟تنهاااا حله راه تنها این میلاد-زدم داد

 شدی رنظ کوته اینقدر که برات واقعا متاسفم هااا؟؟؟شاهین کردی فکر چی تو：گفت داد با نسبتا

 هن سلامت؟ به برو حالا میگن بدی بهضون پولارو کردی پولان؟فکر دنبال فقط اونا کردی فکر

  است بهونه پولا توعه انداختن دام به برای تله یه این خرررره

 راست راست من و میشه شکنجه اونجا داره لعنتییی؟یلدا کنم چیکار میگی خب د：زدم فریاد

  میخوابم و میخورم میرم راه خودم واسه

 داری؟ درک میفهمییییی؟ میده مارو کارای تاوان داره اون

 فکر!دادی رو پولا که گیریم نمیفهمم رو جات بی و بیخود تصمیم این دلیل این ولی میفهمم اره+

 ان تشنه خووونت به اوناااااا ببری در به سالم جون اونجا از خودت میزارن کردن ول رو یلدا کردی

 کنی درک منو نمیتونی!نمیفهمی دیگه نمیفهمی+

 'چی یعنی ببینی رو دختر یه شدن شکنجه فیلم هرروز وقتی نمیدونی

 نمیزدی حرف اینجوری میفهمیدی اگه نمیفهمی

 احساسم با نه جلو برم عقلم با مورد این توی میکنم سعی ولی دارم ناموس خودم چون میفهمم+

  مهیاد به نمیسپریش که چیه کاذبت و غرورلعنتی این نمیفهمم من

 هااا؟ دنبالش بره مهیاد نمیزاری چرا

  نه نه مهیاااد لعنتیییییی+
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 بهش نمیخوای ولی میده مارو کارای تاوان هرروز داره اون میگی داری خودت مغروووری خیلی-

  نمیتونی چون کنی کمکی

 میشه؟ چی کنی معرفی بهشون خودتوو,کردی فکر

  تمااااااااااااااااام و مخت تو شلیک بعدم و میگیرن رو پولا

  بگیر تصمیم درست خواهشا شاهین هوف

  کشیدم موهام توی دستی کلافه

  بقبولونم خودم به حرفهاشو نمیتونستم

  بکنم میخواستم که کاری از کنه منصرفم تونست و شد برنده میلاد

  بده انجام اون کارهارو که برسونیم دستش به جوری یه و بنویسیم مهیاد برای ای نامه شد قرار

  بده,نجاتش بتونه امیدوارم

 !بود همین بدم انجام یلدا برای میتونستم که کاری تنها

  نیست مربوط من به بقیش دیگه

  بشه میخواد هرچی

  کنارش منم و نشست رول پشت میلاد

 گوش بود گزاشته میلاد که اهنگی به و بستم چشمهامو دادمو تکیه صندلی پشتی به سرمو

 ：دادم

  بشه سر بق یه با امشبم نزار*

  بشه تر چشات گریه زیر بزن

  هم رو اروم خیلی چشماتو بزار
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  یکم شی سبک گریه زیر بزن

  کنار بزارش غرورو امشب یه

  ببار لذت با هستی ابری اگه

  که هستی عاشقش اگه هنوزم

  دیگه قلبت تو هاتو غصه نریز

  کنم ات خسته دیگه نزار غرورت

  کنم ات شکسته دل باید نیست اگه

  اسونی این به نباشی یادش نمیتونی داغونی کنی پنهون نمیتونی

  جاریتو اشکای بده نشونش تو داری دوسش و عاشقی هنوز

  داغونی کنی پنهون نمیتونی

  اسونی این به نباشی یادش نمیتونی

  روهم اروم خیلی چشماتو بزار بشه تر چشات گریه زیر بزن بشه سر بق یه با امشبم نزار

  یکم شی سبک گریه زیر بزن

 شیری_رضا_گریه_زیر_بزن#

 

  یلدا

  بود نمونده برام تنم تو جونی دیگه

  میشدم شکنجه هرروز
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  کبود جاش همه و بود شده کوفته بدنم

  نامردا

  بده عذاب انقدر خواهرشو بخاطرش حاضره که مهمه برای کارش انقدر یعنی لعنتی شهریار اون

  دیگه شدم خسته

  میدونم بودم رو روستایی ی خونه اون توی که اونروزایی قدر الان

  نمیخوردم کتک انقدر که بود این حداقلش

  جسمم نه میشد زخمی روحم

  شد باز در

  شلاق و شکنجه دوباره نه وای

  دادم فشار صندلیم به خودمو شدمو خیره شهریار به ترس با

  ندارم باهات کاری نترس：گفت و زد ملایمی لبخند

  شد خیره زخمهاش به و گرفت دستش توی صورتمو نزدیکمو اومد

  شده چی صورتت ببین اوه اوه-

  ندادن گوش ها ببینه اسیب صورتت نزارن بودم گفته

  شدم خیره بهش نفرت با بعد و بندازه دستشو تا دادم تکون سرمو

 که بنداز ها نگاه این از جوووونت شاهین اون به برو نکن نگاه اینجوری خواهری：گفت و خندید

  بده نجاتت نیاد ولی بشی شکنجه خودش بجای تو حاضره

 پایین انداختم سرمو
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  بدم رو بقیه تاوان باید همیشه که منه سرنوشت اینم شاید

 ....  شاهین بخاطر حالاام و خوردم رو ضربه بیشترین که بودم من این بابا مامان جدایی با

  بیا دنبالم گفت و کرد باز دستهامو طناب

 گفتم؟ چی نشنیدی گفت و سمتم برگشت که ندادم اهمیتی

  نداشتم بحث ی حوصله

  رفتم راه دنبالش لنگان لنگ و سختی به شدمو بلند سرجام از

  میشد تر جمع صورتم برمیداشتم که قدمی باهر و میکرد درد خیلی بدنم

  بود بزرگ سالن یه بیرون رفتیم که اتاق از

  دنبالش منم و رفت سالن انتهای به

  پله راه راستش سمت و بود اسانسور در راهرو چپ سمت

  شدیم اسانسور وارد

  بالا رفتیم و داد فشار ها دکمه از یکی روی

  شد باز که اسانسور در

  شدم جدید دنیای,یه وارد انگار

  نبود تاریک و تنگ راهروی اون از خبری دیگه

  میشد دیده دورتادورش خوشگلی های مجسمه و  میزد,برق که مجلل و بزرگ سالن یه

 بود نورانی و باریک راهروی جلوتر و
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 سمتش هر در چند و بود شده انداخته داشت رنگ طلایی نوارهای دورش که طویلی قرمز فرش

  داشت

  بودم شده خیره اطرافم به تعجب با

  بود هتل یه شبیه

 !بودم من که اونجایی پس اما

 !گاهشونه مخفی زیر این یعنی

  کرد بازش و ایستاد ها در از یکی جلوی بالاخره

  شدم وارد سرش پشت منم و داخل رفت

  دنبالت میام خودم روز سه بعد میمونی اینجا روز سه：گفت سمتمو برگشت

 . نیست,راهی هیچ چون نزنه سرت به فرارهم فکر

  بیرون رفت بعد و

  بود هتل مثل واقعا

  کردم پرت روش خودمو و بود اونجا که بزرگی خواب تخت سمت رفتم

 بود کرده رو تختم روی خوابیدن هوای چقدردلم که اخ

  بودم خوابیده صندلی روی نشسته همشو وقته چند این

  کشید تیر بدجور کمرم کشیدم دراز تخت روی همینکه

  کردم لباسهام به نگاهی

  بودن کثیف و خونی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 603 

  شدم بلند تخت روی از سریع

  بود نشده کثیف زیاد

  بگیرم دوش یه گرفتم تصمیم

  دیگه نمیخوردن درد به و بودن خونی و پاره لباسهام

  حمام داخل رفتم و زباله سطل داخل انداختمشون و اوردم درشون

  ترسیدم یلحظه خورد بدنم به چشمم وقتی

  بود نمونده بدنم روی سالمی جای هیچ و بود زخمی و کبود تمامش

  بودم کرده وحشت خودم از خودم

  انداختم اینه توی نگاهی

  کیه دیگه این وای

  باشم خودم میبینم اینه توی کسیکه نمیشد باورم

  زخمی پیشونی و پریشان موهای

  خشک کبودو لبهام و بودن کبود زیرچشمهام

  نمیشه باورم نه خدایا

  بود اومده سرم بلایی چه

 ایستادم زیرش و کردم باز رو سرد اب دوش

  میشستم خودمو گریه با

  بیرون اومدم حمام از
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  کمددیواری سمت رفتم و پیچیدم خودم دور رو حوله

  بود لباس چنددست

  بستم رو درش برداشتمو طوسی جذب تیشرت با سفید کتونی شلوار

  نشستم اینه وجلوی پوشیدم لباسهارو

   ریختم صورتم توی هامو چتری از ای دسته و بستمشون اسبی دم و زدم شونه موهامو

  زدم لبهام روی مات صورتی ماتیک

 خوابیدم و تخت سمت رفتم و زدم بیجونی,لبخند  بود شده تر تحمل قابل قیافم حالا

 

  مهیاد

  من خدای

  افتاده خلافکاری باندهای بزرگترین از یکی بدست اون

 اش فرستنده که رو برگه و نشستم صندلی روی احترام ادای از,بعد و سرهنگ اتاق سمت دویدم

  گرفتم سرهنگ روبروی رو بود ناشناس

 گرفتن؟ چطور رو دختر اون：گفت خوندنش از بعد

  کنیم دستگیرشون و کنیم حمله باند این به باید موقعشه الان که میدونم اینو فقط نمیدونم منم-

  هستیم ازشون اطلاعات اوری جمع حال در چهارساله ما

  وقتشه دیگه میکنم فکر

  نیست وقتش هنوز نه-
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  سرهنگ اما+

  گرفتنشون برای کردیم تلاش چهارساله میگی داری هم خودت سرگرد-

  بدیم,باد بر زحماتونو شبه یه که نمیشه

  کرد اساسی فکر یه باید

  بکشن رو دختر اون ممکنه+

  کنیم حمله بهشون نمیتونیم فعلا-

  نیست مهم چی؟؟؟جونش دختر اون پس گفتم عصبی

  انسانهاست جان هرماموریت توی ما برای چیز ترین مهم سررگررررررد+

 !شده گرفته گروگان شب باندخشم,توسط اون که مطمعنی کجا از تو اصلا

 ! باشه ما کنی گم رد برای شاهین طرف از نامه این و شاهینه پیش هنوزم شاید

  باشه اونها گروگان واقعا که بدین احتمال درصد یک ولی صحیح شما حرف خب خیلی+

 چی؟ اونوقت

  کنیم کاری نمیتونیم نشیم مطمعن تا-

  بود خورد اعصابم کردم پوفی

  بیرون رفتم سرهنگ اتاق از و کردم احترام ادای

  بودم شده کلافه

  بیارم کجا از ندرک حالا

  بود هم فلش یک برگه اون همراه افتاد یادم
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 !خودشه اره

  رو موضوع این میکنه اثبات اون شاید

  خواستم ورود ی اجازه و سرهنگ اتاق سمت برگشتم سریع دوباره

 سرگرد؟ چیشده باز-

  مدرک گفتین+

 خب؟-

 (گرفتم بالا رو فلش)ایناهاش+

 !هست چی این-

  بود نامه اون همراه+

  چیه ببینم,بزارش خب خیلی-

  زدم تاپ لپ داخل رو فلش

  بود داخلش هم فیلم یه که شد باز ای پوشه

 بیاد بالا صفحه تا شدیم منتظر سرهنگ ووبا کردم کلیک فیلم روی

  خدایا نه

  بودم شده تر عصبی هم قبل از حالا

  شدم خیره تاپ لپ ی صفحه به ناراحتی با و گزاشتم هام شقیقه روی دستامو

  وضعیتیه همچین توی یلدا یعنی خدایا

  بود جوون پسر یه از تصویری فیلم اخر
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  فیلمو دار نگه：گفت سریع سرهنگ

  سرهنگ چیشده-

  پسره این+

 ؟ میشناسینش-

 !  اون نمیشه باورم+

 خب بگین منم به سرهنگ-

  شهره همین توی الان یعنی!میکنه چیکار ایران توی اون+

  کن اماده نیروهاتو سریع سرگرد

  کنیم دستگیر رو پسر این شده هرجور باید

  میفهمی

 ایرانه و نرفته در دستمون از دوباره تا است موقع بهترین الان

  کجاست که بفهمی باید

  فهمیدی کنی دستگیرش و

 کیه؟ اون اخه ولی رییس بله-

  بزنی ردشو باید باش زود نداریم وقت مهیاد+

  سرهنگ اطاعت-

  بیرون دویدم اتاق از

  خودم اتاق سمت رفتم و
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  زدم صدا هم ها بچه از چندتا و

  کنیم پیداش باید گفتم و بهشون دادم کردمو چاپ رو پسر اون تصویر

________________________ 

  شهریار 

  خوردم جا شاهین واکنش از

  نمیده نشون خاصی العمل عکس هیچ

  کردیم اش شکنجه گرفتیموو اشتباهی رو یلدا واقعا یعنی

 !نمیخواسته رو یلدا شاهین واقعا

 !  باشه نداشته ضعفی نقطه هیچ ادم یه میشه مگه اخه

  بودم شده کلافه

  بود شب

  یلدا پیش عمارت برم گرفتم تصمیم

  متنفره ازم الان میدونم

  نداشتم ای دیگه ی چاره من ولی

  داشتم اتاقشو کلید

  داخل رفتم و کردم باز رو در

  بود شب دو ساعت

  تاریک هم اتاق و
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  بود روشن خواب چراغ فقط

  نبود تختش روی

  نبود هم حمام و اشپزخونه توی

  انداختم بیرون به نگاهی

  بود ایستاده بالکن توی که دیدم اشو سایه

  بود باز نیمه در

  بود نشده اتاق توی من حضور ی متوجه هنوز

  کردم حلقه کمرش دور دستامو و گرفتم قرار سرش پشت

  پرید جاش از و ترسید

  منم یلدا-

 بورمج یلدا ببخش منو：گفتم و گرفتمش محکمتر اما کنه جدا کمرش دور از دستهامو کرد سعی

  بودم

  بشه اینجوری نمیخواستم کن باور：گفتم و زدم ای بوسه موهاش روی

  باشی من مادر دختر تو که نمیشد باورم ایران اومدم وقتی اصلا من

  نامرد：گفت داری خش صدای با

  بودم خواهرت من لعنتی!  اومد دلت چطور

  نمیکنه اینجوری هم خونیش دشمن با ادم

  منه خونی دشمن شاهین-
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 سراغ اومدین چرا بگیرین انتقام خودش از نمیرین چرا دااره من به,ربطی چه شاااهین：زد داد

  من

  منی خونی دشمن ضعف نقطه تو چون+

 و شد خیره چشمهام توی و سمتم برگشت نکردم مقاومتی منم و زد پس محکم دستهامو

 ضعفش نقطه من بخدا کنی باور نمیخوای چرا نیستم اون ضعف نقطه من نیییستم د：گفت

  نیستم

  ایه دیگه,کسی اون عشق رومیخواسته دیگه یکی اون...  اون

  بودم اهدافش به اون رسیدن برای پل یه فقط من شاهین بازی توی

  میشدن زدنشون برق موجب چشمهاش توی شده جمع اشکهای ی حلقه

  کردم اشتباه من درسته：گفتم و کردم پاک انگشتم با رو افتاد اش گونه روی که اشکی

 خب؟ میکنم جبران یلدا ولی

 اخه؟ چی جبران+

 رو شاهین تا کنی کمکم و کنی همکاری باهام اگه ولی کنم اذیتت نمیخوام من یلدا ببین-

  میشه همون بگی,هرچی گیربندازم

  کن کمکم,فقط تو

 ؟ باشه

  شدم خسته بخدا：گفت هق هق با شد بیشتر,اشکهاش شدت

 کردم بغلش خودمو سمت کشیدمش
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  کن کمکم یبار همین,فقط.  عزیزم میدونم-

  حله چیز همه بندازیم گیر رو شاهین اگه

  نه؟ مگه نداری خوشی دل ازش توام پس سمتت اومده خودش اهداف بخاطر اون

 زهنو که نگو：گفتم و گرفتم بازوهاشو دور و کردم جداش خودم از نمیگفت چیزی و بود ساکت

 !داری دوستش

  ندارم دوستش نه：گفت و کرد نگاه بهم بارونیش چشمهای با

  کرد سواستفاده اعتمادم از  کرد سواستفاده من احساس از اون

  منه بابای دشمن اون

  باشم داشته بهش بخوام خودمم اگه حتی ای علاقه هیچ نمیتونم من نه

 میکنی؟ کمکم پس.گلم افرین-

  داد تکون اروم سرشو

 یلدا：گفتم و زدم عمیقی لبخند

  بله-

 .  ...  خیلی خیلی خیلی+

  دارم دوست

  نگفت چیزی و زد پوزخندی

 ناراحتی؟ دستم از هنوز+

  شد؟ خوب خوردم چیز اصلا کردم غلط دیگه ببخشید گفتم که نگفت چیزی
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  میکنی؟ خواهی معذرت اوردی سرم بلایی هر که حالا-

 اوردی؟ سرم بلایی چه میدونی

  میکنم جبران+

________________________ 

  شاهین

  میکنه چیکار داره مهیاد تاحالا نمیدونم

 ! نه یا کنه پیدا گاهشونو مخفی تونسته

  بدم بهش کمکی یه باید منم ولی

  کنه پیدا رو اونا گاه مخفی سادگیا این به بتونه نداره امکان اون

 کجان میدونستم بودم بسته باهاشون قرارداد چون و داشتم ملاقات و باهاشون باری چند قبلا

  باشه  قرارگاهاشون همون از یکی توی هم یلدا الان شاید

  شده هرجور برسونه مهیاد بدست تا میلاد به دادم و نوشتم رو میدونستم که رو ادرسهایی پس

  غوغاییه چه دلم تو که میدونه خدا فقط ولی بدم نشون بیخیال خودمو میکردم سعی

 !شده تنگ واسش دلم

  بود کاش بودم کرده عادت بهش یجورایی چندوقت این

  نمیشد اینطوری هیچوقت کاش

  کشیدم دراز تختم روی و اتاقم سمت رفتم

  بودن عادی واسه تنگه دلم

  بودن مادی چیزای از دور واسه
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  خودم واسه تنگه دلم

  باشم واقعیم خود مقابل جنس به نسبت احساسم توی نتونستم هیچوقت که خودم

  باشم خودم نتونستم هیچوقت

  باید که باشم اونی نتونستم حتی هم عادیم زندگی توی

  کنه حال باهاش پدرم که نشدم اونی*

 * کنه افتخار پسرش به میره جایی وقتی

  هوف

  خودم با کردم چیکار

 !شدم چی بودم چی

  کردم سنگم ادما این نبودم سنگ من

  باشه صورتم روی سنگ جنس از نقابی,همیشه و نباشم خودم هیچوقت که کردن کاری

________________________ 

  مهیاد

  شاهینه از میرسه بهم که ناشناسی های نامه این که شدم مطمعن حالا

 کنم؟ پیدا رو یلدا تا میکنه کمکم داره چرا اما

  داره علاقه یلدا به واقعا شاید

 ......! شایدم

 ! کنم درکش نمیتونم نمیدونم
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  کردیم بررسی رو بود داده هاییکه ادرس

  گرفتیم نظر زیر رو هرکدوم و

  چرا نمیدونم نمیده حمله ی اجازه سرهنگ

 داره؟ اهمیت دستگیریش سرهنگ برای انقدر که کیه مگه پسر اون

  کردم کار باند این روی که چندسال این توی

  بودم ندیده رو اش چهره تاحالا

  کیه که بفهمم,بای

 باشه اصلی عضو یه شاید

 

  مهیاد

  بودیم گرفته نظر زیر رو بود رسیده بدستم که هایی ادرس تمام تقریبا

  مکانیه چه منظور دقیقا فهمید نمیشد و نبودن دقیقی ادرسهای که دوتاشون از غیر

  میرسیدن بنظر هم شلوغی مکانهای چون داشتیم نظر تحت هاشو خیابون فقط رو دوتا اون

  بود نشده خبری هیچ هنوز اما میگزشت چندروزی

  بودن ندیده شهریار اسمش بودم فهمیده که پسر اون شکل به رو کسی هم ها بچه و

  بودم کلافه

  کنم چیکار باید دیگه نمیدونستم

  کوچیک سرنخ یه از دریغ هنوز اما بودم کرده تاحالا برمیومد دستم از که هرکاری
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 که,مهرداد عمو های تیکه هم طرفی از و بودم شده داغون خودم فیلم اون دیدن با طرف یه از    

  باشم اروم نمیزاشت بود مخم رو خیلی

 کل بکنیم اشتباهی کوچکترین و نشیم موفق اگه میدونه چون نمیده حمله دستور سرهنگ

  میره,باد بر کردیم که کارایی

  شده تمام صبرم دیگه

 ! بیاره دوام میتونه روز چند تا کتک اینهمه بار زیر یلدا

  ندارن رحمی هیچ اونا

  گرفتن رو یلدا چی ی واسه اصلا

  شاهین ماجرا قسمت یه حتما

  میکنه کمکم داره که همینه واسه شاید

 ...  شایدم

   نمیدونم

________________________ 

  شاهین

  طوسی گردن شال و ای سورمه تیشرت,  مشکی شلوار

  خوبه

  انداختم اینه توی خودم به نگاهی و زدم بالا روبه موهامو

  خونه از بیرون دویدم و پوشیدم رو مشکیم اسپورت های کفش

  میومد بدی سوز
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  گرفتم دهنم جلوی رو گردنم شال

  دادم تشخیص رو میلاد ماشین دور از

  ماشین سوار و سمتش دویدم

  شدم

 تو؟ چطوری-

 نکردم؟ که دیر+

  موقع به همیشه مثل-

  بریم بزن پس+

  افتاد راه و کرد پلی رو شادی اهنگ

  میبستیم اژدها باند با رو قراردادمون امشب

  میومدن هم مهمی,افراد قطعا بود بزرگی داد قرار چون

  بود فروش و خرید قرار کسایی,فقط و نبود خبری شلوغ مهمونی از اینبار

  میلاد میگم-    

  جانم+

 دیگه؟ میدونی رو نقشه -

  خطرناکه شاهین+

  خطر پر و ریسکیه همش ما کار خطر خطر نگو هی میلاد عه-

  بده رو چیز همه ترتیب میگم عماد به.  خب خیلی+
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 گرفتی؟ ازش و میخواستم که اطلاعاتی -

  هست داشبورد تو اره+

  کردم باز رو داشبورد در

  برگه یه همراه به فلش

  داخلش زدم رو فلش و برداشتم صندلی پشت از رو میلاد تاپ لپ

  بریم قراره که بودن همونجایی از فیلم و عکس چندتا

  اصلیشون مقر یعنی

  دیدم دقت با هارو عکس و گرفتم روم روبه رو برگه

  بود اتاق از پر که بود راهرو یه به مربوط اول عکس

  باند کارکنان اتاق بود نوشته برگه توی

 یه انتهاش در و  متری پنجاه حدودا راهرویی دوباره راستو سمت به میخورد پیچ یه راهرو از بعد

  بزرگ نسبتا سالن

 √بود شده نوشته راجشون برگه روی و صورت همین به هم بعدی,های عکس و

 

  ننوشته هیچی اینجا راجب چرا گفتم میلاد روبه بعد و خوندم رو برگه خوب

  دید رو وعکس تاپ لپ سمت چرخوند چشمهاشو

 شاید نمیدونم گفت و چرخوند چپ سمت به رو فرمون شد خیره روش روبه به دوباره بعد و

  نمیدونسته

  رفته یادش یا
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  خیره عکس به بیشتر

  شدم

   بود در یه چپش سمت که شکل مربعی متری شصت تقریبا سالن یه

  بود باریک راهروی یه انگار نمیشد دیده که سالن پشت و

  بود افتاده سایه و بود اینجوری عکس توی شایدم

  کجاست اینجا بفهمم باید نمیدونم

  داشتم نگه خودم پیش رو برگه اما گزاشتم داشبورد داخل رو فلش و کردم خاموش رو تاپ لپ

  داشت نگه رو ماشین میلاد

 سمتم برگشت

   باشیا خودت مواظب شاهین： گفت نگرانی با و گرفت دستش توی دستمو

  باش خودت مراقب توام داداش هستم-

  باشی موفق امیدوارم：گفت و داد تکون سری

  برگردی لنگ نری دوباره باشیا مراااقب شااااهین：گفت که و زدم براش چشمکی

  میام سالم میرم سالم نداره افت بم بادمجون نباش نگران بابا ای+

  میدیا استرس بهم بدتر داری

  شدیم پیاده ماشین از باهم

  شدم وارد و گفتم ی الله بسم

  شد وارد من سر پشت هم میلاد
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  افتادیم راه ساختمانها بزرگترین از یکی سمت به

  رفتیم دوازدهم ی طبقه سمت به و شدیم وارد

  بود بزرگی نسبتا پزیرایی سالن

  بود شده تزیین زیبایی به و

  بودن شده چیده هم کنار زیادی های مبل

  شدیم خیره ها مهمون ی بقیه به و نشستیم ها مبل از دوتا روی

  اومدن ساعت نیم از بعد بالاخره

  نشستن مبل روی کنارشون و اومدن سرش پشت بودن اشنا برام خیلی که دیگه نفر یه و عماد

   زده هم تیپی چه کنا نگاه تحفه عماد

  زد چشمک یواشکی برام همه چشم از بدور افتاد بهم چشمش تا

 ...  بچه

  بود گرفته خندم

  پایانی توافقات و زدن حرف به کردن شروع

  رسید ها چک امضای موقع و

  پول سر ها بحث و

  داد تکون سری اونم و دادم علامت عماد به

  داد فشار محکم دستمو میلاد

  نباش نگران گفتم اروم و زدم براش چشمکی
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  نبود من به حواسش هیچکس

  شدم دستشویی وارد و بیرون رفتم سالن از

  میرسید گوشم به وضوح به صداها دقیقه چند از بعد

  کردم باز رو در اروم

  بودن قطع هم ها دوربین نتیجه در و بودن شده قطع ها برق درسته

  ودب گفته عماد که پشتی ساختمان سمت رفتم و دویدم بیرون سمت به داشتم که سرعتی با

  میکردم خودمو کار بودن نشده وصل ها برق تا باید

  شدم ساختمان وارد و انداختم رو قوه چراغ نور

  میومد بنظر ساکت و اروم و نبود ورودیش کسی

  بودن قرارها اون مشغول همه که الانم و بود کارکنان مخصوص بود گفته,عماد که همونطور اینجا

   داره نگه قطع حداکثر هارو برق میتونه ساعت نیم حداقل گفت عماد

  میدادم انجام کارمو سریعتر هرچه باید

  کردم,حفظ هارو مسیر و خوندمش خوب و اوردم در رو برگه

 دویدم گرفتمو رو  نور بعد و

  کردم رد رو راهرو تا سه

  رسیدم اخر سالن به

  میزد مشکوک برام که سالنی همون

  در روی انداختم رو نور
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  بود قفل دادم فشار اروم اشو دسته

  کردم نگاه سرمو پشت

  بود باریک راهروی یه اونجا درسته

  راهرو سمت رفتم و شدم در بیخیال میزدم حدس که چبزی همون

  بود مشکی اهنی در یه جلوترش چندمتر و  بود تنگ و تاریک

 !  باشه میتونه چی اینجا یعنی

 نستمتو که بود خوب بازم ولی گرفت زیاد وقتمو البته کردم باز بود که زحمتی هر به رو درش قفل

  کنم بازش

  پایین رفت پام گزاشتم داخل پامو اینکه محض به

  بخورم لیز بود نزدیک و

  بالا کشیدم پامو گرفتم محکم خودمو

  خبره چه ببینم تا گرفتم رو قوه چراغ

  داشت وجود پله هر بین زیادی ی فاصله که  بود طولانی اهنی ی پله راه

  بود کم وقتم

 ! نه یا برم که بودم دودل

 

   شدم چیز همه بیخیال

  رفتم پایین یکی یکی رو ها پله و گرفتم رو نور
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  اخر پیچ به رسیدم بالاخره بود پیچ در پیچ و طولانی پله راه

 بود روم به رو طولانی و تاریک راهروی یه

  رفتم تر جلو

  انداختم رو نور

  چخبره ببینم تا

  کردم کپ جام سر یلحظه دیدم که چیزی با

 و بودن اهن جنس از ای میله درهاشون که در چهارتا و داشت وجود تاریکی و بزرگ نسبتا سالن

  بود دیدن قابل داخلشون

  کردم نگاه رو اولی اتاقک داخل و انداختم رو نور

  بود کارتن از پر

 ! اینجاست مواداشون حتما

  دوم اتاق سمت رفتم

  همونجا بودن خوابیده که پسر و دختر چندتا..  نه وای

  زنده یا بودن مرده نمیدونم

 !بودن بیهوش شایدم زدم صداشون و میله به زدم چندبار

  سوم در سمت رفتم

  داشت قرار دیگه کنارهم یخچال چندتا

  بدنن اعضای داری نگه برای حتما
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  اخر در و

 !بود گاه کشتار شبیه

 ! شکنجه ی وسیله انواع و چاقو از پر

  کرد لرزیدن به شروع جیبم داخل گوشیم

  داشتم برش

  مضمون این با بود میلاد از پیامک

  بدن تحویل تا ها جنس دنبال اومدن هم ها این شدن وصل ها برق شاهین کجاایی)

 (  شو خارج اونجا از زود هستی هرجا ان پشتی ساختمان توی احتمالا ها جنس میگفت عماد

 ...   یعنی پس باشه هاشون جنس محل اینجا اگه نه وای

  شده باز اینجا در که میفهمن

  نداشت شدن مخفی جای

  کنم چیکار

  کنم چیکار باید که بودم مونده و نداشتم وقت

  میکردن شک بهم و میدیدنم بیرون میرفتم اگه

  بشم خارج چطور

 ,,,, لعنتی

 بدن، تحویل الان همین میخوان هارو جنس چرا اخه

_________________________ 
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  یلدا

  کردم اعتماد تو به من بشنوم نمیخوام هیچی یلدااا شووو خفه-

  میکنه کمکم ابجیمه گفتم کردم حساب روت

  خیلییی یلدا عوضی خیلی

  بودن ناپذیر پایان اشکام

 کنم تبرعه خودمو داشتم,سعی و میکردم گریه

 ...  خواستم فقط نداشتم بدی,قصد بخدا شهریار： گفتم مقطع

  فقققققط دهنتوووو ببندد لعنتی,باش ساااکت هیس-

  بدم توضییح برات نمیزاری چرا اخه د ： زدم داد

  میفهمییی نمیخوام توضیح من-

  نداری دومی که اشغالی یه تو شناختمت حالا

  شهرررریااااااااار+

  دهنم تو زد محکم دست پشت با

  کردم حس دهنم توی رو خون بد ی مزه

  گزاشتم دهنم روی دستمو و پایین انداختم سرمو

  داره عواقبی چه شهریار اقا پیچوندن میگم بهت حالا گفت و,کشید گرفتو دستمو اونیکی

  نکردم کاری من بخدا-

  شدی پررو دادم رو بهت زیادی برات دارم+
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  اخه نمیکنی باور چرا نکردم کاری من بخدا شهریار-

  نمیشنید صدامو اصلا

  بود شده کر انگار

  تاریک و کذایی اتاق همون داخل بردم دوباره

 تقصیر اومد سرت که چی هر بعد به الان از：گفت و زمین روی افتادم که طوری داخل کرد پرتم

  خواستی خودت..  خودته

  بیرون رفت و

 .... دستام رو چکیدن اشکای های قطره دوباره و دادم تکیه سرم پشت دیوار به

 

  شاهین

  نرسید ذهنم به راهی کردم فکر هرچی

  ندارم فراری راه من میلاد：دادم پیام میلاد برای

  نباش نگران افتادم گیر اگه اما میکنم سعیمو

  میکنم خلاص دستشون از خودمو یجوری

 ...  که نشد ام اگه

  بودی داداشم مثل برام همیشه بدون فقط

 (  عماد هم تو هم

  کردم قایمش و اوردم در سریع رو سیمکارت و کردم خاموش گوشیو سریع و کردم ارسال رو پیام
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  گزاشتمش ام مخفی جیب داخل همین برای بود کوچیک و معمولی گوشی

  بیوفتم در باهاشون و باشه کم تعدادشون اینکه مگر نداشتم فراری راه

 میرسید گوشم به صداهاشون

 بودی؟ نبسته رو در اکبر -

  بودم کرده قفلش,بابا چرا+

 بازه؟ چرا پس-

  نمیدونم+

  میکشه هردومونو بودیم نکرده قفل رو در بفهمه اگه نگو چیزی رییس به-

 

  بودن نفر دو پس

  اومدن؟ ها کارتن بردن برای نفر دو فقط یعنی

  نفعمه به این خب

  گرفتم جا سالن از ای گوشه

  ندیدنم و نیوفتاد من سمت به اما چرخوندن ای دوره رو نور رسیدن که ها پله پایین به

  بود من خوب شانس اینم

  اوردن در کارتن چندتا و کردن باز رو اول اتاقک در

  برم و بشم رد سرشون پشت از نیست حواسشون تا خواستم

  شد ایجاد اروم صدایی یه و کرد گیر چیزی به پام که رفتم راه به کردم شروع اروم اروم
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  بود ساکت فضا چون

  طرفم انداخت نورشو سمتمو برگشت همونا از یکی یهو

 میکنییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چیکااار کی؟اینجا دیگه تووو：زد داد و

________________________ 

  یلدا

  موندم حالتم همون تو هنوزم میگزره اینجا به اوردنم از چندساعتی

  میسوختن چشمهام و میکرد درد سرم

  خدایا کنم چیکار

  میاد بدم اینجا از من

  بکشم سختی اینهمه باید که کردم گناهی چه من مگه اخه

  خستتته خدایا شدم خسته

  صداموووو میشنوی اصلا

  نزدیکتری بهم رگش از تو که میاد گلویی از فریادم و هق هق  صدای خداااا

  کجاایی خدایا

  میبینی که میدونم

  میشنوی که میدونم

  هستی که میدونم

  کی؟؟؟؟ ولی میکنی کمکم بالاخره که میدونم
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  برسی؟ ات بنده این داد به میخوای کی

  نمیکشم دیگه

  شده تموم صبرم

 !نیست برابر دادی بهم که صبری با دارم که دردی خدایا ببین

  میگفتم بلند بلند رو اینا همه 

 فقط بخوابم راحت خیال با اروم شب یه و بشه جریان این پایان بالاخره قراره کی نمیدونستم

  شدم خسته نمیکشم دیگه که میدونم

  شدم متنفر چیز همه و کس همه از

  شهریار از شاهین از بابا از خودم از

 ....      همه از

 کجاست؟؟؟؟ قصه این پایان

 

  شاهین

  سمتم برداشت خیز

  شدم درگیر باهاش و انداختم رو قوه چراغ

  نبود چیزی که این بودم شده ایناش از تر گنده حریف من ولی داشت بزرگی هیکل

  انداختمش روزمین خوردم یکی و زدم مشت تا ده

  میکردن حمله بهم دوتایی حالا و سمتم اومد دوستش
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  کردم پزیرایی ازش هام مشت با رو یکی اون و یکیشون شکم تو زدم محکم پا با

  نداشتن نا دیگه هیچکدومشون

  بیرون رفتم و اخر ی پله به رسیدم تا رفتم بالا سریع رو ها پله و برداشتم رو قوه چراغ

  خروجی در سمت به دویدم سرعت با و کردم قفل رو در

  گزشتم که دوم سالن از

  دیدم بالا اوردم که سرمو

  خدا یا

  بودن دوتا اون منتظر ظاهرا و بودن ایستاده اونجا هیکلی نفر یازده یا ده نزدیک

 !!!کجان بارها نمیدونن خیلیاشون خودشونم افراد یعنی پس

  سرجاش بیاد نفسم تا کشیدم عمیقی نفس

  بیرون کردم تف دهنمو اب

  کردن حمله بهم اوناام گرفتمو گارد

 ...  اخر در و نشدم شون همه حریف اما زدم چهارتاشونو سه

  کردن تسلیمم

  نکنم فرار که بودن دورم چهارتاشونم سه و بستن پشت از دستهامو دوتاشون

  لعنتیا

  شدیم خارج ساختمان از

  بودن ایستاده منتظر ها خریدار ی همه محوطه توی
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   میلاد ناراحت و نگران ی چهره به خورد چشمم

  انداخت بهم غم از پر نگاهی ناباوری با دیدم وقتی

  شده عصبی بود معلوم

  بده نجاتم تا میومد نبود ماموریتمون بخاطر اگه مطمعنم

  شدم خیره روم روبه به و زدم بهش لبخندی

  میکرد نگاهم ناراحتی با داشت هم عماد

  کنم قبول شکستمو نمیخواستم نیوفته بهشون چشمم تا برگردوندم صورتمو

  منم برنده بازی این توی اما

  خوندن کور

  شدیم ای دیگه ساختمان,وارد و شدیم خارج محوطه از

 

  سمتم اومد بود رییسون کنم فکر که ای مرده یه

  میکردی؟ چیکار عمارت توی：گفت و

 ؟ بوده تو کار هم برق قطعی پس：داد ادامه که نگفتم چیزی

  کردم اکتفا پوزخند یه به

  کیه؟ رییست ها؟ اینجا بیای,بود داده دستور بهت کی-

  میکنی؟ کار کی ی واسه

 داشتی؟ چیکار اینجا
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 کردی؟ قطع رو ها برق چجوری

  نمیگفتم چیزی منم و میپرسید سوال سرهم پشت

  زد صورتم توی محکمی مشت

  هاااا؟ لال کری؟شایدم نکنه لعنتی باتوووام：گفت و

  ؟ نه نمیزنی حرف گفت و صورتم تو کوبید ای دیگه مشت دوباره نمیگم چیزی دید وقتی

  میاوردمت زبون به خودم وگرنه دارم کار الان که حیف زد داد که زدم نیشخندی

  ببریییینش

  رفتیم باریک راهروی یه سمت به

  زدن قفل رو در و داخل کردن پرتم و کرد باز رو اتاقها از یکی در

  متری سی حدودا اتاق یه

  هیچ دیگه و بود اهنی صندلی یه بود داخلش که چیزی تنها که

  بودن رنگ نارنجی هاش دیوار

  کارت سیم و گوشی به افتاد یادم که بودم اتاق زدن دید مشغول

  انداختم بیرون به نگاهی در زیر از

  نبود کسی

  میلاد به زدم زنگ و گزاشتم گوشی داخل رو سیمکارت سریع

  میلاد الو-

  شااااهین+
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 خب؟ بره پیش خودش روال رو ماموریت باشه حواست میلاد ببین-

  اصلا نباش منم نگران

  کنم چیکار باید میدونم

  میزنم زنگ بهت خودم نزن زنگ بهم

  بگیرنش ازم و بشن گوشیم ی متوجه ممکنه

  دارم سیمکارت

 در باهات که کنه جور گوشی یه برام بگو عماد به شده هرجور نزدم زنگ بهت دیگه دوروز تا اگه

  باشم تماس

 خب؟

  شاهین نگرانتم باشه-

  برم باید نباش نگران+

  کردم ش مخفی دوباره و کردم قطع رو گوشی

 !باشه داشته وجود میتونه فراری راه چه که کردم فکر و نشستم صندلی روی

-___-___-____-___-____-____ 

 

  میلاد

  بود خورد اعصابم

 کنه؟ چیکار میخواد شاهین
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  بده انجام میتونه کاری

  نشه افشا براشون شاهین هویت که میکردم خدا خدا فقط

  میکشنش و نمیگزرن اسونیا همین به,ازش مطمعنا کرده چیکار و کیه شاهین بفهمن اگه

  کن کمک خودت خدایا

  میکنه راجبش فکری یه که گفت اونم و گزاشتم میون در رییس با رو موضوع

  شاهینه پیش همش حواسم

  چیکارمیکنم خودم نمیفهمم اصلا

 .....  هوف

_______________________ 

 کل_دانای#

 سرخ_اژدهای_باند#

 بود؟ کجا حواستون ها احمق شما ها؟؟؟پس اونجا بره تونسته چطوری اخه-

  ببخشید+

 میرفت؟؟ باد بر باند کل نمیکردیم دستگیرش اگه میدونید ببخشید؟؟همییین؟؟؟：زد داد

 ! شده وارد چجوری نمیدونیم بودیم کرده قفل رو در ما رییس کنین باور-

  ها عرضه بی ندارین رو باند توی عضویت حق دیگه شماها ساااااااااکت+

 نیومدید بر جوجه یه پس از دونفری اونوقت کردین گنده هیکل فقط

  خب گرفتینش که حالا رییس+
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  نمیشه کم دادین انجام که اشتباهی از بازم باشیمش گرفته-

  میکردن التماس هردو

  ببخشتشون مرد که کردن خواهش و زدن زانو

  بود کرده پر رو سالن اروم فضای زیردست دوتا اون التماس و گریه صدای

 ....  و نبود بیا کوتاه رییسشون اما

  پیچید سالن فضای در که صدایی تنها دودقیقه از بعد

  بود مرد دو ان دهان شدن بسته و گلوله شلیک صدای

 

  کرد فوت و گرفت دهانش جلوی رو تفنگ

  ببرینشون：گفت دستهاش زیر ی بقیه روبه ریلکس

  میشه نزدیک بهش داره بالا افراد از یکی دید که میرفت خودش اتاق سمت به داشت

  کرد جور و جمع رو خودش

 کارگر دو ان برای بود شده شیر پیش ی دودقیقه تا که مردی

  اورد فرود سرتعظیم مرد این عظمت برابر در

  باند هردو اسپانسر همچنین و بود اژدها و شب باندخشم با انها بین رابط مرد

  کرد راهنماییش اتاقی سمت به

  بنشیند اوهم کرد اشاره و نشست ها مبل از یکی روی

  درسته؟. عمارت به کرده نفوذ نفر یه دیشب شنیدم：گفت و زد سیگارش به محکمی پک مرد
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 ....خب...چیزه... ام-

 دررررسته؟؟؟؟：گفت محکمتر

  بله：گفت و افکند زیر به رو سرش

  ؟؟؟؟ میکردند غلطی چه داشتند اونموقع تو افراااد پس-زد داد

 ....  رو لایق نا,افراد که بوده من از کوتاهی میخوام معزرت+ 

  بشنوم دیگه نمیخوام هیییس：گفت و بده ادامه نزاشت

 گرفتینش؟؟؟ ببینم بگو

  همینجاست الانم بله بله-

 !کردین شناسایی رو هویتش+

  نمیدونیم هم اسمش حتی بکشیم زبونش زیر از چیزی نتونستیم.  متاسفانه نه-

  ها عرضه بی：کرد زمزمه زیرلب

  ببینمش میخوام ببر منو

  رفتند بود شده حبس ان در شاهین که اتاقی سمت به هردو

 .  شد اتاق وارد و زد اش چهره به نقابی,مرد

  خورد جا شاهین دیدن با

  میشناخت را او

  میشناختش هم خوب

  بود پوشیده اش چهره الان اما میشناخت اورا هم شاهین
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  بود شده خیره شاهین به تعجب با

 میکند؟ چه اینجا او کرد فکر خود با

  میکرد نگاه مرد به مشکوک هم شاهین

  اشناست خیلی او که بود کرده حس هم شاهین انگار

 ...  اشنان برایش چشمهایش انقدر که کیست بفهمد او تا بردارد را نقابش مرد داشت دوست

________________________ 

 

  میدانست خوبی به را این هم مرد و بود تیزی فرد شاهین

  بست را در و رفت بیرون اتاق از سریع

  کشید عمیقی نفس و داد تکیه در کنار دیوار به

  است کاره چه و کیست او که بود فهمیده حالا

  امد سراغش به ها دلشوره دوباره اش چهره دیدن با

  اضطراب و نگرانی و.... دلشوره... دلتنگی

  داشت گرفتن انتقام قصد و داشت کینه شاهین از او

  میشد فروکش شاهین شدن کشته با تنها دلش در انتقام اتش و

  شد دور انجا از بلند های قدم با و برداشت صورتش از را نقاب

 فکر خود با دارد انتقام قصد اوهم و است نامی شاهین دنبال شهریار است وقت خیلی میدانست

 که سپرده همه به و است دنبالش هاست مدت شهریار که است همان شاهین این حتما کرد

 کنند پیدایش
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 .... که همانیست شاهین این که نشده متوجه بحال تا چرا که خورد افسوس

  بود شاهین از انتقام برای موقع بهترین این

 

  بیاورد دوام زیاد نمیتوانست او برابر در شاهین و بود زرنگ و تیز کافی ی اندازه به هم شهریار 

 ....  بود زده دور را شهریار شاهین یکبار گرچه

  دنبالش میفرستم ماشین یه فردا：گفت و پسر سمت برگشت

  میگم من که جایی میدین انتقالش

 خب؟؟

 بگین شما هرچی قربان چشم-

 

  گرفت تماس شهریار با و شد خارج عمارت از

  شهریار سلام-

  هستین خوب.  قربان سلام+

   دارم برات خوش خبرای شهریار.  ممنون-

 میشنوم بفرمایین+

 ...  شاهین-

 میشنود چه ببیند که کرد تیز را گوشهایش شهریار

  داد ادامه مرد
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  گرفتنش....  که میکرده فوضولی اونجا داشته ظاهرا شده دستگیر اژدها باند توسط شاهین-

  کجااااااست الاااان+پرسید زده هیجان

  پیشت بفرستمش فردا تا بده ادرس-

  ترم مطمعن دنبالش برم خودم کنه فرار که نگرانم باشم اروم نمیتونم اینجوری نه نه+

 )......(  ادرس این به بفرست ماشین یه ظهر دو ساعت فردا پس خب خیلی-

 نمیکنم فراموش لطفتونو بود بزرگی کمک گفتین بهم که ممنونم ممنونم+

__________*____________+ 

  یلدا

  اینجام که,روزه دو

  نیست خوب زیاد حالم و نخوردم حسابی و درست غذا

  کرده تغییر ام چهره خیلی مدت این توی میدونم

  میکردم فکر خودم با و بودم نشسته صندلی روی

  شد نمایان شهریار ی چهره و شد باز خوردی اعصاب صدای با بزرگ اهنی در یهو که

  داشت لب به بزرگی لبخند

 ؟!چطوره خانم ابجی حال：گفت و داخل اومد

  یلدایی بده مژدگونی：گفت که کردم اونطرفی صورتمو و کردم بهش اخم

  اینجا میاریم نامزدتم فردا：گفت که کردم نگاه بهش مشکوک

  چیییییی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 639 

  میبینیش و میاریمش فردا：گفت که کردم نگاهش شده درشت چشمهایی با

  ؟ نه شده تنگ براش دلت

   اخی

  میبینه رو شدنت شکنجه زنده بصورت حالا میدید رو شدنت شکنجه فیلم فقط دیروز تا

 همینطور توام

  بیرون رفت اتاق از و کرد بلندی ی خنده

  نمیشد باورم

 ! بود افتاده گیر شاهین چطور اخه

  باشم داشته امیدی چه دیگه من حالا

 ....  افتاده گیر خودشم که حالا اما میده نجاتم شده هرجور شاهین که میکردم فکر الان تا

 ................... کنم چیکار خداایاااا

______________________ 

 

  مهرداد

  بیخبرم بچم از چندماهه

  میکنه چیکار کجاست نمیدونم

  ندارم حسابی و درست اعصاب اینروزا

 بهم کرد غلط کنه نگهداری من ی بچه از ستنمیتون که اون نمیاد خوشم دیگه مهیاد از

  بسپرم بهش بچمو پیشنهادداد
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  باش بچم مواظب خودت خدایا

  دخترم

  یلدام

 .....  بابا اخه کجاایی

_________________________ 

  میلاد

 خوبی اطلاعات و میرفت پیش باند توی خوبی به کارش هم عماد و گرفتیم تحویل هارو جنس 

  بودیم اورده بدست

 عماد اونم که مدرکیم دنبال حالا و کجان ها جنس که بردیم پی شاهین کمک با اینکه مخصوصا

  میکنه درستش

  شاهینه وضعیت است کننده نگران که چیزی تنها الان

  یلدا کنن چیکار باهاش میخوان نمیدونم

  اوف

 باشم کدومشون حل فکر به نمیدونم که شدند قاطی موضوعات انقدر اینروزا

 شاهین نجات برای تلاشی هیچ چرا نمیفهمم اما میکنه درست خودش رو کارها داره گفت رییس

 !نمیکنه

 ...  شایدم

  بگیره اطلاعات اونجا و بیوفته گیر شاهین که بوده این نقشه اول از شایدم

  باشه انداخته گیر خودشو قصد از خودش شاهین اصلا یااینکه
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  داره؟ امکان یعنی

 در هب سالم جون و بود کرده فرار این از بدتر موقعیت از اون نمیوفتاد گیر راحتیا همین به شاهین

 ...  دیگه اینکه بود برده

 مخمه روی بدجور رییس ریلکسی و بودن اروم این هم طرفی از

 مهم؟ موضوع این به نسبت باشه تفاوت بی انقدر میشه مگه اخه

  کرده هنگ مخم

 ...  چرا بپرسم ازش و ببینم رو شاهین میخوام فقط

  بشه چی که انداخته خطر به خودشو جون

  میکرد اینجوری نباید ولی مهمه ماموریت درسته

  میکنم اشتباه من شاید اصلا

  هوف نمیدوونم.... نمیدونم... نمیدونم

________________________ 

  شاهین

  بودن بسته چشمهامو

  جایی بردنم و شدم ماشینی سوار

  فعلا نداشتم فرار قصد

  گرفتنم که الان رسیدم نتیجه این به

  بیارم بدست اطلاعات سری یه بتونم شاید

  الان نه اما هستم فرار راه کردن پیدا دنبال
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  میکنن چیکار باهاشون و میبرن کجا میگیرن گروگان کساییکه بفهمم باید

  مرد اون اما 

  بود کی اون

  بود اشنا برام چشمهاش انقدر چرا

  کردنش نگاه طرز

  میشناخت منو اونم انگار

  داخل اومد نقاب با چرا

  نشه شناسایی میخواست حتما

  بودمش؟ دیده کجا

 

  شد متوقف ماشین بالاخره که بودیم راه توی ساعتی یک تقریبا میکنم فکر

  برداشتن چشمم روی از رو پارچه

 سر و شد همقدمم نفر یه بعد و نباشه معلوم که انداختن پالتویی روش بودنو زده گره که دستامو

  بود پهلوم روی تفنگش

  کردم تعجب

  بود کجا اینجا نمیدونستم

  بود زیاد هم امد و رفت که شلوغ جای یه اما

  بود زده تابلو یه تر اونطرف کمی
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  شد خیره روم روبه ساختمان به

 (ایران هتل) بود زده ساختمان در سر

 .[  ندارد خارجی وجود هیچ و است خیالی کاملا رمان در شده استفاده نامهای تمام：توجه]

  داشت زیبا کاملا نمایی

  بود گاهشون مخفی اینجا یعنی

  اینجوری محیط از غیر داشتم رو هرجایی توقع

 بلدن خوب کارشونو

 

  شدیم هتل وارد

  ازاد امد و رفت و بود ها هتل ی بقیه شبیه

 سر با ما سمت اومد  وبعد گفت چیزی و رفت پزیرش سمت به بودن همراهمون اوناییکه از یکی

  رفت و بود کنارم اونیکه به کرده اشاره

  پزیرایی پشت و راست سمت داد هلم

  میشد اسانسور و پله راه به منتهی که

 انقدر بود چی نفهمیدم که رمزی زدن از بعد و زد ها دکمه از یکی روی و کرد باز رو اسانسور در

  پایین سمت رفتیم زد تند که

 ,شد باز اسانسور در

  بودم شده جدید دنیای یه انگارروارد

  زیبا و مجلل هتل اون زیر میشد باورش کی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 644 

   باشه خوفناکی و ظلمات بخش همچین

  ببینم اطرافمو میتونستم میتابید اونجا که کمی نور با

 بودن اهنی و بزرگ درهاشون که در چندتا بعد و کوچک پزیرایی یه وارد طولانی راهروی از بعد

  داشت وجود

 .  بست رو در سریع و داخل کرد پرتم و کرد باز رو درش و داد هولم ها در از یکی سمت به

  بیارم در شاخ بود نزدیک دیدم روبروم که چیزی دیدن با

  اینجا..  یلدا

  نبود شب خشم باند گروگان یلدا مگه

 ...  یعنی

  است کاسه یه توی دستشون باند دو این

  خدایا نه

  شبم خشم باند گروگان الان من یعنی

  ممکنه چطور اخه ولی

  نمیشه باورم

  بود داده تکیه دیوار به و گوشه یه بود کرده کز

  بود شده خشک لبهاش و بودن بسته چشمهاش

  بودن شده پریشان و ریخته صورتش روی بلندش موهای

  بود شده ضعیف چقدر
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  من به لعنت

 ...  منه تقصیر همش

  هوف

 کردم باز بود اونجا که ای شیشه

  نزدیکش رفتم

  هنوز بود نشده متوجهم کنم فکر

  زدم صداش چندبار

  بود خواب شاید

 نشستم کنارش خودمم و شدم بیخیال

  بستم چشمهامو دادمو تکیه دیوار به سرمو

  افتاده برام اتفاقی چه که نمیشد باورم هنوزم

  بودن نشده متوجه هنوز گوشی و سیمکارت به افتاد یادم

  اوردم درشون سریع

 رمزشش_اسانسور_ایران هتل] نوشتم براش و کردم وارد رو مهیاد ی شماره

  فرستادم هم رییس برای رو پیام همین فرستادم و[ اهنی در اتاق_زیرزمین_عددی

  میکنن عوض جامونو قطعا و بدبختم بگیرن ازم رو گوشی اگه میدونستم

  میشد اینجوری نباید

   کردم خورد رو سیمکارت
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  بود شده کنده تقریبا اتاق دیوار از کوچکی قسمت

  کرد مخفی داخلش رو گوشی و سیمکارت بشه که کردم جدا رو قسمت اون طوری

 و زور هزار با رو شده کنده قسمت و دادم جا دیوار درز توی رو گوشی و شکسته سیمکارت

   زدم سرجاش زحمت

   نمیکرد شک کسی و بود شده قبلش مثل

   نشستم کنارش و یلدا سمت رفتم دوباره

  بود مخم روی بدجور زخمیش دستای و درمانده و خسته چهره

  ببینمش حالت اون توی نداشتم دوست هیچوقت

___________________ 

 

  یلدا

  کردم باز که چشمهامو

  شد وارد بهم ترس و منفی های انرژی از موجی دوباره

  اتاقمم تخت روی که ببینم میکنی باز چشمهامو وقتی و بخوابم داشتم دوست

  تختم روی بیوفته افتاب نور

  بیاد در صدا به گوشیم الارم

  لباسهامووبپوشم هولکی هول و بشم بلند

 که رعتیس بالاترین با و ماشینم سمت بدوم نان لقمه یه به اکتفا با و کنم سرم کوله و کج مقنعمو

  بشه دیرم مبادا که دانشگاه سمت برونم دارم سراغ خودم از
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  کنم لعنت رو زمان و زمین و بمونم ترافیک توی

  اینکارها ی واسه تنگه دلم هوف

 ببینم رو ظلمات و تاریکی این میکنم باز که چشمهامو دیگه نمیخواد دلم

 .  میکشن رخم به رو کسیم بی و تنهایی بدجور اینجا دیوارای

 ...  رو بودنم ساده و بودنم ضعیف

 ...  کاش نمیدیدم رو شاهین هیچوقت کاش

  کردم باز چشمهامو بیشتر کمی

 یهو هک بیاد در کوفتگی حالت از بدنم و بره بیرون تنم از خستگی تا کنم باز دستهامو خواستم

  خورد چیزی یه به دستم

 ....  که چیه ببینم برگشتم

  شدم کر خودمم که کشیدم فرابنفشی جیغ

  نمیشد باورم نه...  اینجا... شاهین

  ولی بود گفته شهریار

  روانی دختره چته عه：گفت و پرید جا از یهو شاهین

  میکنی؟...چیکار..اینجا...تو：گفتم مقطع دارم خش صدای با

  میدونم گزشته سخت برات خیلی چندوقت این تو؟ خوبی _

  میپرسی؟ ازم سوالو این و میبینی داری حالمو خوبم؟+

  نمیخواستم والله به بشه اینجوری نمیخواستم یلدا متاسفم-
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  شده که حالا+

 ؟!گرفت ارامش عشقت روح شد؟ فروکش مهیاد از انتقامت اتیش شد؟ خنک دلت میبینی؟

  گرفتی؟ بابام از انتقامتو

  ؟ نه ارومی الان

 .. نمیخاستم کن باور...  ببین+

 میخواستی! کردی فرار دستم از خودت نخواستی خودت کنم محافظت ازت که کردم هرکاری من

  بمونی

 ...نمیتونستم من ؟ تو پیش میموندم-

  میلرزوند تنمو بهشم کردن فکر حتی که کنم رو کاری نمیتونستم

 موجب اشتباهم کوچکترین و ندارم توش ای تجربه هیچ که کنم رو کاری میخواستی من تواز

 میشد شدنم کشته

 کنی؟ مراقبت ازم میخواستی بود؟؟اینجوری محافظت این

  شد؟ بهتر اینجوری حالا هواتووداشتم خودم اونجوری-

  کردی؟ فرار دستم از خوشحالی

 

  بود بسته گلومو راه بغضم

  بشکنه و بزنم حرفی میترسیدم

 دوسش که اشتباهی...بود اشتباه اولم از شدن تو عاشق：گفتم الود بغض و داشتم نگه خودمو

 ... ولی داشتم
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 .  بود اشتباه من برای اولم از تو با شدن اشنا

  ندادم انجام عقل روی از رو کاریم هیچ مدت این توی

  بود احساساتم روی از همش

  نمیتونستم بزارم پا زیر قلبمو نمیتونستم

 ...  که بود این اولم از من مشکل

   سمتم اومده اهدافش بخاطر و خلافکاره میدونستم  وقتیکه حتی موندم عاشقش و بودم عاشق

 .  بود این من اشتباه

  میکرد نگاهم فقط و نمیگفت چیزی

  بگه که نداره چیزی معلوم خب

  کرده نابود دنیامو

  منه زندگی نابودگر مرد این

  میاد بدم همه از

  متنفررررم کسسس همه و چیز همه از： زدم داد

  متنفرررم دنیاااا از متنفرم مهیاد از متنفرم خودم از متنفرم تو از

 بخندی شدید اینکه یعنی زشت و قبلی به شدید ی علاقه یعنی عشق توش که دنیایی

  متنفرررررررررم نبردن انسانیت از بویی ندارن رحم ندارن وفا ادماش دنیایی از متنفرم
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 هیچوقت نمیخواستم من میکنم جبران.  میشه درست چیز همه.  باش اروم：کرد زمزمه

  برات میکنم جبران شد که حالا ولی بشه اینجوری

  گروگانی فعلا خودتم وقتی کنی جبران میخوای میگی؟چطور جوک هه جبرااان؟-

  کنی؟ امیدوار منو میخوای بنده مو یه به خودت جون الان تو

  جالبه هه

   کنم چیکار میدونم من -

 ! چی که اخرش+ 

  دیگه صداست و سر بی مرگه تهش ته

  اوناست همه قصاص اخرش-

 حالا نههمی حتما یعنی منه با برد میگم وقتی نشناختی منو هنوز تو：گفت که خنده زیر زدم بلند

  ببین

 

  نداشتم امیدی هیچ هنوزم اما بودم شده ارومتر یخورده

 اینجا؟ از کرد پیدا نجات میشد چطور واقعا

 

  بودیم ساکت هردومون

  بود حاکم بینمون سنگینی فضای

  برد خوابم که گزشت چقدر نمیدونم

  پریدم خواب از در شدن باز صدای با
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  دادم مالش چشمهامو کمی

  میدیدم تار رو جا همه  و داشتم رو الودگی خواب اثار هنوزم

  شد اتاق وارد شهریار

  کردن روشن بیرون از رو اتاق چراغ

  بودیم شده خیره شهریار به باز نیمه چشمهایی با و شد جمع هامون قیافه همزمان شاهین و من

  صندلی به ببندنمون که داد دستور دستاش زیر از دوتا به

  بستنمون محکم طناب با نشوندنمونو زور به اهنی های صندلی روی

  بود من روی روبه دقیقا چندمتری ای فاصله با شاهین صندلی

  خب： گفت و نشست صندلی روی بینمون اونطرفتر کمی شهریار

  این از اینم

  وقتشه حالا

  بگو باش زود شاهین

  بگم؟ چی-

  باش میگیری؟زود دستور کی از کجاست؟ گاهتون مخفی ؟ کجان هات همدست و پولها+

  بدم؟ لو اطلاعاتمو ی همه که احمقم انقدر کردی فکر گفت و کرد بلندی ی خنده شاهین

  بگی خوش زبون به بهتره：گفت و زد بهش خوشگلی لبخند شهریار

  بیاد بلایی خواهرم سر ندارم دوست اصلا من چون

  خواهرررررت؟؟؟؟؟؟؟؟؟：گفت و کرد نگاه شهریار به متعجب شاهین
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  ناتنیم خواهر بله：گفت لبخندش حفظ با شهریار

  تو؟ مگه نگفتی نامزدت به هیچی یلدایی

  داشتی؟ برادرم یه نگفتی

  میدونی میکردم فکر نوچ نوچ

 از بویی اصلا تو نمیکنی؟ رحم خودتم خواهر به تو...کثیف اشغال：کرد زمزمه لب زیر شاهین

  بردی؟ انسانیت

 ...بستی پشت از مورد یه این توی رو همه دست خودت که نزن انسانیتو از حرف هی هی-

  ها؟؟ زد نارو ما با که بود کی

  چی؟ تو اما کردیم اعتماد تو به ما

 باخبر اخرش و سرقت بعدم و ما اطلاعات دزدیدن قصدت فقط بعد که دززد و پست و اشغال یه

 ....  بود پلیسا کردن

  میاوردم سرتون رو بلا اون باید زودتر تازه کردم خوب -

  اینجوریاست؟ عه؟+

  کنم اراده کافیه میکنم پیدا دست بخوام که هرچی به من میدونی خودتم

  منی گروگان الان توام خود حتی

  بگیرم اطلاعاتشو میتونم باندتو کل بخوام اگه که میدونی

  نکشید عذاب بدبختت نامزد این نه خودت نه تا بگی خوش زبون با خودت بهتره پس

  نداره من با نسبتی هیچ الانم بوده نامزدم فقط یروزی و نمیشناسم رو دختره این من که اولا-

  روزه دو جوجه بندازی گیرم میتونستی عمرا نمیخواستم خودم من اگه اینکه هم دوما
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  انداختی؟؟؟ گیر منو تو کردی فکر

 ( بلند ی خنده)

  خوشحالی انقدر چرا بگو پس

  کوچولو خیر نه

  اومدم خودم پاهای با که بودم من این

 کنم؟ فرار نمیتونستم کردی فکر

 هوا برید شید دود کوفتیت باند این کل خودتو تا کنم اراده کافیه من

  تو؟ میزنی زر چی

 منی گروگان تو که فعلا شووو خفههههه-

  دوقرونی؟ اشغال میکنی تهدیدم ات بسته دستای با

  ببخشمت میخواستم که حیف

  بیاد سرت بلایی هر حقته نیستی بشو ادم تو نه ولی

 میکنم خودمو کار یا میخوام من که چیزاییو میگی یا الانم

  بخور بخوری میخوای که هی_گو هر+

  نمیفروشم خودم ازادی بهای به باندمو من

  خودخواهی و مغروری خیلی -

 ! نکرده کار بخاطر بشه؟ شکنجه تو بخاطر نامزدت حاضری یعنی
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  شد خیره چندلحظه چشمهام توی شاهین

  بده میخواد جوابی چه نمیدونستم

 این من：گفت شهریار روبه بعد و زد بهم محوی لبخند کردم حس بود خیره بهم که همینطور

  نمیشناسم رو دختر

  اون شدن شکنجه نداره ربطی هیچ منم به

 میخوای من جای به که توعه بودن حیوون ی نشانه نیست من مغروری یا خودخواهی ی نشانه این

 . کنی مجازات رو خوااااااااهرته که گناه بی و معصوم دختر یه

 

  خواستی خودت خوب خیلی：شهریار

  کرد زیردستهاش از یکی به ای اشاره سر با

  طرفم اومد اونم و

  میچرخوندم نفرشون هرسه بین نگاهمو ترس با

  بودم چسبیده صندلی به محکم

  ؟ کتک بازم یعنی

  خدایا نه وای

  زد صورتم توی رو مشت اولین

  بود جاری لبم و دماغ از خون حالا و زد ام دیگه مشت چندتا که کشیدم بلندی جیغ

  شده کبود صورتم کل بودم مطمعن

  میرفتم حال از داشتم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 655 

  انداختم شاهین به نگاهی بودم داشته نگهشون باز زور به که چشمایی با

  میکرد نگاه داشت ریلکس خیلی

  نیوفتاده اتفاقی هیچ که انگار

  بود گرفته حرصم ریلکسیش اینهمه از

  میریختن هم سر پشت اشکهام

  بود کرده پر رو اتاق ساکت فضای ام ناله و اه  دردصدای شدت از و

  بسسسه زد داد نمیگزه هم ککش شاهین دید که شهریار

  بود شده متمایل پایین روبه سرم و نمیشدن باز دیگه چشمهام

  کنی فکر که داری وقت رو امشب فقط：گفت شاهین به شهریار

 ! نمیکنیم رفتار باهاش اینجووری بعد ی دفعه

  این؟ از بدتر کنن؟ رفتار بدتر میخوان یعنی

  بیرون رفتن وقتی

  ببینم قیافشو تا بالا اوردم زور به سرمو

  ببینم درست صورتشو نمیزاشت و بود گرفته چشمهامو جلوی اشک از ای پرده

  بود شده قفل هامون نگاه

  میکرد نگاهم الود اخم و عصبی ای چهره با اون و درد از پر و خسته چشمهایی با من

  شکست بغضم

  میکردم گریه اروم
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  بدم اونو تاوان باید من

  منه سرنوشت اینم

  داری وقت امشبو فقط میگی؟ بهشون چی فردا：گفتم و کردم باز لب

  نمیدم لو گروهمو من گفتم بهشون الان که چیزی همون-

  شدم خیره بهش ترس با

 که نییستی من جای میکشم درد دارم من میفهمی عوضی بگم و بزنم داد میخواست دلم

  میزنی حرف راحت انقدر همین واسه 

  ندارن کاری باتو اونا：گفتم درماندگی با

  دیگه نمیکشم میفهمی؟ میکنن شکنجه منو میکنن بدبختم منو

  خوردم کتک غذا جای به چندماهه این بسکه مردم

  دیگه ندارم رو درد اینهمه تحمل

  نداررم

 بیشتررر من نه اروممممم؟ من کردی فکر تو؟ شدن شکنجه دیدن راحته من برای کردی فکر تو-

  میکشم درد تو

  میشه شکنجه داره من بجای ینفر میبینم وقتی میکشم درد بیشتر من

  میکنن شکنجه تورو من جای به چرا اونا نمیفهمم

  نکشم درد اینجوری ولی بخورم رو خوردی که هایی کتک تمام برابر ده بودم حاضر بخدا

 کنم؟ چیکار میگی ولی
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  نمیاد بر دستم از کاری فعلا

  مبخوان چیزاییکه بگو لعنتی بگووو بهشون خب+

 محاااااااله نمیدممم لو,شرایطی هیچچچچ تحت گروهکمو من شدیییی دیوونه：گفت عصبی

  محااااااااااال

  میدم رو تو لعنتی گروهک اون و تو تاوان دارم من!چی من پس：گفتم گریه با

  میکنیم پیدا نجات کن تحمل دیگه یخورده کنی صبر کافیه فقط-

 که دیدی کجاییم ما نداره خبر هیچکس نجاات؟ نجاااات؟کدوم توو؟ میییگی چی： زدم داد

  رو اینجا ی محوطه

  باشه فضایی همچین یه مجلل هتل اون زیر که نمیرسه هم جن عقل به

  کن اعتماد من به نباش ایناش فکر به تو-

  دیگه اینه اش نتیجه کردن بیجا اعتماد...  اعتماد...هه+

  کردم اعتماد بهت اولش از که بود من تقصیر

 کارش که باشه صفت بی دزد خلافکار یه ادددم مثلا و محکم ی چهره اون پشت نمیکردم فکر

 مردمه جوونای کردن بدبخت و مواد قاچاق

 .... و

  بسه میگفت هی بینش میزدم که حرف

  دییییگه بسسسه：زد داد عصبی میدادم ادامه داشتم که اخرش

  دزد من خلافکار من اره

  نبودم نامرد بودم که هرچی من میدونی خودت ولی
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  داداششت این و مهیادلعنتیییییی اون و بابات مثل

  ها؟ چیه یهوییت داداش این ی قضیه ببینم راستی

  سوا پدر از یکی مادر از ：گفتم اروم

  مامانته؟ پسر یعنی-

 مامانم شوهر پسر+

  بوده؟ کجا تاحالا-

  میکردن زندگی خارج+

 ! داره ام دیگه ابجی یا داداش-

  کرده ازدواج همونجا که خواهر یه فقط+

  میدونی؟ ازش چیزی!شهریار بابای!مامانت شوهر-

 بازجوییه؟ میپرسی؟ چرا+

  بددده سوالمو جواب：زد داد عصبی

  خارجی سابقش زن و بوده ایرانی شده فوت پیشا چندوقت میگفت مامان-

 شده؟؟ فوت+

  اوهوم-

  بوده؟ چی کارش نمیدونی+

  نیست یادم نه-

 شده؟ فوت مطمعنی+
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 میگفت اینجور مامان-

 

  مهیاد

  بود ناشناس ی شماره از پیامک

  خوندمش

 باشه؟ میتونه چی معنیش

 ؟ ایران هتل

  شهر مرکز بزرگ هتل همون

  سرهنگ اتاق سمت رفتم سریع

  گفتم براش رو جریان نظامی احترام گزاشتن از بعد

  باشه کنی گم رد برای شاید نداره ازادی؟امکان هتل：گفت و کرد فکری

  چی؟ باشه درست اگر-

  کنیم بررسی رو اونجا بریم مدرک و سند بدون نمیتونیم ما هرحال به+

  بگیر نظر زیر رو هاش امد و رفت نامحسوس بصورت خودت

  باشه نظرت تحت کاملا

  نشو غافل هات سرنخ ی بقیه از اما

 نیست امری من با سرهنگ اطاعت+

  باشی موفق پسر برو-
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  شدم خارج اتاق از و گزاشتم نظامی احترام

  نکن چیکار که دادم توضیح براشون و کردم انتخاب مورداعتمادمو و کشته کار نیروهای از چندتا

  اسانسور  رقمی شش رمز بود شده قید پیامک توی

  بفهممش باید

  کردم انتخاب روهم مورد این توی انتظامی نیروی های متخصص از چندتا پس

  شدیم وارد مبدل های چهره و لباسها با نفرمون سه و هتل سمت رفتیم

  کردیم اتاق درخواست و رفتیم پزیرش سمت

  شدیم اسانسور وارد کلید گرفتن از بعد و

 کمهد از کردن نگاری انگشت به کرد شروع پسرها از یکی پس نبود اسانسور داخل مخفی دوربین

  اسانسور های

 چیه؟ رمز فهمید میشه چطور میشن زده ها دکمه این صدبار روزی اما

  بره پایین به اسانسور که ممکنه چطور و میشه زده رمزی چه که برد پی میشه چطور اصلا

  اوردم زبان به سوالاتمو

 که بفهمیم اگه ولی سختیه کار：گفت کرد بررسی رو اسانسور های دکمه که همونی مهدی

  میمبفه رو چیزایی یه میتونیم میرن زیرزمین به چندنفرشون میکنن کار اینجا که کارمندایی

  بره زمان خیلی اینکه-

  همینجاست مشکل اره+

  کرد رمزگشایی بشه اسونیا این به نکنم فکر ولی میکنم کار روش

  رفتیم خودمون های اتاق سمت به و شدیم خارج اسانسور از
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  کنه امد و رفت اینجا هم شهریار قطعا باید

  کنیم شناسایی اول ی مرحله توی اونو باید

  نباشه مبدل ی قیافه با اگر

_________________________ 

  میلاد

  بود شاهین طرف از پیام

 !ایران هتل

  بدم خبر رییس به باید

  قرارگاهمون سمت روندم و ماشینم سمت رفتم سریع

  رییس اتاق سمت رفتم و شدم وارد

 پریشونی؟ انقدر چرا میلاد چیشده-

  رسیده شاهین از پیام：گفتم زنان نفس نفس

  ببینمم بگو! چی：گفت متعجب سمتمو اومد سریع

  خوندم براش رو پیام متن

  میکردم فکرشو!ایران هتل：گفت و کرد فکری

  نرسه کسی عقل به که میکنن انتخاب رو جایی همیشه اونا

  نکنه شک وکسی

  چیه؟ رقمی شش رمز از منظورش-
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 الاح لعنتی مسعود：غرید لبی زیر بود شده عصبی انقدر چرا نمیدونم بود هم توی اخماش رییس

  میکنم نابودت,میکشی منو های بچه انداختن گیر ی نقشه دیگه

 مسعود؟؟-

  خطره در شاهین جون اونجا بریم باید باش زود：گفت سمتمو برگشت

 باشه خطرناک شما برای ممکنه میکنم حلش خودم من به بسپرینش رییس+

  بفهمی؟ رو اسانسور رقمی شش رمز اون بلدی کنی؟ رمزگشایی میتووونی تو：زد داد

  نمیتونی د

  شو اماده باش زود

  رییس چشم+

  هتل سمت رفتیم ها بچه از دوتا ماشین اسکورت با و برداشتم رو موردنیازش وسایل

  نبودیم شناسایی قابل و بودیم رفته مبدل های چهره با

 اینجا کارکنای از هریک بود ممکن و دیدن شاهین منووبا قبلا باند این اعضای اینکه مخصوصا

  باشن باند همون عضو

  عقله شرط احتیاط پس

  کردیم رزرو اتاق و پزیرش سمت به رفتیم

  کیه به کی داد تشخیص واقعا نمیشد شلوغی این توی و بود ادم از مملو هتل

  شدیم اسانسور وارد

  نشه وارد کسی و نشه باز که بودم گرفته رو اسانسور در کرد شروع و اورد در وسایلشو رییس

  داد انجام عالی کارشو رییس
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 هماهر کاملا ام دیگه های حرفه توی و بوده رمزگشایی اصلیش های حرفه از یکی قبلا میدونستم

  حد این تا نمیدونستم اما

 !  میخوره بهشون ادما دست صدبار روزی که رو هایی دکمه کرد رمزگشایی میشد چطور اما

_______________________ 

 

  یلدا#

  بودم ترسیده

 .. خدایا کنه چیکار میخواد شهریار

 رو امشب فقط گفت شهریار که موقعی از که میدونستم فقط روزه از موقع چه الان نمیدونستم

  گزشته وقته خیلی داری وقت

  بود شده خیره زمین به متفکر شاهین

  میکنه فکر چی به داره نمیدونستم

 !  نجات و فرار به شایدم یا بده جوابی چه اینکه

 ...  افتاد تنم به رعشه دوباره و شد باز اهنی در

  کن کمکم خودت خدایا

  شد وارد همیشگیش مرموز لبخند با شهریار

  میکردیم نگاه بهش شده ریز چشمایی و شده جمع هایی چهره با ما دوباره و شد زده اتاق برق

  منتظرم شاهین خب خب：گفت و زد دست چندتا

  نمیکنه حس شهریارررو وجود یا نشنیده چیزی انگارراصلا نگفت چیزی شاهین اما
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  بود شده خیره زمین به  متفکر قبلش مثل هنوزم

  نمیشنوی؟ نکنه توام با هی+ 

  بود سکوت شاهین جواب بازم

  زد بهش محکمی مشت

  بستم سریع چشمهامو و گرفت دردم جای به من که طوری

  بچه؟ بود همین زورت تمام：گفت و کرد نگاهی شهریار به لبخند با اما میومد لبش از خون

 اروم ای یدفعه بعد و شد بلند شاهین ی قهقهه صدای و زد بهش محکمی مشت دوباره شهریار

 دیگه چون کن گشایی عقده الان میتونی تا：گفت شهریار روبه عصبانیت و خشم با و شد

  نمیاری گیر رو موقعیتی همچین هیچوقت

  بزن پس منی پای و دست زیر تو بعدی دفعه

  نیهستود هم دستهات بودن بسته توی حتی قاطعیتت：گفت که بود شهریار ی خنده نوبت حالا

  میکنی؟ تهدیدم وضهعیتی همچین توی!  جالبه

 ادتوونمی گیر هیچوقت موقعیتی همچین：غرید لب زیر از و گرفت مشتش توی رو شاهین ی یقه

  بینیب نمبتونی رویاتم تو نمیرسه هیچوقت اونروز!بزنی و بندازی گیر منو نمیتونی هیچوقت چون

  بود گوشت بزرگت تیکه بودن باز دستام الان اگه میدونی خوب خودتم-

  ها؟؟؟ تره قوی کی ببینیم تا نمیکنی باز دستامو چرا مطمعنی ات مبارزه از انقدر

  نیست زورازمایی بحث الان چون+

  بدی جواب باید توام و جوییه باز موقع الان

  باش زود
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  میترسی بگو-

  ترس؟؟؟...  داره خنده ها ها+ 

  کنم مبارزه باهات حتما یبار شد لازم پس خب خیلی

 ....  وگرنه کن اعتراف باش زود نگیر وقتمو دیگه خب

  من سمت اومد

 بدی های اسیب کوچولو خانوم این：گفت و کرد نزدیکم صورتشو و کشید موهام توی دستی

  میبینه

  فرارگرفت وجودمو کل ترس دوباره

  شد دور ازم و زد بهم لبخندی

  کردم نگاه شاهین به

  نمیکرد کم ترسم از ای ذره اما میداد انرژی منم به شرایط این توی ارامشش

 ارهد که اطلاعاتی دادن لو و زبانش با فقط اون بده؟ نجاتم میتونست اش بسته دستای با چطور

  نمیگه هیچوقت مطمعنم اونم که بده نجاتم منو میتونه

 ...شایدم

  زدم دیروز حرفامو من：شاهین

  شهریار جناب بکشی نمیتونی من زبون زیر از هیچی

 اخرته؟ حرف-

  اخرمه و اول حرف+

  خب خیلی-
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  داخل اومد اونم و زد صدا رو دستهاش زیر از یکی

  بودم چسبیده صندلیم به محکم

  بیارن سرم میخوان بلایی چه یعنی

  نمیکرد نگاه بهم اصلا و بود پایین سرش شاهین

  میچرخید زیردستش اون و شهریار بین نگاهم

  کرد باز رو درش هم شهریار و داد شهریار دست به رو دستی کیف

  کردم کیف داخل محتوای به نگاهی

 های پلاستیک اش دیگه قسمت و بود دیگه وسایل و مختلف ابعاد در سورنگ از پر داخلش

  بود مختلف های رنگ تو چیزایی یه داخلشون که کوچک

  شد درشت چشمهاش افتاد کیف به چشمش تا شاهین

  اونا؟ بودن چی یعنی

  ؟ بهتره براش کنیم شروع چی از بنظرت شاهین خب：شهریار

 کنی کاری همچین نمیتووونی تووو اشغاااااال اشغااااال کثیف：شاهین

  میتونم که میبینی-

  بگی چیزی نمیخوای هنوزم

 کنی رحم من به گفتم من اگه معلوم کجا از نمیکنی رحم خودتم خواهر به حتی تو...  اشغال+

 میکنی؟ ازاد مارو تو بدم اطلاعاتمو من اگه هان؟؟اصلا

  نمیشه معتاد که اینه حداقلش مربوطه خودم به دیگه اونش-

   کشید سوت مخم چییی؟
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  کنه معتاد منو میخواد اون یعنی

  نمیشه باورم خدایا نه نه

  نه خدااااااا

.....  کنم؟حشیش؟هرویین؟کراک؟گراس؟یا شروع کدوم از خب：گفت و کیفش سمت کرد رو

 !!! شیشه

 

  چیه نمیدونستم که کرد ای ماده از پر رو سورنگ

  نزدیکم اومد

  داد تحویلم پوزخندی و کرد وارد سورنگ به انگشتش با ضربه چندتا

  میکردم نگاه شاهین به ترس با

  نمیگفت چیزی و بود اروم

  میکنه فکر داره بود معلوم

  بده نشون اروم رو خودش میکرد سعی اما بود شده متورم عصبانیت از گردنش رگهای

  بود شده بسته صندلی ی دسته به که دستم مچ از مانتومو استین

  بالا زدش و کشید بالا

  کرد نزدیک دستم به رو سرنگ

 نـــــــــــــــــه زدم جیغ

  ــــنمڪمیـــــ خواهش
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  میپرستی هرچی به تورو توروخدا شهریـــــــار میکنم خواهش

  نمیشنید انگار اما

  میشد نزدیکتر دستم به سوزن نوک هرلحظه

  میکرد گریه و میزدم داد

 زدم داد وجودم تمام با کرد برخورد دستم با سوزن نوک وقتی

 شــــــــــــــاهیـــــــــــــــن

  بگووو لعنتی بگو چیزی یه

  میداد فشار پوستم روی رو سوزن داشت

  بود شاهین سوی از واکنش منتظر انگار

  بود اروم اون اما

  شد تمام هم شهریار صبر دیگه

  کنه فرو دستم داخل رو سورنگ خواست تا

  کن صبررر：زد فریاد شاهین

  باشه خب خیلی

  شد حالا افرین گفت و زد عمیقی لبخند شهریار

  میکشیدم راحتی نفس که بودم من این حالا و کرد دور دستم از رو سورنگ

  میشنوم بگو-

  بره که کنی ازاد رو یلدا باید اول... داره شرط+
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 بگو باش زود بزاری شرط بخوای که نیستی  شوو خفه：شهریار

 مینهز من برای باید بگم؟توام اطلاعاتمو بهت اطمینانی چه رو لعنتی د：زد فریاد عصبی شاهین

  کنی ایجاد رو اعتماد ی

 میکنم ازادش بگی بهم رو میخوام من چیزاییکه اگه باش مطمعن خواهرمه یلدا نترس：شهریار

  بدم نجات مخمصه این از اونو که خدامه از من

  بگو باش زود ام حالا

 میخوای؟ چی گفت کلافه شاهین

  کجاست؟ پولها محل.. پولها محل-

  نمیدونم+

  شاهین اقا نداشتیم گفت و خندید بلند شهریار

  کجان نمیدونم بودن پولها بردن مسعول فقط من نمیدووونم میگممم+

 افراد عزیزترین و بهترین از تو میدونه خوب من ندونه هرکی هااا؟ میدونه کی پس ندوونی تو-

 رییستی پیش

  ندونی محاله

  سراغم میای تو میدونستن چون نگفتن منم به حتی رو پولها اون محل نمیدونم نمیدونم-

  نیستی بشو ادم تو نه+

  نزدیکم اومد دوباره

  خب خیلی خب خیلی：زد فریاد شاهین که

 ...  ولی نمیدونم رو پولها محل
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  چی؟ ولی-

 ... میلاده کجان پولها اون محل اون مبدونه کسیکه تنها+

  میدونه اون

  ببینم بگو شمارشو میلاد؟-

  هوف+

  زودباااااااش-

+3۲۱---------- 

  بست رو درش کیفشو سمت رفت

 گفته راستشو امیدوارم：گفت و گرفت مشتش توی محکم یقشو و ایستاد شاهین روی روبه

  باشی

  باشی گفته دروغ بهم اگه.. اگه ولی

  اون و تو و میدونم من اونوقت

  نداره اهمیتی دیگه بگی هرچیم نیست مهم برام اونموقع دیگه

  نمیگفت چیزی و بود گرش نظاره اخم با فقط شاهین

  بیرون رفت و مالید بهم دستهاشو و کرد ول اشو یقه

_________________________ 

  میلاد

  ندیدیم مشکوکی,مورد یا عجیب چیز هیچ هنوز اما هتلیم توی روزه چند

  دوست کی و دشمنه کی کیه به کی فهمید نمیشه حتی که شلوغه انقدر اینجا البته
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  خدا اوف

 قفشمتو بتونه کسی محاله بده.انجام رو کاری بخواد میدونستم و داشتم کامل اطمینان رییس به

  باشه رودستش و کنه

  کنه پیدا رو رمز نتونسته هنوز چرا نمیدونم ولی

  میکنه کار روش داره چندوقته

 ... خب ولی سختیه کار که درسته

  خورد زنگ گوشیم که بودم فکرها همین توی

  بود ناشناس ی شماره

 بود تاپ لپ مشغول رییس

  کنه پیدا رو رمز میکرد سعی داشت و

  زدم تماس برقراری روی

  الو؟-

  زدم زنگ شهریار اق طرف از من میگم,چی ببین کن گوش+

  بگردونین دزدیدین ازمون که رو هایی پول تا دارین وقت ساعت چهار و بیست فقط

  میزنم پیامک رو قرار محل

  ینینبب نمیتونین هم دختره اون و شاهین ی جنازه کنین خبر پلیس یا بزنین کلک بخواین اگه

 

 ...بوق
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 بووق

  بوق

  بود مونده باز دهنم

  میلاد بود کی：رییس

 دادم توضیح براش

 

  کرد نگاه شماره به و گرفت دستم از رو گوشی

 برگردونیم؟ بهشون باید پولهارو یعنی رییس کنیم چیکار باید-

 کی؟ تا گفت+

  چهارساعت و بیست فقط-

  کرد میشه چیکار ببینم کن صبر صبح فردا تا+

  کردیم پیدا رو رمز شاید

________________________ 

  مهیاد#

  شده لبریز صبرم

  چیه فهمید نمیشه رو لعنتی رمز

  باشه باند اعضای از یکی که کنیم شناسایی رو نفر یک حتی نتونستیم هنوز و

  مهدی سراغ رفتم
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 کنی؟ پیداش نتونستی هنوز：گفتم و نشستم کنارش

  ارتباطم در قبلیم های استاد از یکی با-

  بفهمم رو رمز زودی به بتونم میکنم فکر و داده بهم خوبی اطلاعات اون

  نفهمیدی چیزی هنوز-

 ماموریت توی اونها بود شده نوشته شب خشم ی پرونده توی که اونجوری سرگرد میدونی+

 از بلق همشون باشه معلوم اینکه بخاطر شاید یا نزارن جا به انگشتی اثر هیچ اینکه برای هاشون

  میکنن استفاده ماده یه از عملکردی هر

 زرم که بفهمیم بتونیم شاید کنیم امتحان اسانسور های دکمه روی و چیه ماده اون بفهمیم اگه

  چیه

 !!!!میزنن دستشون به ها ماموریت ی همه توی که باشه میتونه ای ماده چه یعنی -

  باشه بو بی و رنگ بی باید هست که هرچی+

  اب شبیه چیزی یه

 چی؟ برای اما!! -

 ...!یا انگشت ار شدن مخفی بخاطر شاید میگم رو دلیلش منم نمیدونم+

  باشم شده روبرو ای مادع همچین با تاحالا نمیکنم فکر-

  بودم ندیده چیزی همچین ماموریتام کل تو

  است فرضیه یه فقط این+

 !  دارن خودشونو دلایل اونا

 ؟!باشه اب شبیه میتونه گفتی-
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  درسته+

 !!!الکل مثلا-

 

  میلاد

 ... حالا کشیدیم زحمت اونهمه بدیم؟ تحویل رو پولها ی همه باید یعنی   

  رفیقمه جون مهم بیخیال هوف

  صبحه ده ساعت

 میخوان پولشونو کنیم؟تاشب چیکار باید：گفتم و رییس,پیش رفتم

 ... کن صبر -

 ... رییس اما+

  هیش-

  مهیاد

  بودم کلافه

  میکردم طی برگشتی و رفت رو سالن عرض

  داشتم بدی ی دلشوره

  میشدم تر طاقت بی لحظه هر منم و بود گزشتن درحال سرعت به ساعت

   میشکست ساعت تاک تیک صدای تنها و اتاق فضای بر حاکم سکوت

  گرفتم دستهام حصار تو سرمو و نشستم مبل روی شدم خسته
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  کرررررررردممممممممم پیدااااش کررررردم پیداش شد,بلند مهدی صدای یهو

 همینه؟ مطمعنی گفتم سمتشو دویدم کردم نگاهش زده هیجان و تعجب با

  باشه همین امیدوارم-

  بردم کار به دانشمو تمام من نیست امیدی هیچ دیگه.... نباشه این اگه

  همینه که انشالله+

 ؟ بریم-

  بزاریم باش اماده نیروهارو باید کن صبر نه+

 چی؟ نشد باز اگه-

  میشه باز روشنه دلم+

  میشه باز خدا به توکل با

__________________________ 

  یلدا

  بودم بسته چشمهامو و بودم داده تکیه صندلی به سرمو

 ولهاپ گرفتن خبر تا بود همکاراش تماس منتظر و بود نشسته اتاق ی گوشه صندلی روی شهریار

  بهش بدن رو

  بود شده خیره زمین به متفکر و ارام همیشه مثل شاهین

  نمیزنن زنگ چرا پس لعنتی عه：شهریار

  باشه شب نزدیکای میدادم احتمال

 بهشون بدن رو پولها کاش
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  عه که نمیفهمن میشم بیچاره من وسط این

  خورد زنگ تلفنش

  الو-

 چیشده-

 چی؟-

  لعنتیاااااااااااا لعنتییییییا-

  اخه؟ داره امکان چطور-

  نمیشه باورم-

 میکردین؟ غلطی چه اونجا شماها پس-

  میرسم خودتو از تر احمق زیردستای اون و خودت حساب بگیرمت شوووو خفففه-

 هیچکسی رو اینجا جای!  ممکنه چطور：کرد زمزمه,خودش با و کرد قطع گوشیشو حرص با

  نمیدونه

 هست؟ پلیس بالا اون الان یعنی گفت و انداخت سرش بالای به نگاهی

  شدن خیره بهش و شدن باز چشمهام پلیس اسم اومدن با

  کرد نگاه بهم و زدی لبخندی نیمچه شاهین

  نمیدونست خودشم اون نه ممکنه؟ چطور اما شاهینه؟ کار یعنی

  چطوری اخه اما بیان که داده نشونی خودش...  شایدم

  دیگه شدم خسته میدادن نجاتمون و میومدن زودتر کاش نیست مهم اینها
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 چطوری؟ بگو فقط میکنی خودتو کار میدونستم：گفت و انداخت شاهین به نگاهی شهریار

  بچه خوردی نارو بازم：گفت پوزخند با شاهین

  میکشید عصبی های نفس

 اخر اینجا باشه قرار اگه： گفت و داد فشارش سرشاهین روی و اورد در جیبش توی از تفنگشو

  بشه مشخص توام تکلیف همینجا باید پس باشه من ی قصه

  بکشه رو شاهین میخواست یعنی شدم خیره بهش ترس با

  بچه نداری منو کشتن جنم اخه د-

  میکنم و دارم که میدونی+

  بزنی رو اخرت حرفای بهتره

  میکنه حفظ ارامششو و قدرت بازم و سرشه رو تفنگ

 !  باشه محکم میتونه ادم یه مگه چقدر

 نداری؟ حرفی：شهریار

  بود سکوت جوابش بازهم شاهین

  بگی بهش چیزی نمیخوای تو یلدا خب خیلی-

 شاهین کردم زمزمه اروم+

  نگفت چیزی و زد محوی لبخند

  چیه حرکاتش این معنی

  و گزاشت تیر روحالت رو تفنگ شهریار
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 روی شده جاری های خون و همانا شلیک صدای با اتاق سکوت شدن شکسته چنددقیقه از,بعد

 همانا زمین

 

  شدم کر خودمم که جوری کشیدم بلندی جیغ

  میکشیدم جیغ بودم بسته چشهامو

  بودن شده سرازیر خود به خود اشکهام

  عزیزم نیست چیزی باش اروم یلدا باش اروم گفت سمتمو اومد

  کرد باز دستهامو طناب

  گریه زیر زدم دوباره و کردم نگاه چشمهاش توی

  شد تموم نکن گریه دختر دیگه نکن گریه-

  میکرد باز دستهامو که بود شاهین

  بود زده شهریار پای به که بود میلاد گلوله شلیک صدای

  بودن رسیده زودتر اونا انگار

  چیز همه بابت ازت میخوام معزرت：گفت و زد پیشونیم روی ای بوسه شاهین

  ببخش منو

  باش خودت مواظب خداحافظ گفت و داد فشار دستامو

  بیرون دویدن میلاد با همراه بعد و

  کردم نگاه زخمش به شهریار سمت دویدم
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  صورتش سمت چرخید چشمهام بعد و

  بود شده جمع درد از صورتش و بودن بسته چشمهاش

 

  مهیاد

  بودن نشده اماده هنوز نیروهام

  بود شب ده ساعت

  بود شده صادر هم دستور و بود عملیات ی اماده چیز همه حالا و سرهنگ به زدم زنگ

  شدن مستقر سرجاهاشون نیروها

  کشید طول کارمون بردیم بیرون هتل از رو عادی مردم ی همه تا

  اسانسور داخل رفتیم که بود دوازده ساعت

  بود همون رمز

  پایین رفتیم

  بود باریکی و تنگ راهروی

  رفتیم بود انداخته نور که اتاقی سمت به احتیاط با

  شدیم وارد و

  خوردم جا دیدم که ای صحنه با

  میریخت اشک و بود نشسته سرش بالای هم یلدا و بود افتاده زمین روی خورده تیر شهریار

  یلدا：کردم زمزمه اروم و گزاشتم جیبم داخل تفنگمو
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  بالا اورد سرشو

  بود رفته اززبین چقدر

  بودن اورده سرش بلایی چه ها ناکس نبود معلوم

  شو بلند گفتم سمتشو رفتم

  بریم باید

  نیست شاهین سرگرد-

  انداختم اطرافم به نگاهی

  نبود شاهین درسته

  کردم نگاه یلدا به سوالی

  رفتن دنبالش اومد میلاد گفت و کرد پاک اشو گونه روی اشکهای

  بیمارستان برسونن رو شهریار زودتر که ها بچه به کردم اشاره

  بالا رفتیم و گرفتم رو یلدا دست بعد و

  ببرنش تا کردمش ها پلیس ماشین از یکی وارد و کردم خارج هتل از رو یلدا سریع

 .  بشه تمام خوبی به و برسم عملیاتم ی ادامه به تا هتل داخل رفتم خودم و

-_________________________ 

  یلدا

  یانب تا مامانم و بابا به زدن زنگ شب نصفه سه ساعت کننده خسته و طولانی بازجویی یه از بعد

  پیچید گوشم توی بابام زیبای صدای طنین که بودم نشسته راهرو توی    
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  یلدا-

  کردم نگاه بعش و بالا اوردم سرمو

  بود شده تنگ براش دلم چقدر

  انداختم اغوشش داخل خودمو سمتشو دویدم

  میزدم هق بلند بلند و بود شکسته بغضم

  میکرد نگاهم اشک از پر چشمهایی با و بود ایستاده مامان بابا سر پشت

  مامان سمت رفتم و شدم جدا بابا از

  بود کرده اغوششو هوای چندوقته این دلم چقدر

   دادم فشارش محکم

  بریم باید دیروقته سمتمونوگفت اومد بابا

  بودم گرفته محکم رو بابا و مامان دست

  باشم جدا ازشون هم یلحظه حتی دیگه نمیخواست دلم

  میشدن جاری هام اشک و میشد بد حالم افتاد می کذایی تاریک اتاق اون به یادم تا

  کنم فکر بهش نمیخواستم دیگه

  بابا ی خونه رفتیم

  برم تا کرد باز اتاقمو در

 کنم عوض لباسهامو کرد کمکم پیشمو اومد مامان

  خوابیدم تختم روی
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  دخترقشنگم بخوابی خوب：گفت و انداخت روم رو پتو

  بود ایستاده در چهارچوب توی بابا

  مامان-

  عزیزم دلم جان+

  بمونی؟ پیشم امشب میشه-

  کرد نگاه بابا به برگشت بعد و کرد نگاهم تعجب با

  میکنم,خواهش گفتم ملتمسانه

  باشم تنها نمیخواد دلم دیگه

  بست رو ودر داد تکون سری بابا

  بمونه پیشم میتونه مامان یعنی این

  کرد نوازش موهامو و خوابید کنارم مامان

  بخوابم مامانم تواغوش ارامش با تونستم مدتها از بعد

 شکرت خدایا

 

  یلدا

  شدم خیره اتاقم به لبخند با کردم باز که چشمهامو صبح

  نبود خبری تاریک فضای اون از دیگه

  اینجا برگشتم بازم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 683 

  شکرت خدایا

  شستم صورتمو و شدم بلند انرژی با

  حمام بودم رفته دوبار فقط مدت این   

  میخورد بهم خودم از حالم داشت دیگه

  بیرون اومدم حسابی و درست دوش یه از بعد و حمام داخل رفتم

  پوشیدم لباسامو

 اتاق وارد سینی یه با مامان سرش پشت و شد زده اتاقم در که بودم موهام کردن خشک مشغول

 شد

  شدم خیره بهش خوشحال اینه توی از

  نشی بیدار نکنم سرصدا گفتم خوابی هنوز کردم فکر گفت و بوسید گونمو

  حمام رفتم اول شدم بیدار زود نه-

  منتظرته پذیراییه توی اومده مهیاد,  یلدا,  کردی کاری خوب+

 اومده؟ چی ی واسه-

 خب ببینتت اومده+

  خوبه حالم بگین بهش خب-

 ببینیش؟ نمیخوای یعنی یلدا عه+

  نه-

 نبودا نشناس نمک من دختر+
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  بده نجاتت تونسته تا کشیده زحمت کلی پسر اون

  وظیفشه پلیسه اون-

  توهم رفت مامان های اخم

  نه؟ یا کنی تشکر ازش باید هرحال به+

   میام منم برین شما چشم خب خیلی-

  بیا زود و بخور+

  بیرون رفت مامان و دادم تکون سری

  خوردم که صبحونمو

 

  انداختم سرم روی شالی بستمو بالا موهامو 

 بیرون رفتم اتاقم از

  بود نشسته ها مبل از یکی روی

  هستین خوب خانم یلدا سلام：گفت و شد بلند سرجاش از من بادیدن

  خوبم ممنون خیلی سلام-

  سالمی خوشحالم خداروشکر+

  نشستم مامان کنار و زدم کمرنگی لبخند

  نشست مبل روی اونم
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 دخترمو شما کنم تشکر ازتون باید چطوری نمیدونم واقعا：گفت مامان که بودیم ساکت هرسه

 دادین نجات

  شماییم مدیون داریم عمر تا منا

  دادم انجام وظیفمو,فقط من حرفو این نزنین-

  بریزم دیگه چایی یه میرم من شده سرد کنم فکر نخوردین تونو چایی چرا اوه+

  میارم من بشینین شما گفتم گرفتمو مامانو جلوی

  میکنم عوضشون خودم بشین تو：گفت و زد بهم مرموزی لبخند

  نداریم حرفی باهم دیگه که اون منو اما بشیم تنها مهیاد منو میخواست هوف

   دارم ازت سوال چندتا یلدا：گفت مهیاد که شدم ام میوه خوردن مشغول و نشستم مبل روی

 بازجوییه؟ بازم-

 ... کوتاه+

  بپرسین-

  شت؟دا خودش با ارتباطی ی وسیله بود؟ افتاده گیر وقتی بود چی العملش عکس. بگو شاهین از+

 بود؟ چطوری رفتارش کلا باشه؟,ارتباط در کسی با باهاش بتونه که چیزی یا

 بدم؟ جواب کدومو-

 ؟ بود چطوری+

 گرانن که میگفت میگفت منم به میکنه پیدا نجات بود مطمعن انگار.بود ریلکس و اروم خیلی-

  نباشم

 چی؟,ارتباطی ی وسیله-
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  نمیدونم نه+

  اونجاست هم شاهین دیدم شدم بیدار وقتی بودم خواب اتاق توی من اوردنش که موقعی اون

 کردین؟ پیدا مارو کجا از شما

  رسید بدستمون شاهین از که پیامکی روی از+

 چی؟-

   بده پیام تونسته چطوری بفهمم میخوام+

 داره؟ اهمیتی چه فهمیدنش دیگه-

  حرفا این بیخیال هرحال به...  خب+

  بگو خودت از

  خوبی

 .  ممنون گفتم و پایین انداختم سرمو

  دادن ات شکنجه خیلی-

  کنم فکر بهش دیگه نمیخوام+

  اومد چایی سینی یه با مامان همونموقع

 برم باید شده.دیرم من شرمنده：گفت و شد بلند مهیاد

  خب بخورین چاییتونو نمیشه که اینجوری-

  بعدی ی دفعه انشالا ببخشید بازم+

  خداحافظ
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  رفت و

  شدم خیره روم روبه به متفکر و بودم نشسته مبل روی

  بود اروم انقدر شاهین چرا بگو پس

  بود چی ارامشش اون دلیل میفهمم الان

  کن اعتماد من به میگفت که وقتی

 حرفشو نمیکردم باور که بودم دیوونه چقدر

 

  بود پوشیده لباساشو مامان

 نداری؟ کاری من با مامان یلدا گفت و سمتم اومد

 مامان؟ میری کجا：گفتم باتعجب و شدم بلند

  دیگه ام خونه برم-

  اخه کنم چیکار تنهایی من نرو توروخدا ماما نرو نه+

  باشم اینجا همیشه که,نمیشه قشنگم دختر-

  موندم خودت اصرار به هم دیشب

  من ی خونه بیای میتونی تو

 ... بودی اینجا همیشه میشد کاش گفتم افسوس و حسرت با

 .. میکردیم زندگی نفری سه کاش

 ..   کاش
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 که نکن فکرم بهش حتی پس نیست ممکن اتفاق این هیش： گفت و گزاشت لبم روی دستاشو

  بشی ناراحت

 مامان؟ باشه

  ی؟چ من خودتونین؟پس فکر فقط چرا باشین؟ باهم بابا با دوباره نمیکنین سعی چرا چرا؟ اخه-

  من بخاطر مامان

  میکنم خواهش

  باشیم باهم دیگه نمیتونیم پدرت منو جان یلدا-

 چرااااااا؟ اخه+

 نمیسازیم باهم چون-

  نمیکنی قبول میدونستم+

  خودتونین منافع فکر به فقط شما

  هیچوقت نبودین من فکر هیچوقت

  یلدا حرفو این نزن+

  شدیم جدا هم از تو ارامش بخاطر ما

  نباشی فریادها و جیغ و ها دعوا و جنگ شاهد هرشب تا

  شد سلب تامون هرسه از ارامش طلاقتون بعد از دارم؟ ارامش من الان：گرفت بغضم

  شد هم بدتر تازه نشد درست هیچی شما طلاق با

  من خود اش نمونه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 689 

  مامان منو ببین

  کن نگاهم خوب

 میبینی؟ غم و ناراحتی جز به چی من چشمای تو

  بودن قرصهام همون من ارامش

  ای دیگه چیز نه

  متاسفم بگم میتونم فقط-

  محض اشتباه شدنمونم دار بچه بود اشتباه ازدواجمون اول از ما

  کرد جمعش نمیشه رو شده ریخته اب ولی

  است تازه بگیری اب از وقت هر رو ماهی نه+ 

 بخواین خودتون فقط کافیه باشین باهم دوباره میتونین شما

  کنی صحبت پدرت با بری بهتره：گفت و داد تکون سری مامان

 ! مثبته نظرت کنه قبول بابا یعنی گفتم و زدم شیطونی لبخند

  میکنم هرکاری تو بخاطر من-

  عااااشقتمممم ماماااان عاااشقتمممم+

  دادم فشارش اغوشم تو و کردم بوسش محکم

  کن ولم بچه بسه اخ-

  مولا به میخوامت خیلی+

  قشنگ بزن حرف خانومانه نمیاد خوشم نزن حرف لاتی عه-
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  باشه باشه+

__________________________ 

  نباشیی خسته خوشتیپم بابای سلام گفتم سمتشو دویدم اومد بابا که شب

  خوشگلم دختر مرسی-

  سرحالی انقدر چیشده

 دیگه خوشحالم+

  خوب چه اها-

  نشست مبل روی و اورد در رو کتش بابا

 ...فقط ردیفه چیز همه الان بابا چیه میدونی گفتم و گزاشتم جلوش و ریختم براش چایی

 چی؟ فقط-

  بود پیشمون مامانم کاش+

  نگفت چیزی و کرد کمرنگی اخم

  بابا میگم-

  جانم+

  ؟ نه مگه داری دوست مامانو هنوزم شما-

  بخوابم میرم چایی بابت مرسی+ 

  میزنم حرف دارم بابا کجا عه-

  ندارم حرفی من+ 
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  ؟زیادیه ی خواسته این کنن زندگی هم پیش بابام و مامانم دارم دوست منم خب بابا؟ چی یعنی-

  کنیم زندگی باهم نمیتونیم اون و من فقد نیست زیاد نه+

  بزنی سر بهش بری میتونی میشه تنگ مامانت برای دلت خیلی اگه توام

  شدم کاری پاس دستهاتون بین بسکه شدم خسته...  بابا ای+ 

  قدیم از مغزمه توی سوال این وقته خیلی*

  لعنتی محضر اون توی رفتین چرا چرا

  تومه عقده کلی نه که سوال

  شومه جغد مثه تنهایی شبای توی که

 هنوز طاقته بی دلم ضعیفم جوون یه من

  منو لیاقت نداشتین وقتی اینجام چرا

  ببین هست یکی منم سر بالای باشه

  بدین پس کی به میخواین گرفتین خدا از منو

  گرگ جماعت این به

  توست امانت این

  کنم رازداری بخوام دیگران جلوی چقدر

  ببینن ترحم چشم به منو دیگران چقدر

  ببین منو

  قریب یه بیتاب یه بیمارم یه
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 * بخرین تیتاپ یه هام غصه واسه نیستم بچه

  نه شدم بد قصه این توی کنین فکر که نه

  میزدم رو حرفا این نباید شاید اصلا

  زندگیتونه نجات راه تنها جدایی شاید

  بدین ادامه باهم نمیتونین که رسیدین جایی به شاید هه

 نمیدونم...  شایدم

 

  اتاقش توی رفت و داد تکون کلافگی روی از سری بابا

  ندم اشتیتون اگه نیستم یلدا گفتم زیرلبی و زمین روی کوبیدم پامو محکم

  اتاقم توی رفتم و کردم خاموش رو پزیرایی برق

  ذهنم تو میومد شهریار ی چهره میبستم که چشمهامو

 ...خوردنش تیر ی لحظه

  نمیشد نکنم فکر بهش میکردم سعی هرچقدر

  برد خوابم بالاخره

  شدم بیدار خواب از بابا صدای با صبح

  میخوابی چقدر دیگه پاشو یلدایی-

  کردم نگاه ساعت به

  بود یازده
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 ! باشه سرکار الان نباید بابا مگه

  تعطیله و است جمعه امروز افتاد یادم تازه

  بستم هامو چشم دوباره پیچیدمو خودم دور بیستر پتورو

  موهام کردن نوازش به کرد شروع و نشست تختم روی اتاقم تو اومد بابا

  بگردیم بریم میخوایم تعطیله روز بابا دیگه پاشو-

 بریم؟ میخوایم واقعااا؟کجا گفتم و بابا سمت برگشتم یهو

  اینا سرهنگ باغ+

 بریم؟ خودمون نمیشه اوف-

  بهتره باشیم دورهم نمیده حال زیاد که تنهایی+

  نمیام منکه-

 مدت نهمهای از بعد بیای ؟باید نمیام چی یعنی عه گفت بابا که بالاکشیدم پتورو و بستم چشمهامو

  بیای باید شده که روحیتم تقویت واسه

  نمیام+

  ببینم شو بلند خودته دست مگه-

  سرم به زد شیطانی فکر

  شرط یه به پس خب خیلی گفتم و زدم مرموزی لبخند

 ! هوم؟میشنوم-

  بیاد باهامون مامانم+
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  گرمه دیگه جایی سرش داره کار خودش اون：گفت و هم توی رفت اخمهاش

  تنهاست اونم خیر نه-

  یلدا نه گفتم+

 برم میتونم شد تنگ براش دلم هروقت گفتین خودتون مامان پیش میرم من پس خب خیلی-

  پیشش

   بیاد بگو بهش بزن زنگ خب خیلی....  هوف+

  شد حالا ایول گفتم و شدم بلند سرجام از

  کرد قبول اونم و بیاد همراهمون که گفتم و مامان به زدم زنگ

  پوشیدم جینم شلوار با کوتاهمو لی مانتوی

 پوشیدم هم رنگم ای سورمه اسپورت کفشهای

  رسید زدم زنگ بهش اینکه از بعد ساعت یک حدودا مامان

  بودیم منتظرش در دم بابا با

  بریم شو سوار بیا یلدا：مامان

  میاد من ماشین با یلدا نکرده لازم：بابا

 گفته؟ کی-

  من معلومه+

  بود شده بحثشون دوباره

  بابا ماشین یا مامان ماشین یا.  میریم ماشین یه با لطفا کنین بس عه*
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  من ماشین با：بابا

  شدیم بابا ماشین سوار تایی سه و نکنه لج دیگه که دادم علامت مامان برای

     رفتیم اینا مهیاد باغ سمت به و

  رسیدیم که بود دو ساعت

  بود سرسبزی و خوشگل باغ

 بود هم تابستان فصل الان که مخصوصا

  کردیم احوالپرسی باهاشون و اینا سرهنگ سمت رفتیم

 مهیاد اخر در و کردیم بش و خوش باهم و پیشم اومد مهیا

 یانب باید هم همه بازی بریم بلندشین گفت سمتمونو اومد دست به توپ مهیا ناهار خوردن از بعد 

  نداریم ایناهم و ندارم حال

 زود

 ... اصلا که میدونی نده گیر خواهشا مهیا وای：سرهنگ

 هک والیبالی زمین سمت رفتیم همه عذرنمیپذیریم باباجون عاعا گفت و بده ادامه نزاشت مهیا

  داشت قرار باغ وسط که ساختمانی پشت

  بود هیچی بهتر ولی بود داغون و درب حسابی تورش

  داشتم گفتن برای حرفی توش و میکردم بازی نوجوانیم از رو والیبال

  سرهنگ و مهیا و مهیاد برابر در بودیم تیم یه بابا و مامان و من

  بود بازی داور مثلا و کنه بازی نمیتونست داشت کمردرد چون حقیقی خانم
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 توی بابا اسپک اخر در و من پشتیبانی و بابا خوب بادریافت که زد مهیاد رو سرویس اولین

  خوابید زمینشون

  رسید ما سرویس به نوبت

 شدریافت نتونست مهیا و خوابید زمین توی توپ خوششانسی با و زدم بالا ریسک با سرویسمو

  کنه

  کردیم واگزار رو دوم ی نیمه و بردیم رو اول ی نیمه

 گرم هواهم اینکه مخصوصا نداشتیم کردن بازی نای هیچکدوممون دیگه اخر ی نیمه انجام برای

 بودیم شده خسته حسابی هممون و بود

 

  بود بازی توی بابا و مامان رفتار همه از تر جالب

  میزدن حرف و بودن نشسته هم دور بازی بعد بابااینا

  بزنم قدم باغ توی کمی تا شدم بلند

  بود درخت به که خورد سرخی و خوشگل سیب به چشمم که بودم خودم فکرای غرق

  بکنمش میخواست دلم

  نتونستم اما کردم بلند دستمو کمی

  بیوفته سیب و بزنم درخت به تا میکشتم چوب دنبال

  پیچید گوشم تو صدایی که

  میگردی چیزی دنبال-

  عقب رفتم چندقدم پریدم جام از
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  بود مهیاد

  چوب دنبال اره چیز گفتم شدمو مسلط خودم به

  چی؟ واسه چوب-

  بهش نمیرسه دستم گفتم و  کردم اشاره سیب به

  کرد بلند دستشو و داد تحویلم خوشگلی لبخند

  بودم شده خیره دستش داخل سیب به لبخند با

  بفرمایید گفت گرفتشو روم روبه

 .  ممنونم-

  نداشت قابلی+

  یلدا

  بله-

  سرته تو فکرایی یه میکنم حس+

 فکرایی؟ چه-

  میگه بهم اینو شیشمم حس نمیدونم+

  میکنی فکر درست-

 خب؟+

  بدم اشتی رو بابا و مامان میخوام-

  عالی چه+
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  میکنم راضیشون دارم نکنن لج فقط امیدوارم -

  نداره حرفی کنه قبول بابا اگه میگه مامان

 ...  که باباست فقط الان

  مهیاد

  جانم+

 کنی؟ صحبت بابام با توام میشه-

  میدم انجام بیاد بر دستم از هرکاری+

___________________________ 

  شاهین#

 تهدیدش خطری هیچ دیگه حالا شده دستگیر هم شهریار و کرده پیدا نجات یلدا بودم خوشحال

 ... یلدا بابای و مهیاد از من انتقام مونده فقط نمیکنه

  کنم ماجرا قاطی رو یلدا نمیخوام دیگه

  کشیده زیادی سختی همینجاهم تا اون

  مهرداد میمونه فقط کنم فراموشش میکنم سعی روهم مهیاد

  نمیگزرم اون از

  رییس پیش رفتم

  بود اشنا خیلی برام که دیدم شب خشم باند توی رو مردی گفتم بهش

  میزنه حدس یا کیه اون میدونه رییس میدونستم

  نشد عایدم چیزی بکشم زبونش زیر از کردم سعی هرچقدر اما
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________________________ 

 عماد

  بدم انجامش باید من که اخر کار مونده فقط است شده تمام تقریبا کارها

  مدارکشون و اسناد کردن پیدا یعنی

  میزنه مشکوک خیلی چندوقته علی

  قاطی اعصابشم و عادیه غیر امدش و رفت

  افتاده اتفاقی چه نیست معلوم زد حرف باهاش نمیشه

 کنم تموم کارمو زودتر هرچه که زده ایمیل بهم رییس

 

  تاریک هوا و بود شده شب

 تعداد و بودن ماموریت همون درگیر افرادشون اکثر و بود مهم و سری عملیات یه بر قرار امشب

  بود کم اصلی ساختمان توی نگهبانها

  مدارک اوردن بدست برای بود فرصت بهترین امشب

  پوشیدم لباسهامو

  پوشوندم دهنمو جلوی و گزاشتم سرم روی رنگی مشکی کلاه

  اصلی ساختمان سمت رفتم و بیرون زدم ساختمان از نامحسوس

  بودم شده پنهان شب سیاهی توی

  رسیدم ساختمان ورودی در به
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 جاهای روی هارو دوربین که بودم کرده هماهنگ بودن کرده نفوذ که هایی بچه از چندتا با قبل از

  بچرخونن درجه چند و کنند تنظیم فرعی

  نباشم ها دوربین دید توی من که طوری

  کردم نگاه ها شمشاد پشت از

  بودن اونجا تفنگدار دوتا

  بیام بر پسشون از یجوری باید

  کردم بازش و اوردم در چاقومو

 دستشو نفر یه که کنم حمله سر پشت از برم خواستم و اومدم بیرون ها,شمشاد پشت از اروم

 زیر و کرد قفل دستامو و انداخت دستم توی از رو چاقو حرکت یه توی و گزاشت ام شونه روی

  هستی کی：گفت گوشم

  کنم چیکار باید نمیدونستم میزدم نفس نفس

  میرفت هدر به هامون تلاش تمامی و بیوفته خطر به بود ممکن گروهکمون کل میرفتم لو اگه

  شد شل کمی دستهاش پاش توی زدم محکم پام با و دادم قورت نفسمو

  نکردیم ایجاد سروصدا زیاد پرداختیم دعوا به باهم و اوردم در دستهاش حصار از خودمو

  کیه اون نمیدونستم

  بود کرده خبر ام بقیه الان بود باند افراد از اگه

  اینجاست؟ شبی نصفه که باشه میتونه کی پس

  بودم خوابیده زمین رو وحالا شدم زمین پرت که جوری زد ام سینم به محکمی مشت

  میخزیدم زمین روی خوابیده منم و میشد نزدیکترم هرلحظه چاقوش با
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  گزاشت گلوم زیر رو چاقو و شکمم روی نشست یهویی

  کردم مقاومت که بزنه کنار دهنمو جلوی ی پارچه خواست

  شد نمایان صورتم و بزنه کنار رو پارچه تونست و شدم تسلیم بالاخره اما

  کرد تعجب کردم حس

 .... تو.... عماد  گفت تعجب با و شد بلند شکمم روی از

 

  بود علی صدای نمیشد باورم

 میکرد؟ چیکار اینجا اون

  پرسیدیم سوالو این باهم

 میکنی؟ چیکار اینجا ببینم بگو：گفت علی

 میکنی؟ چیکار تواینجا پرسیدم اول من-

  بده سوالمووو جواب شو خفه+

  کنار برو برم باید من نیست دعوا وقت الان علی-

 بری؟ها؟ میخوای کجا+

  بگم بهش نمیتونستم

  دیره برممم باید-

  میام منم میریم باهم پس+

  برسم کارم به بزار کنار برو پس بیارم سرت بلایی نمیخوام-
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  مدارک؟ اون دنبال بری میخوای چیه+

 بود؟ فهمبده کجا از اون

 میدونی؟ کجا از تو-

  نداره سروصدا زیاد که بلدم دیگه نفوذ راه یه من دنبالم بیا حالاام مدارکم همون دنبال منم+

  حله بیایم بر دوتا این پس از نیست نیازی-

 میکنی؟ چیکار داخلو دوربینای+

  کردم منحرفشون-

 !!حالیته ام چیزا این بابا نه+

  زرنگی خودت فقط کردی فکر پ ن پ-

 ی اسهو بدی توضیح باید ولی باندی این پول و تیپ فکر فقط که کودنی تویه میکردم فکر اره+

  مدارکی اون دنبال چی

  میگم منم گفتی تو هرموقع-

  بریم باید زودباش نیست کل وقت خب خیلی+

 غول دوتا اون دهن دم پشت از همزمان علی ی اشاره با گرفتیم قرار ساختمان ستون دوتا پشت

  اوردیم درشون پا از فنی حرکت بایه و گرفتیم رو تشر

  میموندن بیهوش چندساعتی برای

  شدیم ساختمان وارد

 نمیگیرن؟ چیزی دوربینا مطمعنی عماد：علی

  میکنه کنترل داره ها بچه از یکی اره-
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  میکنم شک بهت کم کم دارم داری هم زیردست اینجا پس+

  هیییس-

  میومد پا صدای ایستادیم دیوار پشت

  دادم علامت علی به

 ایجاد بدون و کردیم حمله بودن شرایط بررسی درحال که افرادشون از دوتا به من شمارش با

  اوردیم در پا از اوناهم سروصدا

  اصلی اتاق سمت به دویدیم و زدیم هم برای چشمکی

  کردیم مخفی اتاق یه توی همشونو و اومدیم بر افرادشونم از دیگه چندتای پس از راه توی

    بود عمارت این رییس دراتاق کردن باز نوبت حالا

  منه کار دیگه این گفت و کنار زدم علی

  کنه باز رو در تونست داشت که وسایلی با ثانیه از کثری توی

 بود کتابخونه ی طبقه و میز روی و کشوها داخل سند و مدرک هرچی و داخل بردیم هجوم

  بیرون زدیم اتاق از و هامون کوله داخل ریختیم و برداشتیم

  شدیم خارج سالن از

  مشکوکه فضا کردم احساس شدیم خارج ساختمان از و خروجی در به رسیدیم همینکه

  مشکوکه گفتم و دادم علامت علی به

  کرد تایید هم علی

 سبز رومون به رو افرادشون از زیادی تعداد و شد روشن  باغ کل یهو که جلوتر رفتیم چندقدم

  شدن
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  خدا نه

  بود رفته لو ماموریتمون

 ؟,ممکنه چطور اخه اما

    پس دارم اعتماد بهشون چشمام مثل که خودمون افراد از غیر نبود باخبر عملیات این از هیچکس

 ... 

  نمیشد باورم

  میکرد نگاه جمعیت اون به ناباوری با هم علی

  میومد فرد یه زدن دست صدای

 بود فاضل کردم نگاهش

  میکنه؟ چیکار اینجا گودزیلا اون

  مهام عماد جناب و امینی علی سررگرد بود عااااالی کارتون：گفت اوری چندش لبخند با

 !!! کنین پیشرفت بتونین حد این تا نمیکردم فکرشو افررین افرین

 ولی نه شایدم  قبل؟ از میشناخته منو... یعنی پس بود؟ پلیس علی کردم شک هام شنیده به

  نمیشد باورم

  بود نرسیده خودم فکر به چرا باشه پلیس علی

 جوجه دوتا شما که اژدهاااااااا شده الکی الکی سرخ اژدهای باند کردید فکر شما：داد ادامه فاضل

  بودم مشکوک بهتون اولشم همون از نه هه بمالین؟ شیره رو ما سر بتونین

  داشتمتون زیرنظر و

  کاستونه نیم زیر ای کاسه یه میدونستم
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  بیشرف اشغال：کرد زمزمه علی

  باش اسناد مراقب برو تو میکنم پرت حواسشونو من：گفت اروم بهمو کرد اشاره

 چی؟ تو پس... اما-

  ببر خودت با روهم اسناد و بروو گفتممم همینکه+

  نمیرم جا هیچ تو بدون من-

  کنم تموم باید که دارم ناتموم کار یه اینجا من میکنم خواهش عماد+

  علی اما-

 بروو میگمم عماد：غرید عصبی

 

 ..  علی کردم زمزمه دوباره و رفتم عقب عقب

  میرسونم خودمو شده هرجور باش منتظرم اونجا همیشگی پاتوق برو：گفت اروم که

  شدم دور اونجا از و کردم استفاده شب تاریکی از و دادم تکون سری

 ردهیخو و بگیره بر در هم رو قسمت این نمیتونست روشناییش اما بود شده روشن باغ که درسته

  میشد تابیده نور

 از و کردم فرار سروصدا بی و اروم بودم اومده که راهی از و کردم عبور ها ستون پشت از پس

  بگیرینش اوونجاست：زد داد نفر یه بدوام که کردم باز رو در همینکه بیرون زدم عمارت

  دنبالم افتادن گروهی و

  میرفتم خیابون اون به خیابون این از و میدویدم توان تمام با

  دنبالم اوناام و
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  میدویدم و بودم بسته شونم رو محکم رو کیف

 داشتن محوطه همین توی چندتاشونم و بودن دنبالم هنوز اوناام و شدم مخفی ساختمان یه پشت

  میزدن دید

  میاد داره موتوری یه دیدم که کردم تازه نفسی بود الانا

  وایسا وایسا گفتم جلوشو دویدم

  شدم سوار کردمو اش پیاده موتور ازروی

  بودیم اومده باهم چندبار قبلا که پاتوقمون  سمت روندم و

  شهر پایین توی ای خونه سفره

  میکردیم حال کلی اینجا علی و من و داشت صفا واقعا اما نداشت درستی وضعیت که درسته

  شدم علی منتظر و نشستم ها تخت از یکی روی و کردم سلام اقا کریم صاحبش به

  بود نشده پیداش علی هنوز و گذربود درحال سرعت به ساعت

  بود صبح سه ساعت

  میشدم نگرانش کم کم داشتم دیگه

  نمیده پس من به دیگه برسه اون بدست اگه مدارک این!  پلیسه اون اما

  اون به بدمشون و بشم شریک روباهاش مدارک بمونمو نباید برم باید پس

   علی برای نامه نوشتن به کردم شروع و برداشتم رو ای برگه و خودکار

  بود نیومده هنوز

 زدم خونه سفره از و اومد هروقت علی دست برسونتش که گفتم و اقا کریم دست دادم رو نامه

 بیرون
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  علی

  میزدن برق شب توی هاشون تفنگ

  کنم فرار اینکه جز به نداشتم مقابله راه

 ببین حالا میندازم گیرت سگ مثل فاضل：زدم داد

  زرنگ مثلا جناب افتادی گیر سگگگ مثل خودت که فعلا هه-

  میبینمت-

  دنباالم اوناام گزاشتمو فرار به پا و گفتم اینو

  میخواااامش زنده زد داد فاضل

  شد شلیک سمتم به تیر چندتا

  نکرد برخورد بهم اما

  رسوندم درخروجی به خودمو

  شدم خارج و

  بودن دنبالم,زیادی ی عده

  دادم گاز و شدم سوارش بودمو گزاشته اماده جلوتر چندمتر قبل از که موتوری سریع

  میکردم عبور شلوغ خیابونای از

  کردم اعلام موقعیتمو گرفتمو تماس مرکز با

  خلوت شب از اینموقع توی و بود جاده میشدی دور عمارت از که چندکیلومتر
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  بود طرفم به ها اندازی تیر صدای میومد که صدایی تنها

  کنند گیری نشونه دقیق نتونن که میکردم حرکت طوری

  دادم تشخیص رو پلیس های ماشین نور دور از رفتم جلوتر همینکه

  کشید تیر دستم کردم حس موقع همون که دادم گاز بیشتر و زدم عمیقی لبخند

  برسونم خودمو کردم سعی و کشیدم کوتاهی اه

 البته که افراد اون دنبال رفتن هم ها ماشین از چندتا و طرفم اومدن همه شدم نزدیک همینکه

  بودن داده تغیر مسیرشونو

  علی خوبه حالت：گفت سمتمو اومد سرهنگ

 بودم خورده تیر و بود هواسرد

  خوبم کردم زمزمه سختی به بالانمیومد نفسم

  خوبی خوشحالم گفت و گرفت بازوهامو دوطرف

  بود کرده خیسی احساس اونم انگار کشید دستشو یهو

 خوردی؟ تیر تو-

  نیست چیزی+

 کنند خبر امبولانس که گفت و زد صدا رو ها بچه از چندتا سریع

 عماده دست که اسناد دنبال بریم باید فعلا نیست نیازی سرهنگ-

 جلوگیری خونریزیش از فعلا گفت و(  بست بازوم روی محکم رو ای پارچه) پس خوب خیلی+

  بیمارستان برسونیمت تا کنیم

  خونه سفره به رسیدیم
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  داخل رفتیم

  نبود کسی اما کردم نگاه رو اونجا دورتادور

 اینجا؟ نیومده عماد：گفتم و زدم صدا رو اقا کریم

 و تتدس به برسونم گفت داد بهم اینو نیومدی دید اما شد منتظرت خیلیم اتفاقا اومد پسرم چرا-

  رفت

 ：خوندن به کردم شروع و نشستم ها تخت از یکی روی و گرفتم اقا کریم دست از رو پاکت

  رفیق سلام

  نیومدی اما شدم منتظرت خیلی رفتم و کردم وفایی بی که ببخشید

  دارم نیاز مدارک این به تو از بیشتر من دیدم کردم فکر بیشتر باخودم وقتی

  ها مدرک این سر کنیم دعوا باهم بود ممکن میدیدیم همو اینجا تواگه منو

  باشه دیدارمون اخرین حتی و

  شد تموم دوتاییمون همکاری و تو فداکاری با دوستیمون که بهتر پس

  حالاحالاها نه ولی ببینمت دوباره یروزی امیدوارم

 ....  پلیس رفیق باشی موفق

 ...    ببخش منو

 

  باشه رفته عماد نمیشد باورم

 موهام توی دستی کلافگی روی از دستشو دادم رو نامه نوشته چی گفت سمتمو اومد سرهنگ

  کشیدم
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  دستش میدادی رو اسناد نباید گفت و کرد پوفی سرهنگ

  نداشتم ای دیگه ی چاره-

  بودیم محاصره

  کرده فرار پلیسم من اینکه ازترس اون میدونم من

  میکنم دستگیر خودشم میگیرم که مدارکو کرده فکر

 اصلا ما اینکه مخصوصا تره سخت مدارک اون به ما دسترسی الان...  اما کرده فکر درست خب+

 ! میخواسته کی برای و چی برای رو مدارک اون نمیدونیم

  نشده باند وارد مادرش مریضی بحاطر فقط پس بوده این هدفش اولش از اگه

  کنه نفوذ اژدها به تونسته شده طراحی قبل از ی نقشه با

  نفهمیدم زودتر چرا اه...  درسته-

  میتونی که هرجوری سرگرد خودت به میسپرم رو عماد+

  سنگ زیررر از میفهمی؟ کنی پیداش باشه که سنگم زیر میخوام توانته در که هرچیزی با

  سرهنگ میشه اطاعت-

________________________ 

  یلدا

  بود بابا تولد امروز

  بیاد که بودم داده خبر مامانم به بودمو کرده تزیین رو خونه

 !  نفره سه مهمونی یه
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 شکلاتی کیک و بودم کرده درست البالوپلو یعنی مامان و بابا مشترک ی موردعلاقه غذای شام

  بودم داده سفارش

 گزاشتم میز روی رو بود مچی ساعت یه که خودمو کادوی

  دادم قرار وسط رو  کیک و کردم روشن هارو شمع

  دادم قرار کنارش هم هارو میوه و بشقاب و شربت

  کردم ملیحی ارایش و پوشیدم رنگمو صورتی پیرهن

  کردم رها هام شونه روی کردمو فر بلندمو موهای

  بود مامان حتما اومد در صدا به خونه در زنگ

  کردم باز رو در و دویدم

   بودم زده حدس درست

  بوسیدمش گرفتمو اغوشم در محکم مامانو

  کرده خوشگل چه دخترم ماشالا-

  دیگه بله+

   کرده چیکار ببین وای-

 خوشگله؟+

  خودمی دختر افرین تزییناتت عالیه-

  چاکرشما+

  عع-
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  خب ببخشید+

  شدیم بابا منتظر هردو و داد قرار میز روی رو کادوش مامانم

  یلدا میگم-

  جانم+

  نشه ناراحت  پدرت یموقع اینجا اومدم من -

 !  داره دوست شمارو هنوزم اون مطمعنم من تازه باشه هم خداش از باید+

  شد خیره میز به و زد تلخی لبخند مامان

 خب ولی منه بخاطر فقط اومده الان ام اگه و نداره بابا با زندگی ی ادامه برای میلی اصلا میدونستم

 ! شدن هم عاشق باز شاید دیدی خداروچه..

  رسید هم بابا که بودم فکرا همین توی

 نباشید خسته و سلام از,بعد

  جون بابا مبارک تولدت گفتم بوسیدمو اشو گونه و سمتش رفتم شوق با

 فقط چندثانیه خورد مامان به چشمش وقتی مخصوصا شده شوکه خیلی بود معلوم اش چهره از

 بود مامان رو میخ

  نبود لازم یلدا کاریه چه این گفت و اومد خودش به

  باشیم هم پیش هرسه تولدتون شب امسال داشتم دوست-

  مبارک تولدت گفت و جلو اومد مامان

  ممنون کرد زمزمه اروم بابا

   بابایی بیا گفتم و کشیدم رو بابا دست
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  گرفتم نفری سه و دونفری و تکی عکس کلی اوردمو دوربینمو نشستیم مبل روی

  رسید کادوها به نوبت ها شمع کردن فوت بعد

  مچی ساعت که منم و بود خریده ادکلن و پیراهن یه مامان

  رفت و کرد خداحافظی دیگه مامان که بود شب یازده حدودای ساعت

  بود عالی یلدایی مرسی-

  گزشت خوش خیلی اوهوم+

 کردین؟ فکر زدم که حرفی راجب：گفتم که,زد لبخندی

 حرفی؟ چه-

  دوبارتون ازدواج+

  نگفت هیچی بازم و کرد کمرنگی اخم

  رضاااااااااااااااست علااامت سکووت： گفتم و کوبیدم هم به محکم دستامو

  نکردم قبول هنوز که من نکن جیغ جیغ انقدر عع-

  نکردین هم رد هنوز ولی+

 ....  یعنی پس

  ممنون هم امشب بابت خستم من-

  بدین لفتش میکنید سعی انقدر چرا نمیفهمم من اصلا میپیچونینا دارین باز+

  داری دوست هنوزم مامانو میدونم منکه

  نمیدونم رو تعللت این دلیل فقط
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 !تازه میکنه هم فیس

  دختر بریز زبون کم+

 ....  شما راضیه مامان که حالاام خب والا-

  نبودی عجول انقدر توکه یخورده کن صبر خب خیلی+

  بخیر شب

 ... ولی-

  باباااا دخترر بخیرررر شب گفت بلند بدمو ادامه نزاشت

 بخیر شب هوف+

 

  عماد

  قرارگاهمون به رسوندم خودمو

  سمتم دوید میلاد

  کردیم بغل رو همدیگه خنده با

  سرپ بود عالی کارت گفت و بوسید پیشونیمو که رییس اخر در و کرد بغلم سمتمو اومد شاهینم

  بود عالی کارتون گفت و هممون سمت کرد رو بعد و

  همیشه مثل

  میکردیم نگاه هم به لبخند با هممون
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 موفقیت و گروه اعضای از نفر یه حتی رفتن دست از بدون هم عملیات این که بودیم خوشحال

  باشه همراه گروه کامل

 !شد انجام موفقیت با عملیات و رسیدیم بودیم دنبالش و داشتیم نیاز که چیزی هر به ما

  بودیم شده جمع رییس اتاق توی نفری چهار

  بررسیشون به کردیم شروع و اوردم در رو مدارک

 ام میدونستن اگه اصلا ؟ چیه قصدمون ما فهمیدن کجا از اونا ولی：گفتم و رییس سمت کردم رو

  نکردن عوض رو مدارک جای چرا کنیم چیکار میخوایم

  برسین مدارک اون به نمیتونین شما یااینکه بندازن گیرتون میتونن میکردن فکر شاید： شاهین

 !باشه داده لو رو ماموریت میتونه کی اما درسته：رییس

 !  بوده تله یه شاید：میلاد

  نبود اینجا الان مدارک بود تله اگه：من

  گیرنب پس رو مدارک و کنن دستگیرتون میتونن میکردن فکر شاید گفت که شاهین خب：میلاد

 و زده زنگ باند افراد همون از یکی و نداده لوتون کسی که بزاریم این بر رو فرض اگر：رییس

 ,داده اطلاع

  اومدن شده تمام کارشما که موقعی و فهمیدن سر اخر اونا یعنی پس

  دادیم تکون سری همه

  ها برگه از یکی به خورد چشمش شاهین

  خوندش دقت با و داشت برش یهو

  بود شده منگنه رسیدهم یه بهش که برگه یه
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 _شاهین_

  میاوردم در شاخ داشتم تعجب از خورد صفحه بالای اسم به چشمم تا

  نداره امکان

  نداااره امکااااان

 ....  اونه شب خشم و اژدها بین رابط و اسپانسر یعنی

  نمیشد باورم

  اتاق تو اومد وقتی بود اشنا برام انقدر چرا بگو پس

  نشناختمش موقع همون چرا

  شده چیزی شاهین：گفت رییس

  دادم دستش به رو برگه متعجب و شوکزده

  میکرد نگاهش داشت ریلکس خیلی

 خب؟-

  باشه؟ کثیف میتونه چقدر ادم یه,  نمیشه باورم+

  نگفت چیزی و داد تکون تاسف روی از سری رییس

  من مثل درست بودن شده گیج حسابی برگه روی اسم بادیدن هم عماد و میلاد

 باشه؟ من دست مدرک این میشه：گفتم و رییس سمت کردم رو

  ؟ چیکار میخوایش-

  بودم لحظه این دنبال چندسال این من رییس میدونین بهتر که شما+
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  نیست وقتش الان شاهین ولی خب خیلی-

 براشون چندسال این که چیزهایی تمام کنی عجله اگه کن استفاده ازش موقع به و کن صبر

  فهمیدی؟ میره دستت از کشیدی زحمت

  کنم استفاده ازش باید کی میدونم رییس بله -

  داد بهم رو برگه و زد ملیحی لبخند

_________________________ 

  یلدا#

  بود رفته بابا شدم بیدار خواب از که صبح

  بود شده تنگ خیابونا تو دور دور واسه دلم

  برداشتم ماشینمو سوییچ و پوشیدم لباسامو صبحانه خوردن از,بعد

  بودم ننشسته رول پشت بود وقت خیلی

  کردم روشن رو ماشین و گفتم خدایی نام به

  میچرخیدم خیابونا تو

  بود شده تنگ همشون واسه دلم ها بچه از یکی به بزنم زنگ گرفتم تصمیم

 ی خونه پاریس بودن رفته هم خانوادش و لاله و شمال میرفتن تابستون ماه سه هر که اینا هلن

  داییش

  کیمیا میموند

  بیاد نمیتونه و گرفته تابستونه ترم گفت که بهش زدم زنگ

  بد چقدر عه
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  خورد زنگ گوشیم همونموقع

  بود مهیاد

  موقع به چه

 هستین؟ خوب سرگرد سلام：گفتم و برداشتم گوشیمو

 چطوری تو ممنون خانم یلدا سلام-

  رفته سر حوصلم فقط عالیم+

  جدا؟-

  واقعا اره+

 دیگه؟ میای  کنم دعوتت ناهار ی واسه که زدم زنگ راستش-

  میل کمال با+

  میبینمت پس-

  کنم عوض لباسهامو تا خونه داخل رفتم و کردم پارک رو ماشین همین واسه بودم خونه نزدیک

  نبودن مناسب و بودن ساده خیلی

  پوشیدم کثیفم صورتی مانتوی با تنگمو ای سورمه مخمل شلوار

  هامو چتری پوشیدمو بود شده کار طلایی رنگ با زیبایی به روش که رنگی صورتی روسری

 ریختم صورتم توی کج بودم کرده فر که

  زدم رنگی صورتی رژ کردمو ملیحی ارایش

  برداشتم کیفمو و زدم چشمکی اینه توی خودم ی واسه
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  میومد ماشینش بوق صدای

  بیرون دویدم پوشیدمو صورتیمو بلند پاشنه های کفش

  دادم سلام شدمو ماشین سوار

   سلام علیک：گفت و کرد نگاهم امیز تحسین

   رستوران یه سمت روند

  داخل رفتیم و داشت نگه رسیدیم ساعت نیم حدود از بعد

  داد سفارش جوجه اون و پیتزامخصوص من

 کردی؟ چیکارا خب-

 کردم؟ چیکار چیرو+

 بابات مامان-

  یهچ تعللش این دلیل نمیفهمم اصلا میده طولش انقدر چرا نمیدونم فقط راضیه باباهم اهان اممم+

  شده شوکه معلومه خب شده مطرح بحث این یهو بدی فرصت بهشون باید ولی-

  هست اینم هب اره+

  مهیاد گفتم مکث کمی از بعد

 بله؟-

 خبر؟ چه شهریار از+

 

 گفت و کرد مکث ثانیه چند حرفم این با
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 بیاد حکمش دیگه وقته چند تا منتظریم و گچه تو پاش ندیده جدی اسیب بیمارستانه_

 داشتم نیاز بهش واقعا ک ارامشی تو غذامونو  بقیه ناراحت نه شدم خوشحال نه حرفش این با

 خوردیم

 تا تاقا سمت رفتم و کردم سلام بود نشسته تلویزیون جلو کاناپه روی بابا خونه برگشتم وقتی

 سمتش برگشتم بابا صدای با ک کنم عوض لباسامو

 کنیم صحبت باهم بشین_

 بابا جونم+

 همین دوباره مادرت از میخوام....میخوام داریم احساس هم به نسبت هنوزم ما بود تو با حق_

 میدی؟ خبر میکنه؟بهش قبول کنم خاستگاری امشب

  بابا عاشقتم واااای_

 از متنهایی این از دارم منم نمیشد باورم اتاق سمت رفتم و بوسیدم گونشو محکم و سمتش پریدم

  شکرت خدایا میکنم پیدا نجات روتین زندگی این

 واسه گوشیمو الارم کنه جمع وسایلشم باشه اماده شب خواستم ازش و زدم زنگ مامان به سریع

 کردم تنظیم پنج ساعت

 پتو زیر خزیدم اروم و

 شدن اماده به کردم شروع بابا صدای و گوشی صدای با

 بنفشم یمشک دار پاشنه کفشای و کیف ست با مشکی نود شلوار سفید بلوز با بنفش کتی مانتو

 دهز تیپ حسابی ک بابا سمت دویدم ملایم ارایش بایه زدمو گره گردنم کنار گوشمو چهار روسری

 بود

  مامان ی خونه سمت رفتیم و خریدیم گل سبد یه راه تو
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 تموم ارزوی و بود وقت چند این سختیای جبران نفره سه شام یه و گذروندم رو عالی شب یه

 .....دنبالش بره بابا و کنه جمع.ضروریشو وسایل فردا مامان شد قرار لحظاتم

 

 شاهین#

 هم الان تا کردم حرکت رییس دفتر سمت به و پاکت تو گذاشتم رو راد به مربوط مدارک تمامی

 مهرداد از پدرمو انتقام باید اینها از زودتر گذرونده خوش خودش واسه راد مهرداد و شده دیر کلی

  میگرفتم

 میشم اروم خودش نابودی با فقط نه ولی بگیرم ازش رو یلدا دخترش خواستم گرفت ازم پدرمو

 .....بشه تموم قضیه این باید رسیدم شد گرفته حالم موضوعا این به کردن فک با بازم

 کنه صبر نخواد بازم رییس امیدوارم

 اصلی موضوع سر رفتم سلام بعد شدم ک اتاق وارد

 راد مهرداد علیه مدارک تموم.شماست برای پاکت این رییس

 گفت و شد مسلط سریع اما زد برق رییس چشمای حرفم شدن تموم با

 میکنم چک باشه+

  کافیه دیگه دادیم فرصت بهش خیلی هم الان تا رییس اما_

 …باش مطمئن بشه داده فرصتی بهش نیست قرار پسر باش اروم+

 اروم واسه فقط همیشه برای نه اما بود قلبم ی ساله چند تب و اتیش رو ابی انگار رییس حرف

 مونده باقی فرصت همین تو شدن

 

  مهرداد
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  ببینم رو بود گرفته گروگان دخترمو کسیکه تا اگاهی برم شد قرار زد زنگ بهم مهیاد

  بود منتظرم در دم مهیاد رسیدم وقتی

  شدیم منتظر مهیاد اتاق توی و داخل رفتیم

  شد باز اتاقش در حدودا ساعت نیم از بعد

  کردم کپ بود روم به رو که فردی دیدن با

  بود ایستاده در توی اش شکسته پای با شهریار

  میکردم نگاهش متعجب

  میکرد شکنجه منو دختر داشت شهریار مدت اینهمه یعنی

 دزدید امو بچه بود اون

  نمیشه باورم

  بود شده خیره من به مبهوت و مات اونم

  یلدام پدر من که نمیشد باورش انگار

  گرفت درد قلبم

  میدادم شکنجه خودمو دختر مدت اینهمه من

  رفت گیج سرم کردم حس

  بستم چشمهامو و افتادمو صندلی روی

  نمیگفت چیزی و پایین بود انداخته سرشو هم شهریار

  خوبین عمو گفت سمتمو اومد مهیاد  
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  دادم تکون سرمو اروم

  ببرن رو شهریار داد دستور

  نمیشد باورم هنوزم

  کنم صحبت شهریار با تنهایی باید من مهیاد گفتم شدمو بلند

  عمو نمیشه اما-

  میکنم خواهش+

  الملاقاته ممنوع اون نمیشه که گفتم-

  مهیاااااااااااااااااااد+

  بکنم میتونم چیکار ببینم بزارین خب خیلی هوف-

  برگشت ساعت نیم از بعد و بیرون رفت اتاقش از

  نشه بیشتر ساعت رب فقط عمو-

  کجاست خب خیلی+

  بیاین دنبالم-

  بود اتاق یه بود تر خلوت جاییکه سالن اخر

  داخل رفتم

  بود نشسته صندلی روی بسته دست شهریار

  سمتش رفتم عصبانیت و اخم با

  شماست دختر اون نمیدونستم من کنین باور：گفت و شد بلند
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 راد اقای：گفت و ایستاد صاف دوباره و عقب رفت قدم یه که زدم گوشش توی محکمی سیلی

  هستین؟ شاهین نامزد پدر و من مادر همسر شما میفهمیدم باید کجا از من اخه

  ؟ اوردین در شاهین نامزدی به دخترتونو چطور شما اصلا

 منو ی بچه جراتی چه به اصلا نمیدونستی که کردی غلط تو شوووو خفهههه： بودم عصبی

 ور اینا رییست گرفتی؟ گروگان شاهین غیر رو نفر یه که ندادی خبر چرا هاا؟؟ گرفتی گروگان

 ندادی باره این در گزارشی هیچ تو میدونه؟

  میخوام معزرت کردم اشتباه من...  درسته-

  جونش به افتادم وولگد مشت با و افتاد زمین روی که بهش زدم دیگه سیلی چندتا

  هیچوقتتت نمیبخشتت هیچوقت اوردی یلدا سر بلاهارو اون که بودی تو بفهمه یاسمن اگه+

  نگین بهش میکنم خواهش：گفت و شد بلند میرفت خون دهنش از

  مامانته دختر که میدونستی منه دختر یلدا که نمیدونستی-

  رحمییییی بی و شرف بی انقدر تو یعنی

 خودی غیر و خودی هام خواسته و هدف به رسیدن برای من：گفت و پایین انداخت سرشو

  نمیشناسم

  میوفتاد گیر باید شاهین و بود شاهین نامزد یلدا

 داخل دوید مهیاد و هوا رفت دادش که جونش به افتادم دوباره و شدم تر عصبی حرفش این با

  کردید اینجوری چرا عمو گفت و اتاق

  بیرون برین

  بیرون رفتم و کشیدم موهام توی دستی کلافه

 . خونه رفتم و بیاد مهیاد نموندم منتظر
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  میدیدن تلویزیون داشتن یلدا و یاسمین

  کردن سلام بهم خوشحالی با دو هر

 دراز و اتاق داخل رفتم مستقیم و کردم بسنده کوتاه سلام یه به همین واسه نداشتم حوصله

  کشیدم

  دیگه کنم نگاه یلدا چشمای تو چطوری

  کرده تحمل من انگاری سهل بخاطر رو رنج اینهمه اون

 نم ولی میشد شکنجه و بود گیر دارم دست توش من که باندی توی ماه یک بچم ببین عه عه عه

 .....   نفهمیدم

  خدا هووف

______________________ 

 یلدا

 بود؟ چش بابا مامان میگم-

  نمیدونم+

 کنی؟ ارومش پیشش بری میخوای بود ناراحت و عصبی خیلی پیشش؟ بری میخوای-

  میشه خوب کنه استراحت کن ولش+

  خب چشه ببین برو مامان عه-

 ازش بعدا تا بهتره باشه تنها بزار میشه دعوامون باهم دوباره نداره اعصاب الان جان مامان+

  میپرسم

 خب خیلی هوف-
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  اتاقم داخل رفتم و بوسیدم مامانو و کردم خاموش تلویزیونو

  کشیدم دراز تخت روی

  افتادم شاهین یاد ناخوداگاه

  یعنی؟ کجاست الان   

  بود شده تنگ براش دلم یجورایی

  بشم خارج فکرش از تا گزاشتم گوشم داخل هامو هنزفری

  میشد؟ مگه اما

  بره که هوس خو میکنه ادم وقتا گاهی*

  دلت عکس بر شده تنگ دلم

  بش وقته چند گزشته چی نمیدونی تو

  بده دستت از نمیتونه نمیدونی تو

  بده دستت از

.......... 

 غرورو ازم تو گرفتی

  غروب صبحمم شده

  دروغ خودم به میگم

  شلوغه دورمم بااینکه
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  نکرد پر جاشو یروزم کسی ولی

  نزد غر قولامو کنم چک

  خوردم قرصامو منم

 رد کنم اوضاعو این

  عوض تو دنیامو کردی یروزی

   عوض تورو دنیا کردش یروزم

  توجهی دنبال

  توهمی دچار

  تویی فقط اره خب

  نیس تنفس واسه جایی کنارم نباشی تو

  شم بد که نکن فکر درصد یه اصلا نه

  کند ازت قلبم دیگه

  اول از برگردیم کردیم هوس هروقتم که نمیشه

  نه ندم دستت از میخوام اصلا من برعکست

________________________ 

  شدم بیدار بابا مامان بیداد و داد صدای با صبح

  بیرون رفتم اتاق از نگرانی با

  ؟ داری قبول که اونو حرف دخترررت اینممم بیا گفت دید منو تا بابا
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  خلافکاااااره یه شهریااار

  نیییست خلافکار شهریارم-

 

 نجهشک کی بگو..  دزدید رو تو کی بگو دیگه بهش بگو سااکتی؟ چرااا یلدااا：زد داد بابا  خدا وای

  کرد ات

  بکنتت معتاد میخواست میشناختت بااینکه بگو

  بگووووو لعنتی بگوووو

  بهم بود شده خیره غم و نگرانی با مامان

 ...  بابا کن بس：گفتم اروم

 من هب نکنه باز دهنشو که اورده تو یر رو بلا این اشغالی کدوم که بگو خانم این به! کنم بس چرا+

  شووو خفه بگه

 ..  اخه....     بابا+

  است کلمه یه ؟ نه یا بود شهریار داد ات شکنجه و دزدیدت اونیکه بگو فقط یلدااا-

 رو بابا حرف کردم تایید سرم با

  مبل روی افتاد یهویی مامان

  مامانی گفتم و کردم بغلش و سمتش دویدم

 شههه؟؟؟ خفه باید کی فهمیدی حالا شدیی؟ لاااال چیه؟：زد داد و نزدیک اومد بابا

  بسسسسه بابا+

  شهریاااارم شهریااارم بگه نکنه پر دهنشو انقدر که بفهمه بزار کیه پسرش بدونه بزار نه-
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 خواهر به که اشغاله و شرف بی اونقدر که دزززده و گروگانگیر و قاچاقچی و خلافکار یه اون

  نداشته رحم خودشم

  کثییییییف ی پسره

  نگووو پسرررم راجب انقدر دیگه بسهه： مامان

  میکنی طرفداریشو اینجوری و نیست پسرخودتم خوبه حالا-

 نشستی حالا اورده اوردیش بدنیا خودت که دخترررررت سر خواسته بلایی هر زده حرومزاده اون

  میکنی طرفداریشو

  هه داری هم مادری ادعا حتما

 تیکه مامان به و میداد فحش شهریار به همینطور وباباام نمیگفت چیزی و میکرد گریه مامان

  مینداخت

  شدم عصبانی

  داره مامان به ربطی چه کرده که غلطیم هر شهریار باباااااا دیگه کننن بسسس： زدم داد

  همینه ی پرورده دست اون چون داره,ربط-

 رحم خونوادشونم به که بشی همونا مثل توام دیگه روز چند بده شستشو توام مخ میترسم من

 نمیکنن

  باابااااا： زدم داد

 ماش تا میرم من نیست مشکلی میکنی رو اینفکر واقعا اگه： گفت و شد بلند جاش سر از مامان

  بکنین زندگیتونو راحت هم

  برییی جااایی ندااری حق تو کجاااااا گفتم و ایستادم مامان جلوی رفتم

   برررره بزااار یلدا کننن ولش：زد داد بابا
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  هنمیییر  جایی مامان بابا کننن بسسسس：گفتم داد و عصبانیت با و بابا سمت برگشتم

  اتاقش داخل رفت مامان

  گرفت دستهاش حصار توی سرشو و نشست مبل روی عصبی هم بابا

  شدی اینطوری بابا؟چرا چته：گفتم کنارشو نشستم

 ...  لعنتی شهریار اون-

  نکرده کاری اونکه مینویسی مامان پای به خب چرا شهریارو گناه+

 گهب نکنه پر دهنشو من جلوی انقدر کیه پسرش بدونه که گفتم فقط ننوشتم مادرت پای من-

  زهرررمااار و کوفت و پسرم و شهریارم

  باش اروم خب خیلی-

  بابا دست دادم ابی لیوان و کردم پوفی

  اتاق از بیرون اومد چمدونش با پوشیده لباس مامان همونموقع

 ...  مامان گفتم ایستادمو جلوش رفتم

  یلدا کنار برو-

  بگی؟ چیزی نمیخوای گفتم و بابا سمت کردم رو

  برگردوند رو صورتش و کرد اخم بابا

  کنااااااار برووو میگمم：زد داد بغض با مامان

 نمیرررررم نمیررررم+

 فهمییددی؟ نمیری جا هیچ ام تو
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   کشید خودش با رو چمدونش و زد پسم مامان

  نمیزاری تنهام هیچوقت دیگه  نگفتی مگه：گفتم بغض با جلوشو رفتم دوباره

 شرایطی هر تحت گفتی میدی؟ انجام بگم هرکاری نگفتی مگه میمونی؟ پیشم همیشه نگفتی مگه

  نه؟ بود دروغ  میمونی پیشم بازم باشی

 ... یلدا+

 شد سرازیر چشمم از اشکم

  میکنی تداعی برام پیشو چندسال ی صحنه داری دیدی؟بازم- گفتم و زدم لبخندی

  ایستادم جلوت

  کردم التماست

  نری که کردم گریه

  رفتی تو اما

  نکردی نگاه سرتم پشت و رفتی

  دیدمت و برگشتی وقتی

  هیچوقت...  نمیبخشمت  قسم بخدا مامان اما بخشیدمت

  نمیسازیم باهم پدرت و من نمیبینی مگه د：زد داد شد عصبی مامان

  بود اشتباه برگشتمون

  نمیکردی درک رو چیزا این بودی بچه اونموقع تو یلدا

  نمیکردی درک منو
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  میکنم خواهش ازت اما

  کن درکم شدی بزرگ که الان میکنم خواهش

  خودت که میبینی داری

  بفهممم یلدا بفهم

 اش از پر چشمای با نشستمو زمین رو

 

 ....  نمیگیرم جلوتو...  برو..  باشه گفتم کم

   میرم خونه این از منم 

  نمیری جایی تو سمتمووگفت اومد بابا

  جدا یا تایی سه زندگی یا گفتم قاطع

  اتاقم سمت رفتم و

  اوردمنی روم به ولی شنیدم رو زد عربده و زمین روی کوبیدش محکم بابا که لیوان شکستن صدای

...... 

 کردم بغل زانوهامو و نشستم تختم روی اعتنا بی و

 

 

 مهرداد#

 بودم عصبانی غلطش گزارشای بخاطر شهریار و باند اعضای تمومی و خودم دست از
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  شد ختم گذشته شبیه دعوای یه به و کرد تموم تحملمو هم یاسمن های طرفداری

 بودم کرده تیکه هزار دخترو این قلب ناخواسته و خواسته میشد اکو ذهنم تو یلدا حرفهای

 زا سرم و بود موهام تو قفل دستام بودم نشسته کاناپه رو بود شدنش جدا دوباره واسه استرسم

 جواب تعلل بدون رییس اسم دیدن با شد بلند موبایلم صدای ک بود انفجار حال در افکار حجم

 دادم

 دیگه ساعت یک دقیقا همیشگی جلسات پاتوق+ 

  پیچید می گوشم تو ک بود بوق صدای و

 گزارش ک دورتن شهریار چون اشغالایی بگم و ببینمت میخواستم خودم شد بهتر اینطوری اره

  بدونن باید همه میگم اعضا تموم جلوی الان رییس پروری احمق میدن غلط

 میز بالای رییس جلسات اتاق تو رسیدم ساعت راس و افتادم راه پاتوق سمت به سرعت به

 ک بود شده سکوت زندانه شهریار میدونید ک همونطور گفت و کرد صاف گلوشو بود نشسته

 این با بدیم نجاتش زندان از باید شده هرطور اصلیه های مهره از یکی ک میدونید و داد ادامه

 پاشدم اعتراض با کردن خالی سرم روی رو سرد اب سطل انگار حرفش

 منو دختر دلیل بی مدت این ک میده غلط امار ک رذله و خائن یک اون رییس اما：مهرداد_

 هریارش اگه دوتاست گروگان نگفت پیامی هیچ تو بودم خودی دزد دنبال من و بود گرفته گروگان

 .....بشن حمایت خانوادم باید اصلیم مهره منم اصلیه مهره

 مومت افتادو ک بود اتفاقی گفتم ک همین:زد داد دفعه یک که میداد گوش حرفام به دقت با رییس

  بشه ازاد باید اطلاعاته منبع شهریار شد

 نیستم دیگه من باند تو من کار ادامه یا شهریار پسره اون ازادی یا باشه_

 مرسید وقتی میترکید داشت درد از سرم روندم خونه سمت به و بیرون زدم پاتوق از حرفم این با

 .....شاید بوده تهدید فقط شاید نرفته پس بود روشن یلدا اتاقه چراغه

 بخوابم تا اتاق سمت رفتم و خوردم درد سر قرص
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 یلدا#

 دادم تحویل که رو خونه برم کجا شدن جدا واسه میکنم فکر دارم یاسمن و مهرداد بحث از بعد از

 و میسوخت پلکام بودم ریخته اشک بس از باشم معذب نمیخاد دلم موقته اشنام دوست ی خونه

 جواب ی حوصله پریدم جا از ببینمش بود خواسته ازم ک مهیاد پیام صدای با بود گرفته صدام

 اسم و شد بلند گوشی صدای که تخت رو کشیدم دراز و  میز رو گذاشتم گوشیو نداشتم دادن

 کردم لمس رو وصل ی دکمه میکرد خودنمایی ک بود مهیاد

 مهیاد الو_

 شدم نگران نمیدی جواب چرا یلدایی سلام+

 نداری؟ کاری میزنیم حرف بعدا نیست خوب حالم ببخشید_

 افتاده؟ کردی؟اتفاقی اینجوریه؟گریه چرا صدات ببینم وایسا+

 …و شد بحثشون شهیار سر بابا و مامان فقط نباش نگران نه نه_

 کردم تعریف رو ماجرا تمام و

  میشه درست نکن اذیت خودتو نداره ایرادی+

 بزنه لنگ من زندگی جایه یه باید همش دارم عادت بچگی از اینا دعوای به نیست این همش_

 عادت بهش میشه زده گند میلمه به چیز یه تا خوشم تا میخندم تا باشه عادی چیز همه نمیشه

 تره بزرگ بقیه واسه خدا ببینم دارم

 پشتتم من بدون چیزو یه اما...اما شدی اذیت خیلی وقت چند این میدونم اینجوری یلدا نگو+

 قراره؟ چه از قضیه بقیه بگو حالا میدم قول بهت میکنیم درستش باهم

 هیادم کلافم سخته سال فصل این تو خونه کردن پیدا اما کنم زندگی بابا از جدا میخوام راستش_

 میشه تموم نه داد ادامه میشه نه
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 خوبه؟ میدم اطلاع بهت فردا تا میکنم سعیمو من نده عذاب خودتو انقد ببین اوکی_

 بدم جواب چجوری خوبیتو اینهمه نمیدونم مهیاد ممنون اره+

 ......چقد ک نمیشه باورت خودت وظیفست نمیخواد تشکر_

 خدافظ یلدا بیخیال

 چرا بدم جوابشو نذاشت وااا

 اشکمو از کردم پف چشمای و کشیدم دراز بود شده تر اروم یکم ذهنیم طوفان مهیاد حرفای با

 بخوابم کردم سعی و بستم

 

  مهیاد

  داشتم قرار یلدا با

  میرفتیم اکثراوقات که پارکی به رسوندم خودمو و شدم اماده سریع

  بود نشسته ها صندلی از یکی روی

  نشستم صندلی روی فاصله با کنارش احوالپرسی و سلام از بعد و شدم نزدیکش

  میکردیم نگاه بودن کردن بازی مشغول اونطرف که هایی بچه به و بودیم ساکت دومون هر

  قطعیه؟ تصمیمت یلدا：وگفتم شکستم رو سکوت

  داد تکون تاکید ی نشانه به سرشو

  کنی زندگی خانوادت از دور و تنها دوباره میخوای مطمعنی：دادم ادامه

  مطمعنم：کرد زمزمه اروم
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 هم و تو هم اینجوری مادرت؟ پیش مدت یه باشی پدرت پیش مدت یه که نمیکنی قبول چرا -

 .  باشین جدا جدا هرکدومتون اینکه تا دارن بیشتری ارامش اونا

  جدا یا...    باهم هرسه یا نه-

  نمیسازن باهم مادرت و پدر که میدونی خوب خودتم تو یلدا+

 باید کنم زندگی پیششون دارن دوست و میخوان منو اگه اونا：گفت و انداخت بالا ای شونه

  بیان کنار باهم یجوری

  تو؟ میکنی لج کی با داری -

  اونا؟ یا منی طرف تو مهیاد：گفت و کرد پوفی

 چیکاررکنی؟ میخوای الان خب خیلی -

  بهت گفتم که گوشی پشت+

   میخوره تو درد به و جوره و جمع دارم سراغ خونه یه ببین..  راستی اها-

   ولی خوبه اشم محله

  چی؟ ولی+

  کنی؟ محافظت خودت از میتونی تنهایی...   نگرانتم-

  کردم زندگی تنها سالگیم هجده از من ها رفته یادت اینکه مثل：گفت و خندید

 .    شاهین بازم اگه-

 تمام چیز همه.. بشنوم موضوعات اون راجب چیزی دیگه نمبخوام هیس گفت و بدم ادامه نزاشت

  نمیاد من سراغ هیچوقت شاهینم و شد دستگیر شهریار شد

  داشتم تردید بزنم میخواستم که حرفی ی واسه
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  یلدا：گفتم کردمو مزه مزه حرفمووکمی ذهنم تو تحلیل کلی از بعد

 بله؟-

 کنی؟ ازدواج نداری تصمیم：گفتم سکوت چندثانیه از بعد

 خورد جا کردم حس

 مشکلاتم شریک ام دیگه نفر یه نمیخوام موندم خودم مشکلات تو من：گفت و زد زهرخندی

  کنم

 ! کنی حل مشکلاتتو دیگه نفر یه با بتونی شاید-

   ندارم ازدواج برای تصمیمی فعلا نه+

  مایلی هرجور خب خیلی-

  ؟ ببینیم رو خونه بریم

  بریم+

  داشتم نظر در یلدا برای که ای خونه سمت افتادم راه و شدیم من ماشین سوار

   بود خودمون ی خونه نزدیک تقریبا

  کردم پلی رو اهنگم و کردم روشن رو ضبط

 . نشد بدل و رد بینمون حرفی مسیر اخر تا و

  میگشتم تو دنبال خیالم ی کوچه تو*

  گزاشتم نشون برات رسیدم دری هر به

  گزاشتم پا که هرجا ندیدم تورو اما



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 738 

  نبودو کسی انگار

  نداشتم کسی اصلا

  باشم تو بی که سخته خیلی

  شم جدا ازت که سخته خیلی

  باشم نداشته چشماتو ولی باشم تو با که سخته خیلی

  باشم تو بی که سخته خیلی

  شم جدا ازت که سخته خیلی

   باشم نداشته چشماتو ولی باشم باتو که سخته خیلی

 محاله ارزوهام شدن اورده بر مثل کردنتم فراموش که کنی باور کاش

 { *سخته اهنگ( سولو) احمدرضاشهریاری}

_________________________ 

  یلدا

  رسیدیم ساعت نیم حدود بعداز

  داشت ای ساده نمای اپارتمانش

  شدیم وارد

  اسانسور داخل رفتیم و

  داد فشار رو سه ی دکمه

  داشت وجود در تا سه که بود سالنی رفتیم وقتی و
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  کرد بازش و رفت راستی سمت در سمت

  شد وارد مهیاد سرم پشت و داخل رفتم

  میخورد من درد به و بود ای ساده و نقلی ی خونه

  عالیه گفتم و زدم رضایت روی از لبخندی

 اومد؟ خوشت-

 ... پولش فقط اره+

  ببین هم بهداشتیش سرویس و اتاق برو گفت و بدم ادامه نزاشت

  ؟ چقدره اش اجاره فقط مهیاد باشه-

  من به بسپر بقیشو رو خونه جای همه ببین برو فعلا من با نباش اونش نگران+

  ندارم حرفی من دیگه خوبه همینجا-

 بریم؟ پس خب خیلی+

  بریم اره-

  میاری؟ کی وسایلتو+

  فردا پس فردا-

 اما ودب نفعم به واین نبود خصوصیم وسایل جز به خاصی ی وسیله اوردن به نیازی و بود مبله خونه

 ..   باشه زیاد احتمالا هم پولش باید خب

 میکنم یکاریش بیخیال
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  خونه رفتم

  میکرد تماشا تلویزیون و بود داده لم کاناپه روی بابا

  کنم جمع وسایلمو تا اتاقم سمت رفتم مستقیم و کردم سلام اروم

  شد اتاقم وارد در به تقه چندتا زدن از بعد بابا که میزاشتم چمدونم داخل لباسهامو داشتم

  دادم ادامه چمدون داخل وسایلم چیدن به خیال بی

  یلدا؟ میکنی داری چیکار گفت و گزاشت دستم روی دستشو کنارمو نشست بابا

 بزاری؟باز تنها منو میخوای دوباره：گفت که دادم ادامه کارم به اوردمو در دستش زیر از دستمو

 میکنم خواهش نرو...  یلدا بمون...  و بری میخوای

  بهتره اینجوری -

  نمیدی؟ گوش حرفام به چرا+ 

  بدم؟ گوش من که میدین گوش من حرفای به شما مگه-

 !میدم گوش بگو خب خیلی+

  جدا یا باهم هرسه یا زدم هم قبلا حرفامو من-

 هم هفته یک حتی مادرت و من ندیدی مگه داری درک و میفهمی شد بزرگ الان تو بابا یلدا+

   میتونیم نه و میخوایم نه که کنیمون کاری به مجبور میخوای چرا نیاوردیم دوام باهم

 الکی موضوعای سر کردناتون بحث و ها لجبازی از یذره اگه...نمیخواین خودتون میتونین شما+

 .میتونین کنین کم

  بفهمی؟ نمیخوای چرا نمیسازیم باهم مادرت و من...هووف+ 

  نمیام کنار وضعیت این با منم نمیتونین اینجوری شما عه؟خب-
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  برداشتم امو کوله بستمو چمدونمو در

  ؟ بری میخوای کجا اخه د گفت و ایستاد جلوم بابا که برم شدم بلند و

  کردم اجاره خونه یه -

  اینجااااااست تو ی خونه+ زد داد

  مهرداد کنار برو گفتم و زدم زهرخندی

  مهرداد؟؟؟؟ شدم حالا -

  خورد گریه هم توی ابروهام

  خونه از بیرون رفتم و زدم کنار اروم رو بابا

  حالا اما کردم ترک رو خونه ذوق با چقدر افتادم پیش چندسال یاد

  میکرد ام خفه داشت که بود گلوم توی سنگینی بغض

  نکنم گریه بابا جلوی تا بیرون زدم خونه از سریع

  کردم رانندگی تارم چشمهای با و کردم روشنش ماشین توی نشستنم محض به

  کنه درست مهیاد رو خونه اون کارهای تا اینا کیمیا ی خونه برم بودم کرده هماهنگ رو امشب 

  رسیدم چنددقیقه از بعد

  نبود دور زیاد خونشون

  شدم وارد و زدم رو در زنگ

  کرد بغلم محکم و سمتم دوید کیمیا

  بود شده تنگ برات دلم دیوونه وااای-
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  عزیزم همینطور منم+

  ندیدیم همو وقته خیلی برات دارم حرف کلی که تو بریم بیا بیا-

  بریم بزن+

  داخل رفتیم باهم هردو

  کیمیا اتاق سمت رفتیم و کردم احوالپرسی بردیا و باباش و مامان با

 پوشیدم می راحتی لباسهای من تا

  کرد پهن برام زمین روی خوابمو رخت هم کیمیا

  میخندیدیم و میگفتیم کیمیا با صبح نزدیکیای تا

  بخوابیم گرفتیم تصمیم بالاخره که بود پنج ساعت

  افتادم اینا کیمیا ی خونه بودم اومده که باری اخرین یاد

 ... موندم شب داره بزرگ پسر که ای خونه تو چرا که بود شده عصبی چقدر شاهین

 ...هوف

  پریدم خواب از بردیا و کیمیا سروصدای با صبح

  بیرون رفتم و انداختم سرم روی شالمو

  میدویدن هم دنبال

  هم جون به بودن افتاده بدست کش پشه  بردیا و دمپایی با کیمیا

  بخیر صبح گفتن سرجاشونو ایستادن دیدن منو تا

  ؟ چتونه بخیر شماهم صبح-
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  روزشونه هر کار یلداجون نکن تعجب：گفت اشپزخونه تو از( کیمیا مامان) کتی خاله

  خاله پیش رفتم و خندیدم

  خورد زنگ گوشیم که بودم صبحانم خوردن درحال

  بود مهیاد

  شده انجام کارهاش و است اماده خونه که گفت

  برم میتونم و

  بشم اماده تا اتاق سمت رفتم و شدم بلند خوشحال

  کردم خداحافظی اینا خاله با و انداختم دوشم روی امو کوله شدنم اماده محض به

  نکردم قبول اما بمونم کردن اصرار

  خونه سمت روندم و شدم ماشینم سوار

  میکرد صحبت نفر یه با داشت ساختمان در دم مهیاد

  سمتشون رفتم و کردم قفل رو ماشین در

   بالا برم که گفت و داد رو خونه کلیدهای بهم مهیاد

  شدم خونه وارد و داخل رفتم

  کردم خونه به کلی ونگاه بستم رو در

  کردم رها همونجا رو ام کوله و چمدون و خواب اتاق سمت رفتم

  شدم خیره سقف به و کشیدم دراز تخت روی لباسهام تعویض از بعد

 شاهین سمت رفت فکرم ناخوداگاه
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  شاهین

  بود درگیر خیلی فکرم

  بده بهم اجازه تا کنم راضی رو رییس دیگه چطوری باید نمیدونستم

 فلشی بود گفته بهم میلاد افتاد یادم چیه تعملش این دلیل نمیفهمم میرسه؟ وقتش کی پس اخه

 کنم جور براش رو بود هامون عملیات از یکی های گزارش و اطلاعات تمام داخلش که

  اتاقم سمت رفتم

  کنم پیدا رو فلش تا کردم باز رو کمدم در

 زما یلدا که نقاشی به خورد چشمم ناخوداگاه بود فلش دنبال وسایلم و مدارکها بین که همینجور

  بود کشیده

  شدم خیره بهش چنددقیقه و اوردم درش

  شده تنگ براش دلم یجورایی کردم حس... یلدا

  خوشبخته که معلومه خب خوشبخته؟ الان یعنی

  کرده ازدواج زیاد احتمال هم مهیاد با الان تا

  دادم ادامه جستجوم به و گزاشتم کنار رو نقاشی....  هه

  کردم پیداش بالاخره

  بگیرتش ازم و بیاد تا میلاد زدم زنگ

_________________________ 

  مهرداد
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  بودم شرکت توی

  خونه برم دیگه نمیخواست دلم

  نداشتم یلدا وجود بدون خونه اون به رفتن برای ای انگیزه یعنی

  نمیگرده بر دیگه که لجبازه و غد اونقدر که میدونم 

  نرسه اش خواسته به که موقعی تا

  کنم چیکار باید نمیدونم

  برام سخته خیلی اون بدون

 برش گوشیم روی افتاده که ای شماره به توجه بدون خورد زنگ تلفنم که بود مشغول فکرم

  گزاشتمش گوشم دم و داشتم

  همیشگی محل ده ساعت امشب：پیچید گوشم توی فردی صدای

  نمیام من：گفتم کنه قطع اینکه از قبل

  رییسه دستور-

  نیستم باند اون عضو دیگه من نمیام گفتم+

  کنه تعیین باید رییس اینو-

  کردم قطع رو گوشی و کردم پوفی

 بود هشت ساعت

 نمذه توی حرفهامو و بگم باید چی که میکردم فکر این به مدت تمام میرفتم داشتم که راه توی

  کردم بررسی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 746 

 بی خودمو بودنو انداخته خطر به خودمو دختر جون که باندی با نمیخوام دیگه راهه بهترین این

  کنم همکاری بودن گزاشته خبر

  رسیدم بالاخره

   رفتم میشد برگزار داخلش جلسه که اتاقی سمت به بعد و ساختمان وارد

  بودن همه

  رسیدم که بودم نفری اخرین من اینکه مثل

  بدن انجام میخواستن که بود جدیدی عملیات راجب بحثشون

 ها بار جایی جابه برای که ای اولیه ی سرمایه مهرداد گفت و من به کرد رو رییس همه اخر

  ششصدملیونه فعلا میخوایم

  کنی واریز باند حساب به پولو مقدار این اینده روز سه تا حداقل میخوام

  نیستم دیگه من+

  چی؟-

  نیستم دیگه من دادم ادامه میزو روی زدم

  میکنیم صحبت باهم جلسه اخر بزار هستی عصبی الان تو مهرداد+

  زدمممممم حرفموووو من-

   جللللسه اخرررر بزاااار گفتمممم منممممم+

  شدم خیره دیوار به حرصی و نگفتم چیزی

 گرفتم ضرب زمین روی پاهام با و
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 مهرداد#

 شدن خارج اتاق از و شدن بلند رییس منو جز به همه شد تموم جلسه ساعت یک از بعد بلاخره

 چی رییس میدونم میدونم بازیو قوانین خودم من افکار ترافیک ذهنم و بود خروج در به چشمم

 مگشت بر میشد حس رییس نگاه سنگینی بدم ادامه نمیشه و نمیخوام نمیذارم اما بگه میخواد

 :گفت و بالا اورد سکوت نشونه به دستشو ک بزنم حرف خواستم سمتش

 شهریار فشار اهرم تو دختر اینکه جریان در من متاسفم واقعا من قضیه این واسه مهرداد ببین_

 میرسم حسابش به شهریار ازادی محض به نبودم شاهینه روی

 ما کاریه اصول جز اعضا ی خانواده اعضای جون حفظ بدم ادامه نمیتونم دیگه من صورت هر در+

 .....رییس جناب زده دورت جوجه یه که بوده

 شریکی اجناس سود توی بیشتر %۱0 الان از میدم خسارتشو خب خیلی خب خیلی_

 مهرداد نیست کمی چطوره؟؟هان؟؟مبلغ

 شرایطی هیچ تحت بدم ادامه نمیتونم+

 ندی؟ ادامه داری اصرار و خانوادته خودتو مرگ با مساوی باند از جدایی میدونی_

 رییس جناب اومده سر دورت بکنی نمیتونی غلطی هیییچ اما میدوووووونم میدونم اره+

 خطی ته داره رفتنی یه اومدنی هر باش مطمئن تمومی دیگه

 

 ره دستام مشت و میلرزید تنم تموم عصبانیت از بیرون زدم سالن از پاشدم شد.تموم که حرفام 

  میشد تر محکم لحظه

 میکنن تهدیدم کردن اشتباه اصلیم مهره منه با وجودشون

 کور و سوت همیشه از یلدا نبود با الان که ای خونه کردم حرکت خونه سمت و شدم ماشین سوار 

 تره
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  شدم خونه وارد

  کشیدم سر نفس یک رو اب شیشه و رفتم اشپزخونه سمت به مستقیم

  دادم قرار کنارش دستمو هردوتا گزاشتمو اپن روی رو شیشه

  میزدم نفس نفس

  بود بعید اونا از کاری هر

  نظرم تحت بیشتر شدم جدا ازشون که الان میدونستم

  خانوادم هم خودم هم

  یلدا الخصوص علی

  میکنه زندگی تنها الان که اونم

  باشه تنها بدم اجازه نمیتونم

  خودم پیش بیارمش شده هرطور باید

  بود تر مهم چیز همه از یلدا الان

  مهیاد به زدم.زنگ و بیرون زدم خونه از سریع

  میره کجا که گفته اون به حتما پس نداشت کسیو مهیاد جز یلدا

 عمو؟ جانم-

  کجاست؟ یلدا+ 

 !نمیپرسین خودش از چرا-
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  نمیزدم زنگ تو به که میداد جواب خودش اگه د+

 ... که باشه نداشته دوست شاید خب-

  میزنی حرف اینطوری نیستم که دشمنش کجاست بدونم دارم حق پدرررشم من باااااش ساااااکت+

  کن پیامک برام ادرسشو

  عمو اخه اما+

  منتظرم - گفتم عصبی

  کردم قطع و

  شد بلند گوشی صدای چنددقیقه از بعد

  روندم ادرس سمت به و کردم باز رو پیام

  رسیدم ساعت نیم حدودا از بعد

  ایستادم اسانسور کنار

  بود گفته که ای طبقه به رسیدم اینکه تا رفتم بالا یکی دوتا هارو پله شدم بیخیالش

  گزاشتم زنگ روی رو دستم

  کنم مسلط خودمو کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس

  کرد باز رو در دقیقه چند از بعد

  بود شده تنگ براش دلم چقدر

  رفت یادم لحظه یک برای مشکلاتم تمام انگار دیدنش با

  هست اجازه بابا دختر سلام： گفتم و شدم خیره خمارش چشمهای به لبخند با
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 .. بفرمایین بله سلام：گفت و زد محوی لبخند

  داخل رفتم

  نامرد گفتم و انداختم خونه ظاهر به نگاهی نیم

  اینجا اومدی گزاشتی تنها منو

  نگفت چیزی و پایین انداخت سرشو

 گوشش در و خودم سمت کشیدمش حرکت یه توی و گرفتم دستام توی دستاشو سمتشو رفتم

 ..... تو بدون من....  نداره بویی و رنگ هیچ تو بدون خونه اون...  برگرد میکنم,خواهش：گفتم

 گفت داره نگهش صاف و کنه پنهان بغضشو میکرد سعی که صدایی با و کرد جدا ازم خودشو

  نداره صفایی هیچ هم مامان بدون خونه اون：

 

  نداشتم ای چاره انگار

  بود خودم عین یلدا

  شق کله و دنده یه

  برگرده ازش بود محال میزد حرفی اگه

  نداشتم بحث ی حوصله دیگه اونشب

  بریم کن جمع وسایلتو خب خیلی گفتم دادمو تکون سری

 ؟؟؟.... یعنی-

  ماماااااانت دنبال میریم شیرینی و گل دسته یه با فرداام یعنی گفتم و بده ادامه نزاشتم

  بغلم پرید و کشید خفیفی جیغ
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  عاااشقتممممممم بابایی عاااشقتم+

  خستم کن جمع وسایلتو بدو عاشقتم منم-

  جووونم بابایی چشممم+

 

  بشه اماده یلدا تا نشستم منتظر ها مبل از یکی روی زدمو لبخندی

  شدم غرق افکارم توی دوباره

  باشم مواظبش بیشتر باید

 .. بکنن میتونن هرکاری باند اون

  باشه مهیاد با یلدا ازدواج حل راه بهترین شاید

  کنه محافظت ازش خوبی به میتونه و پلیسه اون

  ؟ چی یاسمن اما

  یاسمن هوف

 از نهکی این یلدا بخاطر روزی یه شاید ببخشمش کرد که کاری بخاطر نمیتونم هنوزم چرا نمیدونم

 ... شد پاک دلم

 ... شاید البته

_____________________ 

  پریدم خواب از یلدا سروصدای با صبح

  ؟ تو چته عه-

 بریممممم باید دیگه پاشو بابا+
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  ؟ مگه چنده ساعت-

  هشت+

  زوده-

  باباااااا+

 خستم دیگه بخوابم بزار عه-

  ساعت نیم فقط ولی خب خیلی+

  رفت و

  خوابیدم و گزاشتم هم روی چشم دوباره

  شد پیدا اش سروکله دوباره که بود نگزشته زیادی مدت هنوز

  نیست من کن ول امروز این نه بابا ای 

  شدم بلند تخت روی از کردموو رد رو پتو کلافه

  شد خارج اتاق از و زد لبخندی پیروزیش از راضی و خوشحال هم یلدا

  یلدا ی سلیقه به خوردم که صبحانمو

  افتادیم راه و پوشیدم طوسی شلوار و کت با رنگی سفید پیرهن

 ی خونه به دقیقه,چند گزشت از بعد و خریدیم شیرینی ای بسته و بزرگ رز گل دسته راه سر

  رسیدیم یاسمن

  شدم پیاده ماشین از منم و زد رو زنگ دوید یلدا

 یاسمن متتظر کردمو شلوارم جیب داخل دستمو خودم و یلدا دست دادم رو شیرینی و گل دسته

  شدیم
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  بود شده راضی سختی به راست یا دروغ اونم و بود کرده صحبت باهاش دیشب یلدا انگار

  بیرون اومد ساکش با چنددقیقه گزشت از بعد

 بوسیدش محکم یلدا

  شدیم ماشین سوار هرسه و زدم مصنوعی لبخند

 .  بود یلدا بخاطر فقط و فقط بودم اونجا اگه میدونست خوب یاسمن

  میکرد تعقیبمون که شدم رنگی مشکی ماکسیمای ی متوجه راه توی 

  نبود معلوم سرنشین و بود رنگ دودی هاش شیشه

  رفت هم توی اخمهام

  کرد تعقیبمون خونه در دم تا

   داخل برین شما دارم کار یخورده من گفتم و یلدا و یاسمن سمت روکردم

  گرفتن خداحافظی از بعد و

  باشن ام وبچه زن و خونه مواظب نامحسوس و بیان که هام بچه از چندتا به زدم زنگ

  بود تر خلوت که پایینتر کوچه چندتا روندم

  بشه پیاده هم ماشین اون سرنشین  شدم منتظر و شدم پیاده ماشین از و داشتم نگه

  شد نزدیکم

  داشت اسپرت تیپ و بود زده افتابی عینک

 [ رییس]فرهاده های نوچه همون از یکی که بود ضایع تیپش از

  ایستاد ازم دومتری ی فاصله تو
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 ... بگو منتظرم خب-

  اوردم خبر برات رییس از+

 ! کیه رییس رییس؟-

 ....  نصیری نمیشناسیش؟رییس بگی میخوای یعنی：غرید لب زیر

 اها+

 

  مهیاد

  بودم جدیدم ی پرونده مشغول حسابی

  خورد زنگ گوشیم که

  خورد زنگ بازم که شدم متمرکز ام پرونده روی دوباره ندادمو اهمیتی

  انداختم گوشی ی صفحه به نگاهی نیم عصبی

  بود عمو اوه

  گزاشتم گوشم دم رو گوشی کردمو صاف صدامو

  خوبین عمو سلام-

 خوبن؟ خانواده ؟ چطوری خودت ممنون پسرم سلام+

  خدمتتون دارن سلام-

 شرکت؟ بیای سر یه امروز داری وقت جان مهیاد..باشن سلامت+

 اومده؟ پیش چی؟مشکلی برای-
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  بیا زود فقط, خیره.پسر نه+

  میرسونم خودمو دیگه دوساعت تا چشم-

 

  داره چیکارم عمو بیینم بودم کنجکاو

  کنم ام پرونده روی متمرکز فقط ذهنمو کردم سعی شدمو بیخیال

  کشید طول کارهام ساعت یک حدودا

  شرکت برم و کنم جور و جمع رو اتاق تا شدم بلند صندلی روی از و ندادم ادامه

  بودم شرکت بعد ساعت نیم حدودا

  شدم اتاق وارد عمو ی اجازه با

  گفت امدگویی خوش و داد دست باهام گرمی به

 

  بشینم روش روبه منم که کرد اشاره و نشست صندلی روی

  میکنی؟ چیکارا اینروزا جان مهیاد خب-

  دیگه کار بگم؟همش چی+

  جوونی تو بده استراحت بخودتم یخورده...کار...بابا ای-

  چشم درسته+

  بزنه رو اصلیش حرف که گرفت تصمیم بالاخره ای حاشیه های صحبت یخورده از بعد

  نداری؟ ازدواج قصد تو مهیاد -
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  چطور؟ گفتم سوالش از متعجب

 هروقت و نداره مشکلی هیچ شما ازدواج من نظر از... داری دوست رو یلدا هنوزم تو اگه..  خب-

  خاستگاری بیاین خانوادت با میتونی خواستی

 

  داشتم اضطراب و ترس بشنوم یلدا از بود قرار که جوابی اما بودم شده زده شگفت و خوشحال

  گرفتین؟ رو تصمیم این که چیشد：مهیاد

 چطور؟-

  بود یهویی خیلی اخه+

  وقتشه دیگه بنظرم یلدا هم و شدی عاقل تو هم ببین-

 داری رو یلدا همسری لیاقت مطمعنم و میشناسم که هستی مورداعتمادی فرد تنها تو درضمن

 ....  ولی دارین لطف خیلی شما عمو：گفتم و زدم تلخی لبخند

 .. اون اگر ، یلداست نظر مهم

  میکنم راضیش من نباش یلدا نظر نگران تو-

  کنه قبولم ای دیگه هرچیز یا اجبار روی از نمیخوام..  نه+

  مطمعنم رو این نیست حس بی تو به نسبت یلدا-

  امیدوارم+

 .  منتظرتونیم شب پنجشنبه جان مهیاد خب-

  ازتون ممنونم خیلی چشم+



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 757 

  داد تکون سری

 شدم خارج اتاقش از سریع خداحافظی از بعد

_______________________ 

  یلدا 

  بیمارستان نه و بودم رفته دانشگاه نه که بود چندوقتی

  بودم شده خسته نشینی خونه از دیگه

  کنم نام ثبت برم میخوام و میشه شروع دیگه چندروز از دانشگاه جدید ترم

  کنم صحبت باهاش تا بیاد بابا بودم منتظر

  ایستادم میزد هم رو غذاش داشت که مامان سر پشت  و اشپزخونه سمت رفتم

  بوویی عجب به به گفتم و کشیدم بو

  مامانی کردی چه

  باشه شده خوب هم مزش امیدوارم گفت و زد لبخندی

  همینه درصد صد+

  زد لبخندی

 بوسیدم گونشو

  اومد در صدا به خونه در زنگ همونموقع

  کردم باز رو در و دویدم

  جونممم بابایی سلام-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 758 

  دخترخوشگلم سلام+

 بابا؟ خوبی

  عااالی-

  داد رو جوابش خوشرویی با بابا و کرد سلام بابا به هم مامان

  بدم کمک بهش میز چیدن توی تا مامان پیش رفتم و  زدم شوق روی از لبخندی

  خوردن غذا به کردیم شروع و نشست میز سر اومد و کرد عوض لباسهاشو هم بابا

  کردیم تشکر مامان از کلی بابا و من و بود شده عالی واقعا

   نشست کاناپه روی و رفت بابا

  بابایی：گفتم و نشستم پیشش رفتم کردم جمع که رو میز

  جانم+

  میشه شروع داره دانشگاه جدید ترم-

 خب؟+ گفت و بالا انداخت ابروهاشو

 برم بازم دارم دوست. نشستم خونه توی بسکه شدم خسته.. بدم ادامه درسمو میخوام خب-

  بیمارستان

  میرفت هم توی بیشتر لحظه هر بابا های اخم

 برم؟：گفتم و کشیدم عمیقی نفس شد تموم که حرفهام

  نه：گفت قاطع

  ؟ چرا اخه：رفتم وا
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  میدونی رو دلیلش خودت-

  سراغم نمیاد دیگه گفت بهم خودش بار اخرین هم شاهین زندانه که شهریار اخه باباجان+

 میکنه؟ تهدیدم خطری چه دیگه

 ! نیستن زندان که ادماش,زندانه شهریار-

  نیستی امان در هنوزم تو

  شدم عصبی

 خیره ونهخ دیوار و در به و اینجا بدم لم عمرم اخر تا میفرمایید یعنی：گفتم بلند نسبتا صدایی با

  بشم

 !  نیستم امان در چون چرا؟

  اخه که نمییییشه

  کن تماشا رو خونه دیوار و در اینجا بشین نگفتم من نه+

  چی؟ پس-

  کن ازدواج گفت و انداخت بالا ای شانه خونسرد

  باشم دنبالت و کنم مراقبت ازت زیاد نمیتونم من

  تره راحت منم خیال کنی ازدواج

  میکردم نگاه بابا به تعجب با

  توهم رفت هام اخم

  اتاقم سمت رفتم حرف بدون و کوبیدم مبل روی مشتمو
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  چیه منظورش میدونستم خوب

___________________ 

  یاسمن

  میزدن حرف باهم دوتایی داشتن

  نشدم خلوتشون مزاحم

  اتاقش سمت رفت ناراحت یلدا دیدم که میریختم چایی داشتم

 گفتی؟ بهش شد؟چی چش：گفتم و گزاشتم مهرداد جلوی و بردم رو چایی سینی

  نگفتم خاصی چیز-

  اتاقش تو رفت و شد ناراحت انقدر چرا پس+

 هچ امروز چه بره خونه این از یروزی باید بالاخره که کنه قبول نمیتونه منطقه بی اینکه واسه-

 دیگه سال ده چه دوسال

  چی؟ یعنی-

  ازدواجه سن توی یلدا+

  وقتشه دیگه کنه ازدواج باید

 کنه؟؟ ازدواج گفتی اون به تو چیییی؟-

  چیه؟ مگه اره+

 هنوز اون مهرداد-
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 دوست خیلی انگار کنی؟ بدبختش باز که نمیخوای داره وقت کلی است بچه هنوز اون مهرداد-

 هاا؟؟؟ بره خونه از زودتر داری

 بالاخره ولی باشه خودم پیش عمرم اخر تا دارم دوست من....  نه که معلومه تو؟ میگی داری چی+

  مردمه مال دخترم و دختر اون

  چیه حرفا این واا-

  بکنم میخوام چیکار ببینم نکن دخالت موضوع یه این توی میکنم خواهش یاسمن+

 شاهین پسره اون به دادی دخترمو هولکی هول بشه؟ قبلیش نامزدی مثل باز که نکنم دخالت-

  خلافکاره اقا شد معلوم بعد که

  مطمعنم ازش رو یکی این： بود شده کلافه

 کیه؟-

  مهیاد+

  میرسید بنظر پاکی و خوب ی بچه میومد خوشم مهیاد از

  باشه نداشته ازدواج برای مساعدی شرایط الان یلدا شاید-

  کن راضیش+

 .بکنم؟ رو اینکار باید چرا-

  میگم من چون+

  هم توی رفت هام اخم

  نه؟ مگه مهمه تو برای یلدا：گفت و فشرد دستهاش توی دستهامو و شد نزدیکم

  اره که معلومه-
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  میدونی خودتم اینو منه زندگی ی همه یلدا+

  کنم دورش خطرات از که اینه واسه دارم اصرار مهیاد با ازدواجش برای الان اگه

 خطراتی؟ چه+

 میپرسی؟ چرا میدونی رو چیز همه که تو -گفت و کشید عمیقی نفس

  نمیدونم-

 کنم؟ باور+

  نمیدونم میگم-

  شدم جدا باند اون از من+

 چییییییی؟-

  میکنه شک یلدا پایین بیار صداتو هییییس+

  ؟ خطرناکن چقدر اونا میدونی کردی؟؟ رو اینکار چرا-

 بودن؟؟ اورده سرش بلایی چه ندیدی شهریار و لعنتیا اون بود یلدا بخاطر همش+

  ؟ کنم همکاری باهاشون بازم داشتی انتظار

 ! دیگه نبینه اسیبی شرایط این توی یلدا حداقل میخوام همینه واسه

  سراغم میان روزا همین توی باند اون مطمعنم

  باشه کنارش مهیاد مثل یکی باید....  یلدا اما کنی محافظت خودت از میتونی تو

 

  بگم چی نمیدونستم
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  بود درست حرفش

  میکنم سعیمو：گفتم و کردم پوفی

  باشه تنها و ما از دور زیاد نباید کن بیرون سرش از بیمارستانم و دانشگاه فکر این-

  شدم بلند و دادم تکون سری

______________________ 

  یلدا

  شد اتاقم وارد مامان

  نشست تخت روی کنارم و زد مهربونی لبخند

 ! کرده پریشان انقدر منو دختر چی گفت و کرد نوازشم و کرد موهام لای دستشو

  بابا حرفای-

 عزیزم کنی ازدواج باید که یروز بالاخره زده؟ اشتباهی حرف مگه+

 میخوام من که چیزیه اخرین ازدواج اما درسته-

 نیست هام اولویت جزو اصلا

 شرایط این توی و الان حداقل

 !کنم قبول محاله

  کنم نگاه بهش شوهرم چشم به نمیتونم اما خوبیه پسر مهیاد موضوعات این از جدا

  ندارم بهش نسبت حسی هیچ چون

 جادای بینمون علاقه کم کم بعدش نداشتم بهش حسی هیچ کردم ازدواج بابات با وقتی منم خب-

  شد
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 تمسخر حالت به و زدم پوزخندی خانومی ازدواجه قبل عشق از تر پایدار ازدواج از بعد عشق

 !!!داشتین بابا با پایداری و درخشان زندگی همچین یه همینم واسه：گفتم

 مطمعنم عالیه لحاظ هر از مهیاد:گفت و شد تبدیل لبخند به زود خیلی اما هم توی رفت هاش اخم

 پیش رو رفتارهاش مهیادی پیش که وقتایی و کنی بیرون سرت از رو پسره اون فکر توام اگه

  باشی داشته دوستش میتونی کنی تحلیل خودت

 ! نمیکنم فکر شاهین به الانشم من-

  نمیتونی من به بگی دروغ بتونی هرکی به.  مادرم من+

  نمیده رو دیگه پسر هیچ به کردن فکر ی اجازه تو به شاهین فکر

  دختریه هر ال ایده هرلحاظ از اون که میبینی کنی فکر مهیاد به و بشینی یبار اگه

 

 ادمهی به جدی بطور هیچوقت و نداشتم دقتی موضوع این به تاحالا من میگفت درست مامان شاید

  نکردم فکر

 بخو و جدید زندگی یه فکر به و کنم بیرون سرم از رو شاهین فکر دیگه که همینه درست شاید

  باشم

  بیرون رفت اتاق از و کن فکر حرفهام به گفت و بوسید پیشونیمو مامان

 شدم افکارم در غرق کردموو خاموش رو برق و کشیدم دراز تخت روی

 

  زد صدا اسممو که رسید گوشم به مامان صدای

  انداختم اینه توی خودم به ای دوباره نگاه

  کردم صاف شالمو کمی
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  بیرون رفتم اتاق از و کشیدم عمیقی نفس

  گفتم امدگویی خوش و کردم احوالپرسی همشون با

  بیارم چایی و برم که زد اشاره مامان بودیم نشسته هم دور همه که کمی مدت از بعد

  شدم بلند و گفتم چشمی لب زیر

  گرفتم ها مهمون جلوی و ریختم چایی

  نشستم سرجام دوباره و

  نفهمیدم رو حرفهاشون از هیچکدوم

  کن راهنماییش رو مهیاد اقا جان یلدا： گفت و اورد اسممو بابا که بودم خودم افکار غرق

  رفتم اتاقم سمت به شدمو بلند سرجام از

  نشست کنارم فاصله با هم مهیاد و نشستم تخت روی شدم وارد و کردم باز رو درش

  بزنم که نداشتم حرفی

  نمیگفت چیزی هم مهیاد و بود پایین سرم

 چیه؟ جوابت：گفت و اومد حرف به مهیاد سکوت چنددقیقه از بعد بالاخره

 !  نمیدونم گفتم و بالا اوردم سرمو

  شد تعجبم موجب که زد لبخندی

  بود قبلیت جواب از بهتر：گفت که کردم نگاه بهش متعجب

 !نه گفتی محکم قبل ی دفعه

  اره و نه بین چیزی یه..  الان ولی
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 ؟! دیگه خوبه

 بگی؟ چیزی نمیخوای：گفت و خندید اونم گرفت خندم

 . ندارم حرفی من-

 بیایم؟ که کردی قبول بابات اجبار به امشب یلدا+

  بود بابا بخاطر۱0%-

 ؟ اش دیگه۱0%+

 ...خودم-

 باشم؟ امیدوار میتونم اینبار：گفت و زد لبخندی

  بگم چی نمیدونستم

  دیگه؟؟ رضاست علامت سکوت：گفت که نگفتم چیزی و پایین انداختم سرمو

 

  نیست رضایتم علامت سکوت هیچوقت من]

 [اره میگم و میخندم باشم راضی اگه چون

 

 ..نمیدونم：گفتم و شدم خیره چشمهاش توی

 ..شا فکر هنوزم-

  نه گفتم و بده ادامه نزاشتم

  چیه؟ کردنم رد ی واسه دللت بگی میشه چی؟ پس-
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 کردم؟ ردت من مگه+

 نکردی قبولمم-

  اره بگم امشب همین کردن فکر بدون که نداری انتظار+

  شدم خسته بخدا دارم رو انتظار همین اتفاقا-

  داری؟ کردن فکر به نیاز بازم من با اشناییت مدت اینهمه از بعد

 

  خب میگفت راستم

  اره：گفتم و خندیدم

  بدجنس-

  بده بهم قول یه+

  بگو-

 نمیزاری؟ تنهام هیچوقت اینکه+

  بهم بدی رو قول همین باید توام-

 

 میترسیدم یعنی نبودم مطمعن زیاد

  بود سخت خیلی قولی همچین دادن

 گفتم اروم

  میدم قول+
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  میدم قول بهت منم：گفت و زد لبخند

  شدیم خارج اتاق از و کردیم صحبت ام دیگه یخورده

  میکردن نگاه هامون چهره به سوالی همه

  رسیدین؟ تفاهم به گفت و اومد حرف به حقیقی خانم

  کردیم اعلام رو رضایتمون و زدیم لبخند هردو مهیاد و من

  باهامون کردن روبوسی به کردن شروع و زدن دست همه

  کردیم هم دست هامونو حلقه و شد خونده بینمون حقیقی اقای توسط محرمیتی

  بود خوشحال بیشتر همه از بابا

  بود رسیده اش خواسته به بالاخره

  رفتن و کردن خداحافظی همه که بود یازده حدودای ساعت

  رفت ام صدقه قربون کلی و کرد بغلم مامان

  داشتم خاصی حس یه اونشب

 ...     گزاشت چی میشد اسمشو نمیدونم

  ناراحتی و خوشحالی بین حسی

  نفرت و داشتن دوست

....... 

 

  شاهین#
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 هک میکردیم ریزی برنامه رو بدیم انجام بود قرار که کارهایی داشتیم و بودیم هم دور ها بچه با

  خورد زنگ گوشیم

  بود ناشناس شماره

 ： دادم جواب گوشیمو و گرفتم فاصله جمع از

 بله-

 !شاهین+

  هستم خودم-

 پسر؟ خوبه حالت+

  شما؟..  ممنون خیلی-

  میفهمی نکن عجله+

  ببینیم رو تاهم بزاریم قرار یه باهم بهتره

 قرار؟-

  باشه خودمون بین موضوع این مبشه اگه.  اره+

  میکنم پیامک برات رو ادرس

  میبینمت زودی به

 

  کرد قطع و

  بودم کرده تعجب
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  فرستاد برام رو ادرس

  گزاشت؟ قرار باهام چی برای و باشه میتونست کی

  نگفتم موضوع این راجب چیزی اما برگشتم جمع به دوباره

____________________ 

  بود عصر پنج ساعت فردا ی واسه قرار

 کی شخص اون که میکردم فکر این به مدام و بودم شده خیره سرم بالای سقف به متعجب

  باشه میتونست

  میفهمیدم فردا بیخیال

  خوابیدم و گزاشتم هم روی چشمهامو و کردم خاموش ذهنمو

_____________________ 

  شد پیدا خلوت پارک اون توی نفر یه ی کله سرو بالاخره که بود نیم و پنج ساعت

  میزاشت؟ قرار اینجا کی اخه

  بودنش خلوت بخاطر شاید

  میرسید نظر به مشکوک فضا

  دادم تکیه صندلی به و انداختم پام اونیکی روی پامو و کردم پوفی

  شد نزدیک بهم دودی عینک و مشکی شلوار و کت با قدبلندی مرد

  میزد پنج و چهل یا چهل  حدود سنش

  بود مرد همون برابر سه هیکلش که بادیگارد یه هم سرش پشت

  امیری؟ شاهین-
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  هستم خودم گفتم و شدم بلند

  فرهادنصیری.هستم نصیری گفت و جلو اورد دستشو

  خرسندم بسیار بسیار دیدنت از

  نمیارم جا به گفتم و بردم جلو اکراه با دستمو

  میشیم اشنا باهم گفت و فشرد محکم دستمو

  کنارش منم و نشست صندلی روی

  میشناسی؟ رو شهریار：گفت

  اره گفتم و هم توی رفت هام اخم

  چی؟ رو شب خشم باند-

  اره+

  شبم خشم باند ی فرمانده من：گفت و زد لبخندی

 

  شد چهارتا چشمهام

  است تشنه من خون به که باندی بود؟ باند اون رییس بود من کنار الان که اینی یعنی

  بودم نترسیده بگم اگه دروغه

  داشت زیاد ادم و بود پرنفوذی ادم اون

  ببینه منو میخواست چی ی واسه اما

 !اینطوری اونم
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 !حضوری

 بیینمت؟ حضوری خواستم چرا که بیاد پیش سوال واست الان شاید-

  درسته-

  پیچوندی منو باند افراد و بردی سوال زیر خیلی مارو باند تو شاهین ببین+

  کنی فرار تونستی اما بودی ما دستگیر مدت یه

  گزشته ها گزشته هرحال به حالا

  کنیم فکر اینده به بهتره

 چیه؟ حرفها این از منظورتون-

  میشناسم تورو های توانایی من+

  هستی پرقدرتی و دانا ادم که میدونم

  لجباز و شق کله همچنین

 میفرستادم رو زیردستهام اگه چون سراغت میومدم شخصا خودم باید که دارم درخواستی یه ازت

  نمیکردی قبول که میدونم

 درخواستی؟ چه گفتم و کردم ریز چشمهامو

 من بنظر خالیه باند توی جاش و زندانه الان بود ما باند اصلی ی مهره که شهریار که میدونی-

  بیشتره خیلی شهریار از تو های قابلیت

  باشی ما راست دست شهریار بجای و بشی باندمون عضو که میخوام ازت

  میگیری خوبی حقوق



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 773 

 بیام و کنم خیانت خودم گروه به میخوای ازم：گفتم شدمو بلند سرجام از هم توی رفت هام اخم

 شما؟؟؟؟ مضخرررف باند با

  بشینم کرد مجبورم و گزاشت شونم روی دستشو بادیگارده همون

  ببینم کنار بکش گفتم و زدم پس محکم دستشو

  نمیخوام جواب الان تو از من میگیرم نادیده رو احترامیت بی.  شاهین باش اروم：نصیری

  میگیرم تماس باهات دیگه روز سه کنی فکر پیشنهادم به خوب کن سعی

  رفت و شد بلند سرجاش از و

 

  بودم کلافه

  داشتیم جلسه امشب

  اونجا رفتم

  بودن شده رفتارم تغیر ی متوجه همه

  پیشش بمونم که خواست ازم رییس جلسه پایان از بعد

  کردم تعریف براش رو ماجرا تمام بعد ولی رفتم طفره اول چیشده که پرسید و

 یزیچ که اوری شانس ایستادی توروش شدی بلند زود ؟ تو عقلی بی انقدر：گفت عصبی رییس

  میرسیدم حسابتو اگرنه داد فرصت بهت و نگفت بهت

  رییس اما گفتم شدمو خیره بهش متعجب

  بودیم فرصت همین منتظر ما نمیفهمی تو نداریم رییس-

  بیاری بدست اطلاعاتشونو تمامیه میتونی بشی باند اون وارد تواگه
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 .... سراغت اومده شخصا نصیری وقتی تازه

  باشی احمق انقدر نمیکردم فکر

  نشده چیزی که حالاام-

  بیرون میکردم پرتت گروه از اگرنه اوردی شانس+

  پایین انداختم سرمو

  میشدم باند اون عضو باید من میگفت درست رییس

  میخوام معزرت گفتم سمتشو کردم رو

  کردی قبول میگی بهش و میزنی زنگ -

 چشم+

 

  بودم وسایلم کردن جمع حال در

  داد تذکر بهم رو میکردم باید که کارهایی و حرفها اخرین رییس

  شدم راهی زد پیشونیم روی رییس که ای بوسه با و دادم دست میلاد و عماد با

  رفتم قرار محل به و کردم جا به جا ام شونه روی چندبار رو ام کوله

  بود ایستاده بلند قد مرد یه کنارش که رنگی مشکی بلند شاسی ماشین

  دیدم رو

  رفتم سمتش به

 امیری؟ شاهین：گفت مرد همون
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  خودمم-

  شماام شخصی ی راننده من بعد به این از هستم پارسا+ 

  خدمتم در برین خواستین هرجا

  نشستم ماشین عقب صندلی روی و دادم تکون سری

  قرارگاه طرف به روند و شد سوار سریع

  بود منتظرمون که دیدم رو نصیری دور از رسیدیم وقتی

  کنه؟ استقبال ازم میخواست اینجوری که بودم مهم براش انقدر من یعنی بود جالب برام

  هه

  کرد باهام گرمی بش و خوش و اومد سمتم به نصیری شدنم پیاده محض به

  رفتیم بزرگی ساختمان سمت به

  کرد باز برام رو در و داد نشونم رو اتاقی

  بود شیک و بزرگ

 . داد شرح برام رو بود ام وظیفه و میدادم انجام باید که کارهایی تمام برام شخصا اون از بعد

_____________________ 

  یلدا

  میکرد خداحافظی مامان از داشت که شنیدم رو بابا صدای شدم بیدار خواب از زود صبح

  بیرون رفتم اتاق از کردمو جمع سرم بالای موهامو

  بود رفته دیگه بابا
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  کرده دعوت ناهار برای رو مهیاد که گفت مامان خوردم که امو صبحونه

  کنم حمام هم تا اتاقم سمت رفتم دادمو تکون سری

  اومدم که حمام از

  پوشیدم رنگمو مشکی شلوار و  طوسی تونیک سریع

 بستم بالا محکم موهامو کردمو ملیحی ارایش

  رسید گوش به خونه زنگ صدای که بود یک حدودای ساعت

  کرد باز رو در مامان

  شدم خارج اتاق از و انداختم خودم به اینه توی ای دیگه نگاه

  مهیاد سلام-

 

  خوبی عزیزم سلام+ 

  ممنون-

  میچید داشت رو میز مامان

 کنیم؟ صحبت هم با میشه ناهار از بعد：گفتم مهیاد به رو

 . نه که چرا-

  رفتیم اشپزخونه سمت به دو هر و زد صدامون مامان

 .  بود سبزی قورمه ناهار

  کردی چه عالیه مامان وای-
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  عزیزم جونت نوش+

  باشه رفته خودتون به هم یلدا پخت دست امیدوارم：مهیاد

  باشه باش اماده در دم امبولانس بزنید زنگ قبلش حتما ولی همینطوره قطعا：من

 نیست؟ اعتمادی پختت دست به یعنی اوه：مهیاد

  دیگه اتفاقه：وگفتم انداختم بالا ای شونه

_____________________ 

  اتاق توی رفتیم مهیاد با ناهار از بعد

  مهیاد-

  جانم+

  نشستم خونه توی بسکه از شدم خسته...   میدونی-

 ! نرفتم بیمارستان و دانشگاه توی وقته چند میدونی

 خب؟+

   بدم ادامه درسمو میخوام...  اینکه خب-

  نیست مشکلی اینکه+

   بده ادامه

  نمیزاره مخالفه بابا -

 اخه؟ چرا+

 نام خونه توی و کنم محافظت تو از نمیتونم من و نیستی امان در هنوز تو میگه همش چمیدونم-

  دیگه چیزها اینجور از و برات تره
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  میگه راستم خب.اهان-

  نگرانه... پدره

  هست جا همه خطر ؟ بشینم خونه تو عمرم اخر تا باید من یعنی! چی یعنی مهیااااد عه+

  میان خونه از خارج چه باشم اینجا چه سراغم بیان بخوان اونا اگه

  بیشتره امنیتت باشی خونه تو اگه اینجوری خب-

  میتونن سختتر کنن کاری بخوان اگه اوناام

  میکنن کنن کاری بخوان اگه اخرش چی؟ بالاخره+

  میخوای؟ چی من تواز：گفت و کرد پوفی

  شدم نزدیکتر بهش یخورده

 بهم؟ بده اجازه که کنی راضی رو بابا میشه گفتم و گرفتم دستم توی دستشو

 به تو میگه میگیره منو ی یقه میاد بابات بعد چی؟ اومد سرت بلایی نکرده خدای اگه جان یلدا-

  گفتی من

  میدم قول نمیاد سرم بلایی اه+

  که نمیشه-

   مهیااااد+ گفتم ملتمسانه

 میکنم خواهش

  بکنم میتونم چیکار ببینم：گفت و کشید موهاش توی دستی کلافه

 عاااااشقتمممممم ایووول وااای+
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  نداری؟ کاری خانومی دیگه خب گفت و بوسید پیشونیمو

  کن صحبت بابا با امشب همین ها نره یادت فقط نه-

  باشه+

  ممنوووون-

_______________________ 

 نطوریای اونم تازه کنه راضی رو بابا تونسته بدبختی به که گفت و گرفت تماس باهام مهیاد شب

  باشه کنارم جا همه و باشه همراهم بادیگاردهم یه باید میرم هرجا من که

  نبود ای دیگه ی چاره خب ولی بودم معذب اینجوری

 رمت نام ثبت برای رفتم بادیگارده همون و مهیاد با صبح و کردم قبول بود نشینی خونه از بهتر

 جدید

  بخونم درس و دانشگاه برم میتونستم بالاخره که بودم خوشحال خیلی

 بودم مهیاد مدیون اینارو ی همه

 کردم تشکر ازش کلی راه توی

_______________________ 

  مهرداد  

  کنم حبس خونه توی رو یلدا این بیشتر نمیتونستم

 خودمم بود مهیاد طرف از که بادیگارده اون از جدای همین برای نبود مطمعن امنیتش از هنوزم اما

 و نهک ساپورتشون بفهمن بادیگاردش اون یا یلدا حتی اینکه بدون تا گزاشتم هامو بچه از یکی

  باشه مراقبشون
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 خورد زنگ گوشیم

  بود نصیری

  هم توی شد کشیده اخمهام

  موندم ساکت و گزاشتم گوشم دم رو گوشی

  اشنا امسال دوست پارسال. راد جناب سلام به به-

  نصیری جناب سلام علیک+

  بگیری سراغ یه نباید جاشه سر که دوستیمون زدیم بهم کارمونو ما نامرد د-

  خودت از تر کثیف زیردستای اون و تویی نامرد گفتم و غریدم لب زیر از

  داری چیکار بگو زود

  برگردی میخوام ازت که اخریه بار：گفت و شد جدی صداش

  نمیکنم برخورد باهات امیز مسالمت اینجوری بعد ی دفعه

  بکنی؟ غلطی چه میخوای مثلا بعد ی دفعه-

  ببخش اه منو بگم تبریک رو دخترت نامزدی رفت یادم راستی+

  کنم چیکارت میدونم بشی خانوادم و دخترم نزدیک اشغااااال-

 راااااد؟؟؟ جناب میکنید چیکار مثلا اممم+

  دارم باندت اون و تو از مدرک و قرارداد کلی که میدونی-

  بدم پلیس تحویل یکیشونو فقط کافیه

 هوم؟!!  بره لو باندت اطلاعات نمیخوای که تو ببینم
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  نمیکنی رو اینکار تو شوو خفه-

  میبیییینی بد نه اگر بکش خط خانوادمو و من دور+

  میشه؟ چی بدی پلیس به رو اطلاعات اون کردی فکر احمق اخه د-

  گیره خودتم پای

  منه باند و من سر صدقه داری الان که ای سرمایه این تمام میدونی خوب خودتم ضمن در

  دادم بهت چی همه و بالا بردمت شبه یه که همونطوری

  بگیرم ازت رو چیز همه هم شبه یه میتونم

  برندار دور زیاد پس

  نداری خودت از هیچی تو

  شی برنده تو نمیزارم باش مطمعن ببازم من بازی این ته باشه قرار اگه ببین+

  پاایین میکشم ام تو خودم همراه

  بگیر جدی هشدارمو این

 برخوردت طرز این از میشی پشیمون یروز باشه یادت امشبت تهدید هه+

 .  باش جدید اتفاقای منتظر

  بوق

  بوق

 ...... بوق
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  یلدا

  شدم بیدار خواب از زود صبح

  مدت اینهمه از,بعد دانشگاه به رفتن برای داشتم شوق خیلی

  میپوشیدم لباس هولکی هول و میشد دیرم که افتادم اونروزا یاد میشدم که اماده

  کلاس سر برسم استاد از قبل میکردم دعا,فقط و

  هه

  پوشیدم مقنعمو و بالا زدم موهامو

  بیرون رفتم اتاق از و انداختم دوشم روی امو کوله

  بود زود خیلی هنوز هم باز اما خوردم ارامش در صبحانمو

  کنم روی پیاده یخورده و بیرون برم گرفتم تصمیم

 بود علیرضا اسمش که هم بادیگارده اون و داشتم کلاس نیم و هشت من و بود رب و هفت ساعت

  دنبالم بیاد بود قرار هشت ساعت

  گزاشتم گوشم داخل و اوردم در کیفم داخل از هامو هنزفری

  زدن قدم به کردم شروع و

  میگردی چی دنبال به اشکم از پر چشمای تو*

  کردی خودت های هوس دست ی بازیچه منو

  قبلم ادم همون من

  ندیدی که قلبم روی کهنه های زخم همون با قدیمی عشق همون من
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  دیگه که,شدی عوض تو سابق ادم همون من

  نیست یکی دلت حرفاتو

  میگه چیزی یه هرکدوم

  بازی دیوونه اونهمه بود جدا هم از راهمون اول نگاه همون از

  بود اشتباه

  نبودیم اشنا باهم یبارم هم چشم توی

  کرد خودشو کار هرکی

  نمونیم هم کنار تا

  بیقرار من و رفتی تو

  زدم ماتم و رفتی تو

  زدم عالم ی همه به دلو حرفای تو جای

  پنجره کنار اشک با انتظار چشم و رفتی تو

 حنجره توی بغضای و تنهایی و موندم من

 [*انتظار چشم اهنگ ارشاد]

  خورد زنگ گوشیم که بودم خودم افکار درگیر

  بودم نشده ساعت ی متوجه اصلا

  بود علیرضا

 بله؟-
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  منتظرم در دم ساعته رب الان من شما کجایین+ گفت عصبی

  نیستم خونه من-

 کجااااایین؟؟؟ بپرسم میییشه+

  گفتم کردمو بود خیابون اونطرف که تابلویی به نگاهی

  کرد ترمز پام جلوی چنددقیقه از بعد

 رو اینکار چرا و بشم خارج خونه از تنها نباید که کردن غرغر به کرد شروع شدنم سوار محض به

  اینحرفا و کردم

  نداشتم اشو حوصله اصلا

  شدم خیره بیرون به و دادم تکیه ماشین ی شیشه به سرمو

  رسیدیم بالاخره

  شدم پیاده ماشین از

   نشست لبم روی لبخندی ناخوداگاه دانشگاه فضای دیدن با

  اومد دنبالم هم کلاس در دم تا علیرضا

 میکنی؟؟ چیکار اینجا تو دیووونه：گفت و سمتم دوید لاله کلاس به شدنم وارد محض به

 میکنی؟ چیکار اینجا تو -

 باشی؟ بالاتر ترم یه نباید مگه

  گرفتم مرخصی ترم یه بیام نبود حسش دیگه منم دانشگاه نمیومدی که تو بابا نه+

  همیم با پس ایول-
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____________________ 

  شدیم خارج کلاس از کردیمو جمع وسایلمونو سریع لاله با شد تمام که کلاس

  بود منتظرم در دم علیرضا

  کردم معرفی بهش رو لاله و سمتش رفتم

  سرمون پشت اونم و میرفتیم راه جلو لاله و من

  شدیم کافه وارد

 تگف برام بود اومده براش که جدیدش خاستگار از و داد سفارش قهوه لاله و شکلاتی بستنی من

 

  مهرداد

  میشد ظاهر جلوم تهدید عنوان به نشانه یه فرهاد طرف از یه بیرون میرفتم خونه از که هرروز

  مختلف های شیوه به بار هر

  بودم ترسیده

  یلدا برای خودم برای نه

  بشه تباه من های کاری ندونم بخاطر اون زندگی که نمیخواست دلم اصلا

 مدارک و بگم رو چیز همه بهش و رو موضوع این بزارم درمیون,مهیاد با میخاست دلم یطرفی از

  میترسیدم شدنم محاکمه  از هم طرفی از ولی بدم تحویلش رو لعنتی باند اون علیه

 ! جوری؟ چه اما میکردم حل رو موضوع این خودم شده هرجوری باید

  مهیاده با سریعترش هرچه ازدواج یلدا از محافظت برای کار بهترین فعلا    
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  تره راحت منم خیال اونطوری

  ببینه رو شام تدارک گفتم هم یاسمن به و کردم دعوتش امشب ی واسه و مهیاد به زدم زنگ پس

 نکنن شک که بگم مهیاد و یلدا به چطوری بود این فکروذهنم تمام شرکت توی

  میکرد درد خیلی سرم

  بیرون زدم و کردم تعطیل رو شرکت موعد از زودتر و خوردم مسکن

  بود شش ساعت

  خونه رسیدم که

  بود نیومده هنوز یلدا

  نداد جواب گرفتم رو گوشیش

  میلرزیدم همینطور بودمو شده نگران

  علیرضا به زدم زنگ

  برداشت رو لعنتیش گوشی بالاخره چنددقیقه از بعد

 نمیدی جواب گوشیتو چرا تووو کجااایی علیرضااا الو-

  نشدم متوجه اقا شرمنده+

  کجاست؟؟ یلدا-

 بهشون؟ بدم رو گوشی همینجاست+

  اره-

  بابا الو*
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  شدم اروم و کشیدم عمیقی نفس صداش شنیدن با

  بابا؟ دختر اخه نمیدی جواب گوشیتو چرا -

  دارم بر سایلنت روی از دیگه رفت یادم بودم کرده سایلنتش بودم سرکلاس ببخشید اخ+

  خونه بیاین زود عزیزم نداره اشکال-

  میرسیم الان راهیم تو چشم+

_____________________ 

  یلدا

  بودم خسته خیلی خونه رسیدم وقتی

  اتاقم سمت رفتم مستقیم بابا و مامان به دادن سلام از,بعد

  پوشیدم راحتی لباس و اتاق ی گوشه کردم پرت کیفمو

  کردم پرت تختم روی خودمو و

  شد باز اتاقم در بستم چشمهامو همینکه

 بخوابی؟ میخوای مامان یلدا عه：گفت که دوختم چشم مامان به خسته

  ام خسته خیلی مامان اره-

   دیگه نمیره خوابت شب خب برم قربونت+

  دیگه بخوابم بزار نمیکشم دیگه -

  میاد شوهرت الان بزن صورتت تو اب یه پاشو پاشو+ 

 بگیر دوش یه پاشو اصلا نداریم مامان وای- ماماااان وای： وگفتم دوختم چشم مامان به متعجب

  بشی سرحال
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  شدم بلند تختم روی از کلافه

  شد خارج اتاق از و زد بخشی رضایت لبخند مامان

  بیرون اومدم و گرفتم سریعی دوش

  موهام کردن خشک و پوشیدن لباس به کردم شروع حوصله بی

  بود اومده که شنیدم رو مهیاد صدای همونموقع

  شدم بیخیالشون بودن نشده خشک کامل هنوز که موهامو و کردم نچی

  کردم رها ام شونه روی بقیشونو و بالا زدم جلوشونو گیره با

  بیرون رفتم اتاق از و

  شام خوردن از بعد 

   کرد مهیاد منو به نگاهی نیم بابا

  میشناسین همو چندوقته شماها： گفت و کرد مزه مزه چاییشو کمی

  میشه سالی یه تقریبا-

  دارین هم روی کافی شناخت پس خب+

 ...  تقریبا اره خب-

  خودتون زندگی و خونه سر برید و کنید ازدواج بهتره وقتشه دیگه من بنظر：بابا

  شدم شوکه بابا حرف این با

  یهویی؟ انقدر چرا

  میکرد نگاه بابا به متعجب من مثل هم مهیاد
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  میکنین؟ نگاه اونجوری چرا چیه：گفت خونسری نهایت در بابا

 !  نامزدیمون نکشیده هم ماه به هنوز ما اخه زوده؟ یکم نمیکنین فکر بابا：من

 رو هم که وقته خیلی و بودین هم نامزد قبلا هم مدت یه شما تازه است موقع به اتفاقا نه+

  میشناسین

  ؟ چیه تو نظر جان مهیاد

  بود هم توی هام اخم

  است اماده چیزم همه دارم هم شرایطش. ندارم حرفی که من：گفت و کرد فکری مهیاد

  مهیاااااد：گفتم سمتشو برگشتم عصبی

  نیست مشکلی دیگه پس：بابا

  میکنیم برگزار عروسیتونو عقدو مراسم هفته همین توی انشالا

  بودم کرده هنگ

  نیست مهم من نظر چی؟ من پس! دوختن و بریدن خودشون چی؟ یعنی

  بودم کلافه حسابی و بود شده خورد اعصابم

 و تمرف اتاقم سمت به و شدم بلند مبل روی از عصبی و مبل ی دسته روی کوبیدم محکم مشتم با

 نکردم توجهی میزد صدا اسممو که هم بابا به

 

  بود خورد اعصابم

  بودم گرفته ضرب زمین روی پاهام با و نشستم تختم روی
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  کنم چیکار نمیدونستم

 رو همدیگه وقته خیلی مهیاد و من که درسته نمیفهمم رو بابا ی عجله اینهمه دلیل اصلا

 ....  که نمیشه دلیل خب اما میشناسیم

 شدم خیره زمین به و گرفتم سرم دور دستامو

  شد وارد مهیاد سرش پشت و شد زده اتاقم در

  بیرون برو لطفا باشم تنها میخوام：گفتم و کردم اخم

  گفتم چی اصلا نشنید انگار

  نشست کنارم اومد و بست رو اتاق در توجه بی

 !گفتم چی نشنیدی-

  شنیدم+

  بیرون برو پس-

  بزنم حرف باهات میخوام+

 داری؟ من با حرفی چه دیگه زدین بیرون حرفاتونو که شماها-

  مهمه خیلی من برای تو نظر+

  بندازه عقب رو عروسی که کن راضی رو بابا جدا؟؟پس-

  بکنم بابات از رو درخواست این من تا بیاری برام منطقی دلیل یه باید اول ولی باشه+

  کنم ازدواج زودی این به نمیخواد دلم-

  دلیل نشد اینکه+
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 ندارم شرایطشو من اصلا کمه ازدواج ی واسه هنوز من سن-

  مناسبه هم خیلی تو سن+

 ..   که نمیخوام الان من...خواهشا بفهم مهیاد-

 بیاری؟ در بازی بچه میخوای کی تا بفهم تو خواهشا.  کن صبر یلحظه گفت و بدم ادامه نزاشت

  نمیخوام یروز میخوام یروز

  بگیری تصمیم منطقی و عاقلانه بهتر شدی بزرگ دیگه تو یلدا

 بیرون؟؟؟ بری میشه حالا باشه+

  شد خارج اتاق از و داد تکون سری کلافه

______________________ 

  دیگه روز سه ی واسه بود شده عروسی قرار

  دیگه نداشتم مخالفت جرات

  نبودم خوشحال اصلا 

  میشد انجام باید سریع خیلی کارهامون

  داشتن عهده بر رو کارها اینجور و تالار ی اجاره و عقد سفره کارهای حقیقی خانم و مامان

  خرید هم مهیاد و من و

 کردم انتخاب وسواسی هیچ بدون رو عروسم لباس

  خوشگل یا زشته نبود مهم برام

   خریدم رو کردم پرو که عروسی لباس اولین

  ندادم نظری هیچ هم مهیاد لباسهای انتخاب توی
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  بود خودش ی سلیقه به همش و

 .  برم هم دانشگاه نتونستم که داشتیم کار انقدر روز چند این

  دادم انجام رو کارهام خوشحالی و ذوق هیچ بدون

  کنند خوشحال منو میکردن سعی و نمیاوردن خودشون روی به اما  بودن ناراحتیم ی متوجه همه

______________________ 

 

  زدم زل خودم به اینه توی فروغم بی چشمهای با

  میکرد نگاهم داشت امیز تحسین ارایشگر

  شد؟ تمام：گفتم و کردم اونطرفی صورتمو و زدم اینه توی خودم به پوزخندی

  هستی؟ راضی خوشگلم اره：گفت ارایشگره

  ممنونم گفتم و زدم تلخی لبخند

  بود چی ناراحتیم اینهمه دلیل نمیدونم

 ! عقد ی سفره سر بشینم بخوام یهویی انقدر نداشتم امادگیشو اصلا چون شاید

  مهیاد با اونم

  بودم متنفر ازش یروزی که پسری

  داشتم بدی ی دلشوره

  هوف

   انداختم اینه توی خودم به نگاهی نیم
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   من عشق تو شدی خوشگل چه وای گفت و سمتم اومد لاله

   کردم حفظ لبخندمو

  منتظرته داماد گفت و انداخت دوشم روی شنلمو ارایشگر

  رفتم پایین سمت به و شدم خارج سالن از

  بود ایستاده در دم مهیاد

  ایستادم سرجام یلحظه

  بود شده ام متوجه حالا

  کرد نگاهم لبخند با

  برم نمیخواست دلم چرا نمیدونم

  میکرد ام خفه داشت که بود گلوم توی بزرگی بغض

   رفتم پایین هم مونده باقی های پله اروم

  بوسید و گرفت دستمو مهیاد

  بزنم لبخند میکرد اشاره بهم مدام فیلمبردار

   شدم ماشین وارد و زدم تصنعی لبخند

 در دم ازم دوباره باید و بگیره رو فیلم میخواد اول از گفت چون بود ناراضی انگار فیلمبرداره

  ماشین سمت بیایم ارایشگاه

  نداشتم حوصلشو اصلا

  نکردم توجهی هم فیلمبرداره های غرغر به و نشستم ماشین توی و ندادم اهمیتی
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  شد ماشین سوار و کرد راضیش مهیاد

  شدی؟ خوشگل خیلی میدونستی：گفت و کرد بهم نگاهی نیم

  شدم خیره بیرون به و پنجره سمت چرخوندم صورتمو

  افتاد راه و کرد روشن رو ماشین و نگفت چیزی دیگه هم مهیاد

  بگیریم عکس تا گالری رفتیم اول

  بود داده گیر بد عکاسه

  کنین نگاه رو همدیگه احساس با میگفت هی

  کنین بل کنین ال

  بود مخم رو خیلی

  دیگه بریم گفتم و مهیاد سمت کردم رو

  مونده ام دیگه چنتا کن صبر-

  ندارم حوصلشو عه+

  میوفته اتفاق عمرت توی یبار فقطم و عروسیته روز خانوما خانوم：گفت و زد لبخندی

  کنی؟؟؟ خراب بیحوصلگیات این با رو زندگیت روز بهترین میخوای چرا

  دادن تز به کرد شروع دوباره و اومد عکاسه موقع همون

  بریم که داد اجازه و شد بیخیالمون بالاخره

  باغ رسیدیم که بود هفت یا شش حدود ساعت

  بزن لبخند گفت و بازوم به زد اروم در دم مهیاد
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  نشست لبهام روی تصنعی لبخند دوباره

  نشستیم جایگاهمونو سمت رفتیم

  نمیرسید بنظر زیبا بنظرم هیچی لحظه اون توی اما بود خوشگل خیلی عقدم سفره

 رو اونروز های زیبایی و ها شادی نمیزاشت و بود پوشونده چشمهامو جلوی غم از ای پرده چراکه

  ببینم

  بود شده بیشتر ام دلشوره حالا

  خطبه خوندن به کرد شروع اقا حاج و دادن بدستم رو قران که وقتی مخصوصا

  کردم نگاه مهیاد به اینه توی از

  بود مضطرب

  نبود اونجا حواسم اصلا

  نمیگی هیچی چرا گفت دستمو به زد مهیاد که موقعی تا

  دیگه بگو

  بود دادنم بله موقع

  بودم شده هول

  بله گفتم دودلی و استرس با

  میشد دیده وضوح به صدام توی لرزش

  شد خیره بهم لبخند با مهیاد

  کنین امضا بیاین ها بچه گفت و زد صدامون بابا که پایین بودم انداخته سرمو
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  کرد امضا مهیاد اول

  بود من نوبت حالا

  میلرزید دستم توی خودکار

  گرفتمش محکم

   بگه سمت بردم دستمو

  میدادم فشار ورق روی رو خودکار نوک

  اومد شلیک صدای یکدفعه بزنم امضامو خواستم تا

 .... و شد پرت دستم از خودکار که

 

  بود کرده دعوت هم هاش همکار از خیلی بود پلیس مهیاد چون

  میلرزیدم خودم به ازترس و شدم خشک سرجام اندازی تیر شنیدن محض به

  اومد سرهم پشت ام دیگه تیر چندتا صدای

  سمت همون به دوید خودش و نیست چیزی باش اروم گفت و سمتم برگشت مهیاد

  بود شده خیره روش روبه ی صحنه به مضطرب هم بابا

  بود ریخته بهم کاملا عروسی

  بودن شده متفرق مهمونا و

  میریختن سرهم پشت هام اشک ناخوداگاه

  نبود دلیل بی ام دلشوره اونهمه پس
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 گزاشتن هاش شقیقه روی اسلحه و کردن حمله بهش همزمان نفر دو دیدم که بابا سمت برگشتم

  سمت اون به کشیدنش و

 .... بابا：گفتم و زدم ای خفه جیغ

  کنننن فرااارر یلدااا：زد داد بلند اما بابا

  کنننن فراااار

  بودن شده بیشتر هام اشک شدت

  میکردم گریه فقط نمیفهمیدم هیچی

  کنم فرار که میخواست ازم همچنان بابا

  نداشتن حس انگار پاهام اما

  بود حس بی بدنم کل

 افتادم زمین روی و شد خم زانوهام یحظه

  سمتم بیاد که میزد صدا رو مهیاد بابا

  نبود پیداش و بود شده گم جمعیت شلوغی این توی اونم

  میشد دورتر و تر ناواضح میگزشت هرچی بابا صدای

  میزدم زار وجودم تمام با و بودم نشسته زمین روی

  بردن بابامو

  اخه؟ بودن کی اونا

  شد نزدیک بهم که دیدم رو سیاهپوش مرد یه همونموقع
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  بودم ترسیده

  میکشیدم زمین روی خودمو

  نبود من به حواسش هیچکس

  میشد نزدیکتر بهم لحظه هر مرده

  کشید گرفتو دستمو

  بود نمونده بدنم توی مقاومت ی واسه جونی

  فقط میشدم کشیده زمین روی

 .  رفتم هوش از که چیشد نفهمیدم بود شده وارد بهم که ترسی و استرس شدت از

____ 

  مهیاد

  اومد شلیک صدای

  هشتم امام یا

  اومد که صدایی سمت دویدن دوستام ی همه

  حاله چه در وضعیت ببینم و کمکشون میرفتم باید

  یلدا سمت برگشتم

  میلرزید خودش وبه بود ترسیده

  میومد شلیک صدای که سمتی به رفتم و باشه اروم گفتم بهش

  دیدم دور از رو علیرضا
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 اینجا؟ چیشده؟چخبره：گفتم و سمتش دویدم

  سرگرد نمیدونم -

 میکردن؟؟؟ چیکااار تو های بچه پس چی؟ یعنی+

  نمیفهمم اصلا شدیم شوکه ماام اومدن یهویی انقدر-

  اومد اندازی تیر صدای

  کننننن پیداشوووون برو سریع لعنتیاااا： زدم داد

  نبود هیچکسی اما میومد تیر صدای

  کنم اروم مهمونارو میکردم سعی که همینطور

  میگشتم میکردن اندازی تیر داشتن که کساییم دنبال چشم با

  شد تموم ها اندازی تیر صدای چنددقیقه از بعد بالاخره

 کردین؟ پیداشون گفتم و علیرضا به زدم زنگ

  رنگن مشکی سوزوکی دوتا دنبالشونیم سرگرد-

  گرفتن خودشون با گروگان بنظرم

 رووو؟؟؟ کی چییی؟گرووگان؟+

  میبردنشون زور به داشتن که بودن راد اقای و خانم یلدا بنظرم...سرگرد میگم که شرمنده-

 کجاایی؟ توالان.....   وای+

  میکنم تعقیبشون دارم-

  برسونم خودمو تا بگو موقعیتتو سریع نکنی گمشون باش مراقب+
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  سرگرد اطاعت-

 

  بودن برده رو مهرداد و یلدا

  هنوزم نمیشد باورم

  بود اونجا یلدا بار اخرین که سمتی دویدم

  ندیدمش اما

  بودنش ندیده پرسیدم هرکی از

  بودن گرفته گروگان حتما پس

  میکرد درد سرم اونارو؟ چرا اما

 به روندم سرعتم اخرین با و کردم نگاه بود داده علیرضا که ادرسی به و ماشینم سمت دویدم

  جاده همون سمت

  دادم تشخیص رو علیرضا ماشین و رسیدم ساعت رب از کمتر توی

  بودن شده ام متوجه

  دادم تکون سری کنن ساپورتم و باشن مواظب اینکه نشانه به اینه توی از

  جلو زدم من و کشید عقب ماشینشون

  میشدم رد سرعت تمام با ها ماشین بین از

  بودم ماشین همون موازات به دقیقا حالا

  هخودش بود مشخص کاملا سفیدرنگش لباس از...  بودنش بسته که دیدم واضح نا بطور رو یلدا
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  بود اومده جوش به خونم

  جلو زدم ازشون وقتی و کردم چندبرابر سرعتمو

  کردم ترمز روبروشون و زدم دور

  بود سرشون پشت ایناهم علیرضا ماشین

  اندازی تیر به کردن شروع شدنو پیاده ماشین از چندتاشون

  بدم نجات یلدامو و برسونم ماشین اون به خودمو بتونم تا کردم تلاشمو تمام

  ای حرفه همشون و بود زیاد تعدادشون اما

  برسم ماشین به تونستم بالاخره شلیک و تیراندازی چنددقیقه از بعد اخرش

  کردم باز رو ماشین در عجله با سمتشو دویدم

  شدم شوکه یلحظه دیدم روم روبه که ای صحنه با

 ...  نداشت امکان

 !  بودیم سرکار مدت اینهمه یعنی

 !  بود ماکت یه فقط یلداست بودم کرده فرض و بود ماشین توی اونیکه

  لعنتیاااااا زدم داد و ماشین سقف به کوبیدم مشت با

  سرگرد؟ چیشده گفت سمتمو اومد علیرضا

  خوردیم دست رو گفتم کردمو اشاره ماشین داخل به

  بود شده عصبی من مثل هم علیرضا

  بود ماشین توی که همونایی از یکی سمت رفتم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 802 

  میکشید نفس و بود زنده هنوز اما بود شده زخمی

  کجااااااست؟：گفتم و گرفتم یقشو

  اورد بالا خون و کرد سرفه چندتا

  ؟ کجاااااااااان بگوووو بگوووو لعنتی-

  باش اروم سرگرد گفت سمتمو اومد علیرضا

 بعد زدن بهم عروسیمو شب... دزدیدن زنمو باشم؟ اروم چطوور گفتم و زدم پس محکم دستشو

  باشمممممم ارووم میگی

  بزنه حرف نمیتونه زخمیه اون-

  بیمارستان ببریمش باید

 کردم ولش محکم زدموو بلندی فریاد

 

  یلدا

  میکرد درد سرم

  میسوخت دستهام دور شده خشک بدنم میکردم حس

  کردم باز چشمهامو لای اروم

  شدم شوکه

  کجاست دیگه اینجا خدایا

  بود تاریک جا همه
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  ببینم رو چیزی نمیتونستم

  نتونستم که بشم بلند سرجام از خواستم

  بودن شده بسته صندلی به محکم وبدنم دستام

 .  بیارم ذهنم تو رو لحظه اخرین کردم سعی

  خودکار

  شلیک صدای

  بابا ی شقیقه به چسبیده تفنگ لوله

 ...  و سیاهپوش مرد اون

  نمیومد یادم چیزی دیگه

   نمیخواااااام خدایا گفتم و کشیدم بلندی اه شدم دزدیده دوباره اینکه احساس با

  بابا به افتاد یادم

  کجاست؟ الان یعنی

  کردم تکرار جملمو

  بودن شده سرازیر هام گونه روی هام اشک

 کجایی بابایی：گفتم ام گرفته صدای با

  دزدیدن دوباره عروسیش شب دخترتو ببینی که کجایی

  بده نجاتم...  بابا کجاایی

  بدی منوونجات نمیتونی که تو نه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 804 

  اسیری الان خودتم تو

  میترسممم اینجا از من گفتم و زدم هق

 من：گفت و اومد ضعیفش صدای دوباره که شدم اروم شنیدم رو ینفر صدای هام هق هق میان

  پیشتم بابا نترس یلدام اینجام

  بودم بابا دنبال اتاق اون تاریکی توی چشمم با

  بود اینجا اون الان یعنی

  میترسم من بابایی-

  ندارن باتو کاری اونا عزیزم نترس+

 ا؟باب چی برای عروسیم؟ شب اونم دزدیدن رو تو منوو کین؟چرا اینل اصلا-گفتم لرزانم باصدای

  ؟ کردیم چیکار مگه

  نمیدونم منم+

 شهریارن باند همون افراد از میکنم فکر

 ازاد دزو خیلی نیست چیزی.  قشنگم نکن گریه：گفت بابا که بود شده بیشتر ام گریه شدت

  میشیم

  بابا کنن معتاد منو میخواستن ندارن رحم اینا میدونین کجا از+

  میشه درست چیز همه باش اروم-

  میدم قول بهت خب؟

  بزنن بهت ای صدمه نمیزارم

  یلدا دیگه نکن گریه اه    
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  اومد در صدای همونموقع

_______________________ 

  شاهین

 !داشتین کارم رییس：گفتم و فرهاد پیش رفتم

  دارم برات ماموریت یه اره-

 ماموریتی؟ چه+

  بیاری برام و بیاری گیر داره ما از راد که مدارکی ووتمام بری میخوام ازت-

  میدم بهت خوبی پاداش بکنی برام رو اینکار اگه

  مشکله اما نیست ذهن از دور-

  کردیم راحتش برات ما نترس+

 چطوری؟-

  اینجاست راد الان+

 چییییی؟؟؟-

 کجان مدارک اون بکشی زبونش زیر از کافیه فقط+

  نبود چیزی اما کردیم رو و زیر شرکتشو خودمون

  بگیری اعتراف ازش و بری که میخوام تو از حالا

 چی؟؟؟ نکرد اعتراف اما+ 
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  میکنه اعتراف گفت و زد لبخندی

 نکرد؟؟ اگر خب-

  مجبوره+

 چرا؟-

  ماان گروگان دخترش و مهرداد حاضر حال در چون+

 چی؟؟یلدا؟؟-

  اره+

  شدم عصبانی

 افشاهد به رسیدن برای دختر یه از که داره عادت شما باند انگار گفتم و میز روی کوبیدم مشت با

  کنه استفاده

  نیست عادلانه این

 همم جنسیتش. باشی داشته طعمه یه همیشه هدفت به رسیدن برای باشه یادت：گفت و خندید

 نیست

  یلداست ما برای طعمه بهترین  الان

 

  میکنم نابود باندتو کل بکنم کارمو بزارین...  نامردااا نامردا

  اشغاااال

 مهرداد از اعتراف گرفتن برای ولی چیه یلدا به حست نمیدونم：گفت که میکشیدم نفس عصبی

  بدی شکنجه رو یلدا باید
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 شمبک دختر یه رخ به رو زوربازوم نمیکنه قبول وجدانم ولی ندارم اون به حسی هیچ من..  لعنتی+

  بیاد حرف به پدرش تا کنم اذیت اونو و

 توی فهمیدی؟؟؟ بدی گوش من حرف به بااااااید تو و منم ریییس اینجا گفت و شد عصبی فرهاد

  نداااره معنی وجدان ما کار

 درسته؟ کنه اعتراف راد که میخوای تو گفتم و کشیدم عمیق نفس چندتا

  اره-

 میگیرم ازش رو اعتراف من+ 

  خودم روش به اما

  شده حرصی حسابی بود معلوم

 زا بعد کنی پیدا رو مدارک اون تا میدم وقت بهت هفته یک فقط.هفته یک：گفت و میز روی زد

  میشم واردعمل خودم نشدی موفق اگه هفته یک

 فهمییییدیییی؟：زد داد بعد

  فهمیدم اره.... اره+

_______________________ 

  رفتم بودن زندانی که اتاقی سمت به

  کردم باز رو در

  کردم روشن رو برق و

  شدم داخل

 بودن شده متعجب دیدنم با دوشون هر
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  اوردم در چیزی دمی یا شاخ میکردم حس که میکردن نگاهم طوری

  ندارم که دم：گفتم کردمو نگاه خودم به کمی

  نیاوردم در که هم شاخ گفتم و[  زدم سرم به دستمو]

 میکنین؟ نگاهم اینجوری چرا پس

  اومد حرف به راد

 فروختی؟ خودتو زودی همین به هه..شدی فرهاد سگ توام که میبینم：غرید لب زیر و

  اوردم جوش حسابی حرفش این با

 باند همین سگ خودتم رفته یادت...  باش زدنت حرف مراقب：گفتم و گرفتم یقشو سمتشو رفتم

  بودی؟

   نگم چیزی یلدا جلوی یعنی که انداخت بالا ابرو برام

  بود غمگین چشمهاش

  راد بخاطر نه سوخت دلم یلحظه

  یلدا برای

 داشت؟ گناهی چه اون

 عضو اینکه مخصوصا و ایه حرفه خلافکار یه پدرش بفهمه اگه میشه ناراحت باشه هرکی خب

 میشده شکنجه توش یروزی که بوده باندی همون

 

  یلدا سمت برگشتم کردمو ول یقشو

  شدم خیره بهش و
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  مدت این بودم شده دلتنگش چقدر که اوردم یاد به و رفت یادم زمان و مکان یلحظه

 کرد گریه اروم و پایین انداخت سرشو

  بودن شده قرمز چشمهاش

  بودم شده لباسش ی متوجه تازه

  بود پوشیده عروس لباس

 ! بوده عروسیش شب امشب یعنی

  مهیاد حتما هه کی؟ با نمیشد باورم

  نزدیکش رفتم

  کردم نگاه دستشو

  شدم قبل از تر عصبی دستش توی ی حلقه دیدن با

  خانم یلدا مبارک عروسیت-

  کردید کوفتم که ممنون：گفت و بالا اورد سرشو

  بود شده خوشگل چقدر

 ! بشه مهیاد زن امشب بود قرار دختر این یعنی 

  داره حالی چه مهیاد الان بفهمم میتونستم

  کردم خنکی و خوشحالی احساس دلم تو یلحظه

  کنم تشکر فرهاد از حتما باشه یادم

  هه
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  شد سرازیر اش گونه روی و چکید چشمش از اشکی قطره

  رفت صورتش سمت به دستم ناخوداگاه

  نزنم بهش دست که کرد اونطرفی سرشو

  کنار رفتم و زدم پوزخندی

  کشیدم و اوردم رو صندلی

 که میشد باعث میکردم رو اینکار یلدا حضور در اگه اما پرسیدن سوال به کنم شروع خواستم

  بفهمه رو چیز همه

  بکشه زجر این بیشتر نداشتم دوست

  زدم صدا بودیم باهم جا همه و بودیم شده رفیق  باهم حالا که رو پارسا

 بهت که اتاقی اون توی ببر رو خانم کن لطف پارسا داش：گفتم سمتشو کردم رو داخل اومد

  گفتم

  میشه اطاعت گفت و زد لبخندی پارسا

  یلدا سمت اومد و

  ازت میکنم خواهش نه：گفت سمتمو کرد رو یلدا

  باشم بابام پیش بزار

  خدا تورو

  ببرش+

  بهش شد نزدیکتر پارسا

  میکرد التماسم و بود شده بیشتر ریختنش اشک شدت
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  نداشتم رو بیقراریش این طاقت

 طربخا که میفهمید کاش ولی نداره عادت و ترسناکه خیلی براش دیگه حالا تنهایی میدونستم

  میکنم رو اینکار دارم خودش

  کنه ارومش که مهرداد به زدم اشاره

  یلدا برو：گفت بهش مهرداد

  بابا+

 داد اطمینان بهش

  کرد قبول اما بود بیقرار هنوزم یلدا

  کردنش باز به کرد شروع پارسا

   کرد نگاه پدرش به خیسش چشمهای با و شد بلند صندلی روی از

  بوسید اشو گونه

 زدی من به دست：زد داد و کشید عقب خودشو که بگیره بازوشو خواست سمتشو رفت پارسا

  نزززدیا

 مگهههه؟؟؟ کری نزن من به دست میگم بهت：زد داد که بگیره دستشو خواست و خندید پارسا

  بیرون ببرش پارسا کن ولش：من

  کرد راهنماییش و داد تکون سری پارسا

  بپوشه تا بده بهش هم لباس دست یه ضمن در：من

 میشه اطاعت：پارسا

  بودیم تنها اتاق توی حالا
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  مهرداد و من فقط

 خالی سرش زندگیمو چندسال این بدبختی و حسرت تمام ی اندازه  و شم بلند میخواست دلم

  بیاره بالا خون که بزنمش انقدر و کنم

  فعلا بکنم اینکارو نمیتونستم که حیف

  میارم در سرش تلافیشو یروز بالاخره ولی

 

 اینجایی؟ چی برای که میدونی：وگفتم کردم شروع

  بودم شنیده ازت زیادی های تعریف+وگفت داد تحویلم پوزخندی

  یباش فرهاد سگ و بفروشی باند این به گروهتو که باشی اینا از شجاعتر و تر مرد میکردم فکر

 دیدن مانند بود کی شنیدن گفتن راست قدیم از

  داشتم باند این به ورود برای خودمو دلایل من میکنی فکر چی راجبم نیست مهم برام+

  موقوف هم اضافه حرف.  میدی جواب تو و میکنم سوال من اینجا ضمن در

 میخوای؟ چی+ 

  رو مدارک اون-

 !  کردن ات شکنجه چقدر رفت یادت بودی تشنه باند این خون به تو+ 

 میکنی؟ اینکارارو داری چرا

  بده منو جواب نداره ربطی تو به ایناش گفتم-

  موردت در میکردم فکر اشتباه+
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  نبودی میگفتن که اونجوری تو

  شدم عصبانی

 از ویترق و تر گنده کله میکردم فکر میکردم اشتباه تو مورد در منم：گفتم شدمو بلند سرجام از

  بزنن بهم عروسیشو شب و بگیرن گروگان دخترتو بخوان که باشی اینا

 روی از اخرش باشیم قوی هرچقدرم که داریم بزرگ ضعف نقطه یه هردومون تو و من میدونی+

  هامونه خانواده روی حساسیت هم اون و میبینیم اسیب ضعف نقطه همون

  بزن حرف باش زود دیگه بسه+

 مدارکی؟ اون دنبال-

  اره+

  ؟ نگم اگه-

  بگم بهت چیزیو یه بزار ببین+

  بگیرم اعتراف ازت چشمات جلوی دخترت کردن شکنجه با گفت من به فرهاد

  کرد من با شهریاراونموقع که همونکاری یعنی

 تههف این تااخر فقطم میگیرم اعتراف شکنجه بدون ازت که گفتم و خواستم فرصت ازش من ولی

  داده مهلت بهم

 صلاا که بدم انجام کاریو مجبورم اگرنه بگو خودت خواهشا,نکشه زجر دوباره یلدا میخوای اگه پس

  ندارم دوست

  کرد فکر چندلحظه

 از سالم و صحیح دخترمو بعدش گفتم بهت چیزرو همه اگه میدی قول گفت و بالا اورد سرشو

 ؟ نبینه ای صدمه میدی قول بهم ببری؟ بیرون اینجا
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  کنم مراقبت ازش میدم قول بهت اره کنی اعتراف خودت اگه-

  کردم چیکار و بودم کی من نگی بهش هیچوقت اومد سرم بلایی ام اگه که بده قول+

  هم توی رفت هام اخم

  بکشه منو زجر هم یلدا نمیخواستم اما

  اوره درد چقدر خلافکاره یه پدرت اینکه فهمیدن میدونستم

 زد تهمت بهش رومه روبه الان که ادمی همین زدن تهمت بهش نبود خلافکار من پدر البته

   میکردم کنترل خودمو داشتم خیلی خداشاهده

  یلدا بخاطر تو ارامش بخاطر نه البته میدم قول خب خیلی+

 بکشه درد این بیشتر که ندارم دوست اصلا چون

 

  بده فرصت بهم دوروز خب خیلی：مهرداد

  دارم فرصت هفته این تااخر من باشه یادت ولی باشه-

  داد تکون سری

  بیرون رفتم اتاق از

  دیدم رو پارسا دور از

 بردیش؟ اتاق کدوم گفتم سمتشو دویدم

  دیگه گفتی که اتاقی همون-

 دادی؟ بهش لباس+
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  اره-

  فعلا گرم دمت+

  کردم باز رو در و اتاق همون سمت رفتم

  بود داده قرار پاهاش روی سرشو و بود کرده کز ی گوشه

  بستم رو در و کردم روشن رو برق

  شدم نزدیکش

  بالا اورد رو سرش

  بودن قرمز قرمز چشمهاش

  داد قرار پاهاش روی رو سرش دوباره من دیدن با

 خوبی؟：گفتم و نشستم کنارش

 باشم؟ خوب میاد بهم گفت و بالا اورد سرشو

 . متاسفم-

 !متاسفی؟ میگی بعد زدی بهم عروسیمو همین؟متاسفی؟شب+

 .... سراغم نمیای دیگه گفتی بار اخرین

  فهمیدم تازه اینجا اوردن شمارو که نمیدونستم من-

 چیکار بابا کردم چیکار مگه... اوردن منو باز چرا.میترسم ازاینجا：گفت و کرد پاک اشکهاشو

 مگه؟ کرده

  بیارن سرتون بلایی نمیزارم نترس.نکن فکر چیزاش این به：شدموگفتم نزدیکترش



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 816 

 کنم؟ اعتماد بهت داری انتظار...هموناایی از یکی توخودتم الان+

 . نیاد سرتون بلایی میدم قول.کن اعتماد بهم-

 میدی؟ بهم رو قول این چرا+

 .  بیوفته براتون اتفاقی ندارم دوست چون-

 اینجاییم؟؟ بابا و من چی برای نگفتی+

  نگفتن هم من به!نمیدونم-

  چراااا اخه+ گفت و دوباره گریه زیر زد

 میدم قول میشه تموم زود خیلی چیز همه یلدا باش اروم-

  توروخدا بابا پیش ببرم+ 

  نمیتونم.   نمیشه-

  میترسم تنهایی اینجا من چرا؟+

  باشین هم از جدا باید شماها چون-

  میزنم سر بهت خودم تونستم ام اگه باشه پیشت میزارم رو پارسا نترس

  میاد بدم پسره اون از+

  چرا؟-

  پایین انداخت سرشو و نگفت چیزی

  بزنم سر بهت خودم میکنم سعی خب خیلی-

  باشم بابام پیش میخوام+
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  دیگه نگو نمیشه یلدا که گفتم-

 کنی؟ ازدواج مهیاد با میخواستی امشب پرسیدم که نگفت چیزی

 . داد تکون سرشو اروم

 بابات؟ اجبار به یا داشتی دوستش واقعا یعنی-

  دوتا این بین چیزی یه+

 چی؟ یعنی-

  نکردم بابا نظر با مخالفتی اینبار.  خودم حس هم بابام اجبار هم یعنی+

  داری؟ دوستش یعنی پس-

  نگفت چیزی

  دیگه رضاست علامت سکوت

 شدم خیره روم به رو به و هم توی رفت هام اخم ناخوداگاه

  شدم بلند سرجام از و کردم پوفی

  ؟ بزاری روشن رو برق کنم خواهش میشه/گفت که بیرون برم خواستم

 .  شدم خارج اتاق از و کردم قبول

 

  یلدا

  بودم شده شوکه کاملا شاهین دیدن با

  میکردم خوشحالی احساس بود اینکه از اما
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 !  نه یا دارم دوستش هنوزم!  چرا نمیدونم

  باشم داشته دوستش نباید من نه ولی

  بشیم شوهر و زن اون و من بود قرار امشب منه نامزد مهیاد

  میومد بدم اینجا از

  برام گزاشت روشن رو برق حداقل که بودم خوشحال

  نبینیم ای صدمه هیچکدوممون که میده قول میگفت چرا نمیدونم

  نداشت دوست واقعا شاید

  بود ذهنم توی سوال کلی بازم

  میداد ازارم بدجور که

  میکرد درد شدت به سرم و بودم خسته خیلی

  میسوختن گریه زور از چشمهام

  بخوابم ببندمو چشمهامو کردم سعی

 .  برد خوابم دقیقه چندین از بعد بالاخره

______________________ 

  مهیاد

 نرفت خوابم صبح تا

  دزدیدن رو یلدا و مهرداد دوباره چی ی واسه ؟!کجان الان یعنی

  نمیوردم در سر اصلا
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 ....  بزنن بهم عروسیمو شب باید چی برای نمیفهمیدم

 درد شدت به سرم و نمیداد کفاف هیچکدوم اما بودم خورده بخش ارام و مسکن تا ده تاحالا

  میکرد

  میبودیم هم پیش یلدا منو باید امشب

       خدا؟ شد اینجوری چرا

  بود صبح هفت ساعت

  بیخوابی از بودن شده قرمز چشمهام

  اداره رفتم و پوشیدم لباسامو سریع

  بگم براش رو دیشب جزییات تمام خواست ازم سرهنگ

 بوده؟ باند یه طرف از بنظرت+

  بودن دیده نزدیک از رو افرادشون از یکی ها بچه بود شب خشم باند مطمعنم-

  بوده بازوش روی شب خشم ارم

 ! باشه بوده ما کردن منحرف برای شایدم+

 . شاید نمیدونم-

  بگیریم نظر در رو جوانب تمام باید هرحال به+

  کنی چیکار باید که میدونی خودت

  باشی موفق امیدوارم

  سرهنگ ممنونم-
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  بیرون اومدم اتاقش از

 هاینک و کار چگونگی ی درباره بحث به کردیم شروع و گزاشتم جلسه گروه اصلی های بچه با و

  بدیم انجام رو کاری چه هرکدوممون

______________________ 

 

  شاهین

  بود دوم روز امروز

  مهرداد اتاق سمت رفتم

 .  منتظرم گفتم و روش به رو نشستم

  بیرون؟ بریم اینجا از سالم دادم رو مدارک اون من اگه که معلوم کجا از-

  کردم فکر کمی

  میدادیم بهش اطمینان یه باید میگفت درست

 میخوای؟ چی+

  شدم بزرگ باند بااین خودم من-

  حفظم از هاشونو ترفند تمام

 ی برگه صدتا داشتن با حتی مدارک این ی همه گرفتن بعد اخرش منم سرنوشت که میدونم

  نیست مرگ جز چیزی  هم اطمینان

  میخوام قولی یه ازت قبلش ولی میگم رو مدارک اون جای

  . بشه دچار من سرنوشت به اونم نزاری و بدی نجاتش رو یلدا اومد بلایی من سر اگه که بده قول
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  نابودیه کارها این ته میدونستی که تو+ 

 کردی؟؟ رو اینکار چرا

 شدی؟ باند این عضو چی برای چیه اینکارا ته میدونی که خودت- 

  داره فرق تو با من وضعیت+

 باند این از بده نجات خودتو-

 ...  بشه تمام باهات کارشون کافیه نمیکنن رحم هیچی و هیچکس به اینجا

 .  دارم خودمو دلایل اینجام اگه الانم میدونم اینارو ی همه خودم+

  نگفت چیزی و پایین انداخت سرشو

  بکشنت نمیزارم-

 بگیره رو باند اون جلوی نمیتونه هیچکس：گفت و خندید

  بیاد بلایی تو سر نباید.دادم قول من-

 کی؟ به+

 میبرم بیرون اینجا از زنده تورو من مهرداد-

  دارم کار باهات چون

  باهات بکنن کاری اونا نمیزارم باش مطمعن

 داری؟ چیکار من با تو+

 دخترت؟ سمت اومدم چرا که نشد سوال برات هیچوقت-

 بود سوال برام همیشه+
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 بدونی؟ جوابشو میخوای-

  اره+

  کردم باز دستهاشو و دادم بدستش رو خودکاری و برگه

 ور جزییات و ها برگه اون مکانهای تمام میام فردا：گفتم همزمان بیرون میرفتم داشتم که اتاق از

  نره یادت اینچیزات چمیدونم و گاوصندوق رمز اسم مینویسی

 یلدا؟ سمت اومدی چرا بگی نمیخوای+

  میدم رو سوالت جواب گرفتم رو برگه که فردا-

 .  بستم رو اتاق در و

  یلدا اتاق به خورد چشمم که میرفتم راهرو از داشتم

  اتاقش سمت به کردم کج راهمو و زدم لبخندی

  کردم باز رو در

  بود نشسته اتاق ی گوشه هنوزم

  بود جلوش غذاش بشقاب و

  نشستم کنارش و داخل رفتم

  سلام-

  داد تکون سرشو فقط

 نخوردی؟ غذاتو چرا-

  نداد جوابی بازم
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  بزنی؟ حرفی نمیخوای گفتم و بالا اوردم سرشو گرفتمو چونشو

 . چکید اش گونه روی چشمهاش از اشک قطره یه. بست چشمهاشو

 . زود خیلی. میشه درست چیز همه گفتم منکه میکنی؟ گریه چی برای اخه. بابا ای-

 . باش مطمعن

  چطوری اخه+

 . باش نداشته کار اونش به تو-

  بیوفته؟ اتفاقا این باید من برای چرا بشه؟ اینطوری باید چی برای+

  خدا؟ اخه چرا

 بیوفته؟ بدتری اتفاقای میتونست که کن فکر این به. نیوفتاده اتفاقی هیچ. هیس-

 ...  اینکه زدن؟بدتر بهم عروسیمو شب بدترازاینکه این؟ از تر بد+

 . . یا بکشن چشمهات جلوی رو پدرت درجا همونجا اینکه مثلا.  اره：گفتم و بده ادامه نزاشتم

  اوره عذاب فکرشم نگو میکنم خواهش نگو نه.. نه+

  چرا چرا نگو هی و نکن گریه دیگه پس خب خیلی-

  بخور غذاتو خوب دختر یه مثل بشین

   ندارم میل+

 . نداریم نمیخورم و نمیخوام و ندارم میل گفتم و دادم تکون سری کلافه

  بردم دهنش نزدیک و کردم پر رو قاشقش

  حلقت تو میکنمش خودم اگرنه بخور-
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  خوردن به کرد شروع و گرفت دستم از رو قاشق

  دستش داخل ی حلقه به افتاد نگاهم

  هم توی رفت اخمهام ناخوداگاه

  شده؟ چیزی：گفت و کرد بهم نگاهی شد تموم که غذاش

 کنی؟ ازدواج مهیاد با واقعا میخوای رفتی اینجا از-

  کنم ازدواج اون با باید برم که ازاینجا منه نامزد اون اره خب+

 .میکنی بیجا تو-گفتم عصبی

  شد درشت چشمهاش

  کرد نگاهم تعجب با و

  نداری؟ کار برم من هیچی هوف.... یعنی چیزه امم-

 داد تکون نفی علامت به متعجب سرشو

 رفتم بیرون شدمو بلند بودم داده که سوتی از کلافه

 

  چیه رفتارهام این دلیل نمیفهمیدم

 ینوا فقط گزاشت میشه چی اسمشو نمیدونم که کردم پیدا جدیدی حس یه یلدا ی دوباره دیدن با

  باشم سابق مثل نمیتونم بعد به این از که میدونم

  کنه ازدواج مهیاد با اون که نمیزارم

 ..............  من با بایدفقط یلدا
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  بستم چشمهامو

  کنم کامل ذهنمم توی حتی جملمو نمیتونستم

  داره رو یلدا لیاقت واقعا مهیاد شاید

 ی فرشته و دادن نجات مهیاد از و بوده دردکشیدن و سختی فقط بودن من با از خاطراتش یلدا

 !مهربان

 .  کنه انتخاب اش اینده زندگی برای رو مهیاد اگه داره حق اون

 .. ولی

  دارم؟ دوست رو یلدا من

 ! چندم چند خودم با اینروزا نمیفهمم اصلا...نمیدونم

  بگیره ازم سایه مثل هم رو یلدا لعنتی مهیاد اون نمیزارم که میدونم اینو فقط

  کنم پنهان ازش نمیخوام عشقمو

  نه یا گزاشت عشق میشه اسمشو نمیدونم

  بره دستم از راحت خیلی که بزارم  سایه مثل هم یلدا نباید....ولی

  چطوری؟ اما

 ؟کردی چخبر؟چیکارا تو؟ چطوری：گفت امو شونه رو زد پارسا که بود خودم افکارپریشان درگیر

  رو مدارک جای بگه بهم فردا قرارشد... ها؟هیچی+

 .نخودسیاه دنبال نفرستتمون-

  بده بهمون دقیق و کامل اطلاعات باید که میدونه خودش اون بابا نه+
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  باشیم موفق امیدوارم اوهوم-

_______________________ 

  شدم بیدار خواب از که صبح

  مهرداد سراغ برم که شدم اماده و پوشیدم لباسهامو بلافاصله

 .  شدم راهی و زدم ای تیره تیپ همیشه مثل

  دیدم رو پارسا که بودم راهرو توی

  مهرداد؟ سراغ میری داری：گفت سمتمو دوید

  اره-

 که؟ متوجهی داریم وقت روز سه فقط شاهین+

  میدونم اره اره-

  مهرداد اتاق به رسیدم

  داخل رفتم و کردم باز رو در

  نوشتی؟+

 ! نیست مرگ جز چیزی سرنوشتم ندم چه بدم رو مدارک این چه من：گفت و بالا اورد سرشو

  نمیگزره ازش راحت همینطوری شب خشم باند بودم مطمعن.  میگفت درستم

  دادم؟ یلدا به رو قول اون اونروز چرا پس

  بیخیالش عه... یلدا

  دادی نجات رو یلدا جون حداقل اونطوری：گفتم و مهرداد سمت کردم رو
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  میکشن باهم رو یلدا و من اونا+

  هباش داشته وجود مدارک اگه باشن داشته یلدا با کاری نمیکنم فکر توعه با مشکلشون اونا -

 ....  اگه اما+

  کجان؟ مدارک اون بگو فقط تو برسونن اسیبی بهش نمیزارم-

______________________ 

  مهرداد

  نداشتم شاهین به کردن اعتماد جز ای چاره

  بسپرم اون به رو یلدا و بدم رو ادرس مجبورربودم

  گرفتم سمتش به رو برگه

  گرفت رو برگه و زد کجی لبخند

 ی خانواده سمت اومدی چرا و هستی کی بگی نمیخوای：گفتم که میشد خارج اتاق از داشت

  من؟

 .  امیری علی سرگرد پسر امیری شاهین من：گفت کنه نگاهم اینکه بدون

  شد خارج اتاق از هم بعد

  زد خشکم سرجام علی اسم شنیدن با

 ...واقعا یعنی...  شاهین...  اون...  نداشت امکان

  نمیشه باورم نه نه

  باشه درست نمیتونه این

 ......  شاهین
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  میشه؟ مگه نمیفهممم خدایا

 علی جسور و شیرین پسرکوچولوی همون میتونه شاهین که نبردم پی این به خودم اولش از چرا

  باشه

   ایستاد خودش پاهای روی سالگیش ده از که ای پسربچه همون

 چشمش جلوی رو پدرش شدن اعدام بعد و گفت گوشش در چیزی علی دار ی چوبه پای یادمه

  دید

   نمیره یادم خودم روی رو اش گزنده و تیز نگاه اون هیچوقت

  ترسیدم واقعا ساله ده ی بچه همون از اونموقع که کرد نگاهم کینه و نفرت با اونقدر

 ...یلدا و من سمت اومد چرا میفهمم حالا...     شاهین

   انتقام برای 

  داشتم شاهین با حرف کلی

 بدم رو پاسخشون میتونم من فقط که جوابیه بی سوالهای از پر اونم ذهن توی مطمعنم

 

  نیستم زنده بیشتر چندروز که میدونستم کنم صحبت باهاش مرگم از قبل میخواست دلم

  کنم نگاه چشمهاش توی نمیشه روم  اما ببینم یلدامو داشتم دوست

  کرده تکیه بهش که افتاده سمتی همون از اون بفهمه ندارم دوست

 ایلد به بلا و اسیب هزاران باعث که بوده ای خورده ترک گاه تکیه چه پدرش که بدونه نمیخوام

  باشه واقعی گاه تکیه یه واقعا براش نتونسته هیچوقت و شده

  یلدام ی شرمنده من
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______________________ 

  شاهین

  میدیدم رو یلدا باید مدارک اون دنبال به رفتن از قبل

  شدم داخل و اتاقش  سمت رفتم

  بود خواب

 ：گفتم و کنارش نشستم

   ماموریت میرم دارم بازم

  بزنم سر بهت نتونم چندروز تا ممکنه و

  باش خودت مراقب حسابی

 

  ولی نه یا میمونم زنده ماموریت این توی نمیدونم 

  بدونی باید که بگم بهت رو چیزایی یه مرگم از قبل دارم دوست بمیرم قراره اگه

  نگفتم بهش هیچوقت اما بود من عشق سایه

  کنم بیان احساساتمو نمیتونستم چون

 قلبیمو احساسات بهش چرا که شدم پشیمون وبعد دادم دستش از زود خیلی همینم ی واسه

  بودم نگفته

  گرفت ازم رو سایه مهیاد

  بگیره ازم توروهم نمیزارم

  بزارم دلم به دوباره رو چیزی حسرت اینبار نمیخوام....   میدونی
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  باشم روراست خودم با میخوام

 ... خودم خود خود. باشم خودم اینبار میخوام

  میکردم حس کنارم رو نبودنت واقعا نبودی که مدت این ولی نگفتم بهت هیچموقع

 و شدی قلبم وارد ناخوداگاه تو اما کردم انتخابت هدفم به رسیدن برای اگاهانه من رو تو یلدا

 .  بچشم رو عشق طعم چندسال بعد دوباره  گزاشتی

  شدم عاشقت حالا و کردم اذیتت که ببخشید

  باشی کسی مال من غیر به ندارم دوست که ببخشید

 ....   که ببخشید

 .  نزن خواب به خودتو الکی بیداری میدونم منکه اخه بشی؟ بیدار تو نمیخوای عه

  کرد نگاهم مبهم و متعجب و کرد باز چشمهاشو همونموقع

   دیگه نیستم که سنگ از..  دارم احساس... ادمم یه منم خب....  خب.  نکن نگاهم اونطوری-

  نشست و شد بلند سرجاش از

  بشی؟ من مال میشه یلدا-

 یگهد چیز نه دروغه نه اینبار.  کن باور دارم دوستت：گفتم که بود شده قبل از تر متعجب اینبار

  ای

  برم دستت از نمیخوام دیگه فقط

 ......شاهین+کرد زمزمه اروم

 .  جانم-

  نمیشه باورم خودتی؟ واقعا تو+
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  بودیم؟ ندیده اینجوری حالا تا-گفتم و زدم لبخندی

 

  ~یلدا~

 

 از دم و نشسته روم به رو مظلومانه انقدر حالا که ترسناکه و مغرور شاهین همون این نمیشد باورم

  میزنه عشق

 . برسه روزی همچین یه نمیکردم فکرشم هیچوقت

  بودم خوشحال خیلی

  بود پیوسته واقعیت به حالا که بود محال ارزوی یه برام شاهین دهن از اونم کلمات این شنیدن

  میترسیدم اما

  باشه زدنم گول برای همش بازم.. بزاره تنهام بازم که میترسیدم

  بشکنه دلمو دوباره و بره که میترسیدم

  گرفت غم رنگ ام چهره و افتادم گذشته یاد دوباره فکر این با

  کرده؟ ناراحتت چیزی یلدا：گفت چون فهمید اینو هم شاهین

  هباش بازی یه فقط بازم که میترسم...بزاری تنهام و بری بازم که میترسم... میترسم شاهین-

  نزارم تنهات هیچوقت میدم قول... نیست+

  نزارم تنهات و نکنم ولت هیچوقت دیگه میدم قول برگشتم سالم اگه میرم که ماموریتی این

 ؟ ببینی اسیب ممکنه یعنی گفتم و کردم نگاهش ترس با
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  کنم خارج اینجا از تورو باید من.  ببینم اسیبی نمیزارم+

  چی؟ بابا پس-

  میبریمش اینجا از اونم گفت و کرد مکث کمی

  کنم چیکار باید خوشحالی از نمیدونستم

  نشست لبم روی بزرگی لبخند خود به خود

  بود شده شیرین خیلی اینطوری شاهین

  نداشت سابق شاهین اون با همخونی اصلا

  بود جذابتر اینطوری چقدر

  ماموریتش از برگرده سالم اقات کن دعا برم باید دیگه من خانما خانم خب گفت و زد لبخند اونم

   چشم： گفتم و خندیدم

  بلا بی-

  نداری؟ کاری خب گفت و شد بلند جاش سر از

  شدم بلند باهاش همراه

 <باش خودت> همیشه شاهین：گفتم و گرفتم دستهاشو

 

   خودمم همیشه تو کنار بعد به این از گفت و داد فشار دستمو,پاشید روم به لبخندی

  ام حلقه به خورد دستش

 . موند ثابت دستم روی و شد جمع لبخندش
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  . منی مال فقط بعد به این از：گفت و اورد در دستم از رو حلقه خودش که پایین انداختم سرمو

  مهیاد؟ اما-

  بشنوم اسمشو نمیخوام هییس+

 بدم؟ باید چی اونو جواب-

  میگه دلت که چیزی همون+

  ببینی رو مهیاد نیست قرار هم بعد به این از درضمن

  دیگه برم

 باش خودت مواظب-

  شد خارج اتاق از و زد برام چشمکی

  اشتباه یا بود درست میکردم که کاری نمیدونستم

 شاهین سمت اوردم روی دوباره من اما کرد من ی واسه کاری همه اون بود مهیاد حق در ظلم این

  شد برام دردسر کلی باعث که

  بکشم دست شاهین از که نمیده رضا قلبم ولی کنم ازدواج,مهیاد با باید میگه مغزم

  دارم دوست رو شاهین من

  نکنم فکر بهش که نبود هم روز یک حتی

 .بیاد کنار موضوع بااین و کنه درکم مهیاد امیدوارم

 و داشتم بهش که بود دینی احساس بخاطر فقط کردم قبولش اگه که میدونه خودشم اون

 . بابا اجبار همچنین

  ببینم بابامو بزاره که میخواستم ازش شاهین رفتن قبل کاش شده تنگ براش دلم... بابا
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  کرد دورم مدت این بابام از که کنم دعوا باهاش اینم بخاطر راستی باید

  گرفت ام خنده خودمم فکر این با

  نشستم و دادم تکیه دیوار به

 . بود عمرم روز بهترین امروز که کردم فکر این به و

______________________ 

  شاهین

  بریم که شدیم اماده باهم و شدم پارسا همراه

 شدیم راهی فرهاد به دادن خبر از بعد

  خوندم رو ادرس

 .بود لواسون در باغی

 . رسیدیم

  بود ما مدنظر باغ همون که ظاهرا

  کرد باز من برای رو در و اونطرف پرید دیوار از پارسا

  بود کشیده کروکی رو بعد به اینجا از

  بود کرده دفن رو مدارک خاک زیر تنومندی درخت کنار باغ اخرای ظاهرا

  رفتیم سمت اون به

  دیدیم رو درخت

  نشد پیدا چیزی اما کردیم خالی رو درخت دورتادور خاک کندن به کردیم شروع سریع
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_______________________ 

  مهیاد

  کنم پیدا سرنخی و سند یا مدرکی یه بلکه تا کردم رو و زیر رو عمو شرکت کل

  نبود که نبود گشتم هرچی

  بودم کرده صحبت یاسمن با کلی

  بگه نمیخواد اما میدونه رو چیزی بودم مطمعن

 شوهرتون حالا!خطره در شوهرتون کنین قبول نمیخواین چرااا خانم یاسمن：زدم فریاد عصبانی

 نیست؟؟؟؟ مهم براتون اون چی؟ یلدا هیچی

 ..سکوت...سکوت...سکوت بازم

  میکرد اذیتم داشت و بود مخم روی بدجور سکوتش

  شماااااااااام با+

 رو کاریش مسایل مهرداد میدونم؟ چیزی من میکنی فکر چرا گفت اخم با و بالا اورد سرشو

  نمیزاشت درمیون من با هیچوقت

 چیزی اگه باشه یادتون ولی چیزی نمیدونین شما قبول باشه.خب خیلی：گفتم عصبی

 اونوقته.. مارو نه بدونین مقصر خودتونو باید اومد یلدا سر بلایی اگه ، نگفتین ما به و میدونستین

  نداره ای فایده هیچ دیگه پشیمونی که

  برین میتونین ندارم سوالی دیگه من

  میومد خودش به داشت میکنم فکر حرفهام این با

  شد بلند سرجاش از شک حالت با و برداشت رو کیفش
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  رفت خروجی در سمت به

 .  رسید گوشم به صداش که رفتم خودم میز سمت به و کشیدم موهام توی دستی کلافه

  نیست باخبر اون از هیچکس که داره لواسون توی باغ یه مهرداد که میدونم فقط+

  میدونیم رو موضوع این اون و من فقط

 خب؟：گفتم سمتشو برگشتم

 . باشه کرده نگهداری اونجا هم مهم مدارک سری یه میکنم فکر...  اینکه خب-

  دزدیدن؟ رو یلدا و مهرداد چی برای چین؟اصلا مدارک اون میدونین+

 نگفت وچیزی پایین انداخت سرشو

  میدونین چیزی اگه بگین توروخدا. خانم یاسمن میکنم خواهش+

  باشن سالم اونا میخوام فقط من کنین باور

 ...  حداقل یلدا بخاطر

  بود ریخته بهمم خیلی بودنش دودل این

  داشته وجود جدی مشکل یه واقعا انگار

 ....  و گفتن به کرد شروع بعد اما بود ساکت چنددقیقه

                  ________ 

  رفتیم باغ همون سمت به و کردم اماده نیروهارو

 میشه پیدا اینجاهم اشون کله سرو پس بگه بهشون که میکنن مجبور رو مهرداد اونا مطمعنا

  بالاخره

  کندن به کردیم شروع و بودیم گفته یاسمن که جایی سمت رفتیم
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  بود گفته یاسمن که بود همونی درسته کردیم پیدا رو رنگی مشکی بزرگ ساک

  باشین زود گفتم و ها بچه به کردم اشاره

  اینجارو پرکنین

  اومد پا صدای همونموقع

  شدیم پنهان دید از و کردیم جایگیری سریع

  بودن نفر دو

  پس میومدیم بر پسشون از

  سمت این به رسیدن

  بیارم در شاخ بود نزدیک تقریبا دیدم که چیزی با

  میکرد؟ چیکار اینجا شاهین خدایا

 چیه؟ ماجرا این وسط اون نقش نداره؟ امکان

 میکشید سوت داشت مخم

 

  شاهین

  کردم اطراف به نگاهی

  اومد مشکوک بنظرم فضا

  پارسا به زدم

  بود کرده شک من مثل اونم
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  دویدن به کردیم شروع دو هر رسیدم که سه به و شمارش به کردم شروع اروم

  سرمونن پشت چندنفر که کردم احساس

 .  ایییست：زد داد یکیشون

  بود اشنا صداش چقدر

  میدویدیم فقط پارسا و من اما داد ایست فرمان بازم

  میکنم شلیییک نه اگر بایستین-

  ایستادم سرجام یلحظه بود مهیاد صدای,  صدا این نه

 دست ازش همینطوری نمیتونستم که سراغم بود اومده ازش همیشگیم نفرت احساس همون بازم

  بکشم

  بدو شاهین زد داد پارسا

  میام منم برو تو-

  خیلیه تعدادشون شدی دیووونه مگه+

  بروووو گفتم-

  بدی نجااات جونتو باید الان...  زیاده هرکاری برای وقت شاهیین+

  نگییییر تصمیم احساسی

  میگفت درست

  بودن شده نزدیکمون تقریبا

  بود سرم توی که پارسا فریاد بازم
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 میاد بوجود برام قطعا بهتری موقعیت

  یلدا بخاطر حداقل برم اینجا از سالم باید فعلا

 ازش راحت اینجوری بعدی ی دفعه که خوردم قسم دلم توی و دویدن کردم شروع دوباره پس

 . نگذرم

  اندازی تیر به کردن شروع     

  کرد روشن رو ماشین پارسا و شدیم ماشین سوار

 داد گاز شدن روشن محض به و

  میکردن اندازی تیر ماشینمون سمت به

  باش مراقب گفت پارسا که کردم شلیک ی اماده تفنگمو

  خب خیلی-

 هنشون به کردم شروع و کردم بیرون ماشین از امو تنه نیم کشیدم پایین رو ماشین ی شیشه 

  شلیک و گیری

  نداشت دست رو گیریم نشونه

  نکرد اصابت باهام که شد شلیک سمتم به تیر چندتا  

 متوقف موجب و کرد سوراخ هاشونو ماشین های لاستیک و خورد هدف به دقیقا هم دومم تیر

  شد ها ماشین شدن

 تعقیبمون هیچکس دیگه حالا و کردم پنجر تیرهام با رو بودن دنبالمون که ماشینی تا سه هر

  نکرد

  گرررم دمت پسر بهترینییی تو زد داد پارسا
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  بشینم صندلی روی دوباره خواستم بخشی رضایت لبخند با

  یدکش تیر دستم و شد شلیک سمتم به تیری میکردم ماشین وارد داشتم امو تنه نیم همینکه

  چیشدی یاخدا：گفت پارسا که کشیدم ای خفه فریاد

  دادم بالا رو شیشه و کشیدم داخل خودمو سریع

  میزد فواره دستم از خون

  میدادم فشار روش محکم دستمو

  میشدن ساییده هم روی درد از دندونام

  ؟ اونو زد کی لعنتیا خوردی تیر واای：پارسا

  بیمارستان بریم باید شدیده خونریزیت

 اندب و مسکن داروخونه برو نیست لازم：گفتم سختی به و کردم اخمی بیمارستان اسم بااومدن

  بگیر

  دستته تو تیر دیوانه که نمیشه-

  برووو گفتممممم که همین+

  ماشین سمت اومد سریع و داشت نگه داروخونه یه روی روبه

  بستش محکم و پیچید دستم دور رو باند

  بشه کاسته دردش از بلکه خوردم باهم قوی مسکن دوتا

  قرارگاه به رسیدیم

  شدیم رو روبه فرهاد خندان ی چهره با ورودمون محض به
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  بدیم؟ چی اینو جواب اوف：پارسا

  دادم تکون سری

  شدیم پیاده که ازماشین بهشون رسیدیم وقتی

 که فهمید پارسا ناراحت و عصبی ی قیافه و درد روی از من ی پریده رنگ ی چهره دیدن با فرهاد

  قراره چه از قضیه

  افتاده؟ اتفاقی خبرره؟چه چه اینجا：گفت و کرد اخم

  بود تله میکنم فکر：پارسا

  کردم پارسا به شدیدی اخم

  مهرداد کنم چیکارت میدونم خودم...لعنتی：گفت فرهاد که

 بشنوووم نمیخواام هیچی شاااهین شوو خفه：زد داد بگم چیزی و کنم باز دهن خواستم تا

  هیییچی

  میکنم عمل خودم ی شیوه به بعد به این از

  فرصت یه فقط رییس+

 تعلل اونقدر اگه هواست؟ روی باند کل الان میدونی پلیسن دست الان مدارک اون فرصت؟؟-

  بود ما دست مدارک اون الان میگرفتی اعتراف ازش زودتر و نمیکردی

 فهمیدی؟؟ تووویی مقصرش بیوفته,باند برای اتفاقی اگه میگم چی ببینم کن گوش

 رو مدارک اون من میکنم درستش خودمم بدین اجازه کردم؟ خراب من نمیگین مگه رییس-

  میارم براتون شده هرجور

  پلیسن دست الان احمق؟اونا چطوری+
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  میکنم تلاشمو-

 چلاقت؟ دست این با حتما+

  بودن هم توی بدجور اخمهام لعنتی

 بودن خطر توی یلدا و مهرداد ای هرلحظه از بیشتر الان کنم چیکار باید نمیدونستم

 

  بده بهم دیگه فرصت یه که میکنم تلاشمو اما نمیداد بهم کاری ی اجازه دیگه فرهاد

  کنیم صحبت تنهایی که خواستم و پیشش رفتم

 هرلحظه اونا پلیسن دست الان مدارک اون میفهمی نیست کار در فرصتی هیچ دیگه شاهین -

  کنن دستگیرمون و کنن حمله ما به میتونن

  لعنتیاست اون دست الان باند اطلاعات از کلی

 کنیییی؟؟؟ جبرااان میخوای چیووو

  میارم برات رو مدارک اون من میکنم خواهش رییس+

  بده فرصت بهم دیگه روز سه روز سه,فقط میدم قول

 .  میکنم عمل خودم روش به بعد به این از بیرون بکش جریان این از خودتو نمیشه-

  پلیسن دست الان مدارک اون روشی؟؟ چه+

  نمیشه درست هیچی اونا کشتن با

  بیارررم رو مدارک برم تا بزار

 میشهههه؟؟ چی بیوفتی گیر اگه میدونی-
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  میدونم همشو میدونم اره+

  بده فرصت بهم فقط میزارم قضیه این پای زندگیمو من

  میکرد فکر داشت و بود هم توی اخمهاش

  میکرد نگاهش منتظر

  داری وقت روز سه فقط：گفت چنددقیقه از بعد

  بیای مدارک بدون روز سه بعد و نشی موفق که کافیه شاهین

 میکشمت خودم

 فهمیدی؟؟

   رییس ممنونم+ 

  رفتم زمین زیر سمت به و شدم بلند سرجام از خوشحال

  داخل رفتم و کردم باز رو یلدا اتاق در

  شد بلند سرجاش از سریع دیدنم با و بالا اورد سرشو

  ماموریتت بکشه طول بیشتر میکردم فکر گفت و شد خیره بهم لبخند با

  شده شروع تازه+

  چی؟ یعنی گفت و شد متعجب

  دستم سمت خورد سر نگاهش

  چیه این وای گفت و گزاشت دهنش روی دستشو

 خوبی؟ خودت نیست چیزی-
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  ببینم بشین+

  نیست چیزی بخدا یلدا أه-

 .... کنه عفونت اگه میدونی خوردی؟ تیر بازم تو+

 ..... بازمممم وای-

 کجاست؟ پارسا+ 

 داری؟,چیکارش-

  بیاد بگو+

  زدم صداش

  جانم گفت و داخل اورد سرشو

  بیارین؟ رو اولیه های کمک ی جعبه میشه گفت سمتشو کرد رو یلدا

  حتما بله+

  برگشت چندددقیقه از بعد و رفت

  بیرون رفت و یلدا دست داد رو جعبه

  بیاری در استینتو باید گفت و کرد باز دستمو باند

  نمیشه لباس روی از

  شو بیخیال من جان یلدا+

  برات خطرناکه باش زود عه-

  بابا ای+
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  میکنم پاره لباستو استین پس خب خیلی گفت و برداشت رو قیچی

  نداره؟ اشکالی

  نه+ 

  گیهمیش درد و ضدعفونی دوباره بعد و باشه مشخص کاملا بازوم تا استینم بریدن به کرد شروع

 داشت؟ درد. شد تمام خب گفت و بست دستم دور رو باند بالاخره

  ممنونم نه+

  بود وظیفه گفت و زد لبخندی

_____________________ 

  مهرداد اتاق سمت ورفتم شدم خارج اتاق از

  افتاده اتفاقی چه میفهمید باید 

  میکرد نگاهم سوال از پر

  موند ثابت دستم روی نگاهش

 نداشت خبری باغ اون وجود از کسی چی یعنی：گفت که گفتم رو چیز همه براش

 مطمعنی؟-

 ....  یاسمن و من فقط اره+

  گفت و کرد رها نصفه حرفشو

  اطلاعاتووگرفته تمام ازش مهیاد مطمعنم یاسمن.... واااااای

 ..  ام چیکاره من که میدونه اونم الان قطعا
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  یلدام خدایا نه

  داره؟ یلدا به ربطی چه-

 جلوی باید مرگمم از بعد ندید خیری من بودن زنده از که یلدا. بشه شوهرش قراره مهیاد+

 .  بشنوه کنایه و باشه شرمنده من بخاطر شوهرش

  خدا نه وای

  کنه ازدواج مهیاد با اصلا قراررنیست یلدا.  نباش نگران+

  چی؟ گفت و بالا اورد سرشو اخم با و متعجب

  شنیدی که همین-

  چی؟ یعنی+

  میشه من زن و منه مال یلدا...  اینکه یعنی-

  کن امضاش گفتم و گرفتم روش روبه رو ای برگه بعد

 ,,,مهیاده نامزد الان اون میگی چی-

 بهش ای علاقه هیچ که کنه زندگی پسری با عمر یه دخترت که نمیخوای کن امضاش زودباش+

  ها؟؟ بود بابام اجبار بخاطر شد این من زندگی اگه بگه خودش با وبعد نداره

  شد غمگین اش چهره

 . باش مواظبش گفت و گرفت رو برگه

  هستم+

  دستم داد و کرد امضا رو برگه

 بدونی؟؟ ما ی رابطه و بابات از چیزی نمیخوای تو：گفت که زدم لبخندی
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  بود مونده باقی ذهنم توی سوال کلی سوال چند این

  بدونم میخوام：گفتم سمتشو کردم رو

  کن گوش پس-

  بابات و حقیقی و من

  شدیم اشنا باهم دبیرستان دوران از

  دانشگاه رفتیم و گزشت

  افسری دانشکده رفتند حقیقی و پدرت و خوندم مدیریت ی رشته من

  کردیم پیشرفت خیلی هرسه چندسال از بعد

  بود مرتبط چیزها از بعضی توی تقریبا کارهامون

 هارو کالا خروج و ورود ی اجازه و میکرد نظارت برشون باید پدرت رو میاوردم من که بارهایی

  میداد

  نداشت شوخی هیچکس با کارش توی

  میلرزید تنشون میومد اسمش تا ها قاچاقچی

  بودن اورده رو بودم سفارش که وسایلی برام دبی از یبار یادمه

  میومد گیرم پول کلی میگرفت صورت معامله این اگه و بود همیشه چندبرابر سودشون که

 حاضر عنوان هیچ به رو برگه و کنم وارد رو بارها اون که نمیشد راضی عنوان هیچ به پدرت اما

  کنه امضا نشد

  شدم اشنا فرهاد با که بود دار و گیر همین توی
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 نداشت زیادی نفوذ که بود کالا قاچاقچی یه فقط اونموقعا

  زدم قیدشو نداد بهم خرید ی اجازه ام دیگه چندبار وقتی و خوردم مشکل به پدرت با

  بگیرم زهرچشم شده هرجور میخواستم

  بیاره برام قاچاقی های کالا اون شد قرار بستم فرهاد با قرارداد یه بعد به ازاون

  کنم حمایتش همیشه مثل خواست منم از و مواد کار تو رفت کم کم

 

 ؟!کردین درست پاپوش بابام واسه چرا：شاهین

  بودن خورده مشکل به بابات با هم حقیقی که فهمیدم زمان اون توی-

  سرچی نفهمیدم

 ....  و کنه کمکم داد قول اونم و چیه قصدم که گفتم حقیقی به

  ببخش منو شاهین

  بود من از اشتباه

 

  بکشمش و مغزش تو بزنم تیر یه همونجا میخواست دلم

  ببخشمش  داره انتظارم حتما هه ببخشید میگه اومده حالا کشیدن سختی سال اینهمه از بعد

  کردم نگاه بهش نفرت با

 ... نکردم گوش اما داد هشدار بهم اول همون از علی کردم اشتباه گفت و پایین انداخت سرشو که

  بود کرده کور چشمهامو پول برق
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  میکنم چیکار دارم نمیفهمیدم

  بودم ترین خوشبخت خودم خیال به و میرفتم فرو مرداب تو بیشتر روز به روز

  داری نفرت من از میدونم

  بیاری سرم خواستی که هربلایی میتونی ام اماده الانم

 .....  که بهتره خیلی بشم کشته تو دست به

  نمیکنم الوده تو کثیف خون به دستمو من：گفتم و بده ادامه نزاشتم

_______________________ 

  بابا سرخاک رفتم

  مدارک سراغ رفتم و شدم دور ازش باهاش زدن حرف کلی از بعد

  بودن مهیاد دست الان قطعا

  میاوردم؟ گیرشون باید کجا از اما

  کردم کمک درخواست ازش و دادم رو روز چند این کامل گزارش رییس به

 رسوندنشون زودتر هرچه و مدارک اون کردن پیدا برای که گفت و داد جوابمو که نکشید ثانیه به

  میده کمک بهم فرهاد به

  اینطوری میشه راحتتر کارم حداقل شد راحت خیالم

 بهشون رو مدارک اون که مجبورم اونا نجات برای فعلا میگیرم ازشون بعدا رو مدارک البته

 .  برسونم

______________________ 

  یلدا
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  میگذشت دیدم رو شاهین که باری اخرین از دوروز     

  نبود ازش خبری هیچ

  میخواست بابارو دلم

  ببینمش داشتم دوست

  بابا پیش میبردم و میومد شاهین کاش

  میکرد درد خیلی سرم

  گرفتم دستهام حصار بین سرمو و نشستم زمین روی

  عه شاااهین کجایی

  داشتم بدی ی دلشوره

  بیوفته قراره اتفاق یه که میدونستم میشدم اینطوری هروقت اما بود چی برای نمیدونم

  کن کمک خودت خدایا

  نیست چیزی که دادم دلداری خودم به و گزاشتم پاهام روی سرمو

  بپرم جا از شد باعث و پیچید سرم توی اندازی تیر و شلیک صدای همونموقع که

  کشید تیر قبل از بیشتر سرم

  بودن شده سرازیر ناخوداگاه اشکهام

  بود نزدیک خیلی صدا

  افتاده اتفاقی چه خدایا

  بودم شده بیتاب
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 نداشتم قرار و اروم و

 

 شاهین√

  رسوند بهم رو مدارک رییس

  کردم حرکت قرارگاه سمت به خوشحال

  داشتم وقت رو امروز فقط

  فرهاد اتاق سمت دویدم رسیدنم محض به

  بود مشکوک فضا

  نبود همیشه مثل

  بود خلوت خیلی

 !  نبود همونم الان ولی بودن اونجا تفنگدار چندتا همبشه

  خبره چه نمیفهمیدم

 نبود خبری هم پارسا از

  کردم باز رو فرهاد اتاق در

  بود خالی

  شدم خیره اطرافم به تعجب با

  کردم باز رو درش و کمدش سمت دویدم

  بود کرده جمع رو چیز همه لعنتی
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  نبود اونجا چیز هیچ و هیچکس و بود خالی قرارگاه

  بودن کرده فرار

  مهرداد و یلدا سمت رفت فکرم

  باشن نبرده اونارو خدااا وای

  یلدا اتاق سراغ رفتم اول و زیرزمین سمت دویدم سرعت به

  خالی اتاق و بود باز درش

  کن کمک خودت هشتم امام یا

  افتاده اتفاقی چه

  دادم توضیح براش رو چیز همه و رییس به زدم زنگ

  برسیم ما تا باش همونجا کردن فرار اونا شاهین-

 ! رفتن اونا وقتی داره ای فایده چه شما اومدن+

  باشن گزاشته باقی برامون چیزی سرنخی شاید -

  برسیم ما تا کن صبر

    نباشی خسته تمامه همینجا تو ماموریت

  ممنون：گفتم و کردم پوفی

  شد قطع تلفن

  نشستم زمین روی و شد سست زانوهام

  بردن رو یلدام خدایا
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  بدم دستش از نمیخوام ؟ چرا

 ...  باشه اخریش این بزار بودم گفته منکه

  شنیدم صدایی یه که بود شده داغون ام روحیه

  صدا سمت دویدم

  بود گریه صدای

  میومد مهرداد اتاق سمت از

 بالای که دیدم رو یلدا اونجا رسیدم تا

 

  شد بیشتر اش گریه شدت

  میکرد گریه و بود گزاشته باباش ی سینه روی سرشو

  نزن من به دست：گفت و زد پسم اما کنم بلندش کردم سعی کنارشو نشستم

  شاهین اشغالی خیلی

  دادی قول من به تو

  بیارن سرش بلایی بابامو نمیزاری دادی قول

  کشتیش؟ خودت حالا

  کثیفیییییی خیلی

 ...  گریه دوباره و

  میگه چی نمیفهمیدم
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  بودم نکشته رو مهرداد ولی بودم داده قول بهش من

  نکشتم اونو من یلدا+

  کشتیش خودت چرا-

  بودی من بابای مراقب تو

  کشتینش اشغالت رفیقای اون و تو

  نمیبخشمتتت هیچوووقت نمیبخشمت شاهین

  نمیدونستم اصلا من یلدا میگی چی+

  بدم نجاتش بتونم تا بودم بابات مدارک دنبال بیرون هم الان همین تا کن باور

  گزاشتم مدارک این پای زندگیمو من ببین بیا گفتم و دادم نشونش رو مدارک

  خبره چه اینجا نمیفهمم اصلا

  ندارررم باور حرفاتو دیگه میگی دروغ-

  نداشت خبر روحمم من بخورم قسم کی به بابا+

  فراررکردن همشون الانم که میبینی

  بودم رفته باهاشون الان بودم اونا عضو منم اگه

 

 . شد خیره پدرش خونین ی چهره به اشکش از خیس چشمهای با و نداد جوابی

______________________ 

 ~یلدا~
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  ببینم حالت این در پدرمو موقعی یه ممکنه که نمیکردم فکر این به هم روز یه حتی

  چرا؟ اخه خدایا

  اخه کنم چیکار تو بدون من....  باباییی

  بابا شو بلند

  بزاری منووتنها نباید بری نباید تو

  بهم بابایی دادی قول

 باشی پیشم همیشه دادی قول

  کن باز چشماتو توروخدا بابا

  میکردم بغلت و میبوسیدمت بیشتر میبینمت که باریه اخرین اونروز میدونستم اگه

  بابایی شده تنگ صدات برای دلم

  شووو بلند ترووخداااا شووو بلند

  بزن صدا اسممو باز و شو بلند

  بزن داد سرم اصلا شو بلند

  کن دعوام

  پاشو فقط

  نمیخورد تکونی هیچ

  میشد تر بلند هقام هق صدای و بیشتر هرلحظه ام گریه شدت

  باباااااااااااااااااا：زدم داد
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  بدددده جواابمووووو

  شووووووو بیدااار

  باش اروم بسه یلدا گفت و عقب کشیدم و گرفت دستامو شاهین

  نزن دست من به کنااار گمشوو زدم داد و زدم پسش محکم

  دادی قول بهم تو لعنتی

  تنگه بابام برای دلم

  کردی جدا من از تواونو

  باشم کنارش نزاشتی

  شاهین نامردی خیلی

  خیلی

 هم مدارک وجود با حتی میدونست اون باشین جدا هم از که بود بابات درخواست این یلدا+

  میکشنش

 ...  تو جلوی نداشت دوست

  بشنوم دیگه نمیخواستم

  بشنوم چیزی نمیخوام بسسسه گفتم و گزاشتم گوشام روی دستامو

  بمییییررررم خودم تنهایی تو بزار بزار تنهام فقط

  نمیزارم تنهات دیگه منی چیز همه تو.. نمیزارم تنهات+

  نامرررد میاااد بدمم ازت-
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  کننن ولمم

 ...  دیگه حرفو این نزن：گفت و گرفتم محکمتر

 نکردی؟ کاری هیچ و بکشن بابامو قراره میدونستی تو-

  میدونست خوب اینو پدرتم نمیومد بر دستم از کاری-

   کنی؟ امیدوارم میخواستی لعنتی؟ دادی قول بهم چرا پس+

 اون ماا کردم نیادو سرش بلایی که بکنم تلاشمو تمام میخاستم من.  بشی اذیت نداشتم دوست-

  کردن کارخودشونو بگن من به اینکه بدون...  نامردا

 ( باگریه)؟ بیاد من بابای سر بلاایی همچنین باید چرا اخه ؟ چرا+

  یلدا نمیدونی چیزارو خیلی تو-

  بدونم میخوام بگو+

  نمیشه-

 چرا؟+

 .. ببخشیش که خواست فقط نگم بهت موضوع این راجب چیزی که خواسته ازم پدرت-

  میکنم خواهش بگو+ 

 .  بگم نمیتونم پدرته درخواست این عزیزم که گفتم-

. 

 

  اومد پا صدای همونموقع
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  رسیدن.  هان بچه کنم فکر گفت و رفت عقب شاهین

  ها؟ بچه+

  اینجایی؟ شاهین：گفت و اتاق داخل اومد که شنیدم رو مردی صدای

   بود میلاد

  داد سلام اروم منو سمت کرد رو

  ببرن بابارو که کرد اشاره بهش و شد بلند شاهین

  بابا سمت اومدن دیگه چندنفر و میلاد

  شدن خارج که اتاق از

  من سمت اومد هم شاهین

  بیرون رفتیم و گرفت دستمو

  شدن جاری دوباره هام گونه روی اشکهام میبردن داشتن که بابا ی جنازه بادیدن

  بیرون رسیدیم

  دیدم رو اسمون رنگ چندروز از بعد بالاخره

  شدم خیره روم روبه به

  بود پلیس از پر

  کنی؟ فرار نمیخوای تو：گفتم و شاهین سمت کردم رو

  کنم؟ فرار باید چی برای نه：گفت و زد لبخندی

  کردم نگاه بهش متعجب
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 <امیری سرگرد>نباشید خسته：گفت و شد نزدیک بهمون ینفر که بگم چیزی خواستم

  شد انجام موفقیت با ماموریت

  شدن دستگیر همشون

  ممنونم خوبه گفت و زد لبخندی شاهین

  بودم کرده هنگ

  بود؟ پلیس شاهین

  نداشت امکان

  بودن شده نعلبکی یه ی اندازه چشمهام

  خب؟ چیه：گفت که بودم زده زل بهش متعجب و سوالی همینطور

 ...  نداره امکان نمیشه باورم.... تو؟توو+

 باشم؟ پلیس نمیاد بهم چیه؟-

 پلیسی؟ واقعا تو شاهین+

  نمیکنی؟ باور-

  مهندس یه نقش در اول...  هه+

  دارن تشریف ای حرفه خلافکار و دزد اقا نه فهمیدم بعد

  کنم باور تونستم و اومدم کنار اون با سختی به

 ...  که ام حالا

 ..   پلیس



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 860 

  چیه؟ تو هویت هستی؟ کی واقعا تو شاهین بشه؟ چی قراره دیگه روز دو

  امیری شاهین سرگرد من：گفت و خندید

 بودن من های ماموریت جزو همه اینا

  ؟..... و نبود بابام از انتقام بخاطر منم خاستگاری به اومدن حتی یعنی-

  بود بابات از انتقام بخاطر واقعا اون+

  گرفتی؟ انتقام بابام از که خوشحالی الان-

  ازش گرفتن انتقام لعنتیا اون نگرفتم انتقام من چون نه+

 ....  دار به داشتم دوست

  نداد ادامه دیگه

  منمیدون.. شاهین بابای به تهمت بخاطر شاید میشد؟ اعدام باید که بود کرده چیکار بابام مگه

  نمیشد باورم هنوزم ولی

  بود؟ ماموریتت جزو بهم هم ات علاقه ابراز+

 ازت شاهین سرگرد بعنوان یعنی بودم واقعیم خود....  کردم علاقه ابراز بهت که اونموقع.  نه-

  شبه خشم باند عضو که خلافکاری شاهین نه کردم خواستگاری

   باشم خودم میخوام بعدم به این از

  غلط چی درسته چی نمیدونستم دیگه

  سمتم اومد بابا به انتقام بخاطر اولش شاهین

  شد عاشقم
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  بود اون از انتقام و من بابای رسیدن مرگ به ارزوش اون

  کنه دور خودش از رو کینه این بتونه که نمیکنم فکرم

 بابام مرگ و انتقام ارزوش که مردی با ازدواج به ای علاقه هیچ من：گفتم و کردم بهش نگاهی

  ندارم بوده

 .... متنفرم همتون از گفتم و زدم اش سینه به مشت با

  ببینمت نمیخوام دیگه

  هیچووووووقت

  شدم دور اونجا از و

  تو میگی چی یلدا ووگفت دنبالم دوید شاهین

  شاهین نیا دنبالم-

  بزاااااااار راحتم

  باشی خوشحال باید الان دیگه برووو

  مرد ممکن حالت بدترین به پدرم

  باش خوشحال برو

  میکنی فکر اشتباه داری یلداااا+

  میکنم فکر اشتباه من اره-

  باشم خودم حال به بزار کن ولم...  ببینمت دیگه نمیخوام

  نیست مهم هیچی برام دیگه.. گذشتم ازت من
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  بخشیدمت

  نکن فکر من به ام دیگه بگذر من از ام تو

  رفتم و

  زندگیشه؟ اونیکه از ادم میگزره مگه اخه：کرد زمزمه اروم و ایستاد سرجاش

  میرفتم خروجی در سمت به و میکردم پاک تندتند اشکهامو 

  میرسونیمتون ما نیست ماشین اینجا کنین صبر خانم گفت و کرد اشاره بهم ها سرباز از یکی

  شدم پلیس ماشین سوار

  ماشین سمت دوید که دیدم رو شاهین

  شدم خیره بهش اشک با ماشین پشت ی شیشه از

 میزدم پسش که بودم من این حالا

 

  افتاد در همه با تو سر تنه یه اونکه منم*

  یاد از میبریش دیگه حالا شبه یه اونکه منم

   قدغنه عاشقی دلش تو اونکه منم

 پستو تو دل رفتو اونیکه

  فردا از تورو نخواد دیگه میتونه اونکه من

  سودا هزار با سره یه که ای دیوونه اون منم

  فقط زدی لاف اره
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  نزن حرفشو دیگه

  حرفا این مال اصلا نبودی

  تو از بکنم زده سرم به

  هستو که هرچی زیر بزنم

  شم بد ادم بزار

  مریضم و سرد تو مثل منم

  میزم روی از عکساتو بردار

  عزیزم نگو گوشم تو

  تو از بکنم زده سرم به

  مستو چشمای اون بیخیال

  پاشی نمیتونی بیوفتی تو

  باشی خاطره بهتره برو

  هستی ادمش که میگفتی تو

 *شکستی منو قلب که بستی چشماتو دیگه یدفه

 

 شاهین√

  نمیشد باورم

  خدا چرا اخه...  رفت یلدا
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  نمیتونم یلدا بدون من

  بره دستم از اونم نمیزارم نه

  میکنم خودم برای رو یلدا ولی میکنم اینکارو بشکنم غرورمو شده حتی..  محاله

  بود ناراحت پدرش مرگ از بود عصبانی اون

  میاد خودش به بگذره که چندروز

  نمیگذره ازم راحتیا همین به و داره دوستم که مطمعنم وگرنه

 _____________________ 

  یلدا

  اگاهی ی اداره دم رسیدیم

  یلداااا گفت سمتمو دوید مهیاد

  دیگه سمت یه کشیدم گرفت دستش توی دستامو

  چخبره اونجا نمیفهمیدم اصلا

  نبودم خودم حال تو

 میگزره چی داره اطرافم و دور نمیدونستم

  شدیم اتاق یه وارد

  کشید اغوشم به محکم و سمتم اومد بعد و بست رو در مهیاد

  نمیکردم حس هیچی

  نکردم مقاومتی و نشدم هم شوکه و ناراحت حتی
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  بودم شوک توی بود افتاده که اتفاقایی از هنوزم

 ... و شاهین بودن پلیس... بابا مرگ

  نداشتن چشمهامو از کندن دل قصد انگار اشکهام

 ریهگ افتاده اتفاقی چه بدی توضیح برام باید گفت و کرد جدام خودش از دقیقه چند از بعد مهیاد

  نکن

  نداشتم رو چیز هیچ و کس هیچ ی حوصله

  بزنم حرف باکسی نمیخواست دلم

  کشیدم عقب خودمو که کنه پاک اشکهامو تا جلو اورد دستاشو

  کوو؟؟ ات حلقه یلدا گفت و کرد دستام به نگاهی

 توام با گفت و خودش طرف کشید و گرفت دستمو که رفتم در سمت به و زدم پسش روم به رو از

  کوووو؟؟ ات حلقه

  کن ولم+گفتم میومد در چاه ته از انگار که صدایی با

  نمیکنم ولت افتاده اتفاقی چه ندی توضیح برام تا-

  برم بزار+

  بدی توضیح برام باید اول ولی میریم باهم -

  بود خورد اعصابم

  اوردم در دستش وازتوی کشیدم محکم دستمو

  میخوااای جووونم از چی دیگه کننن ولم زدم داد

  باشم تنهااااا میخوااااام خستممممممم
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  باش اروم خب خیلی-

  برررررم میخواام کن ولم+

  میریم هم با-

  باشممم تنهاا میخواام+

  نمیزارم تنهات دیگه میفهمی؟نمیزارم باشی تنها نمیزارم-

   لعنتییییییی+

 کشید خودش دنبال عصبانیت با و گرفت دوباره دستمو

  نشد بدل و رد بینمون گویی و گفت هیچ مسیر اخر تا و کرد ماشینم سوار زور به

  خونه در دم رسوندم

  شدیم پیاده ماشین از باهم و

 یلدااام گفت و سمتم دوید مامان ورودمون محض به

 

  کردم بغلش محکم سمتشو دویدم

  بود شده تنگ منتش بی و پرمهر اغوش این برای دلم چقدر

  یلدام؟ اوردن؟خوووبی سرت بلایی چه ؟ دخترم بودی کجا：گفت مامان

 .... بابا...  خوبم من مامانی：گفتم گریه با

  کردم حلقه مامان دور محکمتر دستامو و بدم ادامه نزاشت ام گریه شدت

  اومده سرش بلایی ؟چه چی بابات： میکرد گریه من همراه حالا هم مامان
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  جلو اومد مهیاد میکردم گریه فقط بزنم حرف نمیتونستم اصلا

  شده؟ چی پدرت باتوام یلدا گفت و کرد جدام خودش از مامان

  نداشتم طاقت دیگه

  کردم قفل رو در و اتاقم سمت دویدم و گزاشتم دهنم روی دستمو

  زدم زار بلند صدای با و دادم تکیه در به

  میومد هم مامان ی گریه و ها فریاد صدای همونموقع چون گفت مامان به مهیاد کنم فکر

_______________________ 

   یلدا گفت و اتاقم در دم اومد مامان

  بود قرمز هردومون چشمهای کردم باز رو در

  کنیم؟ چیکار بابا بدون ما  مامان：گفتم سمتشو کردم رو

  کنم؟ تحمل چطوری رو بابا نبود

  بده نشون اروم خودشو میکرد سعی

  بیایم کنار نبودش با باید..حقه مرگ：گفت

 بیای؟ کنار بابا نبود با میتونی؟میتونی-

  بتونیم باید+

  ماماااااااان زدم داد

 میفهمیی؟ بسازیم زندگیمونو تنهایی خودمون باید دیگه ما مرررده پدرت یلدا+

 ....  نمیشه بابا چطوری؟بدون اخه-
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  کنیم قبولش هبهتر... خواسته اینو سرنوشت+ 

 داشتی دوست رو بابا تو ندااااری؟ اعتقادی بهشون خودت که میزنی حرفایی چراااا：زدم داد

 !نیست مهم برات انگار که کنی وانمود جوری میخوای چرا داری هنوزم

  مرده اون دیگه که الان

  ماماااااان؟ میترسی کی جلوی غرورت شکستن از

 بود منم شوهر بود تو پدر اون اگه من؟ راجب میکنی فکر چی تو یلدااا کن بسسس+

  بکنیم نمیتونیم کاری منوتوام مرررده الان ولی

  نکنیم فکر بهش دیگه بهتره پس

  نمیتونستم من اما میگفت درست مامان شاید

  بود سخت برام بابا نبود به کردن عادت

  باشم تنها میخوام بیرون برو لطفا مامان گفتم شدمو بلند

 کنییی؟؟ گریه باز که باشی تنها+

  سخته برام نباشه بابا اینکه درک بفهم مامان-

  نییست اون دیگه که بقبولونم خودم به حداقل تا باشم تنها بزار لطفا

   شد خارج اتاق از و داد تکون سری مامان

________________ 

  و بود شب

  بودن خاموش برقها

  بخورم اب تا رفتم بیرون اتاق از
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  باشه خواب مامان میکردم فکر

  شدم خارج اتاق از تا اما

 ارومش های گریه و اغوشش توی بابا عکس قاب و بود نشسته مبل روی تاریکی توی که دیدمش

  میسوزوند دلمو بد که

  رفتم اتاقم داخل به و شدم منصرف

  بود بابا خاکسپاری مراسم فردا

  نرفت خوابم صبح تا

 بیداری؟ گفت و اتاق توی اومد مامان که بود هشت ساعت

  اره+

  بریم باید شو اماده-

  شدم بلند سرجام از و دادم تکون سری

   کردم سرم هم مشکیم شال و پوشیدم رنگمو مشکی شلوار و مانتو

  ندادم اهمیتی ولی بود شده بدجور ام قیافه

  رفتم بیرون اتاق از و زدم صورتم به اب یه فقط

  بود شده خیره بابا عکس به ناراحت مامان

  بریم گفت دید منو وقتی

  شدیم سوارش و رفتیم مامان ماشین سمت به

  رسیدیم
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  اومدن فامیل اکثر و شد شلوغ قبر دور ساعت نیم حدود از بعد

  دیدم رو شاهین دور از

  انگار نه انگار پایین انداختم سرمو اما

  بهتری؟：گفت و شد نزدیک بهم مهیاد همونموقع

 ندادم بهش جوابی

 

  شد بلند ها گریه صدای

  بالا اوردم سرمو

  بزارنش قبر داخل که میاوردن داشتن رو بابا ی جنازه

 ادما اون دوش روی که جونش بی بدن دیدن با

  شد بلند هقهام هق صدای و شدن سرازیر اشکهام اختیار بی

  میزاشتن قبر داخل داشتن رو بابا

  بریزن خاک روش تا

 میکردم گریه و میزدم داد

  نیست خواب وقت شو بلند جون پدر

 نیست راضی رفتنت به مادرمم حتی

  بشم فدات بابایی تنت سرده چقدر

  پیشم از بری میخوای زودی این به نگو



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 871 

  بگو چیزی یه د شو بلند پدرجون

  زور به حتی کنم صدات نمیتونم دیگه

  کرده کز گوشه یه مادرمم ببین

  کرده حس خونه این تو خالیتو جای

  بگم کی به اخه رسیدم تهش به خدا

  پایینه سرم همش که ببینی نیستی

  خونه دلم چقدر که میبینی بالا اون از

  پوشیدن مشکی همه

  بزرگ و کوچیک از

  برد خوابش زود چه پدرم ببین خداجووون

   بودم امانتت من

  ؟ سپردی کی به منو

  داشتی دوستم اگه نمبرفتی هیچوقت

  من به ترحم واسه اومدن همه ببین

  میخورم حلواتو دارم

  میفهمی؟ اینو

  میمیرم دارم که میفهمی اینو

  خاک روش نریزید انقدر
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  میگیره دلم

 بمیره واسم نداره نفس

  من واسه نمونده امید انگار تو رفتن وقت

  من قسمت نبود این نه شده غم پر زندگیم

  بزار من واسه جایی یه بالا اون رفتی که حالا

  بشم فدات من الهی

 چشما دوتا اون فدای

  بگبرم دستاتو یبار خواب تو فقط ارزومه

  بزاری تنهام و بری نبود حقم این نه

  بزاری پا رفتنت با من ی خسته دل این رو

 پدرجون بزن صدام

  قدیما مثل دوباره

  عزیزا حتی کنارمون از رفتن همه

  غرقم عزات تو نشست دلم به داغت

  برگرد بگو بهش خدا خونمون تاریکه

  کنارم نیستی

  ام پاره پاره دل این با کنارمیام

  بمونم؟ یتیم که کردی کاری چرا
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  میشه حسودیم میگیره بچشو دست پدری وقتی

  میریزه اروم اشکام

  بگووو چیزی یه د شو بلند پدرجون

  بگو بازم هات نصیحت اون از

  بیارم بجات کیو عروسیمو شب

  بیارم پناه کی به مشکلاتم توی

  کنه نصیحتم کی میکنم اشتباه وقتی

  کنه ارومم کی اومدم خاکت سر

  میسوزم اتیشت تو دارم پروانه مثل

  ایستادم گوشه یه مظلوم چقدر ببین

  میگن تسلیت بهم همه مشکی لباس با

  ببین پاشو باباجونم

  بخونم لالایی واست یروز نکردم فکر هیچوقت

  باباحون لالایی

  بخواب تو راحت و اروم

  بالشم رو میزارم سر

 هام گریه با میکنم سر

  بابایی بستی چشاتو
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  نداری خبر حالم از

  میزاری دلم رو داغ رفتنت با نمیدونی

  زده پینه دستات مثل قلبم بابا

  پیرزنه مثل جوونمو مادر ببین

  مردی خیلی بابا گزاشتی تنها منو

  میگن چی اینا

  نمیگردی بر دیگه میگن

  خوابیده فقط اونکه میکنی گریه چرا

  نمیده جواااب بهم قهررره باهام چون

  کن وا چشماتو یلحظه سرده چرااا تنت

  بزن داد سرم دیگه یبار پاشو کن نگاه پاشو شده پیر جوونت ببین

  بزززن فریاد پاشو برم غیرتت قربون

  پشتتم قدیما مثل هنوزم بگو

  بشکنم غمت تو نزار بابا پاشو

  بخوابم بجات من پاشو بگردم دورت پاشو

  بازیو کن تموم

  شد؟ راضی دلت شکست دلش مادرم

 ایوبتم؟ مگه خدا بود عذابی چ
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  نوکرتم  بده صبرم خودت خب

  رومه یتیمی لقب بابا رفتنت بعد

  دروووغه همش بگی بابا شی بیدار کاش

 بااابااااااااااااااااااااااااااا

 

  باش اروم یلدام گفت اش گرفته صدای با سمتمو اومد مامان

  نیست راضی قراریت بی این به پدرتم

  مامانم باشم اروم چطوری-

 میفهمی؟ دیگه نیست بابا

  بودن شده جاری اشکهاش هم مامان

  زدم زار و گزاشتم اش شونه روی سرمو,  کرد بغلم

_____________________ 

  مهیاد√

  میداد عذابم بدجور محلیاش بی این ولی داغونه اش روحیه میدونستم نمیداد جوابمو یلدا

  دیدم رو شاهین جمعیت شلوغی توی

  بودم متنفر ازش

  بگیره ازم رو یلدا میخواست بازم اون

  همینه نیتش میدونستم
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  نمیزارم ولی

  باشه؟ پلیس اون ممکنه چطور اخه

 ...  داده انجام خلاف هزارجور تاحالا

  نمیدونستم؟ من چرا پس پلیسه اگه اصلا

 خاصی ی عده یه فقط و نبوده خبردار شاهین واقعی هویت از هیچکس میگفت که سرگرد

 میدونستن

  نیست قبول قابل واسم بازم اما

  زندان بره باید لعنتی اون

  جرمی؟ چه به اما

 ...بوده ماموریتش طبق همه و داشته دستور داده انجام که کارهایی تمام ی واسه اون

  شاهین بهت لعنت....  هوف

  کنم صحبت باهاش باید

 نه یا بوده ماموریتش عضو نمیدونم هنوزم که ای نقشه ی واسه هم اول از نمیخواد رو یلدا اون

  شده نزدیک بهش

  منه نامزد اون بشه نزدیک یلدا به هم قدم یه حتی دیگه نمیزارم هوف

  بگیرم عقدمونو مراسم زودتر هرچه باید

  ناهار برای بودن برده رو همه و بود سرظهر

  بودیم اونجا مامان و مهیا با یاسمن و یلدا و من فقط

  بکنه دل اونجا از که نمیشد راضی جوره هیچ یلدا
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  میرسونم رو یلدا خودم من تا ببره رو یاسمن گفتم و مامان سمت کردم رو

  بودیم تنها یلدا و من حالا و شد راضی یاسمن

  کنم صحبت باهات باید ولی نیستی مساعدی شرایط در که میدونم گفتم سمتشو کردم رو

  بعدا ی واسه بزار ندارم حوصله اصلا -

  مهمه نمیشه+

  منو وضعیت که میبینی مهیاد-

  میکنم خواهش+

  میشنوم：گفت و داد تکون سری کلافه

 ..... میخوام من ولی خب؟.. نیست حرفها این موقع اصلا الان که میدونم...  ببین-

  کنیم ازدواج باهم زودتر هرچه باید تو و من یلدا

  محضر همون حد در فقط نمیگیریم هم انچنانی مراسم

  میگی؟ داری چی میفهمی مهیاد：گفت عصبی و متعجب

  بشییی من مال زودتر هرچه میخوام ندارم طاقت دیگه شدم خسته بخدا بابا...میفهمم اره اره-

  هم توی رفت هاش اخم

  ندارم ازدواج قصد دیگه من：گفت و شد بلند سرجاش از

  کردم شک هام گوش به

 میکنی قبولم یروز که توام دست بازیچه من مگه چییی؟ یعنی：زدم داد و شدم بلند سرجام از

 میزنی؟؟؟ پسم یروز
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  بوده بابام بخاطر فقط کردم ام اگه و نکردم قبول تورو هیچوقت من+

  باخودمه انتخاب قدرت دیگه الان اما

   نیستی من انتخااب تو

  هاااا؟ کیه تو انتخاب پس-

   کرد؟ اذیت تورو خود چقدر رفته یادت... شده بابات مرگ موجب اون یلدا ؟ پسره اون نکنه

 

  یلدا#

  بدم جوابشو خواستم تا و سمتش کردم رو

  گفت که شنیدم سرم پشت از صدایی

  داری؟ مشکلی شما...  منم انتخابش اره-

  صدا سمت برگشتم

  بود شاهین

  پایین انداختم سرمو و دادم قورت زور به دهنمو اب

 میکرد چیکار اینجا این

 

  نشنیدم که گفت چیزی لبی زیر مهیاد

  بریم بیا یلدا گفت و داد تحویلش ژکوندی لبخند شاهین

  نزززن صدااا کوچیک اسم با منووو زن：زد داد مهیاد
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 زنت ی حلقه میگم جالب چه تو؟؟؟هه زن：گفت طعنه حالت به و کرد حفظ لبخندشو شاهین

  کو؟

  نداره ربطی تو به اونش+

  میشه زنم ام اینده چندرور طی و منه نامزد حاضر حال در یلدا

  بشه تو زن نیست قرار یلدا نکن اشتباه نچ نچ-

  میکنی؟ تعیین تو+

  میکنه تعیین یلدا-

 یلدا گفت سمتمو کرد رو مهیاد

  کردم نگاهش سوالی و مهیاد سمت برگشتم اسمم شنیدم با بودم ساکت اونموقع تا منکه

  دیگه بهش بگو：گفت مهیاد

 داد ارتاز اونهمه که کسی با نیستی حاضر بگو...کنی ازدواج بابات قاتل با نیستی حاضر که بگو

  کنی ازدواج

  کنی فراموش رو کرد حقت در که نامردیایی نمیتونی که بگو

  بود شده قفل دهنم انگار

  لعنتییی بگوووو د： زد داد مهیاد

  بریم بیا یلدا：گفت و زد ای پیروزمندانه لبخند شاهین

   گرفت دستمو و

  بود شده عصبی حسابی مهیاد

  بودم دلخور واقعا دستش از الان ولی داشتم دوست رو شاهین من که درسته
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 ودهب کنارم سختیهام موقع همیشه که رو مهیاد اینطوری میخواستم اگه بود انصافی بی طرفیم از

  بدم ازار

  منیست کسی هیچ به متعلق من گفتم بعد و کشیدم بیرون شاهین دست توی از دستمو پس

  ندارم ازدواج قصد هم فعلا و

  رفتم گرفتمو راهمو و

  بودن شده متعجب برخوردم طرز این از هردوشون

  رفتم خیابون سمت به و ندادم اهمیتی

  میرسونمت خودم کن صبر گفت سمتمو دوید شاهین

 میرم خودم نکرده لازم-

 هم اضافه حرف میرسونمت خودم ینی میرسونمت خودم گفتم وقتی گفت و شد جدی لحنش

  ممنووووع

   بیا

  میشد ترسناک میشد جدی وقتی

  رفتم شاهین ماشین سمت به و نگفتم چیزی دیگه

  شدم سوار و کرد باز برام رو در

  شدم خیره خیابون به و دادم تکیه شیشه به سرمو

 . دیدم رو مهیاد حرصی و غمزده ی چهره اینه توی از

  اشتباه یا درسته کارم نمیدونم

  کنه درکم کاش ولی
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  ندارم ازدواج قصد واقعا فعلا البته

  پره چیز همه و کس همه از دلم

  کنم پیدا خودمو دوباره باید

_____________________ 

  مهیاد√

  بدم انجام دیگه نمیتونستم کاری

  نکرده هم رد ولی نیست رضایت منظورش شاید میکنه سکوت یلدا وقتی

  بزنم قیدشو واقعا باید شاید

  خیلی یلدا رحمی بی خیلی

  بود گرفته حالم

  شدم ماشین سوار

  گزاشتم فرمون روی سرمو

  اومدم خودم به یخورده وقتی

 .  کردم پلی رو اهنگی و کردم روشن رو ماشین

  دقیقته هر کار وفایی بی*

  میکنی پنهون من از داری چی

  نداری دوست منو میدونم که من

  کنی بازی باهام داری دوس چرا
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  میریزم دارم پنهونی اشکامو

  عزیزم برو تو کام به دنیا

  نمیشه من مثل بفهمی شاید

  عزیزم تو های خنده فدای

  کرد لونه دلم رو حرفات عمری یه

  معرفت بی برو نداشتی دوسم

  کردی چه دلم با نمیره یادم

  معرفت بی برو گزاشتی تنهام

  دقیقته هر کار وفایی بی

  میدونم من فقط نمیدونی تو

  میشینم من و میخندی بهم تو

  میکنم نفرین و سجاده پای

 دهخن فدای نمیشه من مثل بفهمی شاید عزیزم برو تو کام به دنیا میریزم دارم پنهونی اشکامو

  عزیزم تو های

........ 

 (معرفت بی_غلامی ایمان)

 

♡ariyana♡ 
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  یلدا

  رفتم خونه سمت به حرف بدون و شدم پیاده ماشین از

  زد صدام شاهین که

  ایستادم سرجام فقط برنگشتم

  شد نزدیک بهم کردم حس

  کنم جبران میدم قول... ولی.. دلخوری ازم میدونم：گفت و ایستاد روم روبه

  کنار؟ بری میشه-

 منو؟ میبخشی+

  باشم تنها بده اجازه لطفا کنم فکر دیگه چیزی به نمیخوام-

  رفت کنار و داد تکون سری

  داخل رفتم و کردم باز رو در

 .... شدم اتاقم وارد مستقیم و

  کردم عوض لباسهامو و بستم رو در

  میکرد درد شدت به سرم

 . نمیبرد خوابم و

  بودم کرده بغل خودمو بودموو نشسته تختم روی

  میشد بیشتر سردردم چون کنم فکر چیزی به نمیخواست دلم

______________ 
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  شاهین

  بدم فرصت بهش باید ولی میشه تنگ یلدا ی واسه دلم

  یلدا سمت رفت فکرم ناخوداگاه بستم چشمهامو که شب

 برداشتم گوشیمو

  بشنوم صداشو میخواست دلم

  میشه تنگ براش دلم زود به زود چرا نمیدونم چندروزه این

   باشه کنارم همش دارم دوست

   شدم بیدار خواب از زود صبح

  داشتیم جلسه امروز

  شدمم اماده و خوردم صبحانمو سریع

  اداره رسیدم که بود دقیق هشت ساعت

 میکردن صحبت باهم داشتن که دیدم رو عماد و میلاد دور از

  ها بچه：گفتم سمتشونو رفتم

  کردیم بش و خوش باهم سمتمو برگشتن هردو

  چیه؟ جلسه دلیل میدونین：پرسیدم چنددقیقه از بعد

  کنن تقدیر ازمون میخوان زیاد احتمال：عماد

 !! !پلیسم یه واقعا که میرفت یادم داشت کم کم بودیم شده غرق نقشمون توی اونقدر：میلاد

 .ایم حرفه خلافکار یه که میکردم باور داشتم...دقیقا：عماد
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  میوفتادیم گیر عمرا بودیم خلافکار اگه کنین فکر ها بچه ولی：میلاد

  میوفتادیم گیر صد در صد داشت وجود خودمون مثل پلیسایی اگه البته：من

  ما از بهتر اصلا هست مگه：عماد

  کنید خورد تره هم واسه کم بسه：گفت سمتمونو اومد علی که خنده زیر زدیم هرسه

  جاخورد علی دیدن با عماد

  کرد بغلش محکم و سمتش رفت بعد و کرد نگاهش شوک با یلحظه

  گزاشتی قالم گرفتی ازم مدارکو بار اخرین ها نبخشیدمت هنوز هی هی：گفت علی که

  بود دستور جون علی شرمنده-

 میدونم داداش قربونت+

 

  گزاشتیم سر پشت موفقیت با رو ماموریت این که خوشحالم 

  نیدمش زیاد پلیس بعنوان اینجا هم و خلافکار بعنوان باند توی هم تعریفتو منووگفت سمت اومد

  دیدنت از خوشحالم

 .   بود گفته ازت زیاد عماد همینطور منم گفتم و دادم دست باهاش

  سالن داخل بریم باید که گفت و شد نزدیکمون ها سرباز از یکی

  شدیم وارد و رفتیم سالن سمت به نفری چهار

  بود گفته درست عماد

  بوده ماموریت همچنین و ما از تجلیل ی درباره بحث یجورایی درواقع
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  داشتن خبر خاصی ی عده فقط ماموریت این از

  شهب برطرف بقیه مبهمات تا داد شرح رو ماموریت گزارش کلیات و شد بلند( رییس)دلیر سرهنگ

  نمیشد باورشون و بودن شوک توی ها خیلی هنوز چراکه

 !!!!!! مهیاد جمله از

 حرفهاش تمام برای و داد تحویل دلیر سرهنگ رو میدادیم انجام که کارهایی مدارک تمامی

  داد هم رو سندش

  میکردن نگاهمون آمیز تحسین همه ها صحبت پایان از بعد

 باند هب بخوای کمی تعداد با پلیس ی پشتوانه بدون که ماموریتی همچین میخواست شجاعت واقعا

 همواج شکست با هاش ماموریت بار چندین که کنی نفوذ اژدهایی یا شب خشم مثل پرقدرتی های

 از ماه چندین عرض در رو دیگه باندهای و باند دو این بود تونسته ما گروهک اینکه حالا و شده

  بود بزرگی کار واقعا کنه خارج دور

  گرفت تعلق پاداش هممون به و شد ازمون زیادی تشکر و تقدیر     

 حرفی هر برای اما شدیم گناهی مرتکب ما که بده نشون رو مواردی که خواست بار چندین مهیاد

  بود ساکت جلسه اخر تا اونم و میداد رو جوابش منطقی سرهنگ میزد که

  شدیم خارج سالن از خوشحال هممون جلسه یافتن پایان محض به

  دیدم رو مهیاد روم روبه

   رفتم مهیاد سمت به و شدم جدا ها بچه از

  سرگرد چطوری：گفتم شو شونه روی زدم

  کرد نگاهم کینه و نفرت با سمتمو برگشت

  شدیم محوطه وارد
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  ایستادم روش روبه و کشیدم عمیقی نفس

 اام کنی خراب مارا گروه تا کنی کاری که کردی تلاش خیلی سالن توی：گفتم و زدم لبخندی

  نتونستی

  سرگرد جناب کن گوش خوب گفتم شونشو روی زدم

  زدن که زدن تهمت گفتن که گفتن بگم که نیستم بابام مثل من

  خب؟...  بکشم عقب و

  وایمیسم اخرش تا من

 فهمیدی؟ میکنم نابود دنیاتو کنم کاری بخوام اگه که نزار من دم رو پا پس

 

  نکردی؟ نابود دنیامو کارهات با الان تا کردی فکر：گفت و شد غمگین اش چهره

 ... گرفتی ازم تودنیامو لعنتی

 چرا نداری دوستش توکه منه مال یلدا：گفت که کردم نگاهش سوالی و کردم ریز چشمهامو

  بدی؟ عذابش بازم میخوای

  ها؟ سمتش اومدی بازم چرا اصلا

  بگیری؟ ازم عشقمو میخوای چرا

 ...  گرفتی ازم عشقمو... گرفتی ازم منو دنیای توام+ 

  یادته؟!سایه：گفتم که میکرد نگاهم متعجب که بود اون حالا

 بود؟ تو نامزد سایه：گفت بعد و شد درشت چشمهاش

  کشتیییش لعنتی توی ولی بشه بود قرار-
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  نکشتم اونو من+

  نگوووووو دروووغ-

  بدم توضیح برات بده اجازه داره جریان.  نکشتم رو سایه من شاهین+

 ویت ولی! نه؟ یا کشتیش داره فرقی چه دیگه...  گرفتی ازم امو سایه تو...  بشنوم نمیخوام هیچی-

  داشتی نقش اون مرگ

  گرفتم ازت رو یلدا گرفتی امو سایه

 چه اون به کنی؟ اذیت رو دختر اون خودت انتقام و کینه بخاطر میخوای چرا لعنتی：گفت عصبی

  ها؟ کشیدی مسعله این توی اونو پای چرا اصلا؟ داره ربطی

  باشه باهام میخوام و عاشقشم که فهمیدم حالا چون：گفتم و زدم لبخندی

  بود شده سرخ عصبانیت از

 باهات ملایمت با دیگه این از بعد چون بگیر جدی هشدارمو درضمن：گفتم و دادم تکون سرمو

  نمیکنم رفتار

  هه

 .  رفتم ماشینم سمت به و شدم دور ازش

__________________ 

  ~یلدا~

  نیومدم بیرون اتاقم از که هست ماهی یک

  نمیخورم و ندارم زیادی میل اما اتاق تو میاره غذامو مامان

  کردم خاموش گوشیمو
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  نداشتم اوناهم ی حوصله اما خونمون در دم اومدن کیمیا و لاله چندباری

  بود شده تنگ خیلی بابا واسه دلم

  میکردم  اذیتش و بودم دور بابا از که میخورم رو روزایی حسرت الان

  هوف.... نمیدادم هاشو زنگ جواب و میزدم صداش مهرداد بابا جای به که همونموقعایی

 . میشدم لاغرتر روز به روز ولی میخوردم زیاد غصه

  هست بابا که بود گرم این به دلم میخوابیدم قرص با شبهارو اگه حداقل اونموقعا

 ...هست ولی نیست کنارم

  باشه؟ گرم چی به دلم چی؟ حالا اما

  میخوره قبرش سنگ به دستم اما بگیرم دستهاشو دوباره میخواد دلم

  بابا برگردی میشد کاش    

 ......       نمیکردم لج باهات دیگه اونوقت

  گرفتی ازم چیو خدا* 

 ...  بکشم دست چی از د

  خوابه خاک زیر وقتی

   میکشم خودمو نشه بلند قسم خدا به

  کن باز چشاتو

  چشم تو اشکو ببین پاشو

  کن باز چشاتو خدا تورو
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  گوشم تو بزن دیگه یبار پاشو

  کردی ترکم که این ی غصه از

  کردی ولش راه وسط که ای بچه همون شدشا بزرگ

  میریزه اشک تنت ی پاره ببین کن باز چشاتو

  کن باز چشاتو

  خیسه بالشت یه سرم زیر دستات جای ببین

  نمیخوام هیچی ازت خدا

  بمیرم من بزار اون جای به

  برم نمیتونم تو بدون

  ندارم مهمونی و گذار و گشت ی حوصله

  میکنن نگام یجوری اخه

 *  ندارم تورو من میشه حسودیم اخه

  یلدا گفت و اتاقم دم اومد مامان

  لعنتیو در این کن باز گفت که ندادم جوابی

  سیرم-

  بزنم حرف باهات میخوام+

  ندارم حوصله-
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 میکنی؟ اینجوری چرا اخه：گفت هق هق با شد تبدیل گریه به حالا که داره بغض کردم حس

  بدی عذابم کارات این با میخوای توام...  رفت گزاشت تنهامون که بابات

  شدم خسته یلدا

  بریدم منم

  رفته اون ولی بریدم ولله به

  بکنیم نمیتونیم کاری

  دارم ترو فقط من یلدا

 بمیرم؟ منم میخوای ها؟ کنم زندگی امیدی چه به دیگه کنی رفتار اینجوری بخوای توام اگه

  کنی مرگم دق کارات بااین میخوای

  کردم باز رو اتاق در و شدم بلند

  گرفت ام گریه منم مامان اشکهای دیدن با

  گزاشتم اش شونه روی سرمو و کردم بغلش

  کردم فکر خودم به مدت این توی فقط که ببخشید.. مامانی ببخش+

  ببخش منو

  دلم عزیز گفت و کرد نوازش موهامو مامان

  نمیزاری تنهام تووهیچوقت که بده قول مامان：گفتم و گرفتم دستام توی دستهاشو

  خداست دست مرگ-

  بدم دست از توام نمیخااام نمیخواام+

 میفهمی؟ میدی دقم داری کارهات این با ولی -
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  بشم قبل مثل میدم قول+

  دانشگاه میرم فردا از اصلا

  اموونشنوی گریه صدای دیگه میدم قول

  میخورم کامل غذامم

  نزار تنهام و باش کنارم فقط

  هیچوقت

  دخترکم پیشتم همیشه باشه+

  بیرون بریم شو اماده و بیار در مشکیتو لباس برو حالاام

  ایم خونه تو وقته خیلی

  بگی تو هرچی گفتم و کردم پاک اشکهامو

 

  میدونستم بیشتر مامانو قدر حالا بابا دادن ازدست با

  بدم دست از اونم نمیخواست دلم      

  اتاق از بیرون رفتم و کردم انتخاب مشکی شال و شلوار و رنگموپوشیدم ای سورمه مانتوی

  بیرون زدیم خونه از مامان با

  گرفت گلومو بغض دوباره بابا ماشین دیدن با

  کنم گریه نمیخواستم ولی

  کنم فراموش خاطراتشو بود سخت خیلی
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  بریم؟ من ماشین با میشه گفتم و مامان سمت کردم رو

  کردم درخواستی همچین چرا فهمید

  شدیم من ماشین سوار و کرد قبول

 پارک یه طرف روندم

  نشستم نیمکت روی مامان کنار اومدم و خریدم بستنی 

  میکردم خفمون داشت بغضمون مامان هم من هم

  بود شده سنگین خیلی بینمون فضای

 بره یادمون حداقل تا کشید پیش رو گذشته بحث و سمتم کرد رو مامان

 

  زد صدا اسممو بعد و کرد سکوت چندثانیه

 ؟ جانم+

  کنی؟ چیکار شاهین و مهیاد با میخوای-

  ندارم اونا با کاری من گفتم و انداختم بالا ای شونه

  توان طرف از واکنش یه منتظر الان اونا چی؟ یعنی+

  کنم ازدواج نمیخوام فعلا-

   گفتم هردوشون به اینو

  میکنی؟ معطل زیادی داری نمیکنی فکر+

  میدم انجام رو درست کار دارم الان میکنم حس اتفاقا-
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 ثبتم جواب نمیشناختم که شاهینی به بابا رضایت با مهیاد با ازدواج از فرار برای و فکر بدون اول

  شد اونطور و دادم

  نداشتم دوسش اینکه با شدم مهیاد نامزد هولکی هول و بابا اجبار با بعد

  اینه وضعم الانم و

  کنم فکر عجله بدون و حوصله با اینبار میخوام

  درسته؟...شاهینه تو انتخاب+

  نبود هم نفی علامت....نبود رضا علامت سکوتم اما بودم کرده سکوت

  نه هم و اره هم دوتا این بین چیزی یه

  کنی؟ صاف باهاش رو دلت تا میخوای فرصت داری دوستش ولی پره دلت شاهین از -

  منفیه بهش جوابم نتونستم اگه کنم فراموش رو بابام شدن کشته بانی و باعث تا میخوام فرصت+

  نبود مهرداد مرگ بانی و باع اون یلدا-

 ..داشت که نقش حال هر به+

  نداشت ماجرا این توی هم نقشی-

  دیگه کس نه بود خودش تقصیر اومد پدرت سر بلایی هر اگه

  بود چی بابا نقش ها؟ میکردن مجازاتش اینجوری باید که بود چی جرمش بابا مامان+

  میکرد سکوت که بود مامان این حالا

 یه ماحت که میکنه مطمعنم کم کم داره مامانم تلخ سکوت این حالا و بدونم نباید میگفت شاهین

 ... افتاده اتفاقی همچین که بوده چیزی
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  شمبا امان در تا کنم ازدواج مهیاد با من داشت دوست بابا اتفاقی همچین از جلوگیری بخاطر شاید

.. 

  میدونسته؟ قبل از خودش بابا پس

 میتونی تو فقط که سوالاییه از پر ذهنم...  بگو توروخدا مامان گفتم گرفتمو رو مامان بازوی

  بدی جوابشونو

  ازت میکنم خواهش

  بگم چی+

 بی اونطور که داشتن بابا با صنمی چه اشغالا اون بود؟ چی بابا واقعی شغل：کردم زمزمه اروم

  ؟ کشتنش رحمانه

 ...  سکوت بازم

  دیگه بززززن حررررف ماااامااااان-

 .....  بودن هاش همکار+

  شد درشت هام چشم

  بوده؟ باندخلافکار اون عضو بابا ینی...ینی همکارهاش؟-

  نمیشه باورم نه نه

  درووغه که بگو مامان

  خوااابم بگو

  ماماااااان

  یلدا باش اروم-
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  بود باند همین عضو شهریارم+

 چرا کنن؟ اذیتم اونقدر و بگیرن گروگان منو داد اجازه چرا پس بودن بابا همکارهای اونا اگه

  ماااامااااااان؟

  نداشت خبر روحشم اصلا گرفتن تورو اونا نمیدونست پدرت یلدا-

  زد بهم باند بااون رو همکاریش همین برای اتفاقا

  برسونن اسیب تو به بود نزدیک چون

  میفهمی؟ داد کشتن به خودشو تو بخاطر اون یلدا

      باشه بوده باند اون عضو بابا باید چرا اخه：گفتم و کردم پاک هامو اشک

 و اینده به فقط و نکنی فکر چیزی به دیگه کن سعی...  گذشته بوده هرچی... دخترم باش اروم -

  کن فکر خودت خوشبختی

  یلدام؟ باشه

  شدم خیره اسمون به و گرفتم گاز لبمو

  یلداااااا-

  دویدم و شدم بلند سرجام از

   باشم تنها داشتم دوست فقط برم میخوام کجا نمیدونستم

   نرسید بهم اما زد صدام و دوید دنبالم چندقدمی مامان

  رفتم که جلوتر

  نیست سرم پشت که دیدم

  میزدم نفس نفس
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  شدم خیره روم روبه به اشکم از خیس چشمهای با و کردم تر اهسته هامو قدم

  پام زیر میشه له که خشک های برگ صدای*

  بخوام خودم اینکه بدون میرم جلو

  دورم ادمای به توجه بی

  چشمام تو اشک به زدن زل که ادمایی به

  بریدم همه از خودمم تو

 *دویدم تنها قدم به قدم

 

  شاهین

  بود گذشته ماه یک

  سراغش میرفتم باید دیگه

 .کنم صبر نمیتونستم

  درشون دم رفتم که بود هشت ساعت

  بیرون اومد و کرد باز رو در مادرش

 ؟ هست یلدا ببخشید سلام-

  داد تکون نفی علامت به سرشو و زد حلقه چشمهاش توی اشک

  پس؟ کجاست چی؟ یعنی：گفتم متعجب

 .... نمیدونم：گفت و ترکید بغضش
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  افتاده؟ اتفاقی چه بدین توضیح میشه میشه؟ مگه اخه-

  شد ناراحت فهمید پدرشو جریان+گفت اش گرفته صدای با

  دوید و

  برم دنبالش نتونستم

  باشه اورده خودش سر بلایی میترسم

 ( گریه صدای)هق هق کجاست نمیدونم

  گفتین بهش چی برای اخه گفتم و کشیدم موهام توی دستی کلافه

 اونجا باشه رفته شاید گرفتین دوستاش از سراغشو

 ... کسی فامیلی ی خونه چمیدونم یا

 .نبود پرسیدم-

  رفتم ماشینم سمت به و کردم پوفی

  میگشتم دنبالش خیابون توی چشم با میکردم رانندگی که همینطور

  دختر تو کجاایی.  کنم پیدات کجا شلوغ شهر این توی من اخه

  بود شب ده ساعت

 نداد جواب ولی گرفتم گوشیشو صدبار از بیشتر

  زد ای جرقه ذهنم توی یهو

  کردم مسیرمووعوض و دادم فشار گاز پدال روی پامو سریع

  نرسید ذهنم به زودتر چرا عه باباش قبر سر باشه رفته شاید
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  رسیدم بالاخره

  دویدم مهرداد قبر سمت به و کردم پارک ای گوشه رو ماشین

  میکرد گریه و بود نشسته باباش قبر کنار که دیدمش دور از

 .کردم تر تند قدمهامو

  شد تر واضح صداش شدم که نزدیکتر

  میکرد دل و درد براش داشت

  نزنم بهم خلوتشو تا بایستم کنار کردم سعی

   ایستادم ها درخت از یکی پشت

 ：میکرد صحبت پدرش با داشت که میرسید گوشم به صداش

 ....  من بابای که کنم باور میتونم چطوری اخه... نمیشه باورم

  شو بلند بابا نه نه

  خوابه یه اینا ی همه بگو بهم و شو بیدار توروخدا

  دروغه همش که بگو شو بلند

  کن دفاع خودت از پاشو

  میگه دروغ مامان بگو

  نبودی خلافکار تو که بگو

 نبودن هات همدست عوضیا اون بگو

  نمیشنویی قبببرررتو سنگ روی هااام مشت صدااای مگگگگه شوووو بلند بابااااااااا
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  هاااا نمیییدی بهم جواابی چرا

 باباااا

  دارم؟ نگه بالا سرمو چطوری بعد به این از من

  میدونستم ها اتفاق این ی همه مقصر رو شاهین

  منی بابای قاتل تو که گفتم زدم داد سرش چطوری دیدی

  کردم؟ برخورد باهاش چطوری دیدی

  ها؟ کنم نگاه هاش چشم توی دیگه رویی چه با حالا

  زدم جاار و نمیدونستم چیزیو من اما نگفت چیزی و میدونست رو چیز همه اون

  کن منوثابت حرف و شو بلند باباااایی

  گناهی بی تو بگو میگم درست من که بگو پاشو

 ....  توروخدا باباییی

  شد اینطوری یکدفعه اخه چرا

  شد خراب بازم چرا میرفت پیش خوب داشت که چیز همه

 ... که بهم ریخت چی همه

  میدادی جوابمو و بودی کاش

  نمیدی گوش من حرف به تو یبارم چرا

  نمیشی بلند چرا

  دیگگگگه پااااشووووو بابا
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 میشد بیشتر اش گریه شدت و میرفت بالاتر داشت صداش ولوم 

  نداشتم زدنشو زجه این دیدن طاقت

  جلو رفتم

  گزاشتم اش شونه روی دستمو و نشستم کنارش اروم

  سمتم برگشت شوکزده

  بریم شو بلند نگرانته مادرت گفتم و زدم لبخندی

  میکنی چیکار اینجا تو-

  اومدم اینجایی زدم حدس+

  شنیدی؟ هامم حرف ی همه یعنی-

 تقریبا+

  نگفت چیزی و پایین انداخت سرشو

 ! ها باشه پایین سرت نبینم گفتم و بالا اوردم سرشو و گرفتم دستم توی چونشو

  کردم قضاوت زود من شاهین میخوام معزرت-

 . نزن حرفشو دیگه عزیزم نداره اشکالی+

  نکن فکر بهش ام دیگه کن فراموشش همینجا

  ؟ باشه

 ( برگردوند رو صورتش و گزاشت دهنش روی دستشو...)اخه-

   نکن گریه دیگه نداره اخه+
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  نکشی عذاب انقدر که بدونی تو نمیخواست اون عذابه؟ در پدرت روح چقدر الان میدونی

 .....  من بابای باید چرا بیوفته؟ من برای اتفاقایی همچین باید چرا-

  دیگه کن بس+

  نیست خوشی همش که زندگی

  داره پایین و بالا

  هست هم بد هست خوب اتفاقای

 دیگه که گرفته محکم انقدر منو زندگی خوب اتفاقای دست خدا چرا نمیدونم فقط هست اره-

 ....   نمیوفتن

  نزن حرفها این از ام دیگه... میوفتن+ 

  میکنیم چال باهم همینجا هم موضوع این

  خب؟

 ... باعث من پدر که کنی فراموش میتونی تو+

  بده ادامه نزاشتم

  تری مهم هرچیزی از من برای تو گفتم گزاشتمو لبهاش روی دستمو

  کنم فکر ای دیگه چیز هیچ به نمیخوام دیگه

  گذشتمو حتی کردم فراموش چیزمو همه من

  بسازم تو با ایندمو و کنم زندگی حال توی میخوام

  انداخت پدرش قبر به غمگین نگاهی نیم
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 نگرانه مامانت دیگه,شو بلند گفتم و گرفتم دستشو

 

  یلدا

  شدم بلند سرجام از

  بود شده ارامشم باعث شاهین حرفهای هم طرفی از و بابا بخاطر بودم دلگیر طرف یه از

  رفتیم ماشینش سمت به باهم و گرفت دستهاش توی دستمو

 کنم چال گذشتمو ی همه جا همین باید میگفت درست شاهین

  کنم فکر چیزی به نمیخوام دیگه

  دادم قورت بغضمو کشیدمو عمیقی نفس

  کنم گریه دیگه نمیخواستم حتی

  میشدم سخت باید من اما بود سخت

  بدم ازار خودمو نمیخام دیگه

  باشم داشته خوبی زندگی باشم موفق میتونم شاهین کنار من

 .  میتونیم ما میتونم اره

  بشم سوار تا کرد باز برام رو ماشین در

  کرد روشن رو ماشین و نشست خودشم

 .  شد پخش اهنگ و کرد روشن رو ضبط

  امم همیشه از تر عاشق من*
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  پریشبم مرور تو هنوز

  پریشمم روان کارای به حتی  میخندیدی واسم که

  امم همیشه از تر عاشق من

  ابریشمم مثل موهای اون عاشق

  میدونی دارم دوست رو شبا این

  ابریشنم اگه حتی

  مهربونیتو دارم احتیاج من

  دارم نیاز بهت

   میدم پس خماری

  خوابم نمیاد نیستی تو

  دارم اعتیاد بت

  سختیشم میخرم جون به و دارم اعتیاد بت

  میشم نسخ تو بدون میدونم بااینکه

  میشن عوض  هی هرروز فازات بااینکه

  شک بی بدن بعضیاش رفتارات بااینکه

  ام همیشه از بدتر حتی معتادم تو به

  میشم سگ و عنق بد پیشم شب یه نباشی

  بخوابم که نشد دیشب من
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  میشم دلتنگ بدجوری شبا

 تنع از تر قشنگ حس یه تنت

  نفسمه به وصله نفست

  همه از من تو غیر به میاد بدم

  مرضمه چه نی معلوم نیستی

  هات خنده با ارومم و دارم اعتیاد بت

 نگات هر با ات کلمه ازهر میگیرم انرژی

  تو بودن با میکنم پیدا نجات من

  جات منه دل توی و

 ( *اعتیاد اهنگ تتلو امیر)

  بودیم خونه در دم

  باشم دور ازت نمیخوام دیگه گفت سمتمو کرد رو شاهین

  کنیم ازدواج باهم بتونیم زودتر هرچه که میکنم صحبت مادرت با امشب همین

 !زوده نمیکنی فکر... اخه-

  هست هم دیر تازه+

 باشه راضی مامان اگه ندارم حرفی من-

  شدیم پیاده ماشین از باهم و زد لبخندی

  کردم باز رو خونه در و اوردم در کلیدهامو
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  یلداااام گفت و سمتم دوید که دیدم مامانو ورودم محض به

  مامااانی-

  رفت راه هزار دلم نمیدونی دختر بودی کجا+

  میخوام معذرت-

  میخوام معذرت میگی بعد میدی سکته منو و میکنی میخوای هرکاری همش+

  نمیشه تکرار دیگه ببخشید-

  بودم شده نگرانت گفت و بوسید امو گونه

  کنم صحبت باهاتون میخوام میشه اگه خانم یاسمن：گفت و جلو اومد شاهین که زدم لبخندی

  اینجایین شماام نبود حواسم اصلا شاهین اقا شرمنده وای-

  خونه داخل بفرمایید

  کرد راهنماییش و

  میکردن صحبت باهم داشتن شاهین و مامان

  کردم عوض لباسهامو و اتاقم سمت رفتن

  کردم درست شربت و اشپزخونه توی رفتم

  پذیرایی داخل بردم و چیدم ظرف داخل هم میوه

 !  باشه بزرگتر یه باید نمیشه که اینطوری اخه：گفت که نشستم مامان کنار

  رفتن خدا رحمت به که مادرشما و پدر و یلدا پدر

 میدونین رو خاستگاری مراسم رسومات و رسم شما
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  اشپزخونه توی رفت شد بلند و لطفا بیاین بزرگترتون با اومدین که بعدی ی دفعه 

  انداختم شاهین به نگاهی 

  بود فکر توی

  دادم تکون صورتش جلوی دستمو

  پس؟ کنیم چیکار：گفت که

  نمیاد؟ دلیر سرهنگ+

  ؟ بیکاره اون مگه اخه-

 ...  اقا خانوم ،اون خاستگاریم اومدی که بار اولین+

 میگی؟ رو عماد و میلاد مادر پدرو-

  اره+

  بیان باهام که بزنم رو همونا به مجبورم دیگه اره-

  برم من دیگه خب گفت و شد بلند سرجاش از

  باش خودت مواظب+

 باش؟ نمیکنی گریه ام دیگه.همینطور توام-

  سررررگرد جناب باشه+

  ورفت گرفت خداحافظی هم مامان با و خندید

  نگیری؟ سخت بهش انقدر نمیشد حالا گفتم و مامان پیش رفتم

  بره بدمش همینجوری نیاوردم راه سر از که دخترمو...خیر نه-
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  داره قانونی یه هرچیزی

  مامان میگم+

 جونم-

 بیاریم؟ کیو عقد و خاستگاری شب پس...نیست که بابا+

  میکنیم براش فکری یه حالا چمیدونم-

  مامانیا دارم دوست گفتم و بوسیدم اشو گونه

  دخترکم همینطور منم-

    بخیر شب+

  کشیدم دراز تختم روی و اتاقم توی رفتم

 . بستم چشمهامو کردمو خاموش رو برق

__________________________ 

  جییییییییییییییییییغ-

  چتههه عه دخترررر هییییس+

  ماماااااااااااااااااااان-

  گفتم که همین نگو هیچی یلدا+

  بدم بله جواب اون جلوی بشینم رویی چه با من اخه د-

 چی؟ نمیدم اجازه من گفت و کرد لج اگه اصلا

 !نده یا بده اجازه که کیه اون-
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 !باشه من ولی هاااا بده رضایت بابا جای به قراره مثلا اون بالاخره من مامان عع+

  باشه خب -

  نمیگیا این به نمیدونم من ماااامااااان ععععععع+

  خانواده همراه کردم دعوتشم گفتم بهش دیگه من-

  میزدم رو سکته دیگه داشتم

  دیوار تو بکوبم محکم سرمو میخواست دلم

 بیاد؟؟؟ بگی حقیقی به باید صاف داشت رفیق و دوست اینهمه بابا نمیدونم من اخه+

  حقیقی نه حقیقی اقای... باش مودب اولا-

  کرد قبول که باشی خوشحالم باید تازه دوما

  کردی بدبخت منو تو مامان... وای+

 بکنم؟ غلطی چه من بیاد همراهش مهیادهم اگه حالا

  میاد در ترشیدگی از داری که کن اب قند دلت توی سرجات بشین هیچی-

  مااامااااااان زدم داد

 چت میکنه درد سرم بالا نبر صداتو انقدر عه+

 

 ه؟

  کردی روانیم-

  کنم ازدواج نمیخوام من اصلا اغا
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  شد لوس این باز+

 چی؟ نداد رضایت اگه اخه مامان-

  بده رضایت میگیم بهش بابا ای+

  نیستا یادت اینکه مثل-

  بشم اون عروس بود قرار من

  کنم ازدواج دیگه یکی با میخوام حالا بعد

 .....  اخه خب

 من با همش نباش نگران میخوری؟ چیو غصه تو-

 

_________________________ 

  بود نامزدیم شب امشب

  کردم ست بود قرمز و مشکی که لباسام رنگ با ارایشمو و پوشیدم لباسهامو

  زدم بالا روبه موهامو و انداختم سرم روی هم رنگی قرمز شال

 . بود گرفته فرا وجودمو کل بدی استرس

  میرسید گوش به خونه زنگ صدای

  بیرون رفتم اتاقم از و کشیدم عمیق نفس چندتا

  بودن حقیقی ی خانواده

  کنم نگاه بهشون دیگه نمیشد روم
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  کنم ازدواج دیگه یکی با بود قرار حالا و بودم شده نامزد مهیاد با دوباره تاحالا

  باشن متنفر ازم اگه دارن هم حق

  بودن اومده محیا و حقیقی اقای فقط کردم تعجب

 !نبودن مهیاد و حقیقی خانم

  بهتر چه

  نشستم مامان کنار و کردم سلام بهشون ارومی به

 بود کرده هماهنگ حقیقی اقای با قبلا مامان انگار بود حاکم بینمون سکوت ساعتی یک حدودا

 .  شد بلند در زنگ صدا 

  نشست لبم روی لبخندی ناخوداگاه

  کرد باز رو در و رفت مامان

  شاهین هم اخر در و شدن وارد بود مهام فامیلشون نکنم اشتباه اگه که اقایی و خانم همون بعد و

  انداختم پایین سرمو و گرفتم گاز لبمو

  کردن بحث به کردن شروع چنددقیقه حدودا از بعد و نشستن همه

  درست دارن دوست رو همدیگه جوون دوتا این：گفت حقیقی اقای

 پیش براشون مشکلی اگه اینده در و هستم یلداخانم پدرمرحوم جای به واقع در اینجا من ولی

 همینطوری نمیتونم پس دارم وجدان عذاب من بعد کشید طلاق به کارشون نکرده خدای و اومد

  بدم رضایت

  نبودن وصلت این به راضی هم مهرداد مرحوم خود ظاهرا که اللخصوص

  نمیدادن رضایت بار اولین که نبودن راضی اگه：گفت مهام اقای
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  نمیدونستن رو شاهین اقا اصلی هویت که,بود این ی واسه بار اولین-

 خلافکار واقعا شاهین که شده باورتون شماام انگار میزنید حرف جوری گفت و کرد ای خنده مهام

 ! بوده

 خودتونم که همونطور و پلیسه یه اون اما کرده ایفا خوبی این به رو نقشش که خوشحالم البته

  آگاهیه ی اداره بهترینهای از میدونین

 ! گناهن بی ایشون که نشده مشخص کاملا هنوز اما درسته+

   بیرون میزد داشت کاسه از چشمهام

  چی؟ یعنی

 شپی اینجا فعلا رو کار بحث بهتره سرهنگ جناب：گفت شاهین که شدم خیره بهشون متعجب

  نکشیم

  شده ثابت دوستهام و من گناهی بی ضمن در

  هست شما ماموریت این روی زیادی های بحث هم هنوز ولی درسته+

  نکشیم وسط رو ماجرا اون بهتره هرحال به-

  زندان میری شما شد ثابت موضوع این درستی اگه ولی+

  باشه دار سابقه شوهرش دخترم نمیخواد دلم من

  نیوفته اتفاقی همچین میدم بهتون قول گفت و زد خوشگلی لبخند شاهین

  نیست وصلت این به راضی هم مهرداد که میدونم من هرحال به گفت و داد تکون سری حقیقی

  بودم عصبانی

  راضیم؟ بگه تا بیرون بکشم گور تو از رو بابا داری انتظار بگم و کنم باز دهنمو خواستم
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  باشم ساکت که داد علامت بهم شاهین که

  نگفتم چیزی و بستم دهنمو کلافه

  گرفت حقیقی به رو و اورد در ای برگه و کرد جیبش توی دستشو شاهین

  میورد در شاخ حیرت و تعجب از سرش توی کم کم داشت بگم میتونم

  ودب شده متعجب و بود ریخته بهمش انقدر که بود دیده برگه اون توی چی بدونم میخواست دلم

  ؟ خبره چه اینجا ما به بگین نمیخواین گفت مامان

 و بودم گرفته رو یلدا با ازدواج ی اجازه ازشون راد اقای مرگ از قبل من راستش：گفت شاهین

  کردن قبول ایشونم

  گرفت ما سمت به رو برگه بعد

  بود برگه پای بابا انگشت اثر و امضا

  زشته ببند نیشتو：گفت و کرد اخمی که شدم خیره مامان به و زدم نمایی دندون لبخند

 حرفی من خب خیلی گفت حقیقی که نشستم مبل روی رنگین و سنگین کردمو جمع خودمو

  ندارم

 از خارج عمو هم حاضر حال در و  بودن عمو و بابا مورداعتماد و مشترک دوست حقیقی اقای]

 عمو تا باشه من بزرگتر بعنوان فعلا عمو طرف از حقیقی اقای شد قرار همین برای بود کشور

 [کنه امضا رو شاهین و من عقد ی برگه پای و ایران برگرده

 

  نیست مشکلی دیگه پس خب خیلی گفت بود شاهین همراه که اقایی همون

  باشید خوشبخت
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  کرد انگشتم داخل رو ای حلقه سمتمو اومد مهام خانم بعد و

   بودم شده خیره حلقه به ذوق با

 . میداد امنیت نوع از خاصی اطمینان بهم شاهین ی حلقه این اما داشتم استرس و دلشوره

 مه محرم دیگه ماه یک حدودا یعنی میاد عمو که موقعی تا شد قرار و خوند برام محرمیتی حقیقی

  باشیم

  رفتن مهیا و حقیقی که بود یازده حدود ساعت

  بزنیم حرف باهم که خواستم ازش و شاهین سمت رفتم

  اتاقم داخل رفتیم

  میکرد نگاه لبخندبهم با شاهین

  شاهین-

  جانم+

 میگفت؟ چی بیرون اون حقیقی-

 میگفت؟ چی+گفت و کرد ریز چشمهاشو

 ...........  و زندان بری ممکنه و نشده اثبات تو گناهی بی همینکه چمدونم-

 میگفت پرت و چرت هیچی.اهان+

  نزده حرفی همچین که الکی اخه-

  نشوندم تخت روی و گرفت دستمو نزدیکمو اومد

 لیقب دستور با کردیم هرکاری ما است شده ثابت ما گناهی بی：گفت و نشست کنارم هم خودش

  بود سرهنگ از شده تایید
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  کنن قبل نمیتونن واقعا هم شاید ببینن مارو موفقیت نمیخوان لجشون از ها بعضی منتها

  بودن من انداختن گیر دنبال دوسال حدود هرحال به

  پلیسم خودم فهمیدن یهو حالا

  سخته براشون معلومه

  درسته...  اهوم+

 خوشحالم؟ خیلی میدونستی گفت و بوسید پیشونیمو شاهین

 بیشترررتر من گفتم و خندیدم

  شدیم خارج اتاق از

  رفتن اوناام که بود دوازده نزدیکای ساعت دیگه

 مطمعنی؟ انتخابت از یلدا گفت سمتمو اومد مامان

  خب سوالیه؟معلومه چه این مامان وا-

  انداخت دلم توی شک... حقیقی حرفای اخه+

  داد توضیح برام رو چیز همه پرسیدم شاهین از من نباش نگران نه-

 قشنگم دختر بشی خوشبخت امیدوارم خب خیلی+

  مامانی ممنون-

  دانشگاه میری ام فردا از یلدا راستی

  بخوری غیبت نمیخوام دیگه

 افتادی عقب کلاسهات از کلی
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  میرم چشم+

 

__________________________ 

  شدم بیدار خواب از زود صبح

  بیرون زدم خونه از پوشیدمو لباسهامو

  دانشگاه رسیدم بالاخره ساعت یک از بعد و شدم ماشینم سوار

  دیدم رو کیمیا دور از شدم که وارد

 بود خلوت تقریبا دانشگاه ی همحوط

  کردم بغلش محکم پشت از سمتشو دویدم

  سمتم برگشت یهو و ترسید

 !من خاص دوست چطوری گفتم شدمو جدا ازش

  ترسیدددم زهرررماااار,, کووفت,درد-

  دیدمت چندوقت بعد باش مودب إ+

  قهرم باهات ببینم شو هیس-

 چراااااااا؟+

 هاااا؟ بودی کجا مدت این توی... إرا محض-

  خونه بودم؟ کجا+

 معلومه دستت تو ی حلقه اون از اها-
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  بیشعور

  بگممم نبووود یادم اصلاااااا واااای عععععع+

  کردم نامزد دیشب همین بخدا

 میکردی؟ دعوت منو نگفتی؟نباید هیچی چرا -

  غیرتو نمیدونه هیچکس هنوز...نمیگذره ازش ساعتم دوازده هنوز بابا+

  اهان-

 خو کنم تعریف برات بریم بیا بیخیال+

 

  میداد,گوش دقت با اونم و گفتم براش رو چیز همه

  پلیس هم خلافکار هم...گرم دمش بابا گفت سر اخر

 میکردی؟ فکرشو خودت تو

   بابا نه+

  شد کلاس وارد استاد همونموقع

 شدیم ساکت هم کیمیا و من و

 ها اسم خوندن به کرد شروع استاد

 هک بدم نمیتونم اطمینانی زیاده خیلی هات غیبت تعداد راد خانم گفت رسید من اسم به وقتی 

 ... بشی پاس ترم این

 خوند رو نفربعدی اسم بدم بهش جوابی خواستم تا و کردم پوفی
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  بدم جوابتو بزار خب!!!!!!! 'الاغ وا

  هعی

 بیمارستان میرفتیم باید هم پنج تا سه و داشتم کلاس سه ساعت تا اونروز

 

  خونه رسیدم دیگه که بود هفت ساعت عصر

  کردم پرت تخت روی رو خودم اتاقمو توی رفتم مستقیم همین واسه بودم خسته خیلی

_________________________ 

  شاهین

  شدم بیدار خواب از زود صبح

 بود وقتش دیگه الان

  میکردم باید که کاری اخرین

 حقیقی جناب از انتقام و سال بیست بعد بابام گناهی بی اثبات یعنی

  بده انجام میاد بر دستش از هرکاری داد قول اونم و کردم صحبت دلیر سرهنگ با

  اداره سمت رفتم و پوشیدم لباسهامو سریع

  دیدم رو مهیاد دور از

  گذشتم کنارش از و دادم تحویلش پوزخندی

  میکرد نگاه بهم اخم با

  خان مهیاد مونده هنوز
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  بسه کنی احساس رو دردش همینکه ولی بکشی نمیتونی رو کشیدم من که سختیایی گرچه

 دادم دلیر سرهنگ تحویل رو گفت بهم اخر روز که مهرداد های صحبت و داشتم که مدارکی تمام

  بهشون میکنه رسیدگی گفت اونم و

   بندازه جریان به رو پرونده سریعتر هرچه میکنه سعی و

  شدم خارج اتاق از و کردم تشکر ازش

  کردم تکمیل رو روز چند این توی ام افتاده عقب کارهای و رفتم خودم اتاق سمت به خوشحال

  شدم خارج اداره از دیگه که بود سه ساعت

  بیرون بریم باشه اماده تا یلدا به زدم زنگ

  بیرون اومد ساعت نیم بعد بالاخره که بودم منتظرش در دم

 !!!عجب چه-

  اقا سلام علیک+

 خوبی؟..خانم شما بر درود-

 خوبی تو عالی+

  خوبم منم باشی خوب تو-

 بریم؟ داری دوس کجا حالا خب

 شهررربازززی گفت و کوبید بهم دستاشو بعد و کرد فکر کمی

 

  میریم عصر ولی باشه-
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 بخوریم؟ چیزی یه بریم

  بریم باش+

  شهربازی رفتیم شوخی و خیابونا تو چرخیدن و دور دور از بعد و رستوران رفتیم

  بود نیم و پنج ساعت

  گرفتم رو هیجانی و ترسناک های بازی تمام بلیط

 بیرون؟ بریم اینجا از سالم میکنی فکر：گفت و خاروند سرشو کمی یلدا

 میترسی؟ نکنه-

 داریم؟؟؟ ترس؟؟؟مگه منو   بابا نه+

  بترسه چیزی از خانم یلدا میشه مگه اصلا نه-

 بدی؟ رضایت هوایی ترن و صبا کشتی همون به نمیشد حالا میگم+

  میترسی ببین یلدا-

  بریییم..هم اصلا نمیترسم عه+

 شیم بیخیال میترسی اگه حالا- 

  میزنمتاااااا+

  بریم باشه باشه-گفتم و خندیدم

  میشد قبل از سرختر اش چهره یلدا میکردیم امتحان که بازی هر

  گرفته دستش توی محکم دستمو

  بایسته پاهاش روی نمیتونست بود شده وارد بهش که شوکی شدت از
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 یلدا؟ خوبه حالت-

 خوبم. اره+

  دادم بهش و خریدم براش معدنی اب-

 دیگه؟ بریم میخای： پرسیدم

  داریم بلیت هنوز گفت و کرد اخمی

  مهردادی دختر که الحق گفتم و خندیدم

  چی؟ که حالا خب-

  بیا هیچی+

  بود  ترن کردیم امتحان که بازی اخرین

  میزد  جیغ و میداد فشار دستش تو محکم دستمو

 * یلدا*

  ترسوییم دختر کنه فکر نمیخواست دلم

  ترس از نکنم دستشویی خودم توی که بودم کرده تحمل خودمو چقدر میدونست خدا

  گذشت خیر به خداروشکر خب ولی

  میخندید اون و میزدم جیغ من

 اصلا عجیبیه موجود!!! نداشت هم خنده ولی نداشت ترسی شاهین برای شاید ها ارتفاع اون توی

  بشر این

  بود اونجا که فروشی بستنی سمت رفتیم شد تموم که هامون بلیت
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  خوردن به کردیم شروع و خریدیم بستنی دوتا

  میکردیم صحبت باهم میخوردیمو که همیجور

  کرد تغییر شاهین ی چهره حالت یلحظه

  شد چی نفهمیدم

  نیست؟؟؟ اشنا تو برای ادم اون یلدا گفت سمتمو کرد رو دیدم فقط

  کی؟کدوم؟+

  گرفته رو دختربچه اون دست همونکه گفت و کرد اشاره چپش سمت به اروم

  پروفسوری ریش و داشت بلندی قد که مردی ی چهره به خورد نگاهم

 ! نه-

  کن فکر مطمعنی؟بیشتر+

 .... ولی اشناست اش چهره-

  شد درشت چشمهام

  اومد؟ چیشد؟یادت+

  نکنم اشتباه اگه.... اون-

 ......    و بود نشسته میکرد تعقیبم که ماشینی پشت یبار

 ...  و سمتم اومد عروسیم شب که همونیه این گفتم و شد سرازیر چشمم از اشکی

 ؟ بره در تونسته چطوری این.عزیزم باش اروم+ 

 دنبالمونن؟ هنوزم نکنه میترسم من شاهین-
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  بکشیم حسابی و درست ی نقشه یه باید الان فقط نترس هیچی از هستم من تا نترس+

  چسبیدم بهش و گرفتم محکم رو شاهین دست

  زد زنگ نفر یه به و اورد در رو گوشیش

  نیاوردم در سر چیزی حرفاش از

  برم باید میخوام معذرت گفت و سمتم کرد رو چنددقیقه حدود از بعد

 بزاری؟ تنها اینجا منو کجا؟میخوای شاهین-

  شد دور ازم و نداد جوابی

  کردم گمش جمعیت شلوغی توی اما زدم صداش و سمتش دویدم

  رفت؟ کجا خدایا

  میریختن سرهم پشت اشکام

  میکردم سکته ترس از داشتم

  نداد جواب ولی گرفتم رو گوشیش

  میگشتم دنبالش چشم با و بودم گزاشته دهنم روی دستمو

 لدی؟؟؟ک گم میتونی؟؟مامانتو گریه چلا خاله：گفت شیرینش زبون با و شد نزدیکم بچه دختر یه

  عزیزم نه گفتم و زدم بهش لبخندی

 میتونی؟ گریه چلا پس- 

 کجان؟ خانوادت خانوم خوشگل نیست چیزی+

 کرد اشاره دیگه سمت یه به و برگشت



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 924 

 پیششون؟ بری نمیخوای+

  گرفت سمتم به و اورد در جیبش داخل از شکلات یه و داد تکون سری

  خاله بیا گفت و

  خوشگلم ممنونم گفتم و گرفتم دستش از رو شکلات

 نمیخوریش؟+ 

 میخورمش...    چرا-

  دیه بخور خب+

  ندارم میل الان-

  بخوریم باهم بیا دارم دیگه یکی ببین بخورش الان نه+

  گزاشتم دهنم داخل رو شکلات و دادم تکون سری

  میره گیج داره سرم کردم حس که کردم اش مزه مزه کمی

  دیگه سمت یه به دوید بچه دختر

  افتادم زمین روی شدنو سست پاهام

  شد نزدیکم مرد یه

  همونه دیدم که بالا اوردم سرمو

 ...   و اومد بند نفسم ترس از

 نفهمیدم چیزی دیگه
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  شاهین#

  بیان ها بچه تا زدم زنگ

  پیششون میرفتم باید و بودن دوروورا همین

  شدم دور یلدا از

  نه یا میکردم رو فکرش که همونیه مرد اون ببینم تا

  هستن دنبالمون هنوزم قطعا یلدا سمت میومد اگه

  داشتیم نظر زیر رو یلدا دورادور بعد و سمتش دویدم و دادم تشخیص رو میلاد

  داد چیزی یه بهش و سمتش اومد ای بچه دختر

  سمتش اومد مرد اون همونموقع و افتاد زمین روی یلدا

  کنن دستگیر رو مرد اون تا داد دستور ها بچه به میلاد بعد و کردیم بهم نگاهی میلاد و من

  یلدا سمت دویدم

  ترس از بود کرده غش

  ماشینم سمت بردمش و کردم بلندش سریع

  درمانگاه برسونمش تا شدم سوار خودمم و

--------------------------- 

 دیگه؟ خوبه حالش چیشد دکتر-

  شده اش بیهوشی و سرگیجه باعث خورده چیزی یه+



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 926 

 نیست مشکلی خداروشکر خب ولی بوده دخیل درش شده وارد بهش که هم شوکی و ترس البته

  ببرینش میتونین اومد هوش به وقتی و

  ممنونم گفتم و دادم تکون سری خوشحال

  خورد زنگ بود جیبم توی که یلدا گوشی

  بود مامانش

 خوبین؟ خانم یاسمن سلام：گفتم و دادم جواب

 کجاست؟ یلدا.  جان شاهین سلام-

 همینجاا یلدا امم+

  دارم,کارش بهش بدین رو گوشی میشه-

  میگم بهش من بگین خب+

 بشنوم صداشو میخوام-

  الان نمیشه اخه+

 افتاده؟هاااا؟؟ اتفاقی چرا؟نکنه-

  خونه میایم دیگه دوساعت تا ما نباشین نگران نشده چیزی نه نه+

 باشم؟ مطمعن -

  خداحافظ.  برم باید من ببخشید بله+

  کردم قطع رو گوشی و

 .بود گذشته دوساعتی حدودا
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  نشستم کنارش صندلی روی و بود خواب یلدا که اتاقی توی رفتم

  زد زنگ گوشیم که بودم کردنش نگاه محو

  بود میلاد

  دادم جواب شدمو بلند سرجام از

 میلاد؟ الو-

 خوبه؟ چطوری؟یلدا داداش سلام+

  میاد بهوش بزودی گفت دکتر خوبه اره-

 میزدی حدس که همونیه مرده این شاهین.خداروشکر خب+

  بود گفته هم یلدا و

   گفت رو چیز همه و گرفتیم اعتراف ازش

 سرهنگ به بدم که کن جور برام رو کاملش گزارش فردا خب خیلی+

 فعلا؟ نداری کار داآشم باش-

 . برس کارت به برو نه+

 

  یلدا سمت برگشتم کردم قطع که رو گوشی

  بودن باز چشمهاش

  اومدی هوش به گفتم و سمتش رفتم لبخند با

  برگردوند ازم رو صورتش و کرد اخم
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   یلدایی هی-

  بهم نداد جوابی

  گزاشتم تنهات اونجا که ببخشید خب خیلی-

  داد تکون نفی علامت به سرشو

 ؟!نزدین صدام چرا شده تمام که خانمتون سرم گفت سمتمونو اومد پرستار

  مرخصین شما برین میتونین گفت و اورد در رو سرم بعد

  برداشت رو کیفش شد بلند جاش سر از

  بیرون رفت و

  گرفتم دستشو سمتشو دویدم

 * یلدا*

  بیرون کشیدم دستش توی از دستمو

  نامرد رفت خودش و گزاشت تنها اونجا و من

  نشست خودش بعدم و کرد باز برام رو ماشین در

  کردم نگاه بیرون به و دادم تکیه شیشه به سرمو

 .  کرد زیاد رو موزیک صدای و نگفت چیزی دیگه نمیدم اهمیتی حرفهاش به دید وقتی شاهین

  خوبه چقدر حالم ببین*

  عالیه چه

  خوشحالیه باعث تو لبخند
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  دلخوشیم از پر تو با

  ارزومه تو بودن لحظه لحظه معلومه خب

  هست چی همه مستی و عشق هستی وقتی

  نشست دلم به اینطوری مهرت چیشد

  تویی دنیام تموم که معلومه خب

  تویی میخوام زندگی این از اونیکه

  کسم همه منی عشق معلومه خب

  برسم تو به یروزی ارزومه

  نمیگیره جاتو هیشکی معلومه خب

  میره یادم دنیا غم هستی وقتی

  میشه همون بخوای چی هر بگی هرچی

  میشه اسون کنارت باشه سختم

 ×معلومه اهنگ شهره×

 

 

 زد صدام بشم پیاده ماشین از خواستم تا خونه در دم رسیدیم وقتی

  بگه حرفشو که موندم منتظر و داشتم نگه دستگیره روی دستمو

  کن نگاهم یلدا-
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  زدم زنگ و خونه در سمت رفتم و شدم پیاده ماشین از

  اومد دنبالم هم شاهین

  داخل شدرفتم باز که در

  اتاقم سمت رفتم مستقیم و کردم سلام اروم مامان به

  اتاقم تو اومد مامان با احوالپرسی بعد هم شاهین

  بخوابم کنم خاموش رو برق میخوام بیرون برو گفتم کنم,نگاهش اینکه بدون

 ببخشید گفتم قهری؟منکه هنوز یلدا-

 به شرایطی هر توی باید و پلیسم یه من：گفت و ایستاد روم روبه اومد ندادم بهش جوابی

 میفهمی؟ کنم عمل دستوراتم

 زنته؟ از تر مهم شغلت یعنی+

  دنیایی توی چیز ترین مهم من,ی واسه تو...  نه که معلومه-

  کردی ثابت امروز اره+

 وندبرگرد خودش سمت به منو سریع حرکت یه توی و گرفت دستمو که بیرون برم اتاق از خواستم

 . کرد بغلم و

  بودم مواظبت دور از,فقط نکردم ولت اونجا من یلدا-

 ...  نه یا سمتت میاد مرد اون ببینم میخواستم

  برم؟ و کنم ولت تنها اونجا که نامردم اونقدر کردی فکر
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 شاهین اگه داده نجاتم اونجا از اصل در منو شاهین بوده اینجور اگه پس گفتم و کردم فکر کمی

 بیاد سرم بود قرار بلاایی چه و بودم کجا الان نبود معلوم نبود

  بودم شاکی دستش از هنوزم اما

 و کردم جدا ازش خودمو

 نشم؟؟؟ لب به جون ترس از که بگی همونموقع اینو نمیتونستی گفتم اروم

 ...میکردیم بازی طبیعی باید بریم لو بیاری در بازی ضایع بود ممکن میگفتم اگه-

 ...  حال هر به گفتم و ایستادم سینه به دست

  بگیرمت بود محال لوسی انقدر میدونستم اگه عه-

 پشیمونی؟ یعنی الان：گفتم و کردم اخمی

  بابا نه گفت و کرد ای هان؟چی؟پشیمون؟من؟خنده+

  میکشمتتتتتت-

  سمتش کردم پرت و برداشتم تختم روی از بالشتمو

 اینطوریاست؟؟؟：گفت و گرفتش هوا توی

  ارررره-

  تخت رو کرد پرتم بالشت به ضربه یه با بعد و شکمم تو داد هول رو بالشت و سمتم اومد

 کوچولو؟ خانم دیدی-

 وحشی... کمرم اخ اخ+نشستم تخت روی و کردم جمع خودمو

  نشست کنارم اومد و خندید
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  نکنی منو زدن هوس دیگه باشی تو تا：گفت و

  چه تو به میزنم کنم هوس هروقتم میخواد دلم گفتم و بازوش به زدم مشت با

  یلداااااا：گفت امیز تهدید و کرد ریز چشمهاشو

  زدمش محکم مشت با بعد و گرفت دستم از که صورتش تو زدم اول رو بالشت

   میخندید فقط اونم

  میزدم محکتر و میگرفت حرصم بیشتر میخندید وقتی

  دادم فرصت بهت زیادی بسته خب خیلی-

  نکردم توجهی و زدمش بازم ولی

  ها میبینی بد.کن بس یلدا：کرد تکرار که

  شدم بلند و زدم بهش اخرمم مشت

  بود شده ولو تخت روی که اونم و میزدم نفس نفس

  شد بلند تخت روی از

  هااا دادم اوانس بهت کردی کیف-

 ازت میترسم مثلا الکی نکن نگاه اونجوری شجاع خانم باشه گفت و خندید که انداختم بهش چپی

 

 تحال همون توی کردم فرصت فقط و شد باز چهارطاق معمول طبق در که بود ناکجاباد بین دستم

 .ترانه و خودم سر روی بکشم پتو
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 شدی؟ اینجوری چرا مامان محمد_

 .نزده قفل رو اتاق دراین که اونی به دادم فحش دلم توی و دادم قورت سختی به دهنمو آب

 

 تختتی؟ رو چهارچنگولی قورباغه عین چرا محمد_

 

 :گفت آروم و ام سینه به چسبوند سرشو ترانه

 

 .رفت آبروم رسما_

  

 

  بیرون رفتم اتاق از و دادم تکون سری

 داریم؟ شام مامانی گفتم و مامان سمت کردم رو

  بچین رو میز کمکم بیا خودتم کن صدا رو شاهین مامان اره -

  چشم+

  شام بیا شاهین گفتم و اتاق در دم رفتم

  برم میخوام دیگه نه-

 کرده درست شام کجا؟مامان+

  دارم کار یلدا-
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  بمونی باید شاهین عه+

  یارو اون سراغ برم باید زده زنگ بهم صددفعه تاحالا اونموقع از میلاد ببین-

 بری؟ فردا حالا نمیشه+

  میری بعد میخوری رو شامت نمیدونم من

  خب خیلی گفت و کرد پوفی

  چیدم کامل رو میز و اشپزخونه توی دویدم

  کرد خداحافظی و شد بلند سریع شاهین خوردیم که رو شاممون

  نمیگفت ولی بگه یچیزی میخواست مامان میکردم حس

 شده؟ چیزی مامان گفتم سمتشو کردم رو

 چطور؟...نه-

  بگی بهم چیزی یه میخوای میکنم حس+

   شد خیره اش کرده گره هم توی دستهای به غمگین و پایین انداخت سرشو

  شده؟ چی...بهم بگو مامان：گفتم و نشستم مبل روی کنارش و رفتم

  چیه؟ شهریار حکم میدونی تو... یلدا-میلرزید صداش

 ... اعدام کنم فکر：گفتم و گرفتم گاز لبمو

  شدن جاری هاش اشک

 خداا..وای ای گفت و کرد قاب صورتش دور دستهاشو

  باش اروم ماما：گفتم و کردم بغلش
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 دنیاست اونسر که خواهرت -

  خودت زندگی پی میری میکنی شوهر دیگه روز چند که توام

 .....  که شهریارم

 یلدااا میکنم دق تنهایی من

 ....    هام بچه بدون من

  بود شده بیشتر اش گریه شدت حالا

  کنارتم همیشه خودم نزارم تنهات هیچوقت میدم قول دیگه نکن گریه مامانی+

  میری میکنی عروسی توام دیگع چطوری؟چندروز اخه-

  باشم تو پیش که بخره اینجا نزدیک خونه یه میگم شاهین به خب...خب+

  شده تنگ براش دلم چقدر نمیدونی... چی؟ شهریارم-

  میشد منتقل بهم بدی حس میومد اسمش وقتی

 کرده اذیتم چقدر و بیاره سرم بلایی چه میخواست میدونه بااینکه هنوزم مامان اینکه

  میگیره دلم میریزه اشک براش اینجوری بازم

 ارشرفت این خب ولی باشه نداشته دوستش ندارم انتظار کرده بزرگش بچگی از پسرشه بالاخره

  سنگینه هضمش برام هم

 کاری یه یلدا گفت و کرد نگاهم ملتمسانه بارونیش چشمهای با که شدم رهخی مامان به ناراحت

 میدی؟ انجام برام بخوام ازت

 کاری؟ چه مامانم معلومه+

  چندلحظه برای فقط ببینم شهریارمو برم تا بده اجازه بگو بهش پلیسه شاهین -
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  که نیست شاهین دست اخه+

 کنه یکاری میتونه حتما پلیسه اون بالاخره-

  الملاقاته ممنوع شهریار میکنم فکر ولی نمیدونم+

 نمیزنه زمین رو  تو حرف شاهین توروخدااا میکنم خواهش یلدا-

 ببینمش فقط هرچی یا شیشه پشت از اصلا چندلحظه برای فقط نکن ناامیدم یلدام

 . میکنم چیکار ببینم نکن ام گریه باش اروم مامان باشه+

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  بود هشت ساعت شدم بیدار خواب از که صبح

  داشتم کلاس نیم و ده

  بیرون رفتم اتاقم از

  میچید رو صبحانه میز داشت مامان

  کنم بیدارت بیام تازه میخاسم یلدایی شدی بیدار إ-

  نموندم خواب ایندفعه گفتم و زدم لبخندی

  نشست کنارم مامانم و نشستم میز پشت

  کردم مامان,به نگاهی

  میزد هم رو اش چایی داشت که بود ای چنددقیقه

  مامان-

 ها؟بله؟+
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 (کردم اشاره چایی به) شد شیرین-

  اره اها+

 نمیخوری؟ چیزی چرا-

  اخه نمیره پایین گلوم از هیچی+

  اتاقش توی رفت و شد بلند میز پشت از سریع همین واسه کرد بغض دوباره

  شدم بلند و کردم پوفی

  باشه تنها میزاشتم باید شاید

  گزاشتم ام شونه روی رو کیفم پوشیدمو لباسهامو

 . رفتم من مامان گفتم و اتاقش در دم رفتم

  تاکسی زدم زنگ همین ی واسه نداشتم رانندگی ی حوصله

  کلاسم سر رسیدم بموقع

  بود کیمیا کنار خالی جای یه

  نشستم کنارش و رفتم سریع

  کلاس سر اومد استاد شوخی و بش و خوش کمی از بعد

___________________________ 

  شدن تمام کلاسهام که بود سه ساعت

  بود رفته زودتر همین واسه داشت فرق من با کلاسش کیمیا

  بودم ایستاده دانشگاه در دم
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  شاهین به زدم زنگ

  خانوم یلدا سلام-

  چطوری سلام+

  خوبی؟ خودت خوبم-

  دانشگاه؟ دم دنبالم بیای امروز میتونی شاهین میگم..  ممنون+

 نداری؟ ماشین مگه-

  نداشتم رانندگی ی حوصله نیومدم ماشین با نه+

 سرکارم من یلدا-

 ؟؟ بیام باید کی

 ...  الان همین+

 کجایی؟ تو الان-

 !!!! دانشگاهم در دم+

  میگفتی قبل ساعت نیم از حداقل بزنی؟ زنگ من به باید الان خنگ ی دختره-

   خلوته خیلی اینجا!کنم چیکار من حالا خب+

  حالا میام کن صبر دیوووونه-

  کرد ترمز کنارم و اومد پسر پر ماشین یه که بودم ایستاده منتظر بودکه ای دقیقه چند

 کجاست؟ ادرس این ببخشید خانوم-

  کردم نگاه بود دستش توی که کاغذی روی
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  بود شماره لعنتیا

  رفتم جلو همونجا کمی و کردم پشتمو بودم شده حرصی

 ! یمتبرسون حالا میری کجا کوچولو؟ ترسیدی گفت یکیشون دوباره که خندشونوومیشنید صدای

 شاهین ماشین دور از همونموقع که ایستاد می داشت قلبم کردم بهشون شدیدی اخم و برگشتم

  میومد داشت که دیدم رو

  ماشینش سمت دویدم

  شدم سوار و داشت نگه

  تو چطوری-

  میزدم نفس نفس

  ترس از دهنم تو میومد داشت قلبم

  گفتم و شدم مسلط خودم به کمی

 چخبر خوبم  -

 

 خوبی؟ مطمعنی+

 ماشینت؟ تو داری اب اره اره گفتم و زدم ای کوله و کج لبخند

  بردار عقب صندلی رو از-

  خوردم ازش کمی و برداشتم رو معدنی اب

  هاااا بیای ماشین بدون نبینم دیگه+
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  ها دنبالم اومدی یبار حالا-

  وظیفمه زنمی نیست مشکلی برام که من+

 خلوته هست ظهرم نشی معطل اینجوری که میگم خودت واسه

  شاهین راستی باشه+

 جانم-

 درسته؟...اعدامه حکمش....  شهریار...  امم+

 چطور؟ اره گفت و خورد گره هم توی ابروهاش

  دیدش؟؟ رفت میشه... داره ملاقات ی اجازه+

  ترمز روی زد جاده وسط یهو

 یه؟چ سوالات این از منظورت گفت و کرد نگاهم عصبی برگشت که کشیدم ترس از خفیفی جیغ

 روووو؟؟ برااااادرت ببینیش بری کردی هوس نکنه

 فقط...  نیست من برادر اون...  نه که معلومه+

 چی؟ فقط-

 ... که کنی کاری میتونی ببینم که خواست ازم دیشب! همین ببینتش میخواد میگه مامان+

   نه：گفت و کرد روشن رو ماشین بدم ادامه نزاشت

 ...  اگه شاهین+

  فهمیدی؟ بشنوم موضوع این ی درباره حرفی هیچ نمیخوام دیگه：گفت و حرفم وسط پرید

  خودش ی خونه در دم رسیدیم
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  شاهینم پیش که دادم پیام مامان برای

  ساختمون توی رفتیم

  کن جورش و جمع یخورده کردی وقت شلوغه اینجا چقدر-

 چی؟ واسه اینجا اوردم تورو پس+

  پرویی خیلی-

  گرسنمه خیلی که کن درست چیزی یه برو گفت و خندید

  اوردم در رو ام مقنعه و مانتو و گزاشتم مبل روی کیفمو

  شدم کار به دست و

  کنم درست ماکارانی گرفتم تصمیم

  اتاق توی رفتم و کردم کم رو گاز زیر

  بود گزاشته پیشونیش روی رو دستش و بود خوابیده تختش روی شاهین

  کنم راضیش چطوری باید نمیدونستم

  میکرد اذیتم بدجور مامان تابی بی این اما

  شدم خیره سقف به و کشیدم دراز کنارش تر اونطرف و رفتم

 شاهین؟-

 هوم؟+

 نداره؟ راهی هیچ یعنی-

 چی؟+
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 شهریار کردن ملاقات-

  نسوزه غذات：گفت و بیرون رفت اتاق از و شد بلند بعد و کرد بهم نگاهی اول اخم با

 بده گوش من به یدقیقه خب أه گفتم و گرفتم رو دستش و اتاق از بیرون دویدم

 نمیدی؟ گوش حرفهامو اصلا چرا

  پرتن و چرت که نیستن حرف-

  شااااهین+

 .  میاری من جلوی رو پسره این اسم باشه اخرت بار：گفت جدی و بالا برد رو صداش ولوم کمی

 ..  اخه+

  دیدش نمیشه الملاقاته ممنوع اون اصلا.  گفتم همینکه نداااااره اخه-

 نمیزدم رو تو به که نبود اینجوری اگه الملاقاته ممنوع میدونم خب د+

 ...  که کنی کاری یه میتونی... پلیسی تو اما

 ...  پسره اون رفته یادت چته؟ تو یلدا ببینم+

 جلوی رو زجرکشیدنش  وقتی میشم عصبی خب....  مامان اما نبست چیزیم من.. کن صبر-

 میبینم چشمم

 ..  کن ارومش نمیتونم وقتی میمیرم...  میاد در منم اشک هاش گریه با

  کن کمکم میکنم خواهش

 نه؟... میاد سوختنی بوی-

  شااااهین+
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  سوووووخت اینکه یلدا اه گفت و اشپزخونه توی دوید

  کردم نگاه قابلمه به ترس با و اشپزخونه توی رفتم

  ترسوندیم درووغگوو+ 

  گرسنمه خیلی بکش بدو گفت و خندید

 .چیدم رو میز و کردم پوفی

 

  نداشتم خوردن غذا برای میلی. نشست میز پشت

  میکردم بازی باهاش بیشتر

  کرد تشکر ازم و خورد رو غذاش سریع شاهین

 نخوردی؟ چیزی چرا：گفت و انداخت من پر نسبتا بشقاب به نگاهی نیم

  بودم سیر+

  بودی؟ خورده چی مگه-

  خوردم یچیزایی دانشگاه تو همونجا گفتم و کردم جمع سریع رو میز

  نشست تلویزیون جلوی مبل روی رفت و داد تکون سری

  شد وی تی کردن تماشا مشغول و

  بیرون رفتم و کردم مرتب کمی رو اشپزخونه

  شدم خیره تلویزیون ی صفحه به و نشستم مبل روی

  شاهین کردن قبول بود شده ذکرم و فکر تمام
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 ! کرد راضیش میشدواقعا چطوری

 تو؟ کجااایی یلداااا：گفت و بهم زد شاهین که بودم افکارخودم غرق

  انداختم بهش نگاهی نیم

  اتاق توی رفتم و ندادم بهش جوابی

  میکرد نگاهم تعجب با

  میزد راه اون به خودشو و میخوام چی ازش میدونست

  گرفتم دستهام حصار تو سرمو و نشستم تخت دم

  اتاق تو اومد که کردم حس

 تو؟ چته：گفت و کنارم نشست

 چمه میدونی خودت-

  گفتم بهت هم قبلا نداره راه یلدا+

 چراااااا؟؟؟؟ خب إ-

 .. پااایین بیار روو صدات اولا+

  بکنم رو اینکار بود محااال هم میتونستم اگه و بدم انجام نمیتونم رو کاری همچین من بعدشم

  کردماااا ازت کمک درخواست یه میشه؟ کم ازززت چی مگه+

 .... شهریار

  نیااااار منن جلووووی رو پسرررره این اسممم یلداااا：زد داد

  کشید سوت سرم توی صداش
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 چه بخوای چه توام بیارررم اسممشووو دارررم دووووست داداشمممه：زدم فریاد خودش مثل

  کنیییییی قبوووول باااید نخوای

 و داداش میگی هنوزم کنه معتادت داشت قصد که کسی به که... متاسفم برات عه؟واقعا-

  ایستی می جلوم پست ی پسره اون بخاطر اینجوری

  میزنیاااا حرررف راااجبش چجوری باشه حواااست+

  کنه اونجوری رو خواهرشم منیکه شد مجبوور تووو بخاطر نداشت من با کاری اون

  بووووودیییی توووو اصلیییش مسبب کشیدددم که رنجی هر من

  خانوم یلدا میشنوم جدید جدااااا؟؟؟؟حرفای عه+

  هه چی؟ تو اما میکرد قبول کردم التماسش که اینهمه بود مهیاد اگه حداقل الان...  حقیقته حرف-

 مهیااااد پیش بری میتونی نشده هیچی هنوز الانم بعدشم حقیقیییی اقای و نه مهیاد اولا+

  بگیری کمک اون واز جووونت

  داره اررزش براش حرفم میدونم حداقل میرم که معلومه اررره+

 نکن نگااااه سرررتم پشت دیگه رفتی فقط مهیاده همون لیاقتت بروو اررره هه-

 فهمیییییدیییییییی؟؟؟؟؟

 

  میکشیدم نفس عصبی

  لباسهام سراغ رفتم و انداختم بهش نگاهی حرص با

  پوشیدم مقنعمو و مانتو

  انداختم دوشم روی کیفمو و



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 946 

  در سمت رفتم

 شد باز در و دادم فشار در ی دستگیره روی دستمو

  برم نمیخواست دلم اما

 بودن شده میخکوب همونجا و بودن داده دست از قدرتشونو انگار پاهام

 . چکید ام گونه روی اشکی ی قطره

  دادم تکیه بهش و بستم باز نیمه رو در

  سمتم اومد عصبانیت و اخم با

  چسبوندم در به بیشتر خودمو و ترسیدم ازش

 شد بسته صدا با که داد فشار در روی دستشو 

  شد خیره بهم و ایستاد روم به رو

  میخوام معذرت：گفتم واروم انداختم پایین سرمو

  خودش سمت کشیدم یهو و جلو اومد قدم یه

  کرد بغلم محکم

 . گزاشتم اش سینه روی سرمو و چسبوندم بهش بیشتر خودمو

 خودت توی نزن حرفهاتو همه عصبانیت موقع گفت و کرد جدا خودش از منو چنددقیقه از بعد

  نشی پشیمون بعد که بریز

  دادم تکون سرمو فقط نگفتم چیزی

 روش نشستم و ها مبل از یکی سمت رفتم و انداختم زمین روی رو ام کوله
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  هاا کنی گریه نبینم دیگه کن پاک اشکاتو گفت کنارمو اومد شاهین

 ... شاهین سخته-

 چی؟+

 کاری براش نتوونی و ببینی مامانتووجلوت شدن داغونتر و شدن اب روز به روز اینکه-

  سخته خدا به سخته.... کنی ارومش حتی نتونی اینکه....کنی

  میکشم زجری چه من نمیدونی توکه

 عکس ابق داره تاریکی تو مامانت ببینی بعد بیرون بیای اب خوردن ی بهونه به شبا وقتی میدونی

  چی؟ یعنی میبوسه گریه با پدرتو

  چی؟ یعنی کنه خواهش ازت بغض با وقتی میدونی

 داد قورت که رو بغضش اش لقمه دادن قورت با مبادا که نمیخوره غذا جلوت وقتی میفهمی

 چی؟ یعنی نشه سرازیر یهو چشمش از اشکش

  چی؟ یعنی گریه چشماش تو و خنده لبهاش رو وقتی

  شاهین؟ میفهمی

 دردارو این منم شده امتحان من روی قبلا همش گفتی که اینایی همه یلدا گفت سمتمو کرد رو

  کشیدم

 

 *<شده امتحان یاس روی قبلا دردا این چون کن انتخاب درد واسه تورو خدا نترس>*

 

  بدترش صدبرابر تازه
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 میشه تر شکسته داره روز به روز مامان...  شدم خسته بخدا نمیکنی؟شاهین کمکم چرا پس-

 دیگه میمیرم دارم

  برنمیاد من دست از کاری+

 میشه؟ مگه-

  ندارم پرونده بااون کاری هیچ دیگه من چون.اره+

  نمیزارن بخوام منم الملاقاته ممنوع اون تازه

 بگم؟ چی مامان به-

 برنمیاد من دست از کاری بگو بهش+

   دادم تکون سری

 خونمون؟ برسونی منو میشه گفتم و کردم درست مقنعمووکمی

  خب خیلی-

 بریم گفت و برداشت رو هاش سوییچ

 

  شاهین

  خونشون رسوندم رو یلدا

  خودم ی خونه برگشتم و

  شد بیدار گوشیم زنگ صدای با صبح

 بللله؟： گفتم الودی خواب و عصبی صدای با و گزاشتم گوشم در و داشتم برش
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  جان شاهین سلام گفت که پیچید گوشم توی سرهنگ صدای

  شرمنده سرهنگ سلام گفتم و کردم صاف صدامو کمی پریدم جا از سریع

 خوبی؟. پسرم دشمنت+

 خوبین شما ممنون خیلی-

  دارم برات خوش خبر. پسر ممنون+

 خبری؟ چه-

  بگم نمیشه گوشی پشت از اینجا بیا حالا همین پاشو+

  فعلا میام الان.  چشم-

_________________________ 

  زدم در و سرهنگ اتاق سمت دویدم

  شدم اتاق وارد و کشیدم عمیقی نفس

  شدم سرهنگ دستور منتظر و زدم زمین روی محکم پامو

  بشین اومدی خوش-

 .  بگم حقیقی سرهنگ ی پرونده ی درباره میخوام شاهین 

 کردن؟ قبول رو مدارک شد؟ درست کارهاش گفتم و زدم لبخندی

 و پدرت برای ویژه مراسم یه شد قرار و شد اعلام هم پدرت گناهی بی ضمن در...پسر اره-

 ...  هم حقیقی سرهنگ و بگیرن زحماتش از قدردانی

 چی؟ سرهنگ-
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 و دیه از نیمی پرداخت به محکوم میشه بینی پیش که اونطور اما نیومده هنوز دقیقش حکم+

  میشه حبس چندسال

  بود کافی من برای هم همین

  سرهنگ ممنونم گفتم و زدم لبخندی

 . دبو ام وظیفه کاریه؟ چه این گفت و کشید عقب رو دستش که ببوسم رو دستش تا رفتم جلو

 .  کنم تشکر ازتون چطوری نمیدونم واقعا-

  کنی ازدواج میخوای شنیدم گفت دقیقه چند از بعد و زد بهم ای پدرانه لبخندی

  بله گفتم و پایین انداختم سرمو

  شدی ستاد وارد که بود دیروز همین انگار... ها خودت واسه شدی مردی...پسر بالا بگیر سرتو-

  باک بی و جسور ی ساله نوزده پسر یه 

 .  گذشت زود گفتم و زدم لبخندی

 کنی؟ ازدواج مهرداد دختر با میخوای-

 ...  درسته+

 میگیرین؟ عروسی کی-

 ...  و میگیریم عقد مراسم اومد سفر از یلدا عموی هرموقع خب ولی نکنم فکر که عروسی+

  کنی دعوت ماروهم نره یادت-

  مجلسین صاحب شما دارین اختیار+

  باشین کنارم اونشب پدرم جایگاه تو میخوام
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  حتما-

 .  ازتون ممنونم بازم+

  شدم خارج اتاق از بحث یخورده از بعد

  بودم خوشحال خیلی

  بود لبم روی عمیقی لبخند و

  شاهین گفت و ام شونه رو زد ینفر دیدم شدم که محوطه وارد

  بود مهیاد هه. برگشتم

  کردم نگاهش سوالی و کردم حفظ لبخندمو

  باشی خوشحال بایدم خب اره：گفت و زد پوزخندی

  رسیدی میخواستی هرچی به بالاخره

  دارم کار بزن اصلیتو حرف-

 ..  کردی کارهاتو همه که تو+

  عروسی خرید مثلا دارم کارایی یخورده هنوزم نه-

  بیای میشم خوشحال میفرستم برات دعوت کارت گفتم و زدم براش چشمکی

 

  میدیدم رو خوردنش حرص بوضوح

 مگه؟ عروسیتونه کی گفت و گرفت دندون به لبشو

  هفته همین توی احتمالا-
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  لعنتی：کرد زمزمه اروم

 گفتی؟ چیزی هی هی-

 ینامرد خیلی داشتی بابام چیکار دیگه لعنتی د...کردی نابود زندگیمو...گرفتی ازم عشقمو+

  شاهین

  هیچوقت..نمیبخشمت هیچوقت

  گرفتی ازم منو عشق تو اولا گفتم و کردم ای خنده تک

  نمیبخشمت

 ....   کردن بابام علیه که هایی توطعه با که خدابیامرزش رفیق اون و باباته اون نامردم دوم

  فهمیدیییی؟ توووو نه منم ببخشه باید اونیکه بامعرفت مثلا اقای ببین

 .. برای یلدا,خودت برای عشقم.. ببخش... باشه خب خیلی-

  نیارررر منو زن اسم گفتم محکم و جدی و بالا اوردم دستمو

  ازت میکنم خواهش ببخش بابامو ولی...  خودت برای اون... خب خیلی خب خیلی-

 التماست شاهین：گفت و شد دار خش صداش دیدم که برم خواستم و برگردوندم ازش صورتمو

  میکنم خواااهش ازت....  میکنم

  بود پایین سرش و بود نشسته زانو دو روی دیدم برگشتم

  ببینم حالت این توی رو رقیبم نمیخواست دلم هیچوقت

  بود سخت برام حالتش این توی ولی میکرد خوب حالمو ازش بردن که درسته

 شو بلند：گفتم محکم و جدی

 پدرمو؟ میبخشی-
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  نمیدونی اینا بابات جریان از هیچی تو جون؟ بچه کاری کجای هه+

  گزشته منم بخشیدن از کار

  ببخشه خدا کن دعا برو

  نروووو شاااااهین+

  بشه کم حبسش از حداقل که کنی کاری میتونی تو ولی

  میکنم خاهش

  ببینم زندون های میله پشت بابامو عمری اخر نذار

  بشه بازی ابروش با اینجوری اخری این ابرومندانه خدمت سال اینهمه بعد نزار

  ببینم ها میله پشت سال و سن این توی بابامو نزاار فقط هستم نوکرتم عمرم اخر تا بخدا

 نباش بیرحم شاااااهین

  افتاد اش گونه روی چشمش از اشک ای قطره

  افتادم خودم یاد

  گرفت بغضم خودمم

  ببخشی بود محال بودی من جای اگه توام：گفتم سمتشو کردم رو

  کرد یتیمم سالگی ده تو منو که اونیه رحم بی

  چی؟ یعنی ببینی پدرتو دار ی چوبه پای میدونی تو

  چی؟ یعنی بزنن حرف ناحق به بابات سر پشت تمام انصافی بی با همه وقتی میدونی

 ( رفت بالاتر صدام ولوم)
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  چییییی؟ یعنییی بشه مرگ دق قصه از جوونت مادر میدووونی

 یعنی باشه انتقام اتیش وجودت کل و کنی سپری بزرگ ی کینه یه با بچگیتو دوران کل میدونی

 چی؟؟ یعنی چشمت جلوی بیاد دار بالای بابات دادن جون ی صحنه هرشب میدووونی چی؟

  نمیفهمییی نه لعنتیییی؟ رو ایناااا میفهمی

  نمیکردی بخشش درخواست ازم الان میفهمیدی اگه

  میخاستم من که نبود چیزی این

  بسه هست که همینم اما

 نمیخوام دیگه اما

 

 ینجورا به کنارش نمیتونم و میده ارامش بهم بودنش که دارم کسیو الان چون کنم فکر چیزا این به

  کنم فکر چیزا

  سرم بالا خدای به کردم واگذارشون فقط

  بکش تو حالا کشیدم درد من سال اینهمه

  میگه چی ببینم نشدم منتظر

 رفتم گرفتموو راهمو فقط

 

  بود ریخته بهم اعصابم

  اونجا ناهار برای برم که زد زنگ بهم یلدا

  میگذشت نامزدیمون از ماه سه حدودا الان
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  بگیریم عقدمونو مراسم تا میومد عموش دیگه روز چند تا احتمالا

 وسیعر بخوایم که نداشتیم چندانی فامیل طرفیم از و نگیریم عروسی شد قرار یلدا پدر خاطر به

  بگیریم مجلل

  دادیم رضایت کوچیک جشن همون به پس

  رسیدم بالاخره که بودم فکرهام همین توی

  شدم وارد و زدم در

   سلااااام گفت و حیاط توی دوید یلدا

  بغلم پرید و سمتم دوید یهو که سلام گفتم و زدم کوچیکی لبخند

  بود شده تنگ برات دلم چقدر نمیدونی وای گفت و

  بودیم باهم دیشب که تو منو گفتم و خندیدم

 :) بود شده تنگ برات بازم دلم خب گفت و شد جدا ازم

  داخل بریم خب خیلی+

  بود شده چیده اماده میز روی ناهار

  کو؟ مامانت پس：گفتم و یلدا سمت کردم رو

  بازار رفته-

  نشستم ناهارخوری میز پشت و دادم تکون سری

  کردم بازی غذام با بیشتر

  نداشتم زیادی میل
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 بودم اونکارش و مهیاد فکر توی همش

  شده؟ بد خیلی گفت سمتمو کرد رو یلدا

  عالیه عزیزم نه گفتم و خوردم ازش کمی

  نمیخوری چرا پس+

  فعلا ندارم میل گفتم و خوردم اب مقداری

  شدم بلند میز پشت از

  نمیخورم منم نخوری تو گفت و شد بلند هم یلدا من با همزمان

 داری من چیکار تو دیگه بخور بشین إ-

  نشستم پذیرایی توی مبل روی

  فکری تو همش تاحالا اونموقع شده؟از چیزی شاهین گفت و نشست پیشم اومد

  میشه اعلام هم حقیقی حکم و میشه ثابت بابا بیگناهی دیگه چندوقت تا-

  ناراحتی؟ چرا پس عالیه اینکه گفت و کوبید بهم دستهاشو

  ببخشم پدرشو که خواست ازم و زد زانو پاهام جلوی.دیدم رو مهیاد امروز-

  بود سنگین خیلی برام حرکتش این

 ببخشیشون؟ میتونی شاهین-

 ببخشمشووون؟؟؟+

 ؟ رو کیا

  رو حقیقی و بابام-
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  کنم فکر بهشون نمیخوام دیگه-

 ..  ببخشتشون خدا

  خدا به کردم واگذارشون

 خودمون جز هیچی به و بندازی دور رو ات قدیمی ی کینه دیگه میدی قول گفت و زد لبخندی

  نکنی؟ فکر

  یلدایی میدم قول+

 کارهامونو زودتر و شیم اماده باید میای دیگه روز سه تا عمو راستی...  عاشقتما گفت و خندید

  نداریم زیادی وقت.بکنیم

 کنیم؟ شروع حالا همین از میخوای-

 وااقعااا؟+

  نه که چرا-

 بشم اماده میرم من پس گفت و کرد نگاه بهم خوشحال

 

  _-یلدا-_

  نداشتیم زیادیم کار البته کردیم کارهامونو تمام

  شد تمام زود همین واسه

  بود عقدم روز امروز

  رسید دیروز عمو

  داماداومدن اقا خانم عروس گفت و زد صدام ها ارایشگر از یکی
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  زدم شوق روی از لبخندی

  کردم نگاه اینه توی خودمو دیگه یبار

 دیگه؟ خوبم گفتم و کیمیا سمت برگشتم

  منتظره برو خوبه اره-

  شدم خارج ارایشگاه از

  بود ایستاده منتظر گل دسته یه با در دم شاهین

  سلام- 

  خوشگل خانم عروس به+

  گلمو بده گفتم و کردم ای خنده تک

 ماشبن سمت ررفتیم و داد دستم به رو گل

  بشینم تا کرد باز برام رو در

  نمیشد باورم هیچوقت شاهین گفتم سمتشو کردم رو

  چی؟-

  باشم تو کنار لباس این توی یروزی اینکه+

  نمیشه باورم خودمم بخوای راستشو-

  همیشه بودی بدهکار بودن یه من های لحظه تک تک به تو... میدونی

  باشیم دور هم از نمیخوام دیگه بعد به این از

  باشیم باهم لحظات ی همه توی و همیشه میخام
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  همینه منم ارزوی تنها+

         ~~~~~~~~~~~~ 

  انداختم اینه توی شاهین و خودم به نگاهی

 بهم داشت لب روی که لبخندی با و بود نشسته ریلکس خیلی شاهین اما داشتم استرس

 .  بشه مانعمون نمیتونه چیزی هیچ دیگه که میفهموند

  میکرد جاری رو خطبه سوم بار برای داشت که شنیدم رو اقا حاج صدای

 *هبل* بزرگترها ی بقیه و مادرم ی اجازه و خدا به توکل با：گفتم و زدم بخشی اطمینان لبخند

   زدن دست به کردن شروع همه

  شوهر و زن شدیم رسما هامون شناسنامه توی ثبت و زدن امضا از بعد و داد بله هم شاهین

  بود پیوسته واقعیت به حالا میدیدم خیالم توی فقط که چیزی

  شد تر خلوت سالن کم کم و گفتن تبریک بهمون همه

  رفت و کرد خداحافظی همه از زودتر داشت کار که هم عمو

  خودم مال شدی بالاخره دیدی：گفت گوشم در شاهین

  زنداداش تبریک داداش میگم تبریک： گفت سمتمونو اومد میلاد همونموقع

 و کرد نگاهش تعجب با شاهین دیدی؟ رو میزدی بهم که هایی گردنی پس اون حاصل حالا

  چی؟：گفت

  کردنم دعوا و زدنم به میکردی شروع میخوای رو یلدا میگفتم بهت که همونموقع-

  حالا بسه گفت بازوشو به زد شاهین

  شاهین؟ واقعا：گفتم و انداختم شاهین به نگاهی
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 .. عاشقت اولش همون از داداش زن اره：میلاد

  بده ادامه نزاشت شاهین

  داشت کارت سرهنگ گفت و سرش توی زد یکی

 چند؟ کیلویی نخودسیا-

  پرووو بچه دیگه برو+

 

 بزنه؟ کامل حرفشو نزاشتی چرا گفتم و شاهین سمت برگشتم

 شدی؟ خوشگل خیلی میدونستی-

  نکن عوض رو بحث هی هی+

 بریم بیا گرمه خیلی هوا اخ-

  بریم باشه گفتم و خندیدم

  

  بعد_دوسال#

  میگذره اتفاقات اون تمام از دوسال الان

 . بود عمرم سالهای بهترین شاهین کنار سالها این بگم میتونم

 حقیقی سرهنگ گفت شاهین که اونطوری و نداشتم مهیاد از خبری هیچ دیگه ازدواجم از بعد

 بهش راجب تصمیمی چه نیست معلوم و نشده بسته کامل اش پرونده هنوز اما زندانه توی فعلا

 .  بشه گرفته



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM امینیآریانا  – باش خودت

telegram.me/romanhayeasheghane 961 

 فقط بگم بهش چطوری باید نمیدونم نمیدونه مامان هنوز اما شد اعدام پیش چندروز شهریار

  بیاد کنار باهاش بتونه میفهمه که وقتی امیدوارم

  خودم واما

 

 اومد بدنیا بردیا یعنی عشقمون ی ثمره که وقتی و خورد رقم شاهین کنار روزهام بهترین

 . شد تکمیل خوشبختیمون

 

  باشد یادمان

 . . میـکــنـد هـــمـوار خـــدا را زنــــــدگـی هـــای هجــــاد

  هـــاسـت ریـــــزه ســـنــگ بـــــرداشــــتـن فـــقـــط مــــا کــــــار

 : خداوندا 

 ، نیست دعا یکی این

 ، خواهشه یه

 ؛ التماسه یه

  … بازگردان ما قلب به را مهربانی

 کردیم دریغ و ببخشیم میتونستیم ها وقت خیلی

  کردیم تعلل ولی کنیم خوبی میتونستیم وقتها خیلی

  نتونستیم و کنیم علاقه ابراز راحت خیلی میتونستیم وقتها خیلی

 .نمیشوند فراموش هیچوقت نشده بیان احساسات باشد یادمان اما
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 بی ندگیز نباشند اگر که داریم دوستشان چقدر که بگوییم یکدیگر به نشده دیر تا نیست وقتی

 . میشود معنی

  دیگران دست ی ساخته تندیسی نه..  باشیم خودمان

 ...  داریم دوستش که کسی برابر در حداقل برداریم صورتمان از را غرور نقاب

  هستند کافی ی اندازه به دیگران]

 [ باش خودت همیشه پس

  پــــــایـــــــــــــــــان

  ےامینـــــ آریــــانــا قلم ہبـــ

  ـــار۲336بهـــــ

۱۱/0۲/36 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای 

 رمانهای عاشقانه محفوظ میباشد . 

 برای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مرجعه کنین .

 

www.romankade.com 
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