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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

  

   

  

  

 پارت یک 

اصن از خواب پاشم ولی امروز کالس داشتم خودمو از تخت پرت کردم پایین تا کمی   دلم نمیخواست
 خواب از سرم بپره  

کمی هم غلط زدم خوردم به قفسه کتاب ها چندتا کتاب ریخت سرم دیگه کال خواب از سرم پرید بلند  
س داده سامان ا شدم به سمت دسشوعی رفتم بعدش نگاهی به گوشیم کردم  لبخندی به لبم اومد 

 بود داره میاد دنبالم  واسه همین انرژی گرفتم شروع کردم به اماده شدن 

 با خوشحالی از نرده ها سر خوردم به طرف اشپزخونه رفتم 

 : سالم بر پدرمادرگلم

http://www.romankade.com/
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 مامان: سالم خوشگل مامان بشین صبحونه بخور 

 : چشم

 بابا: دخترم به کارتت پول ریختم خیالت راحت واسه امروز 

 با جون :مرسی با 

 صدای زنگ گوشیم اومد نگاهی کردم اسم سامان اومد

 : من برم دیگه سامان اومد دنبال خدافظ 

 سریع از خونه زدم بیرون سوار ماشین شدم 

 : سالم عزیزم 

 سامان:سالم خانومم 

 پیشونیمو بوسید  حس عجیبی گرفتم 

 : دیگه نگم پس از این لحظه با هیچکدومشون گرم نمیگیری 

 انوم من وقت به شاگردام به چشم همون شاگرد نگاه میکنم سامان: حسود خ

 : حاال هرچی خوشم نمیاد باهاشون بگی بخندی

 سامان: چشم خانوم کوچولو

 : من بزرگم  

 سامان: نوچ کوچیکی 

 :پس من زنت نمیشم 

 اخم کوچیکی کرد   

 سامان:چرااا 
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 : کوچیکم دیگه هروقت بزرگ شدم زنت میشم

 شروع کرد به خندیدن 

 سامان: کوچولو پاشو رسیدیم 

 با حرص نگاش کردم  پیاده شدم به سمت کالس رفتم 

 کالس نبود که  حیات وحش بود به سمت النا رفتم تا سر تو کتاب بود یه پس گردنی بهش زدم 

 : سالم خانوم دانشمند 

 النا: سالم مگه نمیدونی

 :چی رو  

 النا: نامزدت قراره امروز امتحان بگیره 

 تم : عه نمیدونس

 النا: تو که نخونده بهت نمره میده 

 : ارع بابا 

 النا:خوب جشن کدوم روزه

 :پنجشنبه با خانواده دعوتی 

 النا: اوم میگم پرهام هست؟؟ 

 مشکوک نگاش کردم 

 : تو چیکار به پرهام داری؟؟

 النا: همینجوری پرسیدم

 : اهاا معلومه که هست نامزدی یدونه خواهرشه 
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وارد کالس شد برگه های امتحانی رو پخش کرد  به برگه نگاه کردم هیچی بلد نبودم    سامان با جدیت
 سفید تحویل دادم  

 

 

 پارت دو 

 دوتا کالس دیگه هم تموم شد از النا خداحافظی کردم به سمت ماشین سامان رفتم

 :سالم عشقم 

 بوسش کردم ولی اخم داشت 

 سامان: علیک 

 : چیزی شده عزیزم 

 سفید دادی سامان:چرا برگه رو 

 : خوب نمیدونستم امتحان داریم  

 سامان: من از یک هفته پیش گفتم 

 : چیشد مگه حاال خودت بهم نمره ایی بده 

 سامان: به احتمال زیاد شما کالس من و میوفتی

 به من بده  ۱۰: چرا اذیت میکنی حداقل 

 سامان: از این خبرا نیست  

 : به درک 

 گفتم به خیابون نگاه میکردم چیزی نمی

 : اصن بزن کنار میخوام تنهایی برم خرید 
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 سامان: بسه دیگه چقدر بچه بازی در میاری

 کنار یه پاساژ ماشین و پارک کرد پیاده شدیم اومد طرفم دستمو گرفت تو دستش باهم رفتیم خرید  

تو اتاقم بودم داشتم خریدامو جابجا میکردم که صدای اس گوشیم اومد از سامان بود گفت برم  
الکون کاری که گفت انجام دادم  به خیابون نگاه کردم کسی نبودش منم خواستم برگردم اتاقم ولی  ب

یدفعه صدای اتیش بازی اومد از خوشحال نمیتونستم چی بگم   یدفعه یه خیلی بادکنک به طرفم 
 اومد چند تاشو تونستم بگیرم بقیش به هوا رفتند  منم سریع به طرف در رفتم 

ل کوچه پریدم بغل سامان اونم بغلم کرده بود چن الغر بودم به راحتی من و سریع رفتم داخ
 میچرخوند  

 : سامان بسه حالم داره بد میشه

 گذاشت پایین من و بعدش موهامو بوسید 

 سامان:سوپرایز هنوز تموم نشده

 : میخوای قبل از نامزدی سکته کنم

 سامان: خدا نکنه  

 فت از جیبش یه جعبه در اورد به طرفم گر

 سامان: بازش کن  

 بازش کردم یه دستبند ظریف طال که حروف اسم خودش و من به انگلیسی نوشته بود

 : سامان نمیدونم چی بگم واقعاا فکر نمیکردم قراره اینجوری سوپرایز بشم

 نذاشتم حرفی بزنم سریع بغلش کردم  

 پارت سه

 د نشته کنارم یه راست غر میزنهارایشگر اصال نمیذاشت تکونی بخورم النا هم کارش تموم شد بو

 : اه ببند فکتو دیگه
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 النا: احمق داری نامزد میکنی هنوز ادم نشدی 

 : بتوچه بعدش امروز پرهام نمیاد 

 نگاش کردم لب و لوچش اویزون شده بود  

 : تو چرا ناراحتی 

 النا: ناراحت نیستم

 : منم عرعر 

 نگفت  منم کارم تموم شد لباسمو پوشیدم منتظر سامان بودم  یه چشم غره رفت چیزی

 النا: من با چی بیام 

 : با خر مش رجب 

 النا: هه هه منم خندیدم

 : خوب با مامیایی دیگه

 النا: نه نمیشه

 : چرا نشه عروسیمون نیست که  

 النا: باشه  

 شده بود  اومد طرفم صدای بوق ماشین سامان اومد رفتیم پایین  نگاش کردم خیلی خوشتیپ

 سامان: ببخشید شما نامزد من دیدین

 : لوس نشو دیگه پارمیسم

 سامان: واقعا خودتی  

 : نه دختر همسایه ام 
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 سامان: چه خوب دختر همسایه قشنگ تره پارمیس به اون زشتی 

 : میزنمت با ماشین یکیت میکنما 

 شروع کرد به خندیدن  

 سامان: عصبی نشو خانوم کوچولو 

 ونستم تحمل کنم با پاشنه کفشم رو پاش لگد کردم از درد صورتش جمع شد دیگه نت

 : بریم دیگه

 النا خانوم بدون توجه به ما نشست تو ماشین 

النا سریع پیاده شد سامانم ماشین و پارک کرد بعد اومد در واسم باز کرد پیاده شدم باهم وارد خونه  
 یه دنیا دیگه بودم   شدیم همگی دست میزدند منم که از خوشحالی انگار

 به سمت دوستام رفتم 

 : سالم عزیزا 

 ماندانا: سالم پارمیس جون تبریک هم نامزدیت هم تولدت  

 : مرسی عزیزم قسمت خودت  

 با بقیه هم خوش و بش کردم  بعدش اهنگی گذاشتن مخصوص من و سامان 

 اهنگ:من به خال لبت ای دوست، گرفتارم! 

 عاشق؛ به تو بدجور بدهکارم! من به عنوان یه

 زیبا رو؛ هر چه میخواهد دِل تنگت بگو!

 به مثال شهرزاد؛ قصه ی شیرین و فرهاد بگو

 جان من، جانان من! 

 عشِق بی تکرار من 
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 شوِق دیدار تو دارد؛ دیده ی گریان من

 هر چی میخوای بگو؛ شهرزاد قصه گو

 

 من فقط محو تماشایت، بشینم روبروت… 

 گشایی؛ عشق غوغا میکند!  تا که چشمت می

 حال مجنون را که خوب، جز چشم لیال میکند

 بی بهانه عاشقانه من به دنیال توام؛ تو طبیب حال زارم باش بیمار توام

 جان من، جانان من! 

 عشِق بی تکرار من 

 شوِق دیدار تو دارد؛ دیده ی گریان من

 هر چی میخوای بگو؛ شهرزاد قصه گو

 نم روبه روت  من فقط محو تماشایت، بشی 

 

 حامد عبداللهی مهدی گرام شهرزاد قصه گو 

 یه دور چرخوند من و بعدش پیشونیمو بوس کرد همگی دست  زدند 

 رفتیم نشسیتم جایگاه مخصوص قرار بود عاقد بیاد   

 سامان: عزیزم من برم بیرون زودی میام 

 : عزیزم االن عاقد میخواد خطبه بخونه 

 سامان: میام زود
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 منتظرش بودیم  یه ربع گذشت نیومده بود  رفتش همگی

 بابا: پس چرا نمیاد 

 : من میرم دنبالش 

شالمو سرم گذاشتم رفتم تو حیاط نبودش  رفتم تو کوچه  نزدیک  ماشینش شدم  ولی با صحنه ایی  
 مواجه شدم که نتونستم رو پاهم ایست کنم همونجا افتادم  

 

 

 

 پارت چهار 

 تان دیدم بابا مامان و کنارم دیدم      چشامو باز کردم خودمو تو بیمارس

 __به سامان بگید بیاد

 حرفی نمیزدند پرستارو صدا زدند تا بهم ارام بخش بزنن 

 یدفعه عصبی شدم داد زدم 

 __مگه  مریضم هاا وقت گفتم به نامزدم بگید بیاد 

 پرستار:خانوم اروم باشید 

 تم تا سامان و پیدا کنم  سوزنو از دستم کندم به کسی هم اهمیت ندادم به سالن رف

 __عشقم کجایی 

با صدای بلند تکرار میکردم  بابا هم پشتم بود هی صدا میزد  مستقیم به حیاط بیمارستان رفتم 
بعدش تو خیابون اصن متوجه کارام نبودم وقت راه میرفتم  با صدای بوق به خودم اومدم ولی به  

ت به طرفم میومد منم چشامو بستم ولی  خاطر شوک نتونستم  حرکتی کنم ماشین  به سرعت داش
 توسط کشیده شدم به طرف دیگه 
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 خودمو تو  یه جای امن و گرم حس کردم چشامو که باز کردم تو بغل یکی بودم 

 __سامان اومدی 

 پسره:ببخشید من سامان نیستم

 __هستی  

 کمکم کرد بلند شم 

 پسره: خانوم من اصن شمارو نمیشناسم وقت کمتون کردم 

 تو ازم پنهون میکنی ها من من میدونم سامانی ___چرا خود

 پسره: معلومه شما رد داده این 

 یدفعه بابام اومد پیشم سریع بغلم کرد

 بابا: دختر ترسوندی منو   

 ___بابا سامان و نگاه کن

 پسره: خانوم من اراد زمانی هستم  دکتر مغز و اعصاب 

 ____تو که استاد  دانشگاه بودی     

 دخترم چرا نمیفهمی  سامان مرد خودت با چشمای خودت جنازه شو دیدیبابا: 

 جیغی کشیدم موهامو کشیدم اون پسره بابا دستامو گرفتن

 _____غرق در خون جلوی ماشین بود 

 تا تونستم جیغ کشیدم تا از هوش رفتم   

 )کاور عکس پارمیس( 

 پارت پنج 
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پیشم از بچه های دانشگاه میگفت تا حالم بهتر   رو تخت بیمارستان دراز کشیده بودم النا اومده بود
 شه ولی من وقت به سامان فکر میکردم 

 __النا بسه دیگه

 النا:عزیزم زندگی ادامه داره 

 __احمق سامان با مرگ طبیعی نمرد که کسی کشتش

 النا:میگن که تصادف بود

 __ساده ایی من خودم جنازشو دیدم کسی بهش تیر زده بود 

 غل پر خطری هم نداشت یه استاد دانشگاه ساده بود النا:اخه سامان ش

 من خودم باید دنبال قاتلش باشم --

 النا:مگه تو پلیسی بس کن دیگه اه 

 اصن بیا برو حوصلتو ندارم --

 النا:بای 

رفت  مامان واسم چند دست لباس اورده بود و یک کدومشو   معلوم بود ازم ناراحت شد در و کوبید
انتخاب کردم پوشیدم یواشکی از بیمارستان جیم زدم ولی با جیب خالی هیچ پولی همرام نبود  وقت  

 پول اتوبوس واسه همین مجبوری به سمت خونه رفتم  

عابر بانکمو برداشتم بعد  کلید گذاشتم رفتم تو خدارو شکر کسی نبود سریع به سمت اتاقم رفتم کارتای 
یه ساک بیرون اوردم چند دست لباسامو برداشتم بعدش یه کاغذ گرفتم واسه خانوادم نوشتم یه جای 
امنم تا نگران نشن بعدش سوعیچ ماشینمو برداشتم از خونه زدم بیرون  باز من احمق موندم کجا برم  

 سریع به النا زنگ زدم 

 ت کل شهر و دنبالت گشتن النا:دختره ی احمق کجایی ها خانواد

 االن بهت زنگ زدم نمیخواد بهشون بگی بعدش  هنوز تنها زندگی میکنی؟ --
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 النا:نه با پسرای فامیل خوب تنهام دیگه

 اوکی من دارم میام پیشت ولی به کسی نگو--

 النا:خیالت جمع بیا 

 فعال --

 چند تا نقشه تو ذهنم داشتم ولی باید کسی کمکم میکرد   به سمت خونه النا میرفتم

 )کاور پارمیس( 

 پارت شیش 

ماشینمو تو پارکینگ پارک کردم ساکمو گرفتم سوار اسانسور شدم  بعدش زنگ و زدم سریع النا در و  
 بازکرد 

 سالم --

 النا:سالم خوبی نگرانمون کرده بودی

 بزار برسم بعدش غراتو بزن --

 رو مبل پرت کردم خودمم هم نشستملباسامو در اوردم  

 النا:خانوادت نگراننتن یه خبری بهشون بده 

 فعال نه بعدش واسه یه چی بیار که از گرسنگی دلم میخواد مبلو بخورم --

 النا:صب کن پیتزا سفارش بدم  

 تا چند وقت پیشت هستم --

 النا:باشه 

 تاق چیدم   به سالن رفتماشتهام باز شده بود حتی پیتزا النا هم خوردم  وسایالمو تو ا

 النا بیا کارت دارم --
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 النا:هوم 

 ازت میخوام کمکم کنی--

 النا:چه کمکی 

 میخوام کسی که باعت مرگ سامان شد و پیدا کنم --

 النا سریع ازجاش پرید 

 النا:دختر تو دیوانه شدی این کار پلیسه نه من و تو، 

 گیرش باشممن اخه یه چیزایی میدونم واسه همین میخوام خودم پی--

 النا:عزیزم من همجوره کنارتم ولی این کار ما نیست خطرش خیلی  زیاده

 تو به من اعتماد کن ازت خواهش میکنم بعدش حرکات رزمی که بلدیم--

 النا:اوف باشه  اول قضیه رو واسم تعریف کن  

که از ادم های سر شناس  :سامان همون که استاد دانشگاه بود دکتر یکی از بیمارستان هم بود یکی
 پارتیشون کلفته از این چیزا به سامان ویشنهاد دادن بره واسشون کارکنه یعنی کال در اختیار اونا باشه

 النا:این که خیلی خوب بود

 در ظاهر خوب بود ولی سامان قضیه رو فهمید--

 النا:چیرو 

 اونا خالفکارن واسه همین سامان قبول نکرد --

 چه نیازی به دکتر شدند  النا:خوب خالفکارا

احمق مغزتو کمی کار بنداز وگرنه مچاله میشه خوب خالفکارن اگه بیمارستان برن ازشون بازجویی  --
 میکنن چرا تیر خوردین از این چیزا 

 النا:اهاا تازه گرفتم خوب نقشه ی تو چیه
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 من و تو  به عنوان دکتر بینشون نفوذ کنیم --

 النا:ماکه دکتر نیس 

 درسشو که داریم میخونیم کاراموزی هم که کردیم --

 النا:فکر نکنم با این نقشه ی تو جان سالمی در به بریم 

 هستی تا اخرش بام یانه؟--

 النا:هستم تا اخرش 

 بغلش کردم میدونستم هیچوقت ولم نمیکنه

 )کاور عکس النا( 

 پارت هفت  

ره اون باند تحقیق کردم هنوز دنبال دکتر  رفتم بیرون از خونه واسه خودم خط جدید گرفتم بعد دربا
ساله ایی به نام اراد زمانی    ۲۶بودند  چیزی که توجه مو جلب کرد این بود که رییس باند یه پسر 

 خیلی اسمش واسم اشنا بود خودمو به خونه رسوندم 

 النا سریع بیا زنگ بزنیم--

 النا: مطمعنی؟؟ 

 اره خیلی --

 وق برداشت شماره رو گرفتم بعد از چند تا ب

 اراد:بله 

 سالم واسه اگهیتون زنگ زدم --

 اراد:به ادرسی که میدم بیا 

 ببخشید ما دو نفریم مشکلی نیست که؟ --
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 اراد:نه منتظرتونم 

 قطع کردم 

 النا:صداش خیلی جدی بود 

 فعال روزای خوبشه اماده شو که بریم  --

 زدم که فکر کنه وضع مالیمون خوب نیست به این کار احتیاج داریم   یه تیپ خیلی معمولی

 النا:ماشینتو نیاری ها 

 چراا --

 النا:عقل کول  ادمی که وضع مالی خوبی نداره ماشین به این گرونی داره

 اره واسه اولین بار عقلت کار کرد پس با تاکسی بریم--

 ماز خونه زدیم بیرون سوار تاکسی شدیم کمی استرس داشت

نه نمیتونم واسم کمی سخته باید -- النا:نمیخوام ناراحتت کنم ولی نمیخوای سر قبر  سامان بری 
 باهاش کنار بیام 

 النا :خود دانی  

 از ماشین پیاده شدیم به خونه روبه رومون نگاهی کردیم دهنمون اندازه غار باز موند 

 پشه رفت توش --

 النا:با خالف چه دم و دستگاهی راه انداخته

 به جای حرف زدن الکی زنگ و بزن   --

ایفون و زدیم تیک باز شد وارد حیاط شدیم انگار تو بهشت بودیم  وارد سالن شدیم یه خدمتکار مارو  
 به سمت اتاق کار اراد راهنمایی کرد  وارد اتاق شدیم    

 با دیدن هم هر دو گفتیم توو 
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 پارت هشت 

 ت داده بود  دقیقا همون پسره که من و جلوی بیمارستان نجا 

 اراد:اینجا چیکار میکنی نکنه هنوز فکر میکنی سامانم

 نخیرم واسه کار اومدم--

 اراد:اوکی همین جا بشینید تابه ارتا خبر بدم 

 ارتا دیگه کیه--

 اراد:داداشم هم رییس ما

 بعدش از اتاق زد بیرون

 النا:میگم االن قاتل کدومشونه؟

 نمیدونم حتما کار رییسه--

 :از چه نظر کار اونه  النا

 زیادی داری حرف میزنی --

 النا:اوکی   

 بعد از یه ربع اراد اومد تو

 اراد:منتظرتونه 

 بلند شدیم به طرف اتاق اون که اسمش یادم رفت  

 النا اسم برادر اراد چی بود؟؟--

 النا:نمیدونم منم یادم رفت  تک تیر انداز تو همین مایه هابود 
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 االن وقته شوخیه --

 شوخی نبود النا: 

 اراد:برید تو  

در زدم بعدش وارد اتاق شدیم پشت اون تک تیر انداز به ما بود  ولی از پشت خیلی گنده بود  
 صدامو صاف کردم 

 سالم اقای زمانی --

روشو طرفمون کرد با دیدنش از ترس من و النا داشتیم خودمون خیس میکردیم  خیلی قیافه خشنی  
 داشت 

 ارتا:بشینید 

 ای حرف گوش کن نشستیم  شبیه بچه ه

ارتا:ارتا زمانی هستم یه هلدینگ بزرگ دارم کارم یه جورایی پر خطره به دکتر نیاز داشتیم که شما ها  
 اومدین 

 اقای زمانی ما خیلی به این کار احتیاج داریم--

 ساعته کنارمون باشه میتونین؟؟  ۲۴ارتا:کسی رو میخواییم  

 اره مشکلی نیست --

 برید فردا با وسایالتون بیاین بعدش قراردارد امظاع کنید  ارتا:اوکی پس االن

 باشه پس ما میریم فردامیاییم خدافظ --

 سریع از اون خونه زدیم بیرون 

 النا:وا خدا چرااین جوری بود

 خیلی خشن بودش برعکس برادرش --
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 النا:داشتیم با دیدنش خودمون و خیس میکردیم بعدش چه میخوای انتقام بگیری

 واسه هرکی الته واسه ما شکالتع --

 النا:چه جمله زیبایی 

 

 پارت نه 

 به خونه رفتیم تا وسایالمون و جمع کنیم  

 النا:میگم حاال نقشت چیه

 خودم هنوز دقیق نمیدونم--

 النا:شاید اصن کار اینا نباشه 

 هستش وقت اینا با سامان لج داشتن--

 النا:خودمونو سپردم به خدا

 جمع کردیم به دستبندم نگاهی انداختم که باعث لبخند زدنم شد    هرچی لباس داشتیم و

 النا:میگم مادرت بهم زنگ زد 

 چی میگفت --

 النا:حالت و میپرسید منم گفتم قراره بریم مسافرت  

 شماره جدیدمو بهشون ندی--

 النا:نه نمیدم  بعدش ماشینتو میخوای چیکار کنی؟؟ 

 میذارم پارکینگ خونت  --

 رده بودیم و اماده منتظر بودیم هرچه سریع تر صبح بشه  تمام کارمون و ک 
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 پاشو شام درست کن دارم از گشنگی به اون دنیا میرم --

 النا:هوای خیکت من داشته باشم خودت پاشو واسه خودت یه چی درست کنم من رژیمم

 رژیمی دیگه؟--

 النا:اره 

 مخصوص سفارش دادم بلند شدم سمت گوشیم رفتم واسه خودم پیتزا

 النا:واسه منم میدادی دیگه 

 شما که رژیم بودی --

 النا:عه اره یادم رفته بود

خندم گرفته به سمت اتاق خواب رفتم کتاب رمانمو در اوردم بخونم ولی یاد سامان افتادم چون واسم 
 هدیه گرفته بود 

خانوم عشقم بشم  کتابو گذاشتم کنار گوشیمو   خداجون چرا من دقیقا روز تولدم روزی که میخواستم
از جیبم در اوردم شروع کردم به دیدن عکسای دو نفره مون چقدر خوشحال بودیم یاد روز اشنایی  

 افتادم,

گذشته)هیچی درس نخوندم امروز وای خدا ایشال استاد امروز نیاد داخل کالس شدم النا که وضعش  
 ر میگفت از من بد تر بود تسبیح گرفته بود ذک

 چیه شبیه مامان بزرگا شدی--

 النا:اصن حوصله چرت گفتناتو ندارم  

 حداقل بیا یه کاری کنیم دلم خونک بشه به خاطر این امتحان کوفتی--

 النا:چیکار 

 ادامس همرات داری ؟؟--

 النا:اره بیا  
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صندلی   از دستش گرفتم به سمت صندلی استاد رفتم تک تک ادامس هارو میذاشتم تو دهنم بعد رو
 میذاشتم  حقه اون پیر خرفته 

بعدش رفتم نشستم جام داشتم با النا حرف میزدم که صدای در زدن کالس همه ساکت شدن یه پسر 
 خوشتیپ اخمو وارد کالس شد 

 دانشجو جدیدی؟؟ --

 پسر:سامان صفاری هستم

 رضایکی از پسرا کالس از ته کالس داد زد   

 رضا:داش سامان بیا پیش ما 

 ی ساکت سامان: همگ

 یه پوزخندی زدم 

 مگه استادی یا فکردی بچه رییس --

 سامان:بنده استاد شما هستم جای استاد قبلیتون اومدم

 همگی دهنمون و بستیم بدبخت شدم چون خیلی نگاه بدی بهم کردم سمت صندلی رفت 

 میگم استاد رو این صندلی نشینید --

 سامان:چرا  

 شما نشینید دیگه --

 سامان:دلیلشو بگو

 حتما باید دلیلی داشته باشه  --

 سامان:میگم چرا 

 اصن بشینید به درک --
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 نشستنش همراه شد با یه داد وحشت انگیز( 

 از گذشته اومدم بیرون صدای ایفون اومد  

 پارت ده

 صبح ساعت هفت بیدار شدیم بعد از خوردن صبحانه  از خونع زدیم بیرون

 نگو کجا هستیم  _النا هواست باشه پیش هیچکس

 النا:خیالت جمع 

 سوار تاکسی شدیم به طرف ویال 

 

 تو اتاق نشسته بودیم تا یکی از بردارای غریب بیاد قراردارد و بیاره صدای در اومد اراد اومد تو

 اراد:خوب بیایین امضاع کنین بعدش اتاقتون و نشون بدم 

 هم  به النا  ما هم که احمق بدون خوندن امضاع کریدم    یکی برگه به من داده بود یکی

 اراد:مبارک باشه از االن کارتون شروع شدست 

 __لطفا اتاقمون و نشون بدین تا وسایلمون و جابه جا کنیم

 اراد:حتما همرام بیایین 

 

 به اتاقی که نشونمون داد نگاهی انداختم خیلی بزرگ بود دو تخت کنار هم داشت 

 ا اراد  النا:مرسی اق

 اراد:خواهش میکنم من  میرم که استراحت کنید 

 رفتش یه نفس اسوده ای کشیدم لباسمو بایه لباس راحتی عوض کردم خودمو پرت کردم رو تخت 
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 النا:میگم خیلی اراد پسر خوبیه 

 پوزخندی  زدم  

 __جالبه قاتل عشق من شده ادم خوبه 

 النا:عزیزم به احتمال زیادکار برادرشه 

 ست بوده__باهاش همد

 النا:اصن من غلط کردم اراد ادم بده

 __به جای چرت گفتن بیاا لباسای من و هم جابجا کن 

 النا:خانوم دکتر چرا خودتون انجا نمیدین  

 :چون حسش نیست خانوم عقل کل 

 صدای در زدن اومد نشستم رو تخت 

 __به فرمایید 

 یکی از خدمتکارا بود 

 بیارید همراشون برید وسایل پزشکیتون هم خدمت:اقا ارتا گفتن حاظر شین باید

 __باشه

 سریع اماده شدیم کوله ایی که توش وسایل پزشکی بود انداختم پشت النا 

 النا:تو من و االن خر میبنی؟ 

 __نه

 نیشش باز شد 

 __قاطر میبینم 
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 النا:واست دارم 

 به سمت حیاط رفتیم ارتا کنار ماشینش بود با یه اخم وحشت ناک  

 __سالم 

 علیک سریع سوار شید ارتا: 

 

 

 

 

 پارت یازده 

 من و النا هردو عقب نشستیم

 ارتا:رانندتون نیستم یکی تون بیاد جلو 

 _ما عقب راحتیم 

 ارتا:من ناراحتم 

 یواش گفتم به درک 

 ارتا:یه بار دیگه بگو 

 _میگم ما عقب راحت تریم 

نگفت استرسم گرفتم اخه رفت بود بیرون از شهر النا هم هی مانتو من و  دیگه دهنشو بست چیزی
 چنگ میزد بیشتر داشتم عصبی  میشدم 

 ارتا:رسیدیم وقت اینکه تا کسی نیومد دنبالتون پیاده نشین 

 __باشه
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 پیاده شد رفت 

 النا:وا خدایا از ترس داشتم سکته میکردم 

 بزر بود بعد ماشین های گرون قیمیتی هم پارک بودند به دور ورم نگاهی کردم یه انبار خیلی

 النا:میگم به نظرت دارن چیکار میکنن  

 __دارن کله یه ادمو میبرن 

 النا:وا نگو  

 زود باور میکنه ادامس بده __احمق چه 

 النا:بسته ایی بدم یا دونه ایی

 __من و یدونه کفاف نمیده بسته ایی بده 

 و دهنم میجوییدم تا استرسم کم شهیه بسته ادامس موزی رو انداختم ت

 النا:اه شبیه ادم بخور  

 __وا مگه شبیه چی میخورم 

 النا:وقتی ادامس میجویی شبیه شتر میشی 

خواستم یه پس گردنی بهش بزنم ولی یک دفعی صدای تیر اندازی اومد من و النا داشتیم خودمون 
 خیس میکردیم 

 النا:یا حسین یاعلی  

 رد منم همراش یدفعه در و ماشین باز ک

 __احمق چرا اومدیم بیرون 

 یدفعه در انبار باز شد همه اسلحه بدست ریختن بیرون  

 النا:پارمیس زود بیا فرار کنیم  
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 النا جلو من پشتش  شبیه احمقا دور خودمون میچرخیدیم یدفعه صدای ارتا اومد 

 ارتا:بیایید اینجا منظورش داخل انبار بود  

 __النا بیااا  

 و انبار ارتاهم سریع قفل کرد سریع رفتیم ت

 ارتا:مگه نگفتم بیرون نیا ها 

 با داد گفت منم جیکی نزدم  

 پارت دوازده 

 النا هم از ترس داد ارتا بهم چسبید هی مانتوم و چنگ میزد 

 __النا مانتومو ول کن 

 ولی اون بیشتر چنگ میزد 

 __ول کن میگم  

لحظه ارتا  با اخم شدید به النا و من نگاه کرد ایندفعه النا خانوم تا میتونست چنگ زد همون  ولی
 مانتومو بعدش جر هورد جیب مانتوم منم رو لباسم حساس شروع کردم به جیغ زدن

 __دختره ی احمق چرا مانتمو جر دادی ها

 فتش موهاشو کشیدم النا میدونست من عصبی بشم بد میشم خواست فرار کنه من زود تر گر

 النا:جون عزیزت ولم کن اخ

 ___دختره ی نفهم  

 صدای اسلحه اومد من و النا شبیه مرغ پرنده پریدیم باال  

 ارتا:شما خانوم دکتر هستین مثال ولی با یه احمق فرقی ندارین 

 __داره بهم بر میخوره هاا
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 ند نفر زخمی شدن  ارتا:بخوره بعدش واسه خاله بازی اینجا نیومدین بریدبه بینید چ

با اخم سرمو تکون دادم  با النا کارمون و شروع کردیم  خداروشکر زخماشون زیاد عمیق نبود واسه 
 همین زود تموم کرده بودم  وقت یه نفر مونده بود که النا داشت بهش میرسید  

ونه با پسر  شد یه ربع ولی نیومده بود النا واسه همین رفتم طرفش دیدم بله خانوم داره خوش میگذر 
 مردم  بهشون نزدیک شدم تا حرفاشون و به شنوم 

 پسر:تو با دستات من و خوب کردی  دستای شفا بخشی داری 

 با لبخند چندشی به النا نگاه کرد اونم که پسر ندیده لبخنده پت و پهنی زد  

 النا:واقعااا 

 ن بود میخواستم از خنده ریسه برم واقعاا شبیه خانوم شیرزاد تو ساختمون پزشکا

 پسر:اره فرشته ی نجاتم 

 منم گفتم اگه دیر بجنبم النا از دست میره 

 __النا جان اقا ارتا گفتن باید بریم وگرنه دوباره تک تیر انداز میشه

 النا از ترس ارتا پرید گفت بریم بدون اینکه از اون پسره خداحافظی کنه

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

 خیلی خسته بودم میخواستم بخوابم ولی النا گفت خدمتکارا گفتند باید بریم شام 

 ___بهشون بگو من نمیام 

 النا:من گشنمه 

 __تو به من چیکار  داری خودت برو بخور 

 النا:دوتا دختر اومدند چسبیدند به این دوتا برادر 
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جام پردیم دلم کمی شیطنت میخواست  سریع لباسمو با یه لباس شیک عوض کردم شروع کردم به  از
ارایش کردن الناهم کار من و انجام داده بود بعدش زدیم از اتاق بیرون به سمت سالن غذا خوری  

 رفتیم 

ه هم تو همین  یه دختره با لباس که اصن شبیه لباس نبود با ارایش زیاد چسبیده بود به ارتا یکی دیگ
 مایه ها چسبیده بود به ارتا 

 __سالم 

 اراد:سالم بیا بشینید 

 منم رفتم روبه روی ارتا نشستم النا هم کنارم 

 اراد:این دوتا دخترهم دختر عموهای من هستند 

 بعدش اونی که کنار ارتا بود اسمش الناز بود اون یکی هم المیرا 

 __خیلی قیافاهاشون واسم اشناست 

 زه اومدیم ایران المیرا:ما تا 

 __عه ولی انگار شمارو یه جا دیدم 

 الناز:کجا خوب 

 نیشمو باز کردم  

 __تو شبکه مستند 

 با این حرفم اراد پوقی زد خنده ولی ارتا سعی میکرد نخنده  

 الناز:ما که فیلم بازی نمیکنیم

 النا:وقتی بیکار شدین در باره این شبکه تحقیق کنید میفهمید 
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 )کاور اراد( 

 سیزدهپارت 

 غذا رو که خوردیم اونا به سمت سالن رفتن من و النا پرو همراشون به سالن رفتیم نشستیم

 __خوب المیرا جون چند سالته کارت چیه 

 سالمه گرافیک خوندم  ۲۵المیرا:

 __الناز جون شما چی 

 سالمه معماری خوندم  ۲۸الناز: 

 __پس بازیگر نیستین  

 دوست دارم به بینم شبکشو و اونیا ایی که میگن شبیه ما هستن  المیرا:نه عزیزم ولی خیلی

 __االن واستون تلویزیون روشن میکنم  

 ارتا:الزم نیستش 

 النا:چرا بذارید به بینند خوب

 دوباره ارتا اخمی کرد  

 ارتا:گفتم الزم نیست  

 الناز:ما میخواییم به بینیم

 بازرگانی میداد منم سریع رفتم روشن کردم زدم شبکه مستند داشت پیام

 __بعد از تبلیغات شروع میشه

 ارتا هی واسم ابرو باال مینداخت که عوض کن ولی من نیشمو باز کرده بودم 

 __النا بهم خیار بده  



 نافرجام 

30 
 

 النا:پوست کنم؟ 

 __نه نمیخواد گاز میزنم

 که ارتا چاره داشت خفم میکرد  از دست النا خیارو گرفتم گاز میزدم انچنان میجوییدم

 النا:شروع شد فیلم 

 رازوبقا داشت میداد چند تا میمون هم اون وسط بودند 

 __المیرا جون منظورم اینا بودند 

به قیافه دوتاشوندنگاه کردم داشتن خون میخوردن رنگ صورتشون تیره بعد بنفش بعد قزمز بعدش  
 یه داد و جیغ 

 الناز:بی ادبا خودتین میمون  

 تو هاشون و پوشیدن که برن مان

 المیرا:ارتا جان تا اینا هستن ما دیگه پامون و اینجا نمیذاریم 

 __بابای عزیزم 

 رفتند اراد انچنان زد زیر خنده که نگو 

 اراد:دمت گرم پارمیس 

 وقت یه لبخند کجی زدم 

 ارتا:برید بخوابید فردا باید زود بیدار شید  

 به سمت اتاق رفتیم بعدش الال شب بخیری گفتیم

 کسی انگار داشت تکونم میداد یواش چشامو باز کردم النا گوربه گور شده بود

 __چیه این وقت شب 

 النا:من گشنمه یه کاری کن
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 __خیکت به من چه تا صبح تحمل کن 

 چشامو بستم ولی دوباره تکونم داد  

 __ها 

 النا:بیا بریم اشپز خونه  

 __برو بکپ بخواب  

 :طولو خدا  النا

 __اوف باشه گوساله 

 بلند شدم از جام 

 __میگم کسی نیاد اخه لباسامون افتظاست 

 النا:ساعت سه کی میاد اخع  

 من و النا عادت داشتیم با تاپ و شلوارک بخوابیم  از اتاق زدیم بیرون به سما اشپزخونه  

 در یخچال باز کردم همه چی توش بود 

 _سریع یک کدومو بردار  

 کیک چطوره النا:اون 

 __احمق کیک تولده پس هنوز دست نخورده شاید الزم دارن 

 النا:من میخوامش  

 __نمیشه زشته عه

 من از دستش کشیدمش النا رفت برش داشت 

 __گفتم نه
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ولی اون دوباره گرفت منم دوباره کشیدم چند بار همین کار تکرار شد تا اینکه اخر بوم ریخت تو کف  
 اشپر خونه 

 چیشد __احمق به بین 

خواستیم بریم جمعش کنیم که برقای اشپزخونه روشن شد اراد و ارتا با تعجب به ما نگاه میکردند النا  
 دست و پاش گم کرده بود نمیدونست چیه بگه ولی ارتا به پاهام زیاد نگاه میکرد

 تازه دوهزاریم افتاد که با تاپ و شلوارک جلوشونیم

 جیغی زدم  

 __النا لباسامون  

 اونم هول تر از من خواستم به طرف ورودی برم ولی پام رو خامه کیک خورد  

 ۱۴پارت 

 انچنان سر خوردم رو باسنم افتادم  اشکام دراومد  

 النا کمکم کرد پاشم کمی خجالت کشیدم از اون دوتا  

 

 سر بود  پالتو کاله شال گردنمو پوشیدم با  نیم پوت    صبح زود پاشدیم هوا امروز خیلی

 النا:بیا بریم تا داد ارتا در نیومد 

جوابشو ندادم  به طرف   میز صبحانه رفتم روبه روی ارتا نشستم  سالم یواشی دادم ارتا هم وقت  
 سرشو تکون داد 

 ارتا:النا کو 

 __پشت کوه 

 ارتا:من با تو شوخی ندارم 
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 __مگه من دارم

اومدش گرفت بست دهنشو   منم کمی خوردم بعدش به سمت حیاط رفتم  یه االچیغ اونجا بود   النا
 منم رفتم توش نشستم تا اونا بیان  

 النا:چرا بام قهری 

 یک لحظه ترسیدم یک دفعی اومد

 __نه بابا قهر چیه حوصله ندارم وقت 

 نشست کنار اندام گوریلیشو انداخت روم بوسم میکرد 

 خودمیالنا:دوست جونی  

 __گمشو برو اونور توف بارونم کردی 

 النا:دارم ابراز احساسات میکنم 

 خواستم جوابشو بدم که اراد گفت سوار ماشین شیم امروز اینم خواست همرامون بیاد 

 تو ماشین نشسته بودیم خیلی فضای سنگین بود

 __میگم یه اهنگی بزاریذ دلمون پوسید  

 نگای چاوشی اومد اونم چی غم انگیز داشت خوابم میبرد ارتا ظبط ماشین و روشن کرد یکی از اه

 النا:اه عوضش کنید یاد  بدبختیام افتادم 

 اراد:ارتا همین اهنگارو گوش میکنه

 __چه بد سلیقه 

 ارتا:از شما نظر نخواستم 

 بزرگ تر بود  منم چیزی نگفتم به بیرون خیره شدم دوباره بیرون از شهر رفتیم ولی این انبار خیلی

 ارتا:مثل دیروز نبینم باشید فهمیدین؟؟ 
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 النا:اره  

 از ماشین پیاده شدند رفتند  

 النا:میگم انتقام تو نمیخوای بگیری؟؟ 

 __نه خیلی زوده هنوز هیچ اتویی ازشون ندارم 

 النا:وای کنارشی به راحتی بگیر دیگه

 بگیرم بذارم رو سرش  __بخدا میزنمت با این در ماشین یکی شیاا توقع داری اسلحه

 النا:باشه حاال نزن مارو  

 شد بود دوساعت ولی نیومده بودند هنوز 

 __حوصلم سر رفته بیا بریم ان دور ور بگردیم

 النا:بعد ارتا تیرمون کنه

 __بیا دیگه تا اینا بیان ما اومدیم 

خیلی واضح    از ماشین اومدیم بیرون به طرف پشت انبار رفتیم  که چشمم خورد به پنجره کنارش
 میشد داخلشو دید

 __بیا بریم نگاه کنیم دارن چه غلطی میکنن 

نزدیک شدیم داشتن معامله مواد میکردند همون لحظه فکری به سرم زده بود سریع گوشیمو در  
 اوردم شروع کردم به فیلم گرفتن   

 النا:زود باش بگیر بریم 

 _صب کن عه

 به سرم ضربه خورد   ولی یدفعه

 )کاور عکس ارتا( 
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 ۱۵پارت 

چشامو باز کردم سرم کمی درد میکرد خودمو تو اتاق دیدم النا هم رو تختش خواب بود ازجام پریدم   
 به سمتش رفتم بیدارش کردم 

 __النا چیشده ما که طرف انبار بودیم

بعدش پات پیج خورد افتادی منم با ارتا   النا:یادت رفت داشتی فیلم میگرفتی رو اجر ایستاده بودی
 گفتم بلندت کنه بیاره 

 __من مطعنم کسی بهم ضربه زد 

 النا:توهم میزنیا 

 __گوشیمو بده  

 ازش گرفتم ولی فیلمی که گرفتم توش نبود  

 __فیلم کو 

 النا:نمیدونم 

تاق نبود  اوف عصابم داغون شده بود رفتم دوشی گرفتم اومدم بیرون موهامو خشک کردم النا تو ا
 ارامش خیلی خوبی داشتم ولی همون لحظه النا اومد تو 

 النا:یه چی میگم وقت حول نکن 

 _بگو

 النا:مادرت زنگ زد تازه گفت پدرت تصادف کرده 

 مات شدم به النا نگاه میکردم طاغت غم دیگه ایی نداشتم چشام پر از اشک شد  

 النا:خوبی؟؟  
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 __ادرس و واسم اس کن

تندتند لباسامو پوشیدم از اتاق زدم بیرون به طرف اتاق ارتا رفتم بدون اینکه در   سریع پریدم از جام
 بزنم رفتم  سرش تو لبتاب بود 

 __من اندازه چند ساعت دارم میرم بیرون 

 ارتا :به چه دلیل 

 __قضیه خانوادگیه 

 ارتا:باشه برو 

 __لطفا اگه میشه ماشینتو بهم قرض بدین چون خیلی عجله دارم 

 ینم سوعیچ مواضب خودت باش ارتا:بیا ا

 سری تکون دادم از خونه زدم بیرون سوار ماشین شدم با سرعت طرف بیمارستان میرفتم   

 

 __ببخشید خانوم اتاق اقای راد مهر کجاست؟؟

 پرستار:مستقیم سمت چپ

 نزدیک اتاق شدم نفسمو دادم بیرون داخل شدم  

 که کنار بابام بود اخمام تو هم رفت  ولی با دیدن کسی

 

 )باز پارت داریم امشب(

 ۱۷پارت 

 سالم یواشی دادم سمت بابام رفتم پیشونیشو بوسیدم  

 __خوبی بابا جونم 
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 بابا:شکر دخترم بهترم  

 سمت مادرم رفتم بغلش کردم خیلی شرمنده بودم که چند وقت بیخبر گذاشته بودمشون 

 __مامان جونم تو خوبی؟ 

 طورو که دیدم بهتر شدم  مامان:

 نگاهی به فرهان کردم 

 __تو اینجا چیکار داری 

 فرهان:اومدم به عمو سر بزنم مشکلی داری 

 __اره سرتم که زدی راتو بکش برو  

 بابا:دخترم با اقا فرهان درست حرف بزن  

 فرهان:عموجان شما خودتو نو ناراحت نکنید پارمیس دیگه

 بهش کردم   نگاه نفرت انگیزی

 __هرچی هستم ازتو بهترم  

 فرهان:کوچولوایی هنوز 

 دیگه داشت از سرم دود بلند میشد 

 __وقت از جلوی چشمم گمشو

 مامان:وا دخترم چته عه 

__یادتون بام چیکار کرده اون نوجوانیمو ازم گرفت بهترین سنی که باید خوش گذرانی میکردم ولی به  
 قم بیرون نمیرفتم  خاطر این اشغال از خجالت از اتا

 فرهان:خودت کردی باید تاوانم میدادی

 دیگه داشتم دیوانه میشدم جلو چشم من دروغ میگفت 
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 __من واسه کاری که نکردم تاوان دادم 

 بابا:بسه دیگه گذشته ها گذشته

 __همون موقع هم حرف این وباور کرده بودین

 فرهان:این به درخت میگن

 پوزخندی زدم  

 درخت هم پایین تره__سطحت از 

 از اتاق زدم بیرون  

 

ماشین و تو حیاط پارک کردم به سمت ویال رفتم  کسی تو سالن نبود  به طرف اتاق ارتا رفتم در زدم 
 ولی جواب نداد بازش کردم رفتم تو  

 ارتا:عادته تا کسی به فرمایید بهت نگفت بیایی تو 

 _حوصلتو ندارم بیا اینم سوعیچ

 رییستمارتا:یادت رفته من 

 __نه یادم نرفته

 ارتا:پس چرا زبونت پیشم درازه

 __من زبونم دراز هست 

 

 )کاور عکس فرهان( 

 سمتم اومد با اخم نگاهم میکرد منم بهش زل زده بودم

 __اخمات واسه من اثری نداره
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 داشتم از کنارش رد میشدم یواش گقت 

 ارتا:سعی کن زیاد فضولی نکنی 

 ق رفتم دیدم النا خانوم داره گریه میکنهاز اتاقش زدم بیرون به طرف اتا

 __چته تو

 النا:یعنی تو نمیدونی 

 __اها فهمیدم از درد بی شوهری چند بار گفتم بیا زن اصغر بقال شو نشدی که اخرم ترشیدی

 النا:میزنمتا شوهر چیه بابا گریم واسه یه چیز دیگه 

 __بی سوالیه خوب بگو خودت 

 النا:هوس پیتزا کردم 

 یافش و شبیه بچه ها کرده بود نگاش کردم ق

 __خوب کردی که کردی بگیر بخواب فردا باهم میریم میخوریم 

 النا:من االن کردم 

 __گوساله با خر مش رجب بریم ماشین نیست 

 النا:من میرم از اقا اراد میگیرم 

 __پولشو هم خودت میدی؟

 النا:اره 

 __باشه بریم  

 که اماده بودم النا اماده شد رفت سوعیچ از اراد بگیره  که گرفت  من

 النا:بیا اینم ماشین تو رانندگی کن  
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 __عه به چشم

 سریع سوار ماشین شدیم از ویال زدیم بیرون منم که عشق سرعت با بیشترین سرعت میرفتم 

 النا:یا خدا یا پیامبر کاشکی تسبیحمو با خودم میاوردم 

 زرگ شدی__دوباره مادر ب

 النا:من به خاطر تو جوون مرگ میشم 

یک دفعه رفتیم رو دست انداز انچنان پریدیم باال اومدیم پایین که النا با کله رفت رو داشبورد منم از  
 ترس زدم ترمز 

 النا:ای سرم داره خون میاد؟ 

 __اره از نوع سفید چرا بزرگش میکنی چیزی نشد

 ونه تا نمردیم النا:من پیتزا نمیخوام اصن وقت بریم خ

 __کنارتو نگاه کن پیتزا فروشیه برو بگیر بریم تو اون پارک نزدیکی بخوریم

 

 رو نیمکت پارک نشسته بودیم داشتیم پیتزا میخوردیم 

 __میگم امروز فرهان و دیدم

 النا:همون پسر عموت که ازش بدت میاد؟؟ 

 _اهوم

 النا:بگو قضیه چی بوده خوب

بیست سالش بهم درخواست دوستی داده بود منم اصن تو این فازا  سالم بود فرهان  ۱۶__وقتی من 
نبودم قبول نکردم اونم لجش گرفته بود چرا جواب نه بهش گفتم واسه همین رفت تو کل فامیل  

پخش کرد من باهاش بودم حتی رابطه داشتیم بعث شد پدر مادرم شکسته بشن هیچکس حرفمو  
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یه سال باهیچ کس در ارتباط نبودم شدش که یه دختر اومد   باور نمیکرد منم افسرده شده بودم اندازه
 ابرو فرهان و برد   

 النا:اخ چه که کردند باتو چطوری بخشیدی 

 __بخشیدم دیگه

 النا:پرهام چی اونم باور نکرد؟؟ 

 پوزخندی زدم 

 __هنوزم باور نکرد 

 النا:پس واسه همین جشنت نیومد 

 کنه بعدش میاد اینجا به التماس __ولش بابا بذار اونجا خوشگذرانیاشو

 النا:کجاست االن

 __لس انجلس 

 النا:او 

 __بریم دیگه  

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

قرار بود امشب تو خونشون مهمونی بدن به خاطر موفقیت های زیادشون ماهم دعوت کردند ولی  
نی بود منم  یواشکی که فال گوش ایست کرده بودم قرار بود شب معامله جدید کنن جشن هم رد گم ک 

 داشتم واسه شب اماده میشدم

 النا:میگم  واسه امشب نقشت چیه 

 __فهمیدم امشب قراره معامله جدیدی کنن منم همون موقع زنگ میزنم به پلیس 

 النا:اها اوکی 
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 __چیشد هی میپرسی 

 النا:همین جوری 

 __اوکی اگه اماده ایی بریم 

 النا:بریم 

 م سراغ میز غذا  خیلیی شلوغ بود  من و النا هم اول رفتی

 النا:وا خدا نگا کن دسراشون و 

 __یواش تر هرکی ندونه فکر میکنه از سومالی اومدی

 النا:اوف گیر نده دیگه

 کیلو بعد هم رو دستم میمونی  ۱۶۰__اصن بخور بعدش بشو 

 النا:وا نگو اصن نمیخورم بریم بشینیم 

 که چشمم خورد به ارتا که داشت با الناز میرقصید  بیشترا داشتن اون وسط قر میدادن

 __عیش 

 النا:المیرا نگاه کن چه جوری میرقصه

 __یاد رقص بابا بزرگم افتادم

 النا:نظرت چیه من و تو هم بریم

 __عقل کل همه دارن زوج به زوج میرقصن  

 النا:اره هواسم نبود 

 __ولی باید حالی از این دوتاذبگیریم  

 جوری النا:اوم چه  
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 خواستم جوابشو بدم ولی ارتا و اراد به طبقه باال رفتن  

 __تو اینجا باش من میام  

 النا:کجا 

 __با اجازت سرویس بهداشتی

 النا:باشه برو 

سریع به طبقه باال رفتم  همگی به اتاق کار ارتا بودند منم یواش به اتاق نزدیک شدم در اتاق نیمه باز  
 گیرم ولی با دیدن یه قیافه اشناجا خوردم  بود  گوشیمو در اوردم که فیلم ب

 

 )کاور عکس ارتا( 

اصال فکرشو نمیکردم فرهان و اینجا به بینمش! گوشامو بیشتر تیز کردم وضبط کننده گوشیمو روشن  
 کردم 

 ارتا:هرطور شده باید دختر عموت و به شونیم سر جاش زیادی داره فضولی میکنه 

 فرهان:من خودم درستش میکنم 

 به چه دلیل باید فضولی کنه اخه!!  اراد:اصن

 فرهان:من یه کاری کردم پارمیس هم به شما ها شک کرد

 ارتا:چرا باما قضیه رو به ما بگو 

 فرهان: سامان زند و میشناسین ؟؟ 

اراد:معلومه که میشناسیم همکارم تو بیمارستان بود بعدش ازش درخواست کرده بودم که باما کار کنه  
 قت پیش هم شنیدم که فوت کردولی قبول نکرد چند و

 فرهان:من کشتمش 
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با این حرفش خون تو بدنم  یخ بست بغض شدیدی بهم دست داد هر لحظه میخواستم منفجر بشم 
 واسه همین ظبط کننده رو خاموش کردم سریع به اتاق خودم رفتم  

ریع لباس بیرون  نشستم    یه دل سیر گریه کردم سامان به خاطر من مرد فرهان بد انتقامی گرفت  س 
 و پوشیدم که برم کالنتری

 

 __ببخشید سرباز من میخوام گذارشی بدم باید پیش کی برم؟؟ 

 سرباز:پیش سرگرد اتاقش سمت چپ 

سری تکون دادم با عجله داشتم طرف اتاق میرفتم که ناگهان یه خانومی بهم برخورد کرد گوشیم از  
 دستم افتاد زمین

 ___خانوم هواستون کجاست 

 خانوم:ببخشید 

بعدش سریع دور شد ولی گوشی به هزار تیکه تقسیم شد مدرکی از فرهان داشتم پاک شد  داشتم 
 روانی می شدم  

 

مجبوری برگشتم خونه مهمونی تمام شده بود از در اصلی وارد شدم ارتا و اراد و النا تو سالن بودند 
 انگار منتظر من بودند 

 ن __چیه شبیه لشکر شکست خورده نشستی

 ارتا:کجا بودی 

 __من به هیچکس جواب پس نمیدم 

 النا:نگرانت شده بودم 
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 __نگرانی وجود نداره 

 اراد:خانم کوچولو نقشه هات بر اب شد  

 بعدش همگی شروع کردند به خندیدن حتی النا داشت باهاشون میخندید 

 __چی میگین النا تو چرا

 ارتا:فکر کردی خیلی ذرنگی 

 __النا با توام  

 سرشو گذاشت پایین  چیزی نمیگفت به طرفش رفتم 

 __تو چشام نگاه کن بگوو که همون رفیقی هستی که با دنیا عوضش نمیکردم 

 ولی همچنان سرش پایین بود ایندفعه با جیغ گفتم 

 __با توام چرا چیزی نمیگی ها  

 النا:ببخشید مجبور شدم

 ه دستای خودم به گزگز افتادپشت بند حرفش انچنان کشیده ایی زدم ک

 __اشغال کثیف هیچوقت نمیبخشمت  

 یه توف هم واسش پرت کردم بعدش سریع به اتاق رفتم وسایالمو جمع کردم  

 ارتا:نمیتونی  بری 

 __چیه ها من و که نخریدین 

 ارتا:یادت رفت قرار دارد امضاع کردی  

 __باطلش میکنیم خوب

 عنوان تا یک سال نشد نمیتونی استفاع بدی تو اون قرار دادرد نوشته که به هیچ ارتا:نوچ نمیشه
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 با این حرفش خونه داشت رو سرم میچرخید 

 

 )خوب به نظرتون النا ادم بدیه یا نه لطفا کام بزارید( 

 رو تختم نشسته بودم زانوهامو تو بغلم گرفتم از پنجره به بیرون نگاه میکردم اخ خدایا چرا من این
 قدر بدبختم کسی که فکر میکردم بهترین دوستم از خانواده بهم نزدیکه ولی از پشت  

خیانت کرد  چشام های ابی ام مانند دریا طوفانی شد  سرمو به طرف  بالش بردم که صدام بیرون نره 
 صدای در زدن اومد 

 النا وارد اتاق شد برق و روشن کرد 

 __خاموش کن  

 تخت دستاشو به طرف موهام بردش طرف تخت اومدش نشست کنارم رو

 النا_من هنوز همون دوست خوبت هستم  

 به چشم هاش نگاهی انداختم 

 __با فروختن من یا هم دست شدن با دشمن های من 

 با چشم های بارونیش نگام کرد 

 النا_میخوام یه رازی رو بهت بگیم قول بده به کسی گفته نشه باشه؟؟

 سریع با این حرفاش  نشستم 

 به کسی نمیگم   __بگو

 با این حرفم دستامو گرفت بلند کرد نشوند من و  رو صندلی  

 النا_خوب  اول باید دستی به صورت خوشگلت بکشی  

 با اخم نگاهی بهش انداختم
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 __یعنی من االن زشتم؟؟

 با این حرفم شروع کرد به خندیدن بعدش با نیش باز شدش بهم نگاه کرد 

ن چون گریه کردی کمی صورت زیبات بی روح شدش بعدش قراره النا_دختر تو که خیلی خوشگلی اال
 با اراد و ارتا بریم با ماشین دوری بزنیم هم دلت باز بشه هم بهت تمام قضیه رو بگیم 

 سری تکون دادم 

 __باشه تو برو  بیرون من اماده میشم میام 

 بعدش منم شروع کردم به ارایش کردن    اونم گونمو بوسید بعدش از اتاق رفت بیرون

در کمد و باز کردم تا لباسی انتخاب کنم چون هوا نزدیک بهار بود زیاد سرد نبود یه مانتو باز سیاه 
 رنگی که مدل کت بود با یه شلوار جین سیاه  کال قصد سیاه پوشیدن داشتم

ده کنار هم بودند معلوم بود منتظر من  از اتاق زدم بیرون به طرف سالن رفتم ارتا و اراد و النا ایستا
 بودند

 __بریم  

 

 سوار ماشین شدیم  ایندفعه اراد راننده بود ارتا کنارش النا هم عقب کنار من بود 

 __خوب منتظر توضیح قانع کننده هستم 

 اراد ماشین و زد کنار قیافشو طرفم کرد  

 اراد_ما خالفکار نیستیم 

 پوزخندی به روش زدم 

 __پس چی هستین  

 ایندفعه ارتا به طرفم برگشت با جدیت تمام گفت 
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 سالگیت زیر نظرمون بودی  ۱۶__ماسه پلیسیم از  

 

 با چشم های گرد شده نگاهشون میکردم  حرف شون واسم قابل درک نبود   

النا که کنارم بود انچنان نیشگونی ازم گرفت که دردش باعث شد یه جیغی بزنم  نگاهی به النا کردم  
 ده نگاهم میکرد اون هم با خن

 النا_فکرشو نمیکردی من پلیس باشم ؟ 

 __هرچی فکر میکنم اراد و ارتا میشه پلیس باشن ولی تو سخته باور کردنش 

 النا__منم به لطف اراد تو این کار اومدم 

 به ارتا که صورش طرفم بود نگاهی انداختم  

 سالگیم زیر نظرم دارین  ۱۶_خوب اقا ارتا چرا از  

ی بودش ما زیر نظر ما بود یعنی هرکاری میکرد ما با خبر بودیم وقتی بین تو فرهان  ارتا_فرهان کس
 اون اتفاق افتاد تو هم زیر نظر ما افتادی میدونستیم اون واسه انتقام از تو دس به هرکاری میزنه  

 

 واسه هرسه تاشون پوزخندی زدم 

 __شما اگه مواضبم بودید چرا پس سامان مرد

 ز ناراحتی سرشو گذاشت پایینبا این حرفم اراد ا

 اراد__اخه سامان هم با ما بود 

 دیگه داشتم از حال میرفتم خیلی چیزا از دورو وریام نمیدونستم 

 __پس چرا خودتون و به خالفکارا زدین 

 ارتا با ابروی باال رفته نگاهی بهم کرد   
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 ارتا__یعنی تو متوجه نشدی؟؟

 _نچ

 چشم غره هم بهش رفتم  النا انچنان خندید که ترسیدم یه

 النا_دختر تو به من میگفتی خنگ تو که بد تری از من  

 ایندفعه هرسه خندیدن منم اخم کوچکی کردم 

 __چیه خوب  

 ارتا لبخندی زد بهم نگاه کرد  واسه اولین بار خنده شو دیدم  

 __ارتا تو هم دندون داری که

 با تعجب بهم خیره شد 

 ن حرف و زدیارتا_معلومه که داشتم چیشد ای

 خودم هم خندم گرفته بود

 __اخه خنده هاتو ندیده بودم همش اخم میکردی دندونات معلوم نبود

 با این حرفم هرسه خندیدن  

 __خوب نگفتین چرا خالفکار؟ 

 ایندفعه اراد به حرف اومد

اومدش  اراد__اینکه فرهان تو کار قاچاق مواده ماهم با این کارمون خواستیم طرف خودمون بیاد که 
 چیزی هم به دستگیریش نمونده 

 )کاور عکس اراد( 

 با هر حرفی که میزدند بیشتر شوکه میشدم  اخر خودم گفتم 

 __بسه دیگه اگه ادامه بدین از هوش میرم  
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 النا به اراد بهم نگاهی انداخت بعد روش و طرفم کرد

 النا__یه چیز دیگه هم هستش 

 ابروهام سریع پرید باال 

 __خوب بگو 

 لپاش یکدفعه گل انداخت   

 النا_من و اراد باهم نامزدیم

 با این حرفش یه جیغ از خوشحالی زدم سریع بغلش کردم 

 __عزیزم مبارک باشه

 لبخندی از رو خوشحالی زد 

 نگاهمو به طرف اراد بردم داشت عاشقانه به النا نگاه میکرد  

 _اراد جان تبریک میگم

 لبخند به طرفم برگشت  باهمون

 اراد_مرسی پارمیس جان

 ارتا یک دفعه اخم کوچیکی کرد منم واسش  یه زبون در اوردم 

 با این کارم چشاش از تعجب گرد کرده بود 

 ارتا_تو هم از االن باید کمک کنی به ما 

 _من هرکار از دستم بر بیاد انجام میدم 

 یدفعه اراد بشکنی زد 

 کیل داده اراد_فردا فرهان مهمونی تش
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 ارتا_کجای این بشکن داشت پارمیس و که نمیتونیم به بریم 

 اراد  دوباره به فکر فرو رفت  ایندفعه النا بشکنی زد  

 النا_مگه نشنیدین جناب سرهنگ تو جلسه چی گفته بود  

 ارتا هم با این حرف النا بشکنی زد  

 _اه چیه هی بشکن بشکن  

 النا_هیجانش بیشتره

 و واسه چی بود__خوب ارتا بشکن ت

 بهم خیره شد انگار داشت انالیزم میکرد 

ارتا_سرهنگ گفته بود فرهان تو جشنای خودش حضور نداره وقت موقع معامله میاد  پارمیس هم 
 همون موقع میفرستیم واسه گشتن 

 اراد_اره این فکر درسته 

 __مگه خونه دوربین نداره؟؟

 حله از قبل بچه ها درستش میکنن -اراد

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

صبح با خستگی زیاد از خواب پاشدم  بعد از کار همیشگی به طرف سالن رفتم برای صبحانه اراد و ارتا  
داشتن میخوردند ولی النا پشت به من بود منم کرمم گرفت همینجوری پشتشو زدم ولی بیچاره  

 صورت رفت تو ظرف اش   

 __یا خدا  

 النا سریع صورتشو اورد باال  سریع دوید به طرف سرویس بهداشتی  اراد هم پشت سرش  

 ارتا هم نگام میکرد 
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 __چیزی شده این جوری نگام میکنی  

 ارتا__چرا کارای بچه بازی داری اگه صورتش میسوخت چی  

 منم نگاش کردم ولی چیز نگفتم حق باهاش بود  

 

 )کاور عکس النا( 

 دم داشتم صورت النا باد میزدم   تو اتاق نشسته بو

 __خوبه دیگه دستام درد گرفت 

 بهم یه چشم غره بدی رفت   

 النا_کارتو انجام بده 

 اندازه یه ربع دیگه هم بادش زدم   

 _میگم النا ارتا کسی تو زندگیش هست ؟؟ 

 با این حرفم انچنان بلند شد نشست که   

 جاری من بشی  النا_تو به ارتا چیکار داری کلک نکنه دوس داری

 شروع کرد به خندیدن  منم مثل خودش چشم غره رفتم

__نخیر خواستم بگم اگه کسی تو زندگیش نیست بعد از این معموریت با ماندانا اشنا بشن خیلی بهم 
 میان

 دوباره شروع کرد به خندیدن

دومش ماندانا چند روز پیش زنگ زد گفت  با پسر عموش   النا_اولش ارتا کسی  تو زندگیش نیست
 نامزد مرد رفت المان ولی من کسی دیگه ایی هم میشناسم که تنهاست 

 ابروهام پرید باال 
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 _کی هست 

 نیش شو تا بنا گوش باز کرد 

 النا_تو  

 یع اخم بزرگی کردم 

 _سامان تا ابد تو قلبم میمونه و هست  

 ولی چند وقت دیگه  قلبتو به النا_عزیزم االن این و میگی

 یکی دیگه می بازی 

 __زیادی حرف زدیم بلند شو اماده شیم  

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

 النا این قدر موهامو کشید داشتم جون میدادم  

 __تمومش کن النا 

 ولی اون همچنان  داشت موهامو اتو میکرد  

 النا_تموم شد چه جیگرم شدی

 کردم موهامو گرفت اتو کرد بعدش دورم ریختم همین  خودمو تو اینه نگاه

 __هرکی ندونه فکر میکنه چه کار شاخی انجام دادی 

 النا__هنوز ارایشت مونده 

 یک قدم رفتم عقب 

 _ازت خواهش میکنم تو این کارو نکن 

 با تعجب نگام میکرد  
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 النا_چرا خوب 

 __خودم میکنم دیگه تو برو خودت اماده شو 

ول کار های خودش شد منم مثل همیشه یه ارایش ملیحی انجام دادم بعدش  سرشو تکون داد مشغ
مونده بود انتخاب لباس  کمدو باز کردم  یه پیراهن مشکی پشتش بلند بو جلوش کمی کوتاه  باالشم  

 کمی باز بود    

 النا هم که اماده شد به طرف سالن رفتیم  دوتا برادر غریب هم اماده بودند منتظر ما 

 لنا رو دید یه سوتی کشید  بعدش هم و بغل کردند  اراد که ا

 ارتا هم اومد طرفم دستشو اورد جلو منم شبیه مونگوال نگاش میکردم  خودش هم خندش گرفت 

 ارتا__دست تو بزار تو دستم  

 اخم کوچکی کردم 

 __چرااا

 صورتش جای تعجب گرفت  

 ارتا_قرار بود اونجا نقش دوس دخترم باشی 

و گذاشتم تو دستش  به طرف پارکینگ رفتیم  سوار ماشین ارتا شدیم   به طرف  تازه یادم اومد دستم
 جشن خیلی استرس گرفته بودم   

 __میگم  مطعنی فرهان من و نمیبینه؟؟ 

 ارتا با ابروهای گره خورده جواب دادش

 ارتا_اره سواالی الکی نکن 

 طرز جواب دادنش حال نکرده بودم   النا خودشو بهم نزدیک کرده بود زیر گوشم حرف میزد  با

 النا__ارتا رو میبینم انگار نیمه گمشده نو جلومه
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 نگای بدی بهش کردم 

 __منم االن خیلی  جلوی خودمو میگرم بهت چیزی نگم

 بگم ولی پشیمون شدم النا_اوکی من اصن الل میشم ولی یه چیز مهم میخواستم راجب ارتا بهت

 خواستم بگم به درک ولی کنجاو شدم خیلییی 

 __خوب بگوو 

 النا_نچ 

 صورتشو بوسیدم که بگه  ولی اعصبانی شد  

 النا_ارایشم خراب میشه

 __پس بگو تا بد ترش نکردم 

 النا_شب موقع خواب میگم االن نمیشه

 _اوکی 

 

 ارتا دست تو دست وارد سالن شدیم  معلوم بود پارتیه واسه همین دستامو محکم فشار داد  با

 _اه چته  دردم گرفت 

 دوباره اخمو شد نگام کرد

 ارتا_هواست به خودت باشه 

 رفتیم گوشه ترین جا رو انتخاب کردیم نشستیم   خیلی گرم بود هم تشنه شده بودم  به ارتا گفتم 

 یه اب البالو بگیر __تشنمه خیلی ازشون 

 انگاری خندش گرفته  
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 ارتا_اونا البالو نیستن   

 سوالی نگاش کردم ولی زود خودم متوجه شدم 

 _خوب من تشنمه واسم اب پرتقال بگیر  

 ارتا__سعی کن اینجا هیچی نخوری 

 خوشحال بود کنار اراد   سری تکون دادم چیزی نگفتم   به النا نگاهی انداختم خیلی 

نیم ساعت گذشت که ارتا زیر گوشم گفت وقتی با اراد رفتند پیش فرهان من و النا هم بریم اتاقا رو  
 بگردیم  

 

 من و النا به طبقه باال رفتیم اتاق هارو میگشتیم   یکی رو باز کردیم معلوم اتاق فرهان اینه 

 یم__سریع بریم کمد و را بگردیم تا فایل و بگیر

 کل اتاق و گشتیم ولی هیچ به هیچی  

 صدای النا اومد 

 النا_پارمیس بیا این عکس و به بین 

 طرفش رفتم تو عکس چهارده سالم بود تو بغل فرهان داشتیم برف بازی میکردم   

 عکس و از دستش کشید شروع کردم به پاره کردن 

 __به جای اینا دنبال فایل باش   

 داشت ولی قفل بودند   سمت میز کارش رفتم دو تا کشو

 نگاهم سریع رفت به موهای النا  

 __النا یکی از سنجاق سراتو بده  

 نگاهی بهم کرد  
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 النا_میخوای چیکار 

 __بزنم به متکا  احمق واسه باز کردن کشو میخوام

از دسش گرفتم  وارد جا کلیدی کردم تق باز شد   داخلشو گشتم یه پرونده بود چندتا فلش همشو 
 برداشتم 

 _النا بریم گرفتم  _

به سمت در رفتیم که بریم ولی ناگهان بازشد  با کسی که اومد تو داشتم از حال میرفتم النا هم که  
 همون موقع بیهوش شد 

 

 )کاور ارتا( 

 با چشمای گرد شده نگاش میکردم  ولی کم کم اشکام اومدش  

 عقب رفتم روزی فکر نمکیردم در این حد زندگیم تباه بشه  اومد طرفم ولی من  

 __نیا پرهام جلو 

 اونم  اشک تو چشاش جمع شده بود  

 __چرااا اخه تو چی کم داشتی خالفکار شدی ها مگه هرچی خواستی بابا واست جور نکرد 

 پرهام_پارمیس تو از هیچی خبر نداری بعدش تو اینجا داری چیکار میکنی ها 

 پوزخندی زدم  

 _برادر با خالفکار همکاره خواهر با پلیسا  

 با اسم پلیس انگار ترسید

 پرهام_تو رو  چه به این کارا 

 _پس با تو فرهان همدست میشدم 



 نافرجام 

58 
 

 سریع گوشیمو در اوردم  که به ارتا زنگ بزنم  اونم با پوزخند گفت 

 پرهام_میخوای برادر خودتو بفروشی  

 یه توف تو صورتش انداختم

ه خواهر برادریمون فکر کردی که _اون لحظه هایی که باکسی که خواهرتو نابود کرد همدست شد ب
 من بکنم 

سریع از اتاق زد بیرون خواستم همراش برم ولی دلم سوخت واسش  ارتا و اراد سریع اومدند باال  
 نمیدونم چرا ولی خودمو پرت کردم تو بغل ارتا  اونم بغلم کرد موهاموناز کرد  

 ارتا_من اینجام نترس  

 صورتش نگاه کنم  از بغلش اومدم بیرون خجالت میکشیدم به  

 ارادم سعی داشت النا رو هوش بیاره 

 اراد_النا چرا بیهوش شد 

 سرمو که گذاشتم پایین

 _بخاطر چیزی که دیده

 هردو برادر  بهم نگاه مشکوکی کردن  

 ارتا_بخاطر چی؟؟ 

 __رفتیم خونه میگم 

 اراد النارو بغل کرد  منم فلش هارو پرونده را دادم به ارتا   

 م به سمت خونه  من  خیلی حالم بد بود دلم هوای ازاد میخواست  سوار ماشین شدی
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اراد النا رو رو تخت گذاشت بعدش رفت بیرون منم لباسمو با لباس بیرون عوض کردم دلم میخواست  
 برم قدم بزنم  به طرف سالن رفتم  بهشون گفتم میرم تو پارک نزدیکی قدم بزنم 

 قبل از اینکه چیزی بگن زدم بیرون 

 

 )از زبان فرهان(

به طرف اتاقش رفتم پرستار داشت بهش غذا میداد نگاهی بهش کردم اونم با نفرت تموم بهم نگاه 
 میکرد

 __خوب میدونی االن پارمیس کجاست  

 بعدش شروع کردم به خندیدن

 __یادم رفت تو به جزع نگاه کردن کار دیگه بلند نیستی   

 

 )کاور پرهام( 

 از زبان پارمیس( 

 ز نیمکت ها پارک نشسته بودم حالم خیلی داغون بود  رو یکی ا

برادری که حرفای خواهر خودشو باور نکرده بود صدای پا کسی اومدش کمی ترسیدم از جام بلند  
 شدم که برم ولی توسط کسی کشیده شدم  

 )از زبون ارتا( 

ا هرجا که  دوساعت شده بود ولی پارمیس نیومد واسه همین سوعیچ و برداشتم  زدم تو خیابون ه
 میدونستم رفته باشه گشتم ولی نبودش  به اراد زنگ زدم  

 اراد_جانم  

 __پارمیس اب شده رفته تو زمین 



 نافرجام 

60 
 

 اراد_مطعنی همجارو گشتی؟

 _اره گوشیش هم خاموشه 

 اراد_بیا بریم پیش سرهنگ هرچی اون دستور داد

 __باشه تو برو منم دارم میام  

 )از زبان انا( 

از داشتم دیگه میخواستم ایران باشم واسه همیشه  سمت مادرم رفتم  که  چمدونمو بستم امروز پرو
 ازش خداحافظی کنم 

 __مامان جونم مواظب خودت باشیا هر اتفاقی که واست افتاد من و در جریان بذار 

 اومد جلو صورتمو بوسید 

 مامان_دخترم چرا این کار و با خودت میکنی  

 __لطفا باز شروع نکن مامان 

 مامان_اگه از من میشنوی رفتی ایران سراغ اون نرو  

 _مامان جان خداحافظ هرچی شد خبرم کن  

 چندونمو گرفتم از خونه زدم بیرون یه تاکسی گرفتم به سمت فرودگاه 

 )از زبان فرهان(

بودش منم سمت اتاق کارم رفتم  دیدم پرهام عصبی اونجا    بچه ها پارمیس و اورده بودند بیهوش
 نشسته 

 __چیه پرهام عصبی هستی

 یدفعه طرفم اومد یقمو گرفت  

 پرهام_اشغال مگه قرارمون نبود پارمیس و وارد این بازی نکنی ها  
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 هولش دادم افتاد زمین  رفتم طرفش یقشو گرفتم بلندش کردم 

 میکنی ها بعدش پارمیس خودش خودشو وارد بازی کرد  __با چه جرعتی با من اینجوری صحبت 

 پرهام_ازت خواهش میکنم کاری باهاش نداشته باش 

 _به تو این فوضولی ها نیومده االن زود از جلو چشام گمشو  

 )از زبون پارمیس  ( 

کم کم چشامو باز کردم خودمو تویه انبار دیدم  دستو پامو بسته بودند منم شروع کردم به جیغ زدن  
 که در باز فرهان با خنده چندشی نزدیکم شد   

 فرهان_خوش میگذره 

 یه توف طرفش انداختم باعث شد اعصبانی شه

 فرهان_دختره ی احمق 

 __االن من و اوردی اینجا چیکار کنی ها 

 فرهان_واست یه سوپرایزی دارم

 

 )کاور انا( 

 )از زبان انا( 

پیما پیاده شدیم   یه تاکسی گرفتم به سمت  هواپیما نشت ایران همگی شال سرمون گذاشتیم از هوا
 هتل 

 

 یه دوشی گرفتم  شروع کردم واسه اماده شدن ادرسی ازش پیدا کردم خواستم برم به بینمش   
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 از ماشین پیاده شدم به سمت ویال رفتم  نگهبان اونجا ایستاده بود به طرفش رفتم 

 __سالم اقا میتونم برم تو؟

 یه نگاه عجیبی بهم کرد

 بان_فعال کسی نیستش برو بعدا بیا  نگه

 __اقا من از جای دوری اومدم 

 نگهبان_با کی کار داری حاال  

 با خوشحالی اسمشو گفتم

 __اراد زمانی 

 نگهبان_خودشون که نیستن ولی نامزدش هستن 

 با اسم نامزد شوکه شدم مونده بودم چیکار کنم 

 __لطفا پس بهشون نگین من اومدم  

 گذاشتم پایین از ویال دور شدم   سرمو

 )از  زبان پارمیس( 

 فرهان اومد جلو دست و پامو باز کرد با تنفر نگاش میکردم   

 فرهان_همرام بیا تا سوپرایزمو به بینی  

 همراش راه افتادم   به اتاقی رسیدیم ایست کردیم  فرهان نگاهی بهم کرد 

 فرهان_ در و خودت بازش کن   

زد انگار کسی پشت اون در بود ربط مهمی بهم داشت با بسم اهلل  در و باز کردم  و  نمیدنم چرا قلبم می
بادیدنش نفسم  باال نمیومد نیاز به اکسیژن داشتم  زبونم بند اومده بود توان حرکت کردن و نداشتم   
ولی خودمو بهش رسوندم رو صورتش دست کشیدم به چشم هاش زل زدم اره خودشه کسی که قلبم  
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یزد همون لحظه زدم زیر گریه بغلش کردم  کل صورتشو بوس بارون کردم ولی اون حرکتی  براش م 
نمیکرد بهش دوباره نگاهی انداختم رو ویلچر نشسته بود توان هیچکار و نداشت وقت با چشای 

 بارونیش بهم نگاه میکرد  

 __سامانم دیگه ناراحت نباش من هستم 

 

 )کاور فرهان( 

 )از زبان انا( 

خودمو به اتاق هتل رسوندم  با همون لباسای بیرون خودمو رو تخت پرت کردم  تا میتونستم گریه 
 میکردم تحملش واسم سخت بود که اراد دیگه مال من نیست   

 صدای زنگ گوشیم اومد خواستم جواب ندم ولی با دیدن اسم مامان سریع جواب دادم 

 __الو 

 مامان_دخترم صدات چرا این جوری چیشده 

 _مامان جون اراد نامزد کرد_

 مامان_اخ دختره ی احمق مگه نگفتم نرو سراغش ها چرا حرف گوش نمیدی 

 __فکر میکردم به پام مونده

 مامان_هرکی بود میرفت تو بین اراد و المان یکی رو باید انتخاب میکردی که المان انتخاب شد

 __من درسم واسم مهم بود اراد باید منتظر میموند

 مامان_عزیزکم برگرد پیشم اونجا جای تو نیست  

 __نخیر مامان من هر طور شده باید با اراد صحبت کنم

 مامان_تو که نمیخوای زندگیشو بهم بریزی 
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 با این حرف مادرم یه پوزخندی زدم  

 _خداحافظ 

 گوشی رو پرت کردم به دیوار از حرص 

 )از زبان پارمیس( 

خوشحال بودم که سامان زندست همین که داره نفس میکشه  تو اتاق کار فرهان نشسته بودم خیلی 
 واسم کافیه  

 فرهان روبه روم نشسته بود با یه اخم گنده نگام میکرد منم ابروهامو پروندم باال 

 __من نکشیدم باال 

 اخمشو جای تعجب داد باال

 فرهان_چی رو نکشیدی؟؟

 __ارث باباتو  

یه تیر میزد بهم بلند شد از جاش  سمت پنجره رفت  بعدش خودم زدم زیر خنده ولی اون چاره داشت 
 بازش کرد  سیگار در اورد شروع  کرد به کشیدن 

 فرهان_اگه میخوای سامان و همراه خودت به بری و برادرت گیر نیوفته باید کاری واسم انجام بدی 

 

 بلند شدم از جام به طرفش رفتم به چشماش زل زدم  

 __بگو 

 ر صورتم زد کنار منم یه قدم عقب رفتم یه اخمی کردم اومد نزدیکم موهامو از کنا

 __شرط و بگو  

 )از زبان النا( 
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تو خونه تنها بودم  پارمیس هم غیب شده بود ارتا و اراد هم رفتند پیش سرهنگ واسم جالبه من و 
اوردند تو کار ولی تو جلسه ها حضور ندارم  خواستم برم از بیکاری دوشی بگیرم که صدای اس گوشیم  

 ومد از طرف یه ناشناس بود بازش کردم  ا

 )سالم اگه میخوای راجب گذشته اراد بدونی بیا به این ادرس( 

 جفت ابروهام پرید باال یعنی کیه که میخواد راجب اراد بهم بگه  

خواستم اون اس و فراموش کنم ولی یه گرایشی داشتم برم سر قرار به کسی که اون اس و داد گفتم 
 میام  

 ردم به اماده شدن سریع شروع ک 

 زبان النا(  

از ماشین پیدا شدم وارد هتل شدم  به طرف شماره اتاقی که داد  در زدم  سریع بازش کرد با دیدنش  
باال از کنار در رفت کنار من رفتم تو  رو مبل نشستم  اونم با لبخندی که شبیه میمون شد    ابروهام پرید

 اومد روبه روم  

 انا_سالم انا هستم  

 تو دلم گفتم هرکی هستی باش 

 _تو هم حتما من و میشناسی چون خودت دعوتم کردی  

 یه صندلی کنار اتاق برداشت اومد روبه روم نشست  

 اراد بهت بگم  انا_خوب میخوام راجب 

 منم با جدیت نگاش میکردم 

انا_من و اراد چند سال پیش عاشق هم بودیم حتی قرار ازدواج گذاشته بودیم ولی من دانشگاه المان 
قبول شدم قرار شد من بعد درسم اومدم دوباره باهم باشیم ولی تو اومدی کسی که دوسش داشتم و 

 ه باهات نامزد کرد ازم دور کردی معلوم نیست چطوری جادوش کردی ک
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 بهش زل زدم  

 __خوب من االن چیکار کنم؟

 با این حرفم از جاش بلند منم بلند شدم روبه روهم ایستاده بودیم 

 انا__از زندگیش برو بیرون 

بعد من خودمو انداختم روش   خنده ایی کردم بعدش انچنان کشیده ایی بهش زدم که پرت شد زمین
 موهاشو میکشیدم 

 __دختره بی همچیز چی فکر کردی ها 

 اونم جیغ جیغ میکرد  

 __من قبل از اینکه با اراد نامزد کنم بهم گفته بود 

 انا__ولم کن سلیطه  

بهم این حرف و زد بیشتر حرصم گرفت یه لگد هم به پاش زدم از روش بلند شدم  کیفمو گرفتم به 
 ی رفتم که صدای نحسش بلند شد سمت خروج

 انا__تقاص این کارتو بد میدی

 __برو بابا 

 زدم بیرون از هتل سوار ماشین خودم شدم 

 )از زبان پارمیس( 

از خونه فرهان زدم بیرون فکرم خیلیی مشغول بود نمیدونستم دارم کجا میرم داشتم به شرط فرهان  
 ه اگه سامان و میخوام فکر میکردم نمیدونستم کدوم و انتخاب کنم بهم گفت

 باید از نقشه های پلیس هارو لو بدم بهش یا ایندفعه واقعا میکشتش  

سرمو از پایین باال اوردم خودمو کنار خونه بابا دیدم  زنگ ایفون و زدم  زود باز شد منم واردش شدم   
مادرم و   مثل گذشته ها نبودش درختا خشک شده بودند اب استخر کثیف بود گل ها پژمرده بودند  
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دیدم وایستاده داره نگاهم میکنه منم با سرعت به طرفش رفتم خودمو پرت کردم تو بغلش اونم  
 محکم بغلم کرد   

 __مامان جونم دخترت دیگه شاد نیست  

 از زبان پارمیس( 

استرس داشتم   چند ساعتی کنار مامان بودم بعدش ارتا زنگ زد که سریع خودمو بهشون برسونم  کمی
 مونده بودم درباره 

 شرط فرهان بهشون بگم یانه  

 

هرسه تا شون تو سالن نشسته بودند منم با استرس نزدیکشون شدم چون خیلی عصبی به نظر  
 میومدند

 _س سالم 

 نگاهاشون به من افتاد ارتا هم سریع باخشم اومد طرفم  

 ارتا_شرط فرهان چی بود 

 تعجب کردم اخه از کجا میدونست 

 __چه شرطی  

 اومد جلو بازومو گرفت محکم من ازدرد لبمو گاز میگرفتم 

 ارتا_حرف و نپیچون  

 از درد داشت صورتم قرمز میشد 

__گفتش نقشه های شمارو بهش لو بدم بعدش میتونم سامان و به ببرم ولی من شرطش و قبول  
 نکردم 

 با زومو ول کرد ولی همچنان عصبی بود اراد انگار استرس داشت 
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 اد_چرا زودتر به ما نگفتی!؟ ار

 نشستم رو مبل  

 __فکرم در گیر بود زیاد واسه همین کمی پیاده روی کردم تا شب ارم شم بعدش به شما بگم 

 النا اومد کنارم بغلم کرد 

 النا_نگران نباش همه چی درست میشه 

 سرمو تکون دادم ارتا باز اومد طرفم منم از ترسش بلند شدم به عقب رفتم

 وب گوش کن چی میگم همون کار و کن ارتا_خ

 سرمو چند بار باال پاین کردم یعنی باشه 

 

 )از زبان انا( 

 عصبی شدید بودم اون دختره بی همچیز بیاد این رفتارو بام بکنه    

 واسه خودم قهوه ریختم تا کمی اروم شم صدای اس گوشیم اومد بازش کردم 

 شاپ هتل ضرر نمیکنی(  بیا کافی  ۱۸: ۳۰)سالم ساعت

 خندم گرفته بود دلیلی نداشت برم  ول باز کنجکاو بودم کیه 

 واسه همین تصمیم گرفتم برم  

 

 تو کافی شاپ نشسته بودم ولی کسی نیومده بود  

 نیم ساعت نشستم ولی هیچی به هیچی  برگشتم به اتاقم صدای اس گوشیم بلند شد بازش کردم 

 امروز تو جلسه بودم ولی فردا صبحانه تو کافه میبینمت(  )ببخشید نتونستم بیام 
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 بهش اس دادم )شمااا؟(

 جواب داد )هم اشنا هم غریبه( 

 داشت رو اعصابم رژه میرفت 

 )از زبان پارمیس( 

تو اتاق رو تخت نشسته بودم به ماه که کامل شده بود نگاه میکردم  یدفعه صدای خنده النا بلند شده  
 گوشی بود  بود نگاش کردم سرش تو

 __چیه میخندی 

 گوشی انداخت کنار اومد کنار شروع کرد به تعریف کردن کار امروزش منم چشام هر لحظه میزد بیرون 

 __چرا زدییش حاال 

 یه چشم غره بهم رفت 

 النا_انتظار داشتی نازش کنم یا بوسش کنم 

 __نه خوب ولی این کارت  درست نبود

 کنم  النا_نمیدونی که االن دارم چیکارش می

 ابروهام پرید باال  

 __چیکار؟؟ 

 النا_بهش پیام دادم دارم اسکولش میکنم 

 گوشیرو ازش گرفتم  پیامارو خوندم خودم خندم گرفته بود 

 __فردا هم کسی سر قرار نمیره؟؟ 

 دیدم نیشش شو تا بنا گوش باز کرد  

 النا_فردا سر قرار کسی میره 
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 __خوب کی  

 گفتنش دلشتم از خنده بالشت و گاز میزدم  با

 )از زبان انا( 

صبح به کافه رفتم خدا خدا میکردم بیاد  بعد از یه ربع دیدم یه مردی مانند دیونه ها به طرف میز  
اومد  نزدیک تر شد ترسیدم اخه قیافش داغون بود موهاش فرفری صورتش همه چال افتاده نزدیک  

 معلوم شد  که شد لبخند زد دندونای زردش 

 داشت حالم بهم میخورد

 مرد_سام و علیک ابجی نکر شما اصغر هستم 

 دلم میخواست همون لحظه اب شم برم تو زمین 

 _سالم شما کی هستین حتماا اشتباه گرفتین 

 اضغر_ نه اشتب نیومدم  راستش و بخوای ابجی ما خیل وقته

 عاشق شما  

 کافه میرفت  به سرو تیپش نگاه چندشی انداختم داشت ابروم تو

 __برو عاشق عمت شو اشغال زود از جلو چشام گمشو

 

 )کاور انا( 

 از زبان پارمیس( 

من و النا داشتیم از دور انا رو میدیدیم  میخندیدیدم بعد انا از عصبانیت رفتش بعد امیر هم اومد 
 سمتمون سوارش کردیم

 __افرین نقش اصغر و خوب اجرا کردی 
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 یخندید النا پشت فرمون بود همچنان م 

 امیر هم داشت گریمورشو پاک میکرد  

 امیر__این نقش واسه من اب خوردن بود  

امیر نامزد یکی از رفقای من و النا بود تو دانشکده بازیگری درس میخوند ازش خواهش کرده بودیم 
 بیاد اینجا 

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

رسیدیم خونه سریع رفتم دوشی گرفتم بعدش اماده شدم  خونه فرهان قرار بود جواب شرط و بهش  
 بگم واسه همین کمی استرس داشتم ولی از یه طرف خوشحال بودم قرار بود سام و به بینم  

لی با دیدن صحنه روبه روم جا خوردم اراد و ارتا  به طرف سالن رفتم که ازشون خداحافظی کنم و
 داشتند از خنده زمین و گار میزدند النا هم همینطور   

 __چه خبره اینجا  

 هرسه خندشون و تموم کردند به من نگاه میکردند  

 النا__ماجرا انا رو بهشون گفتم بعدش تو کجا؟؟

 با استرس نگاشون کردم 

 فرهان تا جواب شرط و بگم   __قراره برم ویال

 ارتا از جاش بلند شد اومد سمتم دستاشو گذاشت رو شونم

 ارتا__بدون هیچوقت نمیذارم اسیب به بینی پس با اطمینان برو  

 با این حرفش انرژی گرفتم لبخندی زدم 

 __ازتون یه قولی میخوام

 اراد اومد طرفم ابروهاش و پروند باال 
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 اراد_چه قولی!؟

 ه کردم نگاهی به هرس

 __اگه برادرمو دستگیر کردین کمترین مجازات و بدین  

 با این حرفم ارتا و اراد زدند زیر خنده ولی قیافه النا نگران شد  

 اراد جدی شد بهم نگاه کرد 

 اراد__مگه خاله بازیه بعدش پرهام اگه دستگیر بشه حکمش اعدامه 

در حق من برادری نکرد ولی از خونم  با این حرفش انرژی هام رفت  خودم و نشودم رو مبل هرچه 
 بود کسی که بچگیام باهاش گذشت  اشکام دوباره راه باز کردند ریختند رو گونه ها 

 النا با ناراحتی اومد سمتم کنارم زانو زد اشکامو پاک کرد  

 

با بی حوصلگی سوارماشین شدم به سمت خونه فرهان یه اهنگی هم گذاشتم بعدش پشیمون شدم  
 بود بیشتر من و یاد بدبختیام انداخت  خیلی غمگین 

 )کاور النا  به نظر شما انا قشنگع یا النا؟( 

 از زبان النا( 

خودمو به اتاقم رسوندم زدم زیر گریه دلم نمیخواست پرهام اعدام شه نتونستم کنار ارادچیزی بگم که 
 تا مشکوک بشه ولی  

تمو اوردم باال از اول  شروع کردم به من احمق هنوز فکرشم کشو کنار تختمو باز کردم دفتر خاطرا
سالگیم بود کلی از دوستای صمیمی ام را دعوت کردم  یکیشون که خیلی    ۱۶خوندم )اامروز تولد 

باهاش جور بودم پارمیس واسه اولین بار داداش و دیدم که اومد دنبالش ولی من با یک نگاه بهش  
 (  دلمو بهش باختم دلم میخواستم ساعت ها بهش نگاه کنم

 اشکام پشت هم میومدخواستم ورق بزنم ولی صدای پا کسی اوم  زود دفترو زیر بالش گذاشتم
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 ) از زبان انا( 

روتخت دراز کشیده بودم  وقتی یاد اتقاق صبح میوفتم چندشم میشد  صدای زنگ گوشیم بلند شد   
 از روی میز گرفتمش وکیلم تو ایران بود 

 __بله 

 نم کردمش وکیل_ گفتین راجب النا تحقیق ک

 __بگو 

سالگی با کسی به نام پرهام  رفیق بودند اندازه سه سال بعدش پسره میره   ۱۷وکیل_ایشون در سن  
 خارج 

 ابروهام رفت باال 

 __همین ؟؟ 

 وکیل__اره خانوم 

 _اوکی خدافظ 

 گوشی پرت کردم روتخت اصن چیزای به درد بخوری نبود 

 ) از زبان پارمیس( 

 اتاق فرهان نشسته بودم اونم روبه روم  کمی استرس داشتم  تو

 فرهان_خوب شرط و قبول میکنی یا نه؟

 بهش نگاهی کردم اونم با چشمای عجیبش نگام میکرد 

 __اره  

 ازجاش بلند شد اومد طرفم باال سرم وایستاد منم بلند شدم 

 فرهان_امروز چه خواستنی شدی  
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 اورد باال خواست صورتمو ناز کنه ولی من خودمو عقب کشوندم  دستاشو

 __خوب قرار شد من نقشه هارو بهتب بگم تو هم قول دادی سامان و بدی همراه خودم به برم 

 فرهان_من  به قولم عمل میکنم تو نقشه رو بگو اول 

 چیز هایی که ارتا گفته بود بهش گفتم خدارو شکر باور کرده بود  

 اتاق سمت چپ  سامان و بردا برو   فرهان__برو

 من با خوشحال به سمت ورودی رفتم ولی یدفعه صدای تیر اندازی اومد

 با صدای تیر وایستادم نگاهمو به طرف فرهان کردم داشت با لبخند چندش تر از چندش نگام میکرد  

 دوباره صدای تیر اندازی اومد ولی فرهان خنده های بلند میکرد 

 سامان رفتم  با ترس در رو باز کردم رفتم تو با صحنه ایی مواجه شدم  سریع به سمت اتاق

زندگیم که تازه فهمیدم زنده است ولی االن از ویلچر افتاده بود از قلبش خون بیرون میومد چشای 
 جذابش بسته بود  

 به طرفش رفتم کنارش نشستم سرشو گرفتم تو بغلم بوسش کردم  

تم االن به برمت یه جا خوب وقت من و تو  بعدش عروسی  __عشقم تازه اومده بودی میخواس
 میکردیم  بعد از چند سال بچه هم داشتیم  

 اشکام میومد رو صورت سامان میریخت  نوازشش میکردم دلم نمیخواست از کنارش برم  

صدای پا اومد به پشت برگشتم فرهان ایستاده بود با پوزخند نگام میکرد  یواش سر سامان و 
ایین  به طرف فرهان رفتم تمام قدرت مو جمع کردم یه کشیده زدم بعدش هم چند تا تف  گذاشتم پ

 انداختم واسش 

 شروع کردم به جیغ زدن 
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بهم قول نداده بودی به سامان کاری نداشه باشی هاا تو   __اشغال  نامرد چراا من و نکشتی هاا مگه
منم با مرور زمان داشت یادم میرفت ولی باز با اومدنت نابود تر   سالگیم نابودم کردی رفتی ۱۶سن 

 شدم  

همه این حرف  هارو با جیغ و داد گفتم  فرهان هم سرش پایین بود ولی بعد از تموم شدن حرفم  
سرشو باال کرد با برق چشم هاش ترسیدم خواستم از کنارش رد شم ولی شبیه گربه وحشی بهم حمله  

 افتادم تو بغلش   کرد  دستمو محکم شید

 فرهان__کجا کوچولو تازه بهم رسیدیم 

 منم چشامو بستم فقط خدا رو صدا میکردم    *"

ناگهان صدای  یکی از بادیگارد ها اومد گفت پلیس فرهان هم سریع ولم کرد سریع از اتاق زد بیرون    
 هی رفت منم خواستم قدمی بردارم ولی پاهام سست شت افتادم کنار سامان چشام هم سیا

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

 دوماه بعد 

 )از زبان النا( 

با اراد و ارتا وارد حیاط شدیم همگی نگاهای عجیب به ما میکردن یکیشون داشت با خنده های 
 ترسناک نگام میکرد منم از ترس به اراد چسبیدم  

نگ زدیم الزم به اجازه گرفتن نبود ارتا یه در کوچولو  داخل سالن که رفتیم هیچکی نبود چون از قبل ز
 زد وارد شدیم  

 مثل این چند وقت کنار پنجره ایستاده بود به بیرون نگاه میکرد  

 به طرفش رفتم دستمو گذاشتم رو شونش ولی هیچ عکس والعملی نشون نداد

 __سالم عزیزم بیا به بین کیا اومدند دیدنت  

 رد  خودمو عقب کشیدم ارتا به سمتش رفت ولی باز به بیرون نگاه میک 

 ارتا__سالم پارمیس خوبی واست خبرای خوبی داریم
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 باز مثل قبل بود  

 ارتا__کنجکاو نیستی ؟؟

 ایندفعه صورتشو یه طرف ارتا کرد نگاه بی روحی به ارتا کرد ولی باز مثل قبل شد به بیرون نگاه میکرد  

یرون  اراد گفت سرهنگ بهش زنگ زد گفت باید بره ولی  بعد از یه ربع حرف نزدنش از اتاقش زدیم ب
 من و ارتا به سمت اتاق دکتر رفتیم با اجازش وارد شدیم    

 __سالم دکتر خواستیم راجب پارمیس بدونیم  

 عینک و چشاش گذاشت به پرونده پارمیس نگاهی کرد  

 تا خوب شه دکتر__فعلنا نمیتونین از تیمارستان ببرینش ولی ما تمام سعی و میکنیم 

 مثل همیشه حرفای تکراری سری تکون دادیم 

 )کاور ارتا( 

 اززبان پارمیس( 

 شب شده بود  صدای پا اومد مثل همیشه پرستار اومد باال سرم تا به یینه بیدارم یا خواب 

پاشدم سمت  کمد رفتم لباسامو عوض کردم   منم چشامو بستم دیدش بیدار نیستم رفت  منم سریع
موهام کمی بلند شده بود بستمش  ساک لباسمو گرفتم سمت در  رفتم یواش بازش کردم کسی تو  

سالن نبود  اومدم بیرون یواش به سمت ورودی رفتم نگاهبان هم خواب بود به راحتی از اون دیونه 
 خونه زدم بیرون

 هارو ندیده بودم خلوت هم بود    خیلی وقت بود خیابان

تصمیم گرفتم برم سمت اون خیابان  جاده رو نگاه کردم خلوت بود تصمیم گرفتم حرکت کنم ولی  
 وسط بودم صدای بوق اومد

 منم هول کردم نتونستم تکونی بخورم همونجا ایست کردم دساتو گذاشتم جلو چشام   

 تم چشامو باز کنم همونجا بیهوش شدم درد شدید تو قسمت ناحیه شکمم احساس کردم نتونس
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 )از زبان ارتا(  

به سمت اتاق سرهنگ رفتم  در زدم با گفتن به فرمایید وارد اتاقش شدم  ولی با دیدن اون دختر  
 ابروهام پرید باال 

 __سالم 

 سرهنگ _سالم پسرم بیا بشین   

 زیر چشمی به دختره نگاه کردم  خیلی اروم و ساکت بود 

 حکمش اومده اعدام ولی هنوز فرهان و لو نداده  سرهنگ_خوب پرهام  

 __فرهان به احتمال زیاد از ایران رفته 

 سرهنگ__نه نرفته تا جایی که فهمیدیم  فرداشب تو شمال به یه مهمونی دعوته و تو 

 بعد نگاهی به اون دختر کرد 

 سرهنگ_و ستوان    زمانی به اونجا میرین و با تغیر قیافه  

 تعجب کردم   ابروهام پرید  خیلی

 __چه جالب فامیلی های شبیه هم داریم

 با این حرفم نگاهی کرد بهم دختره یه پوزخندی زد

 زمانی__یعنی تو من و یادت نمیاد 

 نگاهی بهش انداختم خیلی اشنا میزد  

 __نه یادم نمیاد 

 معلوم بود حرسش گرفت  

 زمانی__ السا  دختر عموتم 

 ج از کشور بودن چشام گرد شد تا جایی که میدونستم خار 
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 زمانی__میدونم داری فکر میکنی ما خارج از کشوربودیم االن من اینجا چیکار میکنم 

 __دقیقااا 

سرهنگ__خوب بهتره بقیه حرفاتون و بعدا بگید بعدش صبح به سمت شمال برید بقیه نقشه هارو  
 خانوم زمانی بهت میگه

 

 سمت ماشین کن رفتیم سوار شدیم 

 وقت شب کجا بریم   __خوب این

 السا_پشت کوه

 __حتما میخواییم بریم شکار اهو 

 السا__دیگه بی مزه نشو 

 خندیدم استارت زدم به سمت خونه  

 السا__من امشب خونه تو نمیبونم

 __نترس تنها نیستی اراد و نامزدش هستن 

 السا__پس اراد هم رفت قاتی حیوان ها

 __خوب چه خبر چیکارا میکنی  

 خیلی وقته ایرانم تنها   السا__سالمتی

 __عه پس عمو زنعمو کوشن!؟

 السا__انگلیس نیومدن همرام ایران با شغلم ناراضین 

 بهش نگاهی انداختم هنوز هم مثل گذشته جذاب و شیرین بود 

 چادرشو از سرش برداشت کمی موهاش معلوم شد مثل گذشته ها نارنجی بودش 



 نافرجام 

79 
 

 جادوگراست که __هنوز که موهات شبیه

 با حرص نگام کرد از بچگی حساس بود به موهاش 

 السا__مشکل تو چیه ها

 __هیچ نزن مارو حاال 

السا__نترس دست بزن ندارم بعدش فردا قراره به عنوان نامزد وارد جشن بشیم والبته با تغیر قیافه و  
 اسم های جدید

 سری تکون دادم 

 )کاور السا( 

 )از زبان پارمیس( 

کردم  رو یه تخت دو نفره بودم با تعجب به دور و ورم نگاه میکردم اینجا کجاست  از اتاق  چشامو باز 
 زدم بیرون به سمت پذیرایی رفتم کسی نبودش  سمت اشپزخونه رفتم اونجا هم کسی نبود   

به طبقه باال رفتم در یکی از اتاق خواب هارو باز کردم رقتم تو کل اتاق مشکی بود به سمت تختی که  
 ونجا بود رفتم  ا

 یه پسرفوق جذاب خوابیده بود موهاش هم فرفری شده بود داشتم فکر میکردم این کیه یا من کیم 

 هرچی فکر میکردم اسم خودم و هم یادم نمیومد انگاری فراموشی گرفته بودم   

رفتم کنارش پتو رو کنار کشیدم رفتم بغلش   به پسره نگاه کردم دوباره شاید شوهرم بود  واسه همین
 دراز کشیدم اونم سریع بغلم کرد باعث شد خوابم به بره 

 )از زبان ماهان( 

احساس کردم یه چیزی رو بغل کردم واسه همین چشامو یواش باز کردم دیدم یه دختر کنارمه باز  
دختره  از ترس از تخت   بستم چشامو ولی یدفعه چشامو باز کردم پاشدم و انچنان دادی کشیدم که

 افتاد پایین  
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 دختر__اخ سرم  

 رفتم کنارش نگاهی بهش انداختم  از منم سالم تر بود اخمی کوچیکی کردم  

 __تو بغل من چیکار میکردی هاا 

همونجوری که داشت سرشو مالش میداد با چشای ابیش که ناگهان من و انگار یاد کسی انداخت  
 بهم خیره شد 

 من نیستی؟؟  شوهردختر__مگه تو 

 با این حرفش انچنان خندیدم 

 ___شوهر چیه من تو رو وسط خیابون پیاده کرده بودم بیهوش شده بودی

 دختر__ من اصالا چیزی یادم نمیاد 

 تعجب کردم معلوم نبود ماشین چه جوری بهش زد که مغزش جابه جا شد 

 __حتی اسمتو؟ 

 دختر__اره

نگاهی انداختم بهش میخورد بیست دو یابیست و  کمکش کردم پاشد نشستیم رو تخت  به صورتش 
 سه ساله باشه  

 با اون چشماش و معصومیتش من و یاد پارمیس انداخت  

 دختر_میشه تا وقتی حافظم برگرده اینجاباشم؟؟

 نگاهی انداختم بهش معلوم بود که خیلی پاکه 

 __اول بریم دکتر  

 سرشو تکون داد

 وم و به پوش تا بریم بعدش چه اسمی صدات کنم __خوب تو کمدت چند دست لباس هست یک کد
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 بلند از جاش اومد روبه روم  

 دختر__تو بگو 

 بیشتر بهش خیره شدم  بیشتر من و یاد پارمیس می انداخت  

 __پارمیس بهت میاد 

 دختر__چرا پارمیس حاال ؟

 __االن برو بعداا بهت میگم 

 پارمیس __باشه  

 )کاور ماهان( 

 ) از زبان النا( 

دربه در پارمیس هستن انگار اب شد رفت زمین ارتا با اون دختر مو نارنجی رفتند معموریت   همگی
خیلی بی ادب بود نفهم به ما گفت حیوان اون لحظه خیلی جلوی خودمو گرقتم تا موهاش و نکشم  

 حسی میگفت اینم نقشه داره 

امروز صبح  پرهام و اعدان به سمت گوشیم رقتم تا به خانواده پارمیس بگم ولی پشیمون شدم چون 
 کردند حالشون خوب نیست  

رفتم طبقه باال خواستم برم پیش اراد سمت اتاقش رفتم  درش نمیه باز بود داشت با گوشی صحبت  
 میکرد منم همونجا وایستادم تا گوش کنم 

 اراد__عزیزم االن نمیشه بیام  

 با گفتن عزیزم به اون طرف بیشتر گوشامو تیز کردم 

__االن نمیتونم بهش بگم بیا جدا شیم که بذار پارمیس پیدا شه هم معموریت تموم شه راستشو اراد
 بهش میگم دیگه نبینم انا جون من گریه کنه باشه؟؟ 
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صدای تیکه تیکه شدن قلیمو شنیدم اشکام داشت میومد ولی پسشون زدم نمیخواستم جلشون کم 
 بیارم   

 و قطع کرد  با استرس وارد اتاقش شدم با دیدنم سریع گوشی ر

 لبخندی زد 

 اراد__عزیزم چیزی شده اومدی باال

 __کی بود پشت خط؟؟

 اراد__ سرهنگ 

 پوزخندی زدم  با نفرت تمام به چشم هاش نگاهی انداختم

 __چه جالب اسم سرهنگ اناست 

 نگاهی کردم بهم  

 اراد__میخواستم زود تر بهت بگم ولی خوب خودت شنیدی

 

د رفت طرف میز کارش منم از حرص طرف ققسه های کتابا رفتم شروع  چه راحت داشت حرف میز
 کردم پرتاب کردن کتاب براش  

 __مریض که بهت میگن اشغال مگه دل من اینجا کشک بود ها  

 

 همچنان جای خالی میداد

 اراد__دختره نفهم این چه کاریه هاا

 

 ادکلنشو طرفش پرت کردم خورد به کلش   با این حرفش شیشه
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 __صب کن بهت نشوت میدم خیانت به من یعنی چی هم به تو هم به اون انا

 سریع به اتاق  خودم رفتم وسایالمو جمع کردم  تا از اون خونه کوفتی برم   

 سمت در داشتم میرفتم اراد اومد پایین جلومو گرفت با پروایی تمام جلوم ایستاد 

 خودت باش دادگاه همو میبینیم  اراد__مواطب

 از حرص میخندیدم  

 __داغ دادگاه و واست میذارم 

 زدم از اون ویال کوفتی بیرون

 

 )کاور النا 

 از زبان ماهان( 

 باهم سوار ماشین شدیم  به سمت دکتر تا به بینم واقعا فراموشی گرفت یانه  

 قه به حرف اومد اروم  نشسته بود به روبه روش خیره شده بود  بعد از چند دقی

 پارمیس_من و از کجاا پیدا کردی؟ 

__خوب داشتم از مهمونی میومدم دیدم کناریه جدول خیابون افتادی بیهوش زخمی نبودی سوارت  
کردم خواستم به برمت بیمارستان ولی گفتم بشم اش نخورده دهن سوخته واسه همین اوردمت  

 خونه خودم  

 ار کنم کجا بایدبرم چیکار کنم پارمیس__من چیزی اصالا یادم نمیاد چیک

 بعدش زد زیر گریه منم ماشین و زدم کنار  

 __گریه نکن خودم کمکت میکنم  

 پارمیس__اگه تا ابد یادم نیاد  



 نافرجام 

84 
 

 دستامو بردم طرف صورتش اشکاشو پاک کردم  با این کارم سرشو اورد باال بهم زل زد  

 پارمیس__چرا کمکم میکنی !؟

 م خیره شدم خواستم واسش توضیح بدم خودمو عقب کشیدم به روبه رو

__چند سال پیش با یه دختری تو دانشگاه دوست شدم کم کم این دوستی به عشق تبدیل شد  زود  
 هم نامزد کردیم  بعد از چند وقت  فهمید سرطان داره  

 بغضم گرفته بود ولی ادامه دادم 

 کرد   __پیش بهترین دکترا بردمش ولی نتونست مقاومت کنه زیر عمل تموم

 بهش نگاه کردم دستمو بردم طرف چشماش اشکاهایی که میریخت و پاک میکردم 

__چشم هاش مثل تو ابی بود مثل تو بهم نگاه میکرد تو رو دیدم انگار پارمیس  کنارمه  اگه تا اخر  
 عمر یادت نیاد باز من پیشتم  دیگه گریه نکن باشه؟؟ 

 تکون داد   دوباره حر کت کردم   سرشو

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

 دکتر داشت معاینه میکرد بعدش با قیافه عادی نشست پشت میزش شروع کرد به نوشتن نسخه 

 دکتر__نسبت شما با این خانوم چیه؟؟ 

 __همسرشم

ا رو  دکتر_خدارو شکر با خوردن این دارو ها میتونه برگرده مثل قبل ولی بیشتر سعی کنیدبه گذشته ه
 یادش بیاری 

 

دارو هارو گرفتیم به سمت خونه حرکت کردیم داشتم به این فکر میکردم  چطوری گذشته هارو  
 واسش یادش بیارم من که چیزی نمیدونم  

 ولی همون لحظه یادم اومد به برم همونجاعیی که تصادف کرد 
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 )از زبان النا( 

 قهوه درست کردم تا خستگیام بره  خونه خودم اومده بودم وسایالمو جابه جا کردم  بعدش یه 

دلم واسه پارمیس یا اون پس گردنی هاییی که بهم میزد تنگ شد باید خودم هرجور شده پیداش  
 کنم  

صدای زنگ در اومد این موقع کی میتونه باشه   در باز کردم ولی کسی نبود بعضعی ها چقدر  مردم  
 ازارن واال

 عقب رفتم   خواستم ببندم کسی پاشو گذاشت ترسیدم به

وقتی ظاهرشو دیدم داشتم سکته میکردم  پاهام سست شد خواستم بیوفتم که بغلم کرد ولی چشام  
 بسته شد

 کاور ماهان 

 کردم رو مبل دراز کشیده بودم   یه لحظه فکر کردم  دارم کابوس میبینم   یواش چشامو باز 

مون بود اومد طرفم که بده به من ولی از اشپزخونه اومد بیرون با لیوان اب با لبخندی که شبیه می
ولی من پرتش  کردم اون ور معلوم بود عصبیه  به طرفم حمله کرد که من جا خالی دادم خورد به مبل   

 شروع کردم به خندیدن

 __اقا فرهان با بد کسی در افتادی

اپنذو  یه زبون هم واسش در اوردم بیشتر عصبی شد بهم حمل کرد منم زود رفتم سمت اشپز  چاقو رو 
 برداشتم  

 __نزدیک بیایی کشتمت 

 با این حرفم شروع کرد به خندیدن دستاشو برد باال موهاشو چنگ زد

 فرهان_من اومدم اینجا تا بهت یه پیشنهادی بدم 

 ابروهام پرید باال  
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 __چه پیشنهادی!؟

 لبخند ی زد  رفت سمت پذیرایی رو مبل نشست من با چاقو با فاصلش نشستم  

 ن __خوب حرفتو بز 

 با همون نیشش شروع کرد به حرف زدن 

 فرهان__  اراد که بهت خیانت کرد 

 پوزخندی زدم 

 __خوب که چی 

 فرهان__منم میخوام از اراد و ارتا انتقام بگیرم میخوام کمکم کنی 

 خواستم بلند شم شروع کنم به داد کشیدن ولی یه فکری به سرم زد 

 من برم تو اتاق فکر کنم بیام  __تو همینجا بشین

 بلند شد اومد روبه روم شروع کرد به خندیدن 

 فرهان __فکردی خیلی ذرنگی  بری اتاق به اونا خبربدی؟

 گوشیمو دادم دستش رفتم سمت اتاق 

 تو کمد یه گوشی نوکیا مو در اوردم به اراد پیام دادم  

 میکنم تابیایین(  )سالم گوساله نفهم خیانت کار  فرهان اینجاست سرشو گرم

 دوباره گوشیرو قایم کردم  

 »ناشناس« 

تو خودم جمع شده بودم از ترس اونم هی داد و بی دادمیکرد هی میگفت بابای بچه کیه  ولی من  
 حرفی نمیزدم وقت نگاهش میکردم  

 خودش اومد جلوم دستشو گذاشت روگردنم گفت 
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 بگو پدر این بچه کیه تا نکشتمت 

نم فشار داد گلمو  بازم مقاومت کردم فکر میکردم ولم میکنه ولی بیشتر فشارم  ولی باز حرفی نزدم او
 میداد نتونستم بیشتر از این مقاومت کنم واسه همین گفتم ماهان 

 کاور النا 

 

 )از زبان مانیا( 

از اتاق   به خاطر افتاب داشت  ذوبم میکرد از خواب پاشدم   صدای جیغ  مامان میومد واسه همین
 زدم بیرون سمت مامان رفتم 

 دیدم بله خانوم داره با مانی سرو صدا میکنه  

 دادش گرام هم داشت مغزش تیلیت میشد 

 __سالم بر خانواده گرام

 به سمت یخچال رفتم بطری اب و کشیدم بیرون مثل همیشه سر کشیدم 

 مامان_سالم بر صورت نشستت بعدش صد بار نگفتم شبیه ادم اب بخور  

 سرمو تکون دادم بع طرف پذیرایی رفتم ولی با داد گفتم

 __بسه مامان دیگه میخوای مانی هم مثل اون فراری بدی 

 با این حرفم اشک تو چشاش جمع شد با بغض  

 مامان__ اصن  هر غلطی دوست دارین بکنید 

فتم برم  رفت تو اتاقش در و محکم کوبید  مانی هم همون لحظه زد از خونه بیرون منم تصمیم گر 
 اماده شم تا برم صفا سیتی 
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به قیافه خودم تو اینه خیره شدم با این همه اتفاق ولی باز صورتم زیبایی خودشو داشت چشمام هم 
 روشن تر از قبل شده بود

 

از خونه زدم بیرون  مثل همیشه با ماشینش کنار خونمون بود منم اصال  تحویلش نگرفتم  راه خودمو  
 دلی نحس هاکان اومدگرفتم که برم ولی ص

 هاکان__مانیا ایست کن کارت دارم  

 ولی من به راه رفتن خودم  ادامه دادم  

 هاکان __راجب مانیساست 

 اسم مانیسارو که اورد ایست کردم سریع به سمتش برگشتم 

 __عوضی چیکار کردی باهاش  

 هاکان__ اولش اون بچمه بعدش بیقراری میکنه 

 )از زبان پارمیس( 

 و تنها بودم  ماهان هم رفت سرکارش شرکت معماری داشت   تو خونه تک  

 تصمیم گرفتم غذا درست کنم ولی چیزی بلد نبودم  واسه همین تمرگیدم از سرجام  

 دلم میخواست هرچه سریع تر حافظم برگرده تا بدونم کی هستم  

 

د خوابم برد  رو مبل دراز کشیده بودم داشتم  یکی از فیلم های ترکی میدیدم چون خیلی چرت بو
 همونجا 

 

 چشامو که باز کردم  ولی با دیدن کسی که باال سرم بود جیغی کشیدم
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 کاور مانیا 

 با ترس نگاش میکردم اونم با اخم کمی عقب رقتم اونم اومد جلوم  

 __نیاا جلوو تو کی هاا 

 اومد جلوتر منم رفتم عقب 

 سوال منه تو توخونه برادرم چیکار میکنی !؟؟  شخص__این

 دیگه عقب نرفتم همونجا وایستادم  به صورتش خیره شدم کمی به ماهان میزد  

 __راستش قضیش مفصله 

 ابروهاش پرید باال نشست رو مبل  

 شخص__خوب میشنوم 

ی دخترم  منم با کمی فاصله کنارش نشستم  شروع کردم به گفتن  خیلی تعجب کرده میگفت من اول
 ماهان بعد از نامزدش باهام خوبه  

 __خوب تو اسمت چیه 

 شخص_مانی  

 __خوشبختم 

 مانی__همچنین   

 از کنارش بلند شدم به سمت اشپز خونه رفتم  واسش قهوه بردم  

 مانی__مرسی 

 _خواهش 

 نشستم کنارش نمیدونم چرا باهاش احساس راحتی میکردم 
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 )از زبان النا ( 

خدارو شکر معموریت هم تموم شد خیلی خسته بودم میخواستم هرچه سریع تر    از کالنتری زدم بیرون
 برم خونه بخوابم 

سوار ماشینم شدم داشتم روشنش میکردم کسی داشت به پنجره میزد سرمو باال اوردم دیدم ارتاست  
 شیشه کشیدم پایین 

 __بله  

 ارتا__خبری نیست از پارمیس؟؟ 

 __نه ولی هنوز میگردن

 چی شد بهم خبر بده دیگه نیستم اینجا ارتا__اوکی هر

 صورتم جای تعجب گرفت 

 __کجاا!؟

 ارتا__همراه السا میرم انگلیس 

 __اوکی موفق باشی 

 ارتا__مرسی  وقت بگم اراد و ببخش 

 پوزخندی زدم 

 __نمیبخشم هیچوقت ولی بهش بگو نمیتونه ازم جداشه 

 ارتا__چراا

 __تو داداگاه میفهمین فعالا

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

 با غرور  قدم برمیداشتم  نمیخواستم کسی فکر کنه شکست خورده ام   
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 منتظر بودم تا اراد بیاد تا شروع کنن   

 اومدش اونم با انا میمون جنگلی شاپانزه گوریل

 ولی یه حالی ازشون گرفته بشه که  

 

اضی داشت حرفای اراد گوش میکرد میگفت هردو طرف راضی تو جایگاه مخصوص وایستادیم ق
 هستیم

 نشست من پاشدم  

 __من نمیتونم جدا شم 

 با این حرفم اراد انا قرمز شده بودند 

 قاضی__چرا دخترم؟ همسرتون میگفت شما 

 هم راضی هستین 

 __راستشو بخوای اقای قاضی  

 نگاهی به اون دوتا کردم  بعدش رو به قاضی  

 م __چون حامله ا

 »ناشناس« 

 وسایل های خودمو و سونیا رو جمع کردم امشب پرواز داشتیم به سمت ایران 

 دعا میکردم که ماهان قبولمون کنه  و گذشته هارو فراموش  

 کاور مانی 

 از زبان مانیا( 

 مانیسارو گرفتم تو بغلم  وقتی من و دید انگار خیالش جمع شد 
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ساک کوچیک در اوردم شروع کردم به حمع کردن یواش گذاشتم رو تختش  به سمت کمدش رفتم یه 
 لباساش  

 

 وقتی تمام وسایالرو جمع کردم مانیسارو بغل کردم به سمت در 

 رفتم خواستم برم که هاکان سریع از اتاقش اومد بیرون جلومو گرفت 

 هاکان__کجا میبری بچه رو ! 

 االن وضعش این نبود  __گمشو اون ور  بچه واسم نکن اگه بلد بودی چه جوری نگهداری کنی

 هاکان__ دادگاه  حضانت و داد به من  

 یه پوزخندی زدم بعدش شبیه دیوونه ها شروع مردم به خندیدن

__فکردی خیلی ذرنگی ها ؟ اگه من تو دادگاه میگفتم بهم خیانت کردی و فیلمی که گرفتم و بهشون  
؟! االن هم برو رد کارت  فردا میرم دادگاه اقدام میکنم واسه  نشون میدادم حضانت و به تو میدادن

 حضانت سعی نکن جلومو بگیری چون بد حالتو میگرم  

 اومد جلو تر 

 هاکان__پشتت به کی گرمه ها !؟؟؟ مانی یا اون اشغال ماهان که زندگی مو داغون کرد 

 __راجب برادرام درست صحبت کن بعدش خودت عشق بینمون و داغون کردی 

 دستو اورد کشید رو صورتم خودمو عقب کشیدم

 هاکان__من هنوز عاشقتم واست جونمو میدم 

 __خیلی دوسم داری؟؟ 

 هاکان__خیلییی 
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 __پس بذار من و دخترم بریم و دیگه سراغمون و نگیر  

 با این حرفم قرمز شد رفت عقب گلدون کنارو زد شکوند   

 با داد گفت:برووو 

 زدم بیرون   منم سریع از اون خونه لعنتی

 

 کلیدو تو در چرخوندم رفتیم تو کمک کردم تا کفشارو در بیاره  

 ___مامان بیاا به بین کی اومده

از اتاق اومد بیرون با دیدن مانیسا سریع اومد طرفش بغلش کرد تا میتونتس بوسش کرد بعدش  
 همراه خودش برد به طرف باغ منم ادم حساب نکرد معلوم بود هنوز قهره 

 

ذای مورد عالقه مانیسارو درست میکردم که صدای ایفون اومد تیک زدم  تو تصویر معلوم داشتم غ
 نبود کیه واسه همین  سمت حیاط رفتم  تا به بینم کیه  

یه زن و یه دختر اومدند تو  نزدیک تر که اومدند  قیافه اون زنه معلوم شد تو شوک رفتم لکنت گرفته  
 بودم  

 __کاملیا 

 )ناشناسمون هم معلوم شد اسمش( 

 کاورهاکان 

 از زبان ماهان(

از شرکت زدم بیرون  سوار ماشینم شدم دوست داشتم هرچه سریع دوست داشتم برم خونه با 
 پارمیس بریم شام  

 گوشیم زنگ خورد نگاهی انداختم  اسم مانیا روش افتاد جواب دادم 
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 __جانم 

 مانمانیا__داداش هرجا هستی سریع  بیاخونه ما 

 __چیشده مامان مریض شد؟؟ 

 مانیا__نه یه نفر اومده

 __چرا بی سوالی میکنی بگو دیگه

 مانیا__کاملیا برگشته  

 تو شوک رفتم  دلم نمیخواست هیچوقت باهاش روبه رو شم  

 __دارم میام 

 مانیا___تنها نیست با یه بچه اومده میگه بچه توعه

 یادم نمیاد  وا خدا امکانش نیست من از اون شب لعنتی چیزی

 __اوکی 

 گوشی رو قطع کردم  با سرعت سمت خونه رفتم 

 

 ریموت و زدم وارد پارکینگ  شدم 

 

وارد خونه شدم  همگی از جاشون وایستادن  منم شبیه ببر زخمی به سمت کاملیا رفتم  اونم با پروایی  
 ن تمام تو چشم نگاه کرد  داشت میگفت سالم ولی من انچان زدم تو گوشش افتاد زمی 

 __عوضی اینجا واسه چی اومدی ها مگه نگفتم از من و خانوادم دور باش مگه نگفتم 

 

 گلوم درد گرفته بود به خاطر دادزدن   مامان اومد جلوم  
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 مامان__پسرم  به خاطر دخترت  کمی اروم باش 

 

د  یه پوزخندی زدم نگاهمو به سمت بچه ایی که اون گوشه  نشسته بود گریه میکرد بردم  شبیه خو
 کاملیا بود

 __من تا  ازمایش نگیرم باورم نمیشه بچه منه

 کاملیا از جاش بلند شد اومد سمتم 

 کاملیا __من نمیذارم ازمایش بگیرین 

 رگای گردنم زده بود بیرون از عصبانیت  

 __چیه ها میترسی دروغت معلوم شه ؟؟ 

 کاملیا__من دروغی نمیگم اصن همین االن بریم واسه ازمایش

 

 نگاهمو  سمت مانیا رفت داشت اون بچه رو ارم میکرد 

 __مانیا همراشون برو واسه ازمایش یه تیکه از موی من و هم ببر 

 مانیا__داداش چرا خودت نمیری 

 __همین که گفتم 

 سریع یه تیکه مو کندم گذاشتم تو یه جا  

 سریع زدم بیرون 

 )از زبان پارمیس( 

 ه بود خیلی نگرانش ساعت یک شب بود ولی ماهان هنوز نیومد

 شده بودم  واسه همین رفتم تو حیاط رو تاب نشستم تا بیاد  
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احساس کردم تو هوا معلقم چشامو کمو باز کردم دیدم بغل ماهانم دارم من و میذاره رو تخت چون  
 خیلی خواب داشتم 

 توجهی نکردم زود چشامو بستم خوابیدم  

 

دیدم ماهان کنارم خوابه من و شبیه عروسک بغل  صبح احساس خفگی کرده بودم  چشامو باز کردم 
 کرد 

 یواش خودمو از بغلش بیرون اوردم  به صورتش نگاهش کردم معلوم بود توپ هم بترکه بلند نمیشه  

 چشامو سوق دادم سمت موهاش اون لحظه دلم خواست دست بکنم توش  

 وهمین کارو کردم   ولی ناگهان چشاشو باز کرد  من وپرت کرد تو بغلش

 ماهان__کوچو لو بگیر بخواب

 __ولم کن نمیخوام بخوابم 

 ماهان_چیه پس میخوای بازی کنی؟ 

 __خودتو مسخره کن  

 داشت میخندید که گوشیش زنگ خورد  

 کاور ماهان 

 

 سمت اشپز خونه رقتم تا راحت با گوشی صحبت کنه میز صبحانه رو با سلیقه چیدم  

 ناگهان صدای دادش اومد و شکست چیزی به سمت اتاقش رفتم ولی
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داخل اتاق رفتم رو تخت نشسته بود با عصبانیت وپاهاشو تکون میداد چشم خورد به دستش که 
 خون میومد  سمتش رفتم تا به بینم چی شد 

 ولی سرم داد زد گفت برو بیرون منم از ترس رفتم تو اتاق 

 یک ساعت بعد صدای زنگ ایفون اومد  

 وتا زن و یه دختر کوچولو اومدند تو  رفتم باز کردم د

اون دوتا بدون اینکه من و ادم حساب کنند رفتند اتاق ماهان ولی اون بچه کنار ایستاده بود به من 
 نگاه میکرد 

 )از زبان ماهان( 

 مانیا و کاملیا رو اعصابم رفته بودند شدید مونده بودم بین دوراهی  

دلم میگفت پارمیس چی میشه هنوز حافظه اش   یه دلم میگفت به خاطر دخترم انجام بدم یه
 برنگشته

 سیگارمو روشن کردم به سمت بالکن رفتم  به اتفاق های این چند وقت فکر میکردم 

حس کردم پشتم کسیه واسه همین به عقبم نگاه کردم دیدم پارمیس ایستاده انگار میترسه بیاد جلو   
 من رفتم سمتش  

 __بریم تو سرده  

 تختم رفتیم نشستیم روش دستشو گرفتم سمت 

 __,حوصله داستانمو داری؟

 سرشو تکون داد

___من بعد از مرگ پارمیس حالم زیاد خوب نبود وقت تو خودم بودم یه روز دخترم خالم کاملیا  
خواست بره خارج ازکشور یه جشن خداحافظی گرفت . من دوس نداشتم برم ولی برادرمو خواهرم  

در حدی که چیزی یادم   *"ولی حالش بد بود زیادی مصرف کرده بودزیاداسرار کردند همراشون رفتم 
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نمیومد  .صبح که بیدار شدم کاملیا بغلم بود  تا میتونستم باهاشدعوا افتادم اونم گفت داره میره  
 هیچ دردسری نمیشه از این حرفا  

بچه داره منم داشتم فرافوش میکردم ولی چند وقت پیش   بعد از چند وقت خبر اومد ازدواج کرد و یه
 بچه  میبره ازمایش میفهمن سرطان داره باید پیوند مغز و استخوان بشه 

 اون شوهر کاملیاهم میره ازمایش میفهمه بچه خودش نیست 

بعدش که کاملیا برگشته میگه بچه تو عه رفتیم ازمایش مثبت در اومد قراره من بهش مغزواستخوان 
 دم ولی دخترم لجکرده میگه اگه باهم ازدواج نکنید عمل نمیکنم من موندم بین ب

 دورهی 

سرمو باال اوردم پارمیس داشت اشکاشو پاک میکرد بعد دستشو اورد گذاشت تو دستم به روم  
 لبخندی زد 

پارمیس__بهترین کار اینه خواسته دخترتو انجام بدی تا زودتر حالش خوب بشه بدون هیچوقت از  
 کارپشیمون نمیشی این

 __پس تو چی میشی 

پارمیس__من که معلوم نیست چه موقع حافظم برگرده واسه همین میرم واسه خودم یه خونه 
 میگیرم 

 __نه نمیشه تنها باشی باید بسپرمت به ادمی که اعتماد دارم 

 پارمیس__نه نمی خواد

 اعتماد کردکه ناگهان مانی اومد تو ذهنم کمی فکر کردم به کی میشن

 __میری پیش برادرم مانی 

 کاور پارمیس و کاملیا 

 دانای کل
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 النا مثل این چند وقت به کالنتری رفت تا شاید خبری از پارمیس شده باشه ولی نبود 

ار  اراد که فهمید پدرشده انارو ترک کرد اونم واسه همیشه گذاشت رفت ولی النا اراد و نمیبخشه قر
 گذاشت با یه وکیل به نام مانی حق پرست تا بتونه قبل اومدن بچه طالق بگیره 

 

خوب میریم سراغ اقا ارتا تو انگلیس قرار بود  با دختر عموش السا ازدواج کنه ولی موقع عقد السا 
 پشیمون میشه از جشن میزنه بیرون ارتا هم داغون میشه و خودشو غرق کارش تو انگلیس میشه

 

 رمیس بعد از فهمیدن گم شدن دخترش سکته میکنه و پدرش روزبه روز پیرتر میشه مادر پا 

 فرهان حکم اعدامش میاد و دوست داره بار اخر پارمیس و ببینه ولی امکانش نیست  

 

 هاکان هم مثل همیشه قاب مانیارو گرفته شروع میکنه به درد ودل

لی میخواد واسه اخرین بار امتحان کنه  کردن و از کار گذشتش پشیمونه ولی دیگه سودی نداره و 
 میتونه مانیارو برگردونه یانه

 

مانیا هم دختر کوچولوی خوابیدشو بغل کرد وبه گذشته خوبش فکر میکرد به روزای خوب خودش و  
هاکان دورانی که دانشگاه بود همه از عشق این دوتا حرف میزدند یا وقتی فهمید قراره یه بچه دختر  

 ند چه روزی بود واسشون  ولی همه ی اینا بایه اشتباه هاکام بهم خوردو نابود شد خوشگل داشته باش

 

کاملیا هم دخترشو بغل کرده بود و خوشحال بود قرار بود با عشق بچگیش ازدواج کنه و هم اینکه 
 قراره دخترش عمل بشه
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یاد چون ماهان حال خوبی نداشت به دختر مریضش فکر میکرد بعدش ازدواج با کسی که بدش م 
 داشت تازه به پارمیس عادت میکرد  و فکر میکرد میتونست با پارمیس یه زندگی خوبی داشته باشه 

 

مانی داشت به قرار فرداش با اون دختر فکر میکرد حس خوبی به فردا داشت هم اینمه خوشحال بود  
 پارمیس هم قراره چند وقت باهاش زندگی کنه و از این تنهایی در بیاد

 

هم دوست داشت هرچه سریع تر حافظش برگرده تا بتونه از همه ی اینا دور بشه چون  پارمیس
نمیخواد بهشون دل ببنده وبعدش جدایی سخت بشه ولی کمی ناراحت بود داره ازپیش ماهان میره  

 چون عادت کرده بود 

 )عزیزا خوشحال میشم به رمان جدیدم سری به زنید ونظرتون و بگید اسمش:دلبرکم( 

 

 ان مانی( از زب

صبح زود بیدارشدم یه صبحونه عالی هم نوش جان کردم و اماده شدم برم دفتر تا با موکل جدیدم  
 اشنا بشم 

 

 سوار ماشین شدم  گوشی شروع کرد به زنگ خوردن ماهان بود 

 __جانم داداش 

 ماهان__کجایی ؟؟ 

 __دارم میرم دفتر چطور؟ 

 ماهان__پارمیس و قرار بود بیارم  

 ولی بیا دفترم بهت کلید بدم __اخ یادم رفت 
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 ماهان__باشه فعال

 

 سوار اسانسور شدم خودم و تو اینش نگاه میکردم لبخند میزدم  

وا خدا چم شده بود اسکول شدم رفت  وارد دفترم شدم منشی با عشوه خرکیش مثل همیشه پاشد 
 سالم کرد من سری تکون دادم رفتم تو 

 

 شیف اوردند سریع از جام بلند شدم  بعد از یه ربع منشی گفت خانوم رحیمی ت

 اومد تو بایه لبخند جذاب 

 النا__سالم اقای حق پرست  

 نشستیم دوتا قهوه گفتم بیارن 

 __خوب مشکلتون چیه؟؟

النا :راستشو بخوایین من میخوام طالق بگیرم از همسرم ولی حاملم باید تا دنیا اومدن بچه صبر کنم 
 من دوست دارم زود تر حل شه  ولی

تعجب کرده بودم خیلی اصن بهش نمیخورد متاهل باشه سری تکون دادم و شروع کردم به حرف  
 زدن که چیکار میتونم بکنم 

 

 صدای در زدن اومد بعدش منشی گفت پارمیس اومده

 __خانوم رحیمی صبر کنید یه لحظه تا بیام 

 )از زبان النا( 

 تکون دادم مشغول دید زدن اتاق شدم  سری
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 یه لحظه فکر کردم صدای پارمیس اومدباز گفتم توهمه ولی باز اومد 

بلند شدم از جام ار اتاق رفتم بیرون دیدم اره خودشه با خوشحال طرفش دویدم که بغلش کنم ولی  
 خوردم بهش پشتش پله بود پرت شد پایین  

 دهیجانیه( )ببخشید میدونم خیلی کمه ولی قسمت بع 

 )از زبان پارمیس( 

 همراه ماهان وارد دفتر شدیم  تا کلید خونه رو بگیریم  

 مانی اومد داشت کلیدو میداد

 __مرسی مانی جان سعی میکنم زود تر زحمت و کم کنم 

 اخمی کرد 

 مانی__دیگه نبینم این حرف وبزنیا تو مثل مانیا پیشمی تا هروقت خواستی پیشم باش 

 لبخندی به روش زدم  

 یدفعه در اتاقش باز شد یه دختره اومدبیرون با دیدنم جیغ زد  

 دختر__پارمیس 

 با دو اومد بغلم منم تعادلمو از دست دادم از پشت افتادم رو پله بعدش قل خوردم تا پایین

 

 اخ سرم مرگمو داشتم میدیدم  همگی اومدند باال سرم جمع شدند 

 ماهان__خوبی؟ 

 ه رفتمسرمو تکون دادم به النا چشم غر

 __النا تا کی میخوایی اسکول باشی 

 داشت با دهان باز نگاهم میکرد 
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 ماهان باتعجب نگام کرد

 ماهان__میشناسیش!؟ 

 سرمو تکون دادم ولی من مگه فراموشی نداشتم چیشد یعنی 

 با چشای بیرون زده داشت همگی رو میدیدم بعدش بلند شدم شروع کردم به جیغ زدن 

 ضربه برگشت  __وا خدا من حافظم با این

 سریع النا رو بغل کردم 

 __دختر تو باعث شدی من حافظم برگرده  

 ولی هنوز توشوک بود  

 ماهان__خوب حاال که حافظت برگشت اسمت چیه؟ 

 لبخندی زدم  

 __پارمیس  

 تعجب کرده بود خیلی احساس کردم یه لحظه تو چشماش اشک جمع شده بود 

 اگه اشکال نداره من و النا بریم تو اتاق باهم کمی صحبت کنیم ؟  __اقا مانی

 با خوشحالی در اتاقش و باز کرد  

 مانی__اتاق خودتونه 

 رفتیم تو در بستم با لبخند به النا خیره شدم اونم به من ولی من بود هنوز تو شوکه 

 __نمیخوای چیزی بگی 

 اومد بغلم شروع کرد به گریه کردن منم از گریه اش گریم گرفت  سریع

 النا__نامرد کجا بودی هاا نمیدونی من بدون تو نابود میشم ها 
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 موهاشو ناز میکردم 

 __هیس واست همچی رو توضیح میدم اول اشکاتو پاک کن 

 از بغلم اومد بیرون با استین مانتو دماغشو کشید باال  

 شد قیافم با این کارش جمع 

 __هنوز چندشی اه حالم بد شد

 خندش گرفته بود نشستیم رو مبل  

 النا__خوب زود باش تعریف کن 

منم از تصادف تا االن براش گفتم کمی اشک تمساح ریخت بعدش اونم گفت اراد بی همچیز چیکار  
ه خاله کرد  وقتی گفت فرهان اعدام شد داشتم بال در میاوردم والبته بیشتر از این خوشحال شدم قرار

 بشم یعنی یه نی نی شبیه النا 

 النا__یه چیز دیگه هم هست وقت قول بدی بر خودت مسلط باشی؟

 __قول حاال بگو  

 النا__پرهام اعدام شد  

شوکه نشده بودم میدونستم با این کارش بهش جایزه نمیدن وقت ناراحت شدم کمی هرچه ظلم  
 کرده باشه بهم ولی برادرم بود 

 __ازخانوادم چه خبر 

 سرشو گذاشت پایین ترسیدم  

 __بگو دیگه

 النا__مادرت سکته کرده بود 

 یه جیغ کوچیکی کشیدم 
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 __االن کجاست ها؟ 

 النا_نترس دیروز مرخص شد 

 __پاشو زود بریم میخوام هرچه زود تر به بینمشون 

 از جاشون پاشدن طرفمون اومدند کیفم و گرفتم از اتاق زدیم بیرون ماهان و مانی  با دیدنمون

 __خوب دیگه وقت خداحافظی رسید  

 طرف ماهان رفتم بغلش کردم 

 __مواظب خودت باش 

 ماهان__تو هم همینطور هر اتفاقی افتاد بهم بگو بدون کسی پشتته

 لبخندی زدم 

 __قول بده با کاملیا و اون کوچلو خوب باشی 

 ماهان__قول

 دعوت کنی __پس یادت نره من و واسه عروسیت 

 خنده ایی کرد 

 ماهان__برو کوچولو 

 از مانی  هم خدا خافظی کردم  

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

 سمت ایفون رفتم زنگ زدم سریع صدای بی حال مادرم  اومد 

 مادر_بله 

 __منم پارمیس 
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 ها همه خشک شده بودندسریع باز شد وارد حیاط شدم  خونمون بی روح تر از همیشه شده بود گل

 مادرم وقتی دیدم سمتش پرواز کردم بغلش کردم انچنان همو میبوسیدیم که نگو  

 مادر__خدایا مرسیی صدامو شنیدی  

 وارد خونه شدیم سریع نشستیم خودمو انداختم بغلش  

 __موهامو ناز کن بخوابم

 مادر_تو جون بخواه  

 کرد به نوازش کردن موهام منم چشام گرم شد به خواب رفتم  شروع

 )از زبان النا( 

پارمیس و رسوندم خونش خودم هم میخواستم برم کمی خرید ولی گوشیم اس اومد ماشین و زدم  
کنار گوشیمو برداشتم بازش کردم اراد بود)لطفاا بیا ویال کار مهمی دارم( اول خواستم نرم ولی کنجکاو  

 واسه همین رفتم  هم شده بودم

 

وارد ویال شدم کسی نبود ولی در ورودی باز بود رفتم دیدم کف خونه پر از گلبرگ و شمع بود با تعجب  
نگاه میکردم میرفتم سمت سالن دیدم یه میز کوچیک وسطه روش یه کیک که نوشته بود )من و  

 ببخش( کیک برداشتم گرفتم گذاشتم رو دستم 

 __اراد کجایی ؟؟ 

 اومد به پشتم برگشتم دیدم وایستاده داره با لبخند نگاهم میکنه    صدای پاهاش

 __خوب بیا جلوتر دیگه 

 نیشش باز شد اومد دقیقا روبه روم کمی دیگه میومپ میرفت تو حلقم 

 اراد__میدونستم میبخشی

 خنده ایی کردم 
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 __تو رو پیشونیم نوشته میبینی؟ 

 صورتش   با تعجب نگاهم میکردکیک تو دستم و کوبوندم رو

 __یادت نره من ابله نیستم 

بهش تنه زدم از اون ویال زدم  بیرون سوار ماشین شدم دیم اونم با استین پیراهنش صورتشو کمی  
 تمیز کرد سمت ماشینش رفت 

من حرکت کردم ولی پشتم میومد چراغ میزد  وایستم ولی من بیشتر سرعت میگرفتم خواستم گم  
 ی باز پشتم بود کنه من و افتادم تو ازاد راه ول

منم سرعت و بیشتر کردم ولی ماشین داشت از کنترلم خارج میشد ترسیدم خواستم ترمز کنم ولی  
 نمیگرفت  

ترسیده بودم خیلی اشکام میومد لعنتی نمیگرفت  نزدیک بود بزنم به ماشین جلو ایی ولی فرمون و  
 فرمون بیهوش شدم  کج کردم خوردم به یه درخت چون با سرعت خورده بودم کلم خورد به

 چشامو یواش باز کردم سه تا جفت چشم رو خودم احساس کردم  

 پارمیس و مانی و ماهان اومدند ازدیدنشون لبخند بی جونی زدم  

 با کمک پارمیس تونستم بشینم 

 __مرسی که اومدین 

 مانی اومد جلوم دستشو گذاشت تو ی دستم

 کارو پس میده مانی__یادت باشه من پشتت هستم اراد هم تقاص این

 با اومدن اسم اراد صورتم جمع شد به پارمیس نگاهی انداختم انگار استرس داشت 

 __چیزی شده پارمیس؟!

 لبخندی از روی استری زد

 پارمیس_نه 
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 ماهان هم گفت کار داره سریع رفت به مانی نگاه کردم  

 __میشه کاری کنی طالق و زود بگیرم هم میخوام برم  پیش خواهرم 

 نگاه غمگینی بهم کرد   پارمیس

 پارمیس__یعنی میخوای من و اینجا تنها بزاری؟! 

 لبخندی به روش زدم  

 __تو که اینجا کاری نداری پس تو هم بیا باهم بریم المان 

 کمی فکرد  روبه مانی کرد

 پارمیس__اقا مانی کارای من و النا رو باهم انجا بده 

 مانی اوکی دادو  

 با من باش __راستی کاری کن بچه تا ابد 

 با این حرفم رنگشون پرید و ابروهای منم رفت باال  

 __چرا قیافتون شد شبیه گچ دیوار!! 

 پارمیس اومد جلو  صورتمو بوسید  

 پارمیس__واسه مادر شدنت زود بود هم نمیشد که بدون پدر بزرگ بشه

 __حاال که حاملم اینا چیه میگین  

 م تا بگه بغض کرد از اتاق رفت بیرون به مانی خیره شد

 مانی__ راستش خوب تو تصادف بچتو از دست دادی

نه دروغ میگه نه نمیشه دلم خواست اون لحظه بزنم تو دهنش بگم مواضب باش چی میگی ولی  
 نمیشد دروغی نداشت بگه

 تنها چیزی که تونستم بگم 



 نافرجام 

109 
 

 __به دکتر بگو مرخصم کنه

 )از زبان پارمیس( 

کلمه حرف نزد رفت تو اتاقش در هم قفل کرد منم رفتم اشپزخونه یه سوپ  وقتی رسیدیم خونه یک
 درست کنم   

 ولی بلد نبودم واسه همین دوباره لباس پوشیدم  برم از رستوران بغلی بخرم 

 چون نزدیک بود تصمیم گرفتم پیاده برم سرم پایین بود تو دلم

 اهنگ میخوندم  که برخورد کردم به یه نفر  

 حواست کجاست __اه 

 سرمو باال اوردم با یه کوه غرور مواجه شدم 

 چشامو یواش باز کردم سه تا جفت چشم رو خودم احساس کردم  

 پارمیس و مانی و ماهان اومدند ازدیدنشون لبخند بی جونی زدم  

 با کمک پارمیس تونستم بشینم 

 __مرسی که اومدین 

 مانی اومد جلوم دستشو گذاشت تو ی دستم

 ت باشه من پشتت هستم اراد هم تقاص اینکارو پس میده مانی__یاد

 با اومدن اسم اراد صورتم جمع شد به پارمیس نگاهی انداختم انگار استرس داشت 

 __چیزی شده پارمیس؟!

 لبخندی از روی استری زد

 پارمیس_نه 

 ماهان هم گفت کار داره سریع رفت به مانی نگاه کردم  
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 م هم میخوام برم  پیش خواهرم __میشه کاری کنی طالق و زود بگیر 

 پارمیس نگاه غمگینی بهم کرد  

 پارمیس__یعنی میخوای من و اینجا تنها بزاری؟! 

 لبخندی به روش زدم  

 __تو که اینجا کاری نداری پس تو هم بیا باهم بریم المان 

 کمی فکرد  روبه مانی کرد

 پارمیس__اقا مانی کارای من و النا رو باهم انجا بده 

 دادو   مانی اوکی

 __راستی کاری کن بچه تا ابد با من باش 

 با این حرفم رنگشون پرید و ابروهای منم رفت باال  

 __چرا قیافتون شد شبیه گچ دیوار!! 

 پارمیس اومد جلو  صورتمو بوسید  

 پارمیس__واسه مادر شدنت زود بود هم نمیشد که بدون پدر بزرگ بشه

 __حاال که حاملم اینا چیه میگین  

 کرد از اتاق رفت بیرون به مانی خیره شدم تا بگه  بغض

 مانی__ راستش خوب تو تصادف بچتو از دست دادی

نه دروغ میگه نه نمیشه دلم خواست اون لحظه بزنم تو دهنش بگم مواضب باش چی میگی ولی  
 نمیشد دروغی نداشت بگه

 تنها چیزی که تونستم بگم 

 __به دکتر بگو مرخصم کنه
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 ( )از زبان پارمیس

وقتی رسیدیم خونه یک کلمه حرف نزد رفت تو اتاقش در هم قفل کرد منم رفتم اشپزخونه یه سوپ 
 درست کنم   

 ولی بلد نبودم واسه همین دوباره لباس پوشیدم  برم از رستوران بغلی بخرم 

 چون نزدیک بود تصمیم گرفتم پیاده برم سرم پایین بود تو دلم

 که برخورد کردم به یه نفر    اهنگ میخوندم

 __اه حواست کجاست 

 سرمو باال اوردم با یه کوه غرور مواجه شدم 

تو چشام زل زده بود ولی من اخم کردم خواستم از کنارش رد بشم ولی بازومو گرفت با سرمو باال  
 اوردم با اخم نگاهش کردم ولی اون  چشم هاش برق میزد  

 __دستمو ول کن اقای زمانی 

 فت دستشو برداشت خندش گر

 ارتا__دلت تنگ نشد واسم؟! 

 ایندفعه من زدم زیر خنده بعدش یه پوزخندی زدم 

 __فکر کردی کی هستی ها  

 بدون اینکه دیگه چیزی بگم از کنارش رد شدم 

 )النا(

خواستم از افسرده بودن در بیام واسه همین رفتم کمی ارایش کردم بعد اهنگ گذاشتم شروع کردم به  
 رقصیدن  

 ای ایفون  اومد منم بدون اینکه تصویر و نگاه کنم باز کردم صد
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 رفتم به ادامه رقصم  

 توحس بودم هی عشوه های خرکی  میومدم در حالی که داشتم چشامو بازو بسته میکردم  

دیدم مانی کنار در ایستاده میخنده منم جیغ کشیدم سریع خواستم برم اتاق ولی بوم خوردم به در  
 کتلت شدم  

 اراد درد بی درمون بگیری تا من بال نکشم __اخ 

 داشتم دماغمو ماساژ میدادم مانی با خنده اومد کنارم  

 مانی__چرا حاال اراد وفوحش میدی؟! 

 چپ چپ نگاهش کردم

 __پس تورو فوحش بدم؟

 ابروهاش پروند باال چیزی نگفت ولی اخمی کوچیکی کرد  

 خوام تا کارهاتون و انجام بدم  مانی__اومدم بگم مدارک تو رو پارمیس و می 

 سری تکون دادم سمت اتاق رفتم 

 )مانیا( 

 قرار بود امشب شام و من درست کنم واسه همین درحال اشپزی بودم 

 دلم یه لحضه واسه هاکان تنگ شده بود دوس داشتم االن کنارم بود

 صدای زنگ ایفون اومد مامان رفت تا به بینه کیه ولی مامان داد زد

 انیا برو اتاقت اماده شو زودمامان__م

 از تعجب دهنم وا موند 

 __کیه خوب؟! 

 ولی دستمو گرفت پرتم کرد تو اتاق گفت اماده شم  
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 منم سریع لباس پوشیدم  یه رژ زدم رفتم بیرون 

 ولی با دیدنشون نمیدونستم  خوشحال بشم یا ناراحت 

 اقا رضا مثا همیشه لبخند به لب بود 

 اقا رضا__بیا عروس گلم

 

 دهنم باز مونده بود یعنی چی عروس گلم سریع هاکان اومد طرفم گفت 

 __بریم اتاق حرف بزنیم؟

 اخمی کردم با صدای بلند گفتم

 __من هیچ حرفی باشما ها ندارم  

 خواستم برم ولی مانیسا اومد چسبید به پام با معصومیت نگاهم کرد گفت 

 __مامان طولو خدا با  بابا حرف بزن 

 رف و زد نتونستم نه بگم سری تکون دادم  سمت اتاقم رفتم هاکان هم همرام اومد وقتی بچم این ح

 رو تختم نشستم منتظر بودم حرفی بزنه اونم شروع کرد گفت 

 __ من بعد از تو فهمیدم نمیتونم بدون تو زندگی کنم ازت خواهش میکنم برگرد 

 افتادم ، خودم هک بی میل نبودم   خواستم نه بگم ولی یاد معصومیت مانیسا

 __باشه وقط بدون به خاطر  مانیسا  

 با این حرفم سریع پاشد اومد بغلم کرد خواستم پسش بزنم ولی پشیمون شدم همراهیش کردم 

 )پارمیس( 

بعد از چند وقط پاسپورت هامون حاظر شد ، امشبم یه جشن خدا حافظی گرفته بودیم ، سمت اتاق  
 نم چمدونشو جمع کردیانه الی رفتم تا به بی
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 وقتی اتاقشو دیدم داشتم تو کما میرفتم تمامی وسایل جمع کرد بودمیخواست بیاره  

 __میگم ما میخواییم بریم خارج ازکشور میدونی 

 سرش و تکون داد 

 __پس چرا دکوری المپ یا تختو جمع کردی 

 با چشای بیرون زده نگاهم کرد گفت  

 ؟!__مگه نمیتونم همراه خودم بیارم

 با کف دستم محکم کوبیدم روپیشونیم 

 __دختره احمق ما نمیخواییم از این شهر بریم به شهر دیگه داریم میریم خارج میفهمی 

 لبشو اویزون کرد گفت 

 __من دوس دارم وسایلمو خوب 

 __بهترینشو اونجامیگیریم

 سری تکون داد 

 ****** 

 دیم دومی هم خانواده ماهان  اولی مهمون خانوادم بودم که کلی فیلم هندی بازی در اور

 سمت ماهان و کاملیا رفتم

 __سالم خوشگال خوش اومدین

 کاملیا بغلم کرد ماهان دست داد گفت 

 __حیف شد میری 

 شونمو انداختم باالگفتم
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 __کاری ندارم اینجا 

 بعدش مانی اومد پکر بود 

 __چیه داداش ناراحتی 

 با همون پکری گفت 

 کرده بودیم__خوب تازه بهتون عادت 

 ابروهام و انداختم باال گفتم 

 __من یا الی؟؟ 

 به من من افتادخندم گرفت  

 __بیا برو تا بنزین تموم نکردی

 سریع جیم شد منم با بقیه سالم میکردم 

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

 پنج سال بعد 

 سته بود رفتمگوشیمو قطع کردم با خوشحالی سمت الی که رو یکی از نیمکت های پارک نش

 __الی مژده بود 

 ولی هواسش نبود منم یه پس گردنی زدم بهش که یه جیغ کشید 

 __گراز چته میزنی 

 __میگم مژده بده

 حرصی نگاهم کرد گفت 

 __بگو دیگه
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 موهامو زدم کنار گفتم 

 __مانی بچش دنیا اومد

 چشاش برق زد گفت 

 به خودش اومد تونست زنشو دوست داشته باشه  __خوشحالم مانی

 همینجوری به روبه بروم خیره شدم احساس کردم اون دونفری که اونجا وایستاده اند اشنا ان

 __میگم الی اون دوتا اشنا نیستن  

 کمی نگاه کرد گفت 

 __ارع پاشو 

 __چرا پاشم

 نیششو باز کرد گفت 

 __شوهر پیداشد  سریع بریم بچسبیم 

 گرفته بود از جام بلند شدم همراه الی بهشون نزدیک شدیم   خندم

 ولی باورمون نمیشد من و الی با هم گفتیم 

 __ارتا و اراد 

 بعدش من و الی بهم خیرع شدیم زدیم زیر خنده اون دوتا هم نگاهمون میکردند تا اینکه ارتا گفت 

 ارتا__ فکردین دست از دوست داشتنتون میکشیم 

 دمو ناپدید کردم اخمی جاش اوردم گفتمبهش خیره شدم لبخن

 __راه و اشتباه اومدی  

 راهمو کج کردم به سمت ماشین رفتم نشستم
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 دستمو گذاشتم رو قلبم گفتم

 اینجاوقط متعلق به سامانه و بس 

 الی هم سریع سوار شد گفت 

 __بریم اجی که ماوقط دوتامون و داریم 

 

 پایان 

ستون دارم میدونم عیب های زیادیتو رمانم بود مرسی از کسایی که همراهیم کردندخیلی دو
 ببخشیددیگه 

 خوشحال میشم به رمان در حال تایپم دلبرکم و گل قرمز سر بزنید 

 

 

 

 

  

 مراجعه کنین . سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 

  

 

 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/

