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   سایت آدرس
 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

  

 

  

 

 

 آخر یها قهیدق

 

 بود  شیشونیپ یرو شیشگیاخم هم شهیبرگشتم سمتش بازم مثل هم 

 باشم ؟  نجایا دیبود و منم از شانس و اقبال بدم االن با یا فتهیآدم خود ش یلیمتنفر بودم خ ازش

 ؟ یرمضان نیدکتر رام یآقا یروبرو

 اه اه

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.shop.romankade.com/
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 دکتر من ... یآقا دیببخش یگفتم وا یساختگ یچهره ا با

 دیریبغل و سه تا سرم بگ یداروخانه  نیهم دیسر بر هی دیخانم . فقط شما زحمت بکش ستین یبه عذر خواه یازین

 بال... یطبقه  دیرو ببر کیتخت شماره  ماریاتاق دو و ب دیآمپول و سرنگ بعدشم بر یبه اضافه 

 هیواسه چ گهیکارا د نیا نیزم یبوده رو انداختم رو ماریسرنگ که توش خون ب کیدکتر من حاال  یآقا وا

  نیزم یرو نیکه خودتون به عمد اون رو انداخت دیقبول دار پس

 گفت  تیدکتر من منظ.. نذاشت ادامه بدم و با عصبان یآقا  نه

 اتاق من  یتو دشیاریو بعد م دیریگیباال ازش خون م یطبقه  دیریم گفتمیم داشتم

 منتظر جواب نموند و رفت گهید

 

 

  نیبه زم دمیکوچک دستمو مشت کردم و پامو کوب یبچه ها  نیکارش لجن گرفت مثل ا نیا از

 گهیه درو که گفته بود انجام دادم بل ییکار ها نینداشتم بخاطر هم فتهیخود ش نیرام نیجز اطاعت از حرف ا یکار

  ینه پرستار شدمیقبول م یپزشک خوندمیدرس م گهید کمیاگه 

 ستین چکدومیه قیبگم بهش . ال ی؟ دکتر ؟ چ ی؟ رمضان نیبود رام یرفتم اسمش چ زیغرغر سمت اتاق چ با

که اجازه  رونیرو که باهاش خون گرفته بودم دادم بهش . خواستم برم ب یاومدم و سرنگ رونیصداش از افکارم ب با

 نداد 

 .... خانمه

  مجد

 ؟  نیبهم کن یخانم مجد ممکنه کمک بله

 کمکت کنم  یپس من چطور ستین ادتیتو که اسمم  ریخ نه
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 از دست من ساخته ست یگفتم چه کمک یبا کنجکاو نایا  یهمه  با

 کنم  ششونیآزما خوامیم

 نه؟ نیدار ییکار که آشنا نیا با

  دیبلد ن پ فقط تو و عمه گرانقدرت پ

 بلدم دکتر  -

 خوبه - 

  نجایا نیبش ایکنارش اشاره کرد و گفت ب یصندل به

   رفتیور م گهید یو دستگاه ها کروسکوپیبا م داشت

 آخه .. نمیداشتم . دوست نداشتم کنارش بش یاسترس هی

  دیکمک کن دیخوایصداش به خودم اومدم که میگفت خانم مگه نم با

 بل بله چ چرا چرا - 

 حالتون خوبه خانم مجد  -

  میبله خوبم خب شروع کن -

 کنارش نشستم  یصندل یرو رفتم

 دیکن ششیآزما دیتونیم گهید یبا دکترا نیکار رو دفعه قبل انجام داد نیخب خانم مجد اگه ا -

 انجام داده بودم  ییرزایبله با دکتر م -

 پس شروع کن خب

 وفتهیرنگش ب یآب یچشما نیچشمام به ا خوامیه تمام شه نملحظ نیزود ا کنمیتمنا م کنمیخواهش م ایخدا

  گرفتیو منم لجم م کردینگاهمم نم اصال
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 شد  دهیزود کش یلیخ یرو احساس کردم ول یسرد یکه دستا کروسکوپیم ی غهیت یدستم رو بزارم رو اومدم

با اون  شیآب ینازش . ناز؟ نه اصال اون نمیتونه ناز باشه چشما یچهره  ی.غرق شدم تو میدو به هم نگاه کرد هر

  کردیترش م بایز یلیبود خ ختهیصورتش ر یکه تو ییموها

 گرفت انیصورتش جر یتو  یکم اخم کم

 تازه دستتونم که ... یکنیبر و بر منو نگاه م یکنیخانم مجد چکار م -

 حرفشو ادامه نداد  دیکه رس نجایا به

 اون   ایمن دستم خورد به دستش  آخه

 نگفت یزیچ گهیبه کارم ادامه دادم اونم د نیهم ینگم و برا یزیکردم بهش چ یسع

 ومدیکاراش ازش بدم م نیبخاطر هم شهیهم

 یحس هی رونیانجام داد از اتاقش زدم ب نیکه البته همشو خود رام ماریخون ب یرو یشاتیاز انجام دادن آزما بعد

از من ازم  شتریب یو حت کردینم غیحس در نیکه نسبت به دشمنام داشتم البته اونم از ا یون حسبهش  داشتم هم

رفتم و از خانم شمس  رشیسمت پذ نیبه خاطر هم هزود تر برم خون دیحرف زدن بسه با گریمتنفر  بود خب حاال د

 خواستم اونم قبول کرد  یمرخص

 گرفتم و رفتم سمت خونه هنوز زنگ در رو نزده بودم که آریانا مثه روح جلوم ظاهر شد و با اخم گفت یتاکس سه

  میهمه خواهر دارن ما هم دار مهیفردا عروس ینا سالمت یبود یکدوم گور  تایآرم یوا -

  امیبودم تازشم به زور اجازه دادن ب مارستانیباشم ب دیخب کجا با -

 از من مهم تره ؟ مارستانیب یعنیکوفت ، درد .  -

 رمینم مارستانیتو بغلش و گفتم عوضش فردا ب دمیپر نیبخاطر هم زنهیم یشوخ یحرفا رو از رو نیتمام ا دونستمیم

 شگاهیآرا امیباهات م

 یخوشکل کن یخوایخودت که م ای یایاز خودش جدا کرد و گفت : به خاطر من م منو
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 هر دو  -

 تاییییییییآرم

 تو  امی. حاال بذار ب درد

 و منم رفتم داخل  دیکنار کش خودشو

 بزرگ بود که کلش مال من بود و آریانا یخونه  هی

 هی یمامان و بابا تو شدیم یخوب یلیهم در آمد خ یجمعا  رو نیروان شناس بود منم پرستار به خاطر هم آریانا

  میو با اونا نبود میخاله بود یتصادف هر دو فوت شدن و من و آریانا که خونه 

 من طاقتشو ندارم  یو خودم ول مونمیبره من م خوادیکه آریانا م حاال

   ییخاله و دا هیرو دارم که  نیاقوام حد اقل شانس ا یخونه  رمیاز فردا م نیندارم تنها باشم به خاطر هم دوست

 کردمیم دیبا کاریدارم وگرنه چ یعمو  و عمه ا

 یکنیها خونه رو برانداز م دهیند نیچته مثل ا تایآرم-

 نجایا یتازه اومد مگه

 ها؟ ییارسالن من چکار کنم تنها یخونه  یکه فردا که تو رفت نمیتو فکر ا تایراستش آرم -

  یشوهرم چه نرم بازم تو خواهرم شیعشقم من چه برم پ یکه تو تنها باش ستیقرار ن -

 کرده بودم اشک تو چشمام جمع شده بود آریانا تنها عشقم بود  بغض

  شناسهیآدما رو م گهیاون بغضمو حس کرد خب روانشناسه د آریانا

 ما منم و ارسالن و تو  یخونه  میبر یایکرد و گفت : اصال چطوره تو هم ب بغلم

 تحمل کنه تو خونشرو  بهیغر هی شیکه روز اول زندگ ستیحقش ن نینه آریانا اون شوهرته ا -

 که . یستین بهیغر یقربونت برم تو خواهر زنش هیچه حرف نیا -
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 ما آپارتمانه خب  یاومد . خونه  ادمی آها

 دانمیکه خودمم م نویخب ا -

 چهار طبقه ست  تاینه آرم -

 واسمون  هیطبقه کاف هیو ارسالن کال  من

 ایتو ب ایتو  شیپ امیمن م ای یببر اون طبقه باال ول لتویاصال وسا ای یکن یما زندگ یباال  یطبقه  یایب یتونیم تو

 تا ظهر  مارستانیب یریکه صبح م تو

 همش صبحه مگه نه فتاتیش

 رمیشب نم فتیش گهیآره د -

ناهار  ادیم مارستانهیمن تا ساعت دو بعد از ظهر تو مطبم بعدشم خونه ام ارسالنم که صبح ها ب هیخب پس عال -

 مطب  رهیشبم متا  خورهیم

 یگیبه من م یرو واسه چ نایخب ا-

 ما  یخونه  ایب یکرد یجا بمون تا اسباب کش نیخب خنگه تو دو روز  هم -

 قبوله؟

 من نم... هیچ یدونیخب آریانا م -

 جز چشم  میندار یکلمه ا چیه نجایما ا گهیاه .  لوس  نشو د -

 ؟یاوک

 نه  ؟ ای یایم حاال

 خجالت گفتم چشم با

 خودم یتایآرم یو گفت قربون آج دیکش لپمو
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 زدیآریانا به خودم اومدم که داشت اسممو صدا م یبا صدا صبح

 خواب آلودم گفتم ساعت چنده یچشما با

 هشته تنبل -

 کمرم بود که چشمامو باز کرد  یمشت تو جشیکه نت دمیخواب دوباره

 سیخونه ن لینصف وسا دمیبه اطرافم انداختم د ینگاه

  چارهیب یانایزدم سر آر داد

 کجاس المیوسا-

 خونمون یایم یمگه نگفت-

 دمیرو انداختم کنار چهار زانو نشستم رو تخت و مو هامو کش پتو

 امیکردم گفتم م ی. من شوخ چرااااااااا

 گفت  تیجد با

 بلند شو برو قبرستون  تایشو آرم خفه

 برو یهر جا خواست اصن

 فت و قهر کرد و رفت سمت در اونم به دل گر دمیازش ترس راستش

 خارج شه که گفتم  خواست

 ؟! انایآر

 کردم یشوخ انایجلوش و سد راهش شدم و گفتم آر دمیتوجه دوباره به رفتنش ادامه داد پر یب یوایستاد ول اولش

  یدیببخش . بخش منو
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 نظرت عوض میشه گهید باری امیم یگیم باریرو مغز آدم  یریم یخب ه-

 باشه؟ یحاال آشت امیم امیخب باشه م-

  یباش مارستانیب دیمگه تو االن نبا نمیزد و گفت بگو بب لبخند

 یدار شگاهینوبت آرا 9ام اما به نظرم تو ساعت  یو گفتم من که مرخص شینیب یرو زدم

 بدو حاضر شو هشت و ربعه  یزود تر بگ یمردیو گفت زلزله م شیشونیپ یرو زد

 

 

خانم کال امروز رو بخاطر ما  نیو نسر مینفر بود نینمیشد اول نیل بودم بهتر از اخوشحا یلیخ میشد شگاهیآرا وارد

کنه اون وقت منه فلک زده رو سپرده بود دست  شیمیخواست آرا نیرو خود نسر دهیور پر یانایکرده بود آر لیتعط

 شاگرد هاش  نیا

بد  یخودم قهوه ا یزشت بود موها یلیخ دمید نهیو در آخر که خودمو تو آ رفتیداشت به موهام ور م 12ساعت  تا

  کردیو حاال هم داشت اتوش م یکرده بودش مشک نیرنگ بود بخاطر هم

 بود و اونم بسته بود  نمونیدر ب هیچون  دمیدیرو نم انایآر من

 خانم   دیببخش-

 جانم-

 بهتر  نبود؟ یبستیموهامو م -

 تره  بایو باز ز یمشک یموها هیپوستت گندم کمینه چون صورتت گرد هست و -

 روم نشد  یول یاهیبگم خودت س میخواستم

 ادیم رهیت یمثال با مو دیپوست سف گنیگفتم مگه نم و



 اخر یها قهیدق

 
11 

 

 خودتونه که یبهتر از موها یول گنیم چرا

 زدم سرشو گفتم  داد

  گهید یجا هیبرم  یتونیبهتر از قبل . نم نکهیشم نه ا بایز نجایاومدم ا یبگ رادمویو ا بیکه ع نجایمن نیومدم ا خانم

 موهات خراب نمیشه یحاال بهتره که لباسم اگه بپوش یشیم یخانم حاال چرا عصب -

 حفظ کنم   مویکردم خونسرد یهم فشردم و سع یهامو رو دندون

  شیاز دو ساعت موهام کارش تمام شد و رفت واسه آرا بعد

و در آخر بعد از نمیدونم چند ساعت که  کردیو پاک م دیکشیم یسر صورتم آورده ه ییچه بال نمیکه بب ذاشتینم

 از رژ لب  نمیشب شده بود گفت ا

 ؟ یشد چطور

 کردم نهیآ یبه خودم تو ینگاه

 خوشگل شده بودم  یلی. خ چارهیب گفتینم راهمیب

 رنگ بزارم یلنز خاکستر هیتا برات  ایخب حاال برو لباستو بپوش ب -

با اون لباس خوشگلش  دمیرو د انایکه آر ارمیکه توش لباسم بود رو ب یکیگفتم و خارج شدم رفتم پالست یا باشه

 عروس خانم من 

و  شگاهیآرا یاز اتاق ها  یکی یصداش نکردم و رفتم تو نیبه چشماش بخاطر هم زدیم هیخانم داشت سا نینسر

  دمیلباسمو پوش

  ومدیم یلیبکار رفته شده بود و با موهام خ ینقره ا یها نینگ فیکه توش به صورت ظر یمشک یلباس دکلته  هی

 

 

  یچه ناز شد  تایآرم یوا
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 یکنیکار م یچ نجایا آریانا تو ا -

 تموم شد کارت  مگه

 بکنه  فیخواهر قدر نشناسم  برم بلکه ازم تعر نیهه منو  میگم برم قربون صدقه ا -

 حالت قهر سرشو برگردوند  با

  هیحاال انگار چ یوا -

  یخوشگل شد میلیخ اتفاقا

 یشد عشق

 ؟یگیتو بغلم  و گفت راست م دیپر

 یخراب کرد شمویآه برو اون طرف آرا -

 راست میگم  آره

 قربونت برم   یوا -

 نباش  گوشیتو که هنوز رژ لبت مونده برو انقدر باز -

 کنهیم یما  رو باش خودش هنوز کارش تمام نشده اون وقت به ما امر و نه  یهه آبج -

 گهیدو برو  -

 رفتم شیا -

 کارم و تموم کنه  گهیتا د نیشاگرد نسر شیرفتم پ دمیلباسمو که پوش دمیموهام کش یتو یدست

 ساعت چنده ؟ یزود تر کار منو انجام بد کمی شهیمیگم م - 

 خدا  دیرژ برات بزنم و برو به ام نیبش میو ن 9ساعت  -

 یمرس-
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 کردنم  شیرژ سرخ در آورد و با دقت شروع کرد به آرا هی

 ست بود  یلیرنگش با لباسم خ دمیدیم نهیآ یخودمو تو کردیم شیطور که آرا نیهم

  یماه شد یلیدختر خ یبهم انداخت و گفت محشر شد یکه تمام شد نگاه کارش

 ممنون دستت درد نکنه  یلیخ -

 بهش انداختم  یحاال انقدر نگاه به خودت نکن . آریانا بود نگاه -

  دنشیدیشده بود کاش مامان و بابا  بودن و تو لباس  عروس م بایز یلیخ دیاون لباس سف تو

 کن  شینگاه کن به خودت . فقط جون من منو نخور . چشماتو درو یغلط کردم هر چقدر خواست تایآرم -

 گفت.  یمن اصال متوجه نشدم که چ یول دیخندیداشت بهش م نینسر شاگرد

 ارسالن کجاس؟ آریانا

 دره . زنگ زدم بهش دم

 من پول ندارم که  ایب ریپس برو ازش پول بگ خب

 لباس ؟  نیا با

 آره  خب

 ریخودت برو دم در ازش بگ یپول بد یدوست دار یلیخب اگه خ -

 من؟ - 

 پ ن پ عمم  -

 مانتو بپوشم بعد  ساییهلم نده وا انای. آر برو

 نبود برو  ادمیاصال  -

 و رفتم سمت در  دمیشمانتو مو در آوردم و پو رفتم
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 که وجودمو حس کرد و سرشو گرفت باال  نشیخوشگلش دم در بود  رفتم سمت در ماش یاوالال ارسالن با فرار 

 خوشگل بود  نمیا یوا

خوشگل تره . به منم فحش دادم و به ارسالن  نیاز ته اعماق مخم داد زد نه رام یکیبود .  نیبود بهتر از رام یچ هر

 زل زدم 

 پول زور بده. خوامیبهش بگم آخه.بگم پول م یمن روم نمیشه که. چ حاال

 خدا  یوا

 افکارمو بهم زد  صداش

 خواهر زن  یخانم چطور تایبه سالم آرم به

 ارسالن  یسالم خوب -

 کجاس انای. آر  یتو چطور یمرس -

 یدار زیچ کمی.  زهی. چ شگاههیداخل آرا انایآر- 

 دهیمقدار پول که تو عمرم انقدر رو با هم ند هیداشبورد و  یخنده دست برد تو با تعجب نگاهم کرد و بعدش با -

  لمبرداریزنگ زدم به ف ادیزود تر ب یگیم انایبودم داد دستم و بعد با همون لبخند گفت به آر

 شگاهیگفتم و دوباره رفتم داخل آرا یا باشه

 

 

خوشگلم  )اعتماد  ی افهیکه صرف ق یکه ارسالن داده بود رو تو دستم جا به جا کردم و بعد از حساب کردن پول یپول

 به سقفم تو حلقتون( رو با پول آریانا که ماشاال ماشاال کمم نبود به طرف آریانا رفتم 

 می( بدو برانای)آر یآر-

 کفشا نیبا ا دینمیشه که دو یول امیم -
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  12شده  میبر میایهست تا م 10ساعت  گهی. خب بدو د لمبرداریآخه ارسالن گفت که زنگ زده به ف-

 اومدم یکنیحاال تو چرا خودتو ناراحت م -

 نشه  فیلباسش و گرفته بودم که کث یمنم گوشه  رفتیناز و کرشمه راه م با

  رهیرو بگ یدست آر دایدم در بود و ارسالن رو مجبور کرده بود ب لمبرداریرو شکر ف خدا

. داشتم از  التونیدن میایخودمون م نیما با ماش دیگفت حرکت کن لمبرداریکه ف شدمیداشتم منفجر م گهید

  نیسمت ماش میرو گرفتم و رفت یدوباره گوشه لباس آر کردمیپرواز م یخوشحال

 رو برانداز  کنم  یعرو نیبس اون دفعه عجله داشتم نشد لباس ارسالن و ماش از

 خوشگل شده بود  یلیخ نهیماش یزده بود ول پیداماد ها ت یکه مثه همه  ارسالن

 مکمل و متضاد هم  یشده بود و رنگ ها نییو متوسط تز زیر یگل ها با

 برانداز کردن بس بود  گهید

 سمت تاالر  میکه سوار شد منم سوار شدم که بعدش ارسالن اومد و رفت آریانا

رو گرفته بودم که بعد از  چند   یشگیو دوباره اون حس غم هم کردمیبه گذشتم فکر م کردمیبه ماه نگاه م داشتم

  دییعمر گذشت ارسالن گفت بفرما کیکه  قهیدق

 ادیباز کرد منم منتظر شدم ب انایآر یبود به ما . ارسالن اومد در رو برا دهیاومده بود و رس لمبرداریشدم . ف ادهیپ من

  وفتمیراه ب یسوسکا دنبال آر  نیتا دوباره مثه ا نییپا

  دیاریاز خودتون در م هیچ ایمسخره باز نیدو تا بگه ا نیبه ا ستین یکی آخه

  میتاالر شد وارد

مسخره شروع شد و   یها ادیدو تا بدبخت عروس و داماد و فر نیسر ا یرو ختینقل بود ر یو هر چ رونیاومد ب عمه

  دیما چرخ یهمه نگاه ها رو 
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  گرفتنیازشون عکس م نجایا هیوقت نکرده بودن برن آتل انایچون ارسالن و آر حاال

و  وهیکنن بعدم م یاون احوال پرس نویچون قرار بود بعد از عکس گرفتن برن با ا شدیم یقشنگ یلیمراسم خ ظاهرا

 بشن  یو شام و رقص بعدشم قرار شد مردا با زنا قاط ینیریش

 موضوعات هست  نیا یهمه  نینگفتم چون رقص ب بیالبته به ترت خب

 

 یکه نمیتونم دست از آهنگ بکشم اونم چه آهنگ منم

 ... یمن ازت خوشم میاد به دلم نشست یرقصیم یجور هی یرقصیمن م با

 وسط جمع  دمیو پر اوردمیطاقت ن گهید

 زمیقر تو کمر فراوونه نمیدونم کجا بر حاال

  کننیدارن با مهمونا خوش و بش م انایارسالن و آر دمیاومدم د دنیرقص یاز کل بعد

 ها  یخود شیفقط رفتم پ نیبه خاطر هم یبرم احوال پرس یکی یکینداشتم  حوصله

  نیاسمیو  نیهم بودن . دختر خاله هام هستن . نازن یاسیو  یخاله که البته ناز شیپ رفتم

 خوردنیم ینیریش یداشتن دو لپ که

 شدم کینزد بهشون

  نیخاله خوب هست سالم

 نیخوب دیچطور یاسی یناز

 شن  ریهم پ یایشاال به پا یخواهر زن شد گهیمبارکه د یجون خوب تایآرم زمیخاله: سالم عز-

 خاله جون ممنون. ایشاال ییمرس-
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 دادم دور خودم بچرخم  حیاز حضورشون مرخص شدم و ترج نیبخاطر هم سینشستن ن یبرا ییجا دمید

 منوال گذشت که بعد از اون شام آوردن  نیه همب یساعت کی بایتقر

از دسر ها  یبودن . انواع سیپلو بود با مخلفات که همشون بصورت سلف سرو یجوجه کباب و چلو کباب و بقال شام

 و ... سویژله و ترام

 تو خرج افتاده بودا یلیارسالنم خ ییخدا

 حواسش به من نبود یواسه نشستن نبود دوست داشتم غذا نخورم . هه کس ییجا چون

 نییبه اطرافم انداختم . همه سرا پا ی. نگاه کردمیاحساس ضعف م یآبم نخورده بودم  و حساب وانیل هی یصبح حت از

 مشغول خوردن 

 که  عنکبوتن ستنیشروع شده بود نه بابا پرنده ن اشونیعاشق  .هم که دوباره مسخره باز یدو تا پرنده  اون

 

 وقت ازدواج نکنم  چیتو دهن اون ایشاال که من خر نشم و ه کردیاون  اونم مکرد تو دهن  یغذا م اون

 .دنیحاال انگار خواستگار ها صف کش گممیم نیهمچ

 واال

 پخش شد  یخوردن غذاهاشون تمام شد و آهنگه شاد یبعد از کل خب

رو  دیلباسشو کش شال انامیگفت که زنا و مردا پخش بشن زنا همشون مانتو و شال سرشون کردن آر یج ید و

 خودش 

  تیجمع  نیبه ا اوووووو

به  دمیرد نگاهشو گرفتم اما نفهم یکیبعدش که تمام شد چشمش خورد به  ییارسالن رفت واسه خوشامد گو بازم

فاصله  یلیبود چون خ یک دمیکه در آخر خودش راه افتاد و اومد از دور برام آشنا بود اما نفهم کردینگاه م یک

از تعجب دهنم  دمیرو د کردیداشت نگاهش م رسالنهمون رو که ا هویکه کنار ارسالن بود  انایآر شیرفتم پ میداشت

 کردیم کاریچ نجایا نیباز موند ا
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 گفت و مشغول حرف زدن با ارسالن شد  کیتبر انایاومد کنارمون به من که توجه نکرد اما به آر قایدق

 شونمیا تایخواهر زن گلم. آرم تای.آرمنی. رام کنمیم یفت معرفمن شد گ نیکه متوجه نگاه متعجب و خشمگ ارسالن

 میهست      یدو تا مون متخصص انکولوژ یعنی می. ما همکارنیمن هستش رام یپسر عمو

 یچقدر نحسه اوف حاال تو هر مهمون نی. اه خدا ا یرمضان نی. رام یبودم . ارسالن رمضان دهیخدا چرا من نفهم یوا

 تحملش کنم دیبا

 متوجه من شد و  دست زد بهم  انایآر

  تایآرم تایآرم

 یگیم یبله چ ها

  هویشد  یچ -

 دارم  ییگفت بله با خانم مجد آشنا نیحرف بزنم که رام اومدم

 از کجا یارسالن: جد 

 دهیلحظه مکث کرد گفتم االن لو م هی...  یکل روزمیهستن که من پزشکش هستم و د یپرستار بخش شونی: انیآرم

 رو اما نه  یهمه چ

 بهم کمک کردن  یلیخ روزمی: د گفت

 یکه دق مرگم کرد نیرام یریبم یا

 مهمونا  هیبق شیپ میما بر یندار ی: خب داداش کارارسالن

 :نه ارسالن برو نیرام

 دای: ببخش ارسالن

 هیحرفا چ نی: نه بابا انیرام



 اخر یها قهیدق

 
19 

 

  یتصداشو برد باال و گفت راااااستت هویبرق گرفته ها  نیمثه ا ارسالن

 خل تر یکیاز  یکیدو تا نجات بده  نیمنو بکش و از دست ا ایخدا یا

 که  یایم یجون فردا واسه مراسم پاتخت نیرام ی: راستارسالن

 امی. م امیمگه میشه ن -

 .فعال خدافظ   میپس منتظرت -

کرد  یرفت بعد که آریانا خداحافظ انایاولش که ارسالن رفت پشت سرش آر میبود تا ما بر ستادهیوا نطوریهم نیرام

  دیخوش جوابشو داد حاال نوبت من رس یاون با رو

 ...خد

 . حاال  دارم برات. یریو م یگردونیروتو برم رسهیخل و چل نوبت من که م یا

 نیکه صداش زدم . آقا رام رفتیرفتم داشت م جلو

 15 

  یدیشد ها ها ها ها حاال کجاشو د سرخ

 کرد نگاهم  یو عصب برگشت

 افتاد تو دهنم وگرنه من که ... گهیارسالن اسمتونو صدا زد د نیاز بس ا دیببخش یوا یمظلوم گرفتمو گفتم ا خودمو

 خانم  نیکارتونو بگ -

  رمیبم یاله یآخ نیناراحت شد -

سراغ اصل مطلب که وقتم گرفته نشه .  رمیم عیگفتم خب سر دمویکه بلند و ناجالب خند شدیداشت منفجر م گهید

که فردا مراسم پا  دیدونی. شروع کردم: خب خودتون م ستیخره تو وقتت واسه من مهم ن نیرام یعنی یچ یعنی

 ... گهید یر از اتاق هایو تنها پرستار بخش شمام منم حاال غ امیهست و منم نمیتونم ب یتخت
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  نیبگ نیخوایم یچ االن کنمینم ینیمقدمه چ نیگیخانم . شما م-

  ایکه ب زدیصدام م یه انامیآر نیشده بودم ا هول

 بزنم برداشتم  یحرف دیگه ا نکهیو دو تا قدم بدون ا  مارستانیب امیدر آخر گفتم : من فردا نم گهید

 امینم نیکه هر روز بگ ستمیکه میگفت : خانم مجد من مسخره شما ن دیگوشمو خراش صداش

 کنم  کاریخواهرمه چ یسمتش غرورمو شکست . دستامو مشت کردمو گفتم خب عروس برگشتم

 خواهرته  یمشکل شما فقط عروس-

 شد  یچ کردمویفکر م یاما چ سوزهیفکر کردم زرنگم داره م 16

 خواهرمه هیبله تنها مشکل من عروس -

بودم  اریده و منم امروز هم بهخواهرتون بو هیچون امشب عروس ستیالزم ن یکه مرخص نیخب پس خودتون گفت -

 هم پرستار هم پزشک هم ...

   اوردمیخودم ن یبه رو یول شدمی.داشتم منفجر م هیفردام عروس گهیکنم خب فردام حسابه د کاریدکتر چ یآقا -

  نیشب ندار فتیاصال ش یعنی.  نیصبح هست فتیخانم مجد شما فردا ش-

 خب -

 نه فردا صبح  هیفردا شب پاتخت یعنیخب که خب . میگم  -

موندن اونجا  شتریب گهی. د کردنیهمه رفته بودن اونام که مونده بودن  داشتن ما رو نگاه م بایبود . تقر میدم گر گهید

 ینگاهم افتاد به لباسش آخه خاک رفتیم رونیب یکه داشت از درب خروج انایندونستم و راه افتادم سمت آر زیرو جا

  شدیم

 ها و .. زیاز م یکیکرد به  ریمت در که پام گس دمیدو

 صیچشمم بود و تشخ ی. نور تو هیک نیخدا . ا ای.  نیزم یرو فتمیکه دست منو گرفته و نذاشته ب هیک نیا ایخدا

 ... سخت . نیا یچهره 
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شم  یمن ضربه مغز رمیمن بم ی. ا گمینم  راهیهمشون خل و چل هستن ب نایمیگم ا گهیجام بلند شدم و ... بله د از

  نمینب نویا یول رمیشم بم ضیمر یاله

 حالتون  خوبه خانم مجد -

دل  یکه ا  نیممنون از کمکتون و راه افتادم برم سمت ماش یلیگفتم: خ دیباریازش م نهیکه نفرت و ک یچهره ا با

 غافل منو جا گذاشتن 

 اااااااااانااااایدوباره داد زدم آرنه  ای رهیبرام مهم نبود که آبروم م گهیشروع کردم داد زدن د 

 رفت ادشونیرفتن که منو  یکدوم قبرستون نایا آخه

 نبودن  یبه اطرافم انداختم ول ینگاه

 یبود . آروم قدم برداشت و اومد سمتم صدا دهی. انگار صدامو شن گهی. دست از سرم بردار د دمیروح رو د بازم

 شدم.  کیبود . اصال من چرا رمانت بایز یلیشب خ زیسکوت غم انگ نیا یپاهاش تو

 ستادیروبروم ا اومد

 خانم مجد .   -

 انقدر به من نگو خانم مجد خانم مجد .بدم میاد . 18

 گفتم: بله یبا سرد نایتمام ا با

اومدم  دیدیدویم دیاون موقع که داشت میبر ریاز مهمونا رفتن سمت باغ گفت زشته که ما د یارسالن بهم گفت بعض -

 برم باغ اگگگگگه... خوامیشما ... ساکت شد. و دوباره ادامه داد . منم االن م یبهتون بگم ول

  امیمن اصال نم رینخ-

 برم خونه  خوامیم

 زیچ زهیاز دست اون و ارسالن و رام ... ا چ رمیهست ایشاال بم   یانایآر نیا ریتقص همش
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. اصال به  دهیبود چون االن داره دندوناشو فشار م نیمنظورم از رام رام دیدادم فکر کنم فهم یخدا چه بد سوت یوا

 امیگفتم اشکال نداره که با شما ب ییجهنم . با کمال پر رو

  نییبفرما نه

 کوووووووو  نشیماش کو

 ای یکنیباهام ازدواج م ایبعد بهم بگه  رهیخفه کنه بعد گروگان بگ نجایمنو االن ا نینکنه ا ایرفتم . خدا دنبالش

  کشمتیم

 متنفرم  اونم از من متنفره اون وقت خخخ نیآخه من از ا دمیافکار خودم خند به

  نشیبه ماش میشد کینزد18

زنش  شهیییی. م نمیمن اصن عاشق رام ایغلط کردم .خدا ایبرانداز کردم .خدا نشویبا دهن باز ماش ستادمویجام ا سر

 بشم آره؟

  دمیکنه بهش جواب مثبت م یاالن ازم خواستگار نیاگه هم بخدا

. اخم کردمو دوباره مشغول برانداز کردنش شدم . پس  خندهیم زیو ر کنهیداره نگاهم م نیرام دمیخودم اومدم د به

  کردیپارکش م مارستانیبه صورت کج تو محوطه ب شهیبود هم یمال ک مارستانیب یلکسوز خوشگله تو نیبگو ا

 میشه ها ریخانم مجد د-  

 یرو   آب بخند یته خنده داشت اله هی صداش

محاله محاله محاله .تا حاال تو عمرم سوار لکسوس  یهمه خوشبخت نی. اوالالالالالالالال منو ا میشد نشیماش سوار

   ینشده بودم اونم چه لکسوز

  کردیتند تند آهنگا رو رد م یآهنگ آروم گذاشت ه هیو  نیدستشو برد سمت ظبط ماش 
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 آهنگم  نی. من  عاشق اناهاشیول کرد و گفت ا گهیمغزم که د یرو رفتیداشت م گهید19

 زدم و دوباره به حالت اولم برگشتم . آهنگه شروع کرد خوندن :  یلبخند مصنوع هینگفتم فقط   یزیچ

 همسفر یعشق من ب گهید شمیاز پ یبر یخوا یم

 سفر یریم

 واسه تو دلواپسم

 واسه تو عشق من دلواپسم

 برو

 برو تنها

 بخند اما

 آخرو یلحظه ها نیا

 …من تموم شه یها هیامشبم با گر هیخدا نزار  تورو

 از امشب آخه آرزوم شه دنتید قرار

 تو یپشت پا زهیکه اشک چشم من بر نزار

 تو ی! جااد؟یم یک

 شهیواسه هم یریآخره م یها قهیدق

 شهیهمون که عشق تو تموم زندگ منم

 نداره یکه دلخوش همون

 شهیتو تموم م بعد
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 شهیمثل تو م یک

 فتیمن ن ادی یریمن هرجا م بعد

 بشه یهرچ

 عاشقم من

 برو عشق من راحت

 خوام تورو یو م رمیمینکن آخه طاقت ندارم و م هیگر

 برو عشق من راحت

 من تموم شه یها هیامشبم با گر هیخدا نزار  تورو

 از امشب آخه آرزوم شه دنتید قرار

 تو یپشت پا زهیکه اشک چشم من بر نزار

 تو ی! جااد؟یم یک

 شهیواسه هم یریآخره م یها قهیدق

 شهیهمون که عشق تو تموم زندگ منم

 نداره یکه دلخوش همون

 شهیتو تموم م بعد

 !شه؟یمثل تو م یک

  ییپاشا یخوانندش بودم اصال عاشق خوانندشم بودم مرتض یمنم عاشق آهنگا خوندیبا احساس م یلیخ واقعا

 باغ  یتو میدیتمام شد و ما هم رس گهیداشت در میومد که د اشکم

 که میگم خواهرم ماهه خواهرم نگران منه  نیمن بدبخت فلک زده رو بب هه



 اخر یها قهیدق

 
25 

 

 واقعا متاسفم براش  رقصهیکن داره م نگاهش

 دیآهنگ تمام شد و نگاه ها چرخ چارهیکه شانس من ب دنیرقصیماشاال ماشاال داشتن م گهیجلو مهمونام که د میرفت

.  ادیبهتره چشماشون ایشاال در ب ینطورینه ا یول میریفاصله بگ نیاز رام ی. میخواستم چند متر نیمنو رام یرو

منظورم خودم بودم  ستیما هم که دست بردار ن وجدان نی. ا نیرام ایتو  هیخوشگل ک قای. حاال دقدنیخوشگل ند

 یخودت فتمی.خودش

  

 یبود چشما نطوریبود  ارسالنم هم یهر دختر یخشگل بود و آرزو ییانداختم خدا دارانهینگاه خر ی نیرام ب

  یآب نیا یارسالن سبز بود چشما

.  دمیدیزدشونو م رونیاز حدقه ب یو منم هر لحظه چشما میشدیم کیبه اقوام حسودمون نزد میداشت گهید

 یبار جواب منف نیدوم یاگه برا شدیشدم چون غرورم خرد م الشیخیبده اما ب یبگم بهم مرخص نیمیخواستم به رام

 ... ایکنم برم  شول ایبرم  وفتمیگل پسر راه ب نی. االن فقط من نمیدونم با ا دمیشنیم

 .ایکنم خدا کاریچ

رفت منم  نیگرفتم هر جا رام میرو صدا زد . منم که فضول تصم نیاسم رام یکی هوی میرفتیم میکه داشت نطوریهم -

 از اقوامشه  ایبود ؟ مامانشه  یک یعنیسن بود زن م هیبرم برگشتم سمت صدا 

. جااااانم مامان اه  ادیچقدر ناز م یوا یوا یو گفت جانم مامان . پس مادرشه. وا رمیبم ینذاشت از فضول گهید نیرام

 گنده  یاه پسره 

 .  کنمیدارم نگاهشون م ستادمیمنگال وا نیمنم که ع کنهیو نگاه چقدر نگاه به من م مادرش

 ن؟یاریم فیلحظه تشر هیخانم مجد  -

 و مادرش  نیبگذرون رفتم سمت رام ریخودت به خ ایمیتونه با من داشته باشه خدا یبچه ننه چه کار نیا یعنی من؟

  نیحال شما خوب هست یسالم خانم رمضان -

 باهاش دست دادم  بعد
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. منم که فشردیداشت دستمو م نطوریهم کننیدستتو ول نم گهید یدیزنا بود که هر وقت باهاشون دست م نیا از

 . فیظر

 خانم مجد هستن. خواهر عروس خانم . شونیمامان ا-

 نیبود واال خبرچ دنیاخبار م عیسر انیمهد که تا از مدرسه م یبچه ها نیمثه ا نیرام

 دستمو ول کرد شیآخ

 مامان  یگیراست م-

 نشناختمت نیبخاطر هم میدیامشب د نیرو هم هم انایما آر زمیعز دی. ببخشاناستیآر هیمیگم چقدر شب من

  مینیهمو بب شتریب نیاریب فیتشر هیایشاال فردا که مراسم پاتخت هیچه حرف نینه ا -

 یایشاال عروس ش ییبایز نیدختر به ا دنیباشه دخترم  باعث افتخارمه د -

 ممنون  -

 

 

نکنه منظورش  یمادرش االن گفت ایشاال عروس ش نیا ای.خدا یذوق کرده بود آخه بچه ننه بود . ول نیهمچ نیرام2

  یازدواج کن نیرام نیبا ا دیبود که با نیا

 مگه نه  گهیلکسوز خوشگله مال من بشه د نیآخه قراره ا شمیبوده ناراحت نم نمینداره اگه منظورش ا یاشکال حاال

اطرافش کردم  یها یبه صندل یست نگاهجا ه نیبش ایب زمیگفت: عز نیبودم که مادر رام ستادهیها وا ییاستثنا مثه

 نیتو هم بش ایمادر ب نیرام -بود از مادرش تشکر کردم و نشستم کنارش .  ستادهیوا نمیجا بود رام یدو تا صندل

 یمیشه که نگ ی. آخه مادر من  چ چارهیکار از کار گذشت اومد نشست کنار من ب گهی. د این این این ایجون مادرت ن نه

 تازه اونم کنار من نهیبش ادیب نیا

 .هیخب دخترم اسمت چ -
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 . زنهیساله حرف م 4 یبچه  هیداره با  انگار

  تایآرم -

 باستی. مثل خودت ز یچه اسم قشنگ -

 نیشما لطف دار -

 جون  تایچند سالته آرم -

 سال  21 -

 نه؟ هنوز زوده یازدواج که نکرد -

 نه ازدواج نکردم -

 .یقصد ازدواج ندار -

 .کنهیم میج نیمنو س یچقدر فضوله ه نیخدا ا یوا

 غرغرو بشم نیخوشگله زن رام نیماش نیلکسوز خوشگله رو بده بهم.نه ارزش نداره بخاطر ا خوادیم نکنه

 نمیدونم . فعال نه  -

 تیعروس شاالیا زمیعز-

 شده بود بهم  رهیخ نمیرام نیفقط لبخند بهش زدم ا شدیجوابشو ندادم چون پررو م گهید

 شیمن برم پ دیاریب فیریجام بلند شدم دوست نداشتم نگاهم کنه با مادرش دست دادم و گفتم: ایشاال فردا تش از

 جا خداحافظ نیاز هم دمتونیاگه ند انایآر

 زمیعز میایحتما م -

 خدافظ

 خدافظ یرمضان یو گفتم آقا نیرو کردم به رام 
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 نره . ادتونیخداحافظ خانم مجد . فردا -

 تو فرق سرش . زدمیبا مشت م شدیروع کرد . کاش مش نیا دوباره

 مدرک بهت دادن . به راهم ادامه دادم و رفتم خخ یالک نکهیا یعنیگفتم  یجور هیدکتر رو  یدکتر . آقا یآقا باشه

فقط  اشیفضول گهیبود . بله د  یکه منظورت از فردا چ پرسهیمادرش ازش نم دمیتو راه به پشت سرم نگاه کردم د 

 مال  منه

 

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

 شدیچشمام باز نم دمیاز خواب پر یزنگ آالرم گوش یبا صدا صبح

خونه خودمون انجام بشه و حاال من  یقرار شد تا فردااسباب کش دمیآریانا خواب یچون خسته بودم خونه  شبمید

 یچیه نایکنم حاال ا کاریموندم اون خونه رو چ

  نیرام یریبم یاالن خستم اله من

و ارسالن  انایتخت بلند شدم بعد از شستن دست و صورت رفتم سمت اتاق آر یو از رو دمیخودم کش یرو از رو پتو

تر از هر قسمت خونه . کال دو تا اتاق بود که  کیبود نزد کیبه هال نزد یکه وسط هال بود حاال وسطم که نه ول

  نطوریاتاق خودشونم هم یبود تو ییستشوحمام و داون اتاق  یداشتم و تو فیرو من توش خواب تشر شیکی

 دهیپاک نکرده خواب ششویخواب بودن . آریانا که آرا ییاتاقشون باز بود رفتم جلو اما داخل اتاق نرفتم دو تا در

  دنیپس چرا گرفتن خواب ستن؟یجامعه ن یدو تا پزشکا نیژل زده رو تخت خواب بود . مگه ا یارسالنم با موها

 نایبلند شو . ا هیرو دارم مانتوم مجلس یداد شبیندارم بپوشم فقط همون بلوز که د یچیمن ه وونهیبلند شو د آریانا

که نشد شام  شبمینخورده بودم د یچیصبح تا حاال ه روزیآریانا شدم .گرسنم بود و از د الیرو تو دلم گفتما. بخ

 ن نداشتم خورد مو حوصله شا میدیبعدشم که دیروقت رس یبخورم تو عروس

 رو باز کردم  خچالیآشپز خونه و در  یتو رفتم
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که  خچالی. در  ستین نجایکه ا خوامیرو دوست ندارم من ژامبون مرغ م چکدومی. نه ه ری. تخم مرغ . خامه . پن مربا

 . یباز بود رو بستم و باز رفتم طرف اتاق آر یسه ساعت

دو تا خواب  نیبد بود شانس آوردم ا یلیاتاق و در کمدش رو باز کردم صداش خ یبود به جهنم. رفتم تو خواب

 نمیشلوار ج هیکردم .  دایپ یسورمه ا یمانتو هیکمد باالخره  یگشت و گذار تو ینشدن . بعد از کل داریو ب ننیسنگ

 رج شدمو از اتاق خواب الو ها خا مبود رو برداشت یچوب لباس یکه رو میکردم و مقنعه مشک دایپ

بودم رو تنم کردم . خدا رو شکر  دهیدزد یکمد آر یرو که از تو ییکه توش خواب بودم و لباس ها یاتاق یتو رفتم

 لمویلباس ها از اتاق خارج شدم . موبا دنی. بعد از پوش شهیو لباساش اندازم م گستیهامون مثل هم د زیسا بایتقر

معطل شده  شدیزنگ زدن به آژانس که حدود ربع ساعت م ازهمرام بود رو برداشتم و  بعد  روزیکه د یفیبرداشتم ک

 شدم نیبودم از خونه خارج شدم . آژانس دم در بود . وارد ماش

 سالم  -

 نیبریم فیسالم خانم . کجا تشر -

 ..... مارستانیب دیبر دیلطف کن -

 چشم -

 بودم نیواسه رام یدیپل یراه دنبال نقشه  یتو

 تر  عیسر کمیآقا لطفا  -بود . دلشوره داشتم. میو ن 8به ساعتم انداختم ساعت  ینگاه

 ییشده دخترم . اشکال نداره به جا رتیگفت د زیتمسخر آم یمرد مسن بود لبخند زد و با لحن هیکه  رانندهه

 یبرس ریروزم د هی.حاال  خورهیبرنم

 ..گهیمسائل د کنمیر نمفک گهید دیتر بر عیآقا من دارم به شما میگم سر -

بعد از حساب  میدینزد. باالخره رس یحرف گهینگهداشتم و سکوت کردم . اونم د دشویسف یندادم حرمت مو ادامه

و رفتم سمت  دمیرفتم بخش پرستارا و لباس کارمو پوش ادیخارج شدم و با سرعت ز نیاز ماش یکردن پول تاکس

 شده باشه  9. فکر کنم االن ساعت نیاتاق ررام
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 نگاه کردم به ساعتم دوباره

  دادیرو نشون م 45و  8

 .یلیبود خ یاونم دو ساعت. در زدم. صداش میومد اما عصب زنهیم ری... برام تاخ نیرام نیا حاال

 بله -

 رو باز کردم و نگاهش نکردم تا اون موقع که خواستم در رو ببندم  در

 دیگوشم سوت کش هویشد  یکه نمیدونم چ کردینگاش . داشت با آرامش نگام مگره خورد تو  نگاهم

حالش بد  میاورژانس یمارایاز ب یکی شیساعت پ 1.  دیایبه شما نگفتم فردا سر ساعت ب شبیخانم مجد مگه من د -

وسط حرفش و  دمیباالخره پر یول دادی. اجازه حرف زدن نم نیباش نجایا 7ساعت  دیمگه نبا دیبود  شما کجا بود

 حرفشو قطع کردم

 رفت ساعت زنگه گو... ادمی شبیدکتر بخدا د یآقا -

التماس  مارستانیب سییبه ر دیاونوقت بر زنمیبراتون م ری. االن من دو ساعت تاخ ستیبه من مربوط ن زایچ نیا -

 .دیکن

انجام دادم دستا  مویشگیهم از دستش راحت شم . بازم عادت رهیبود ایشاال بم یک نیخرد شد اصال مگه ا اعصابم

 . یزنیبا من حرف م ینطوریکه ا یهست یمگه ک یبه من رو نداد نیمشت و با داد میگم : شما حق توه

بد بود بدنم عرق کرده بود  یلیو حالت تهوع کردم حالم خ جهیاحساس سرگ هویکه  کردیمتعجب نگاهم م داشت

 همون لحظه کوتاه .  یتو

و تنفس رو برام مشکل کرده بود انقدر حالم بد بود که تعادلم داشت از دستم خارج  دیرسیکم بهم م یلیخ ژنیاکس

حالم شده  یاینداشتم که جو نمیجواب دادن به رام ینا یرو گرفتم حت یصندل یو دسته  یرفتم سمت صندل شدیم

 ینطوریهم قهیدق 5دود از جام تکون بخورم ح ونماما حالم انقدر خوب نبود که بت نمیبود . دلم میخواست االن بش

خوب شده بود فقط  جمیسرگ بای. تقر ارهیب یزیچ یپرستار یحتما دکتر رونیرفته ب نیبودم و متوجه نشدم که رام

 عرق کرده بودم و حالت تهوع داشتم.
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 و .... مارستانیب ییدستشو یتو دمیپر

 .دمیلرزیصورتم. داشتم م یرو ختمیمشت آب ر هی

دفعه  هی ستیو متوجه من ن گردهیداره دنبالم م دمیکه د نیبود خودمو رسوندم دم در اتاق رام یهر زور و اجبار با

 . ستیتو االن حالت خوب ن تاینازش . نه نه آرم یو چشمام خورد به چشما رونیاومد ب

دارم  دی. د اختالل در شناخت افراد داره چارهیبچه ب کردیهانتینگتون دارن داشت نگاهم م هیضیکه مر ییمارایب مثل

 .  نینبود دمی. االن دانیخانم مجد به خانم دکتر افشار گفتم ب -زود خودشو جمع کرد . یول کنمینگاش م

 بهترم. ی. االن حالم بد شد ولانین دیمن خوبم بهشون بگ -

 ول... -

 خانم دکتر افشار داره میاد سمتم  دمیحرف بزنه د اومد

  تا؟یشده آرم یچ -

 از من بزرگتر بود اما دوستش داشتم. یلی. درسته خمیبود یمیبا هم صم کال

 برس  ضاتیبزرگش کردن بنفشه جون من خوبم لطفا برو به مر یرمضان یبخدا آقا ستین یزیچ -

 . میبر ایب دهینگاه کن رنگت پر ستیحالت خوب ن زمینه عز -

 کردم که بره .  شیبود راض یا یچارگیو ب یهر بدبخت با

 اتاق خانم افشار دیا نرفتخانم مجد خب چر-

 ضعف داشتم  کمینبود  یزیلحن ممکن گفتم: چ نیبا سرد تر نیبه دل داشتم بخاطر هم نهی.هنوزم ازش ک

 .  دیبخور یزیچ دیخوایاالن م -

 شششمممااا برسم. یاورژانس ضیممنون. االنم من برم به مر رینه خ -

 تونستیبگه اما نم یزیخواست چ انگار
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 از اتاق خارج شدم  ینگفتم بهش و فور یزیچ منم

نداره .  یکه سن نیدختر ا نیآخه چرا ا رمیبم یساله بود . اله 11دختر  هیتوش بود .  نیرام ضیکه مر یبه بخش رفتم

 شفاش بده ایخدا

بدم . چشماش بسته بود اما  هیکردم بهش روح یدادن واسه حالشون خوبه .  سع هیبودم روح دهیشن ششیپ رفتم

دستام  یتخت . دستشو گرفتم تو هیخال ی. رفتم کنار تختش و نشستم گوشه  دهیحتما ترس چارهی. ب زدیم پلک

 سرش و با لبخند گفتم : سالم  یرو دمیکش یدستش احساس کردم . دست یچند لحظه لرزش رو تو یبرا

 سرد جوابمو داد . یلحن با

 میبا هم دوست بش یایخانم خوشگله م -

 یواسه چ -

 م؟یبا هم دوست باش یایخوشم اومده . م یلیندارم اما از تو خ یدوست چیه مارستانیب نیا یخب آخه من تو -

. اونا همشون  میپرستار بهم میگه با هم دوست باش هیباره که  نیاول نیبغض دستشو دور گردنم حلقه زد و گفت ا با

 . رمیبم یه کبود شده بود رو نشونم بود . اله. بعدش دستشو کزننی. سرم م زننیبه من آمپول م شهیبدن . هم

تا زود  زننیتو هستن و دوستت دارن . بخاطر خودت بهت آمپول م یاونام دوستا زمیگفتم: نه عز دمویبوس گونشو

 .  یزود خوب ش

  ؟یزنی؟ م یزنیتو که بهم نم -

 یکنم و مراقب تو باشم . حاال هم به حرفها یرویدکترت پ یاز دستور ها دیبا یعنیپرستارم  یمن  زمیعز نیبب -

 کنمیهم از تو خوب مراقبت م کنمیپزشکت گوش م

 . ادیبداخالقه ازش بدم م یلیدکترم خ -

دوستش نداره  یشکیمثه برج زهره ماره ه نیرام نیخدا جون من میگم ا نی. حاال بب ریبخ ادتیکه  ییکجا نیرام یا

 . هیه آدمچ فهمهیبچه هم م نیا یراست میگم. حت

 کرده کاریمگه چ ی: چرا دوستش ندارمن
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 یگیبهش نم -

 مای: ما با هم دوستمن

 اومد ازم خون گرفت محکم سوزن رو فرو کرد تو دستم.   روزیخب . د -

 خب  مارستانیب نیا یتو یومدیتو مگه تازه ن یراست  -

 یگیاون پرستارا که م نمیبعدم بگو بب رهیدکترت وقت کرده ازت خون بگ یبخشم پس ک نیمن فقط پرستار ا خب

 بودن . ایک

منظورم اون  نجایمنتقل شدم ا گهید مارستانیب یاز  یعنی نجایا ومدمیواسه بار اول بود که م روزیگفت:من د 

 دستم. یبودش و خودش ازم خون گرفت انگار میخواست چاقو کنه تو روزیدکتره د نیا یپرستارا بودن ول

ازش  یحساب یگوشمال ی ییدکتره اومده دستتو خراب کرده . حاال دو تا نیودم انب روزیمن د زمیعز -

 .چطوره.میریگیم

 بودا یخوب فکر

 .هیو گفت عال دیبهم کوب دستشو

 کنم  شینقشه بکش تا عمل یخب حاال  -

 و .... ادیحالش بده بد اون م رهیمیبعد تو برو بگو داره م یبه موش مردگ  زنمیفکر کرد و گفت : من خودمو م کمی

 ؟  یو چ ادیاون م -

 تو بگو خانم پرستار گهید نویا -

 بگم.  تونسنتمیکه خودمم م نیا یدیکش زحمت

 ه؟یاسم تو چ تاستیبه من نگو خانم پرستار باهام راحت باش من اسمم آرم -

 من اسمم مرجان هست -

 مرجان خانم یدار یچه اسم قشنگ -
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 تایآرماسم تو قشنگ تره  -

 بده  یلیبعد میگم تو حالت خ ارمیدکتر رو م رمیمن م نیمرجان . بب یمرس-

 خب .  -

 تا اومد سمتت بزن تو دستش  ارمیآمپول م یاتاقم  یاز تو رمیمن م -

تخت. از اون بخش خارج شدم و رفتم سمت اتاق پرستار ها  یرو دیهم حلقه کرد و خواب ی. دستاشو توتایباشه آرم -

حرص بخوره بخاطر  نیدوست داشت رام یلیآمپول و سرم و ... بود . خ شهیکس نبود اونجا هم چیشکر ه . خدا رو

. هنوز جوونه. رفتم  رهیبم نیرام دیبزنه پس نبا ولآمپ سیبچه هم که بلد ن نی. خب ا دادیزجرش بهم آرامش م نیهم

 شهیدست. آمپول به دست ش یتو زدنشیبود که م یتیتقو ینمیشد  شیزیآوردم. چ رونیآمپول ب یسمت کشو و 

 که مال آمپول بود رو برداشتم و رفتم سمت اتاق مرجان. یتیتقو ی

 یگریعجب باز نمیا دیکشیاومده چون مدام خودشو از سمت راست تخت به سمت چپ تخت م نیفکر کرد رام اول

 بودا

 

 

 

 سمتش و صداش زدم : مرجان ؟!  رفتم

 نداد  جواب

سرش  یکم کم نگرانش شدم . دستمو گذاشتم رو گهی. د دیلرزیحرف زدن فقط م یاز کم غیصداش زدم اما در بازم

بود  کیکه نزد یبه طور رونیاز اتاق ب دمیتکون نخورد پر گهیتکون خورد و د هوی. دیلرزیکرده بود و هنوزم م خی

جواب نداد .  ی. درش بسته بود . در زدم ولنیرام. خودمو جمع کردم و با عجله رفتم سمت اتاق  نیزم یرو وفتمیب

  ن؟یداشت ی: خانم مجد کار دمیاز پشت سرم شن ییصدا نباری. بازم در زدم ا دهینفهم دیشا

 اورژانس... ماریب یب  ضتونیگفتم : مر زدمیکه نفس نفس م نطوریهم
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. استرس گرفته خوردین . تکون نمسمت اتاق مرجا دی. دوکردمیبود که فکرشو م یتر از اون زیادامه بدم . ت نذاشت

 رفت سمتش و نبضشو گرفت . بعد رو کرد به من و گفت اتاق عمل و آماده کن عیسر نیبودم . رام

 . که سرم داد زد و گفت زود باش . کردمیمنگوال داشتم نگاهش م مثه

پس  ست؟ین یمتخصص آنکولوژ نیکه مگه ا کردمیبا خودم فکر م دمیدویم رشیکه از ترس به سمت پذ نطوریهم

 بشر . نیا بهیعج کنه؟یم یچرا جراح

  رشیدم پذ دمیرس دمینگاه به اطراف کردم د ی

نشستم  دمیبه خودم اومدم د ی. فقط وقت کنمیدارم م کاریچ دمیفهمیگفتم انقدر داغون بودم که نم یچ نمیدونم

رو تا دم در  مارستانیراهرو ب یلند شدم و راه طوالندستامه. به زور از جام ب نیو سرم ب مارستانیوسط ب یصندل یرو

بد بوده که کارش  یلیمرجان حالش خ چارهینبود . ب صبود و داخل اتاق مشخ دهیکردم. پرده ها کش یاتاق عمل ط

 1 بایاتاق عمل نشستم. تقر کینزد یصندل ی. کالفه رفتم رودفعهیشد  ی. اما اون خوب بود چ نجایبه ا دهیرس
به نظر  یبود که عصب نی. سرم رو برگردوندم . رام دمیدر رو شن یهمون جا نشسته بودم که صدا یساعت 2ساعت 

 .  رونیکه جراح مغز و اعصاب بود از اتاق عمل اومدن ب نیدکتر فرز رشمپشت س دیرسیم

 یسست شد بود باهر بدبخت پاهام ختیریاراده م ینکنه اشکام ب ایگفتم خدا دمیترس یلیشون گرفته بود خ افهی: ق

 یبهم داده بود ول ارویشد گفتن خطر رفت شد انگار خدا دن یرسوندم  وگفتم چ نیودکتر فرز نیکه بودخودمو به رام

 یتخت یبهوش اومدم رو یافتادم وقت نیبود به زم ردشدبه خاطره مرجان بهم وا شیپ قهیبه خاطره فشار که چند دق

 دیشناسیدختر رو م نیخودش اومد گفت خانم مجد شما ا یکم که حالم سرجا هیباال سرم بود  نیبودم رام دهیخواب

 نه گفتم

 دیچرا انقدر نگران بود پس

 داشته باشد که  بهش نگران بشه  ینسبت یبا کس دیشدم مگه ادم با یعصبان یلیحرف خ نیا از

 داشته باشد تا درک کند دیبا یوقتا حس ادم دوست یبعض گفتم

 یفتیبا من در ن گهیتا د یبار بزار بسوز نیبهش نگفتم ا یچیکرد ه نیپرور چند بار بهم ته یپسر
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 تنها خواهر افتاد  یبه پاتخت ادمیدفعه  هیشده بود  یتا حد مرگ عصب 

 ساعت چنده گفتم

  هویشد  یچ

 گهید زهیچ چینه ه دمیاز شما فقط پرس من

 یبخور حساب ایامروز افتادم رو دنده لج  ب یلیشده بود اونم خ یعصبان

 ندیپس خودتون بب دیبه ساعت نگاه کن دیتون یوم دیکه خوب شد خداشکر

 رمیکشم فوقش نم یمردو نم نیفحش بلد بودم نسار روحش کرد اصال بدرک من منت ا یگفت ورفت هرچ نویا

  یپاتخت

اشنا بود  یلیاش خ افهیق دمیرو د یزن هی دیرسیم ضیه مرطور که داشتم ب نیشدم از جام تابرم به کار برسم هم بلند

خوره  یبرج زهر مار م نیبه ا شیخدا یکه بهش گذشته بودم خندم گرفت ول یکه مادر برج زهرمار از لقب نیعه ا

 رفتم جلو شناختم  یوفت ینشناسه ول دمیترس یدارشته باشد رفتم جلو م یو خانوم یمادر به مهربون

 سالم

 دخترم سالم

 دیکن یکار م یچ نجایخدا بعد نده ا دیخوب

 یکار م یچ نجایتو ع مارستانیب امیهم مجبورم کرد ب نیباالرفته بود رام هیفشارم  گهید یریپ ستیمهم ن یزیچ

 نه کنه یکن

 و خونم یخدانکن من پرستار بخس سرطان شناس نه

  دیبخش هیپس با پسرم تو  یموفق باش عه

 تو دلم کفتم کاش که که نبودم بله

 شهیتمام م یسرمم ک دیپرس
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 االن هاست که تمام شه گفتم

 زشته  رسمیم ریبعد د شهیشروع م یگفتم االن پاتخت هان

 ساعت موند کی هنوز

 رمینداره باهم م یبیع

 دهیدکتر اجازه نم یاخه من سرکارم اقا اما

 نهیاز دکتر رام منظورت

  اره

 حل میابریب پس

 رفتمیم نیخوش حال شدم وقربون صدقه مامان رام یلیبه پا بود خ یعروس دلم تو

 

 میبرو حاضر شو تا بر پس

بهم  نیمامان رام مارستانینشود برم زشته تو محوطه ب ریگفت دم در منتظرم پس تا د نیدر اوردم مامان رام لباسمو

 ششیدست تکان داد من رفتم پ

 محوطه ست  رونیب نیرام میبر ایدختر ب یاومد

 رمیندار من نم دنشویپسرنه من چشم د نیدوباره ا یوا

 رمیخودم م اخ

سالم کوچک کرد  هی  شدمیبار بود که سوارش م نیکرد برار دوم نمیدستمو گرف و سوار ماش ایب یکنیتعرف م چقدر

 دیکار پرس مارستانیاز ب نیزده نشد فقط مامان رام نمیب یاونم جوابمو دادا تا دم خونه حرف

 یروشو برگروند م دیتا منو د انایار شیمعذرت خواستم ورفتم پ نیخونه همه اومده بودند. از مادر رام میدیرس

 اوفففففف یخواهر یبرم منت کش دیدونستم االن با
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 ؟؟یخوب روزیسالم عروس د-

 بهم نداد. یجواب 

 حاال که اومدم. یخواهر گهیببخش د یاز دستم ناراحت- 

 .یاومد رید یلیاما خ-

 . امیذاشت من ب یشوهرت بپرس. نم یپسرعمو نیبرو از ا ستیمن ن ریتقص گهید ببخش

 ببخشم دفعه اخرت باشه  یباش برو م-

 گلم یباش اجو-

ناز بود حاال مال خودمم نبود  یلیخ دمیبود رو پوش یدست کت وشلوار کرم قهو کیکه  یتو اتاق لباس پاتخت رفتم

مختصر کردم و  شیارا یکم هیمفته خخخ.  زشیجا همه چ نیخودمون ا یخونه  رمینم گهیناز بود اصال من د یول

 .گهید یوکار دمیرقص یزهر مار نبود . کل رجب نیکاش ا یا یخوش گذشت ول یلیاونشب خ انایار شیپ نییرفتم پا

 وردهیخونه رو کامل ن لیکرده بودن و رفته بودن منم  خواستم برم چون  وسا یهمه خداحافظ گهیشب  که د اخر

 دهیکه شب قبل اونجا خواب یو ارسالن نذاشتن برم و به اتاق انایار یاثاث داشتم تو اون خونه ول یجا و کل نیبودن ا

 دمیبودم حمل مکان کردم و رفتم خواب

 شدم داریب یعنکراالصوات آر یصبح با صدا 30

آروم  یلیس یو  دمیدرخت توت رو تکون بده . بدنمو کش خوادیموج گرفتتشا انگار م نمیا دادیداشت منو تکون م که

  یزدم تو گوش آر

 گوش من و دعوا شروع شد  یچک زد تو هی اونم

 گهیو بهم دستور داد برم تو هال د نییتخت انداختم پا یاز رو یجر و بحث و کتک و کتک کار یبعد از کل گهید

 مجبور شدم برم تو هال. 

 ؟یخوریم ی: صبحانه چانایآر
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  یمربا دار -

  ارمیآره ب-

 اریب مییو شکالت و چا ریآب پرتقال و ش اریب -

 وقت هی ینترک -

 نه نگران نباش-

 به عالمت تاسف تکون داد و رفت .  سرشو

مبل نشستم  یمبل بود رو برداشتم و رفتم رو یکه رو یو ینداشتم برم دست و صورتمو بشورم .کنترل ت حال

آشپز خونه بود  یکه تو اناینگاه به آر هی ادیم یزیچ ییجا به جا یاس کردم داره صدالحظه احس هی. دنید ونیزیتلو

 رو صدا زدم  یشدم و آر الشیخی. ب دمش یاالتیمن خ دمیمتوجه نشده؟شا یعنینبود  الشمیخ نیانداختم ع

 جانم ؟ -

 ارسالن کجاست؟-

 ارسالن رفته مطب  -

 ؟   ی:تو چرا نرفتمن

 ؟ی:االن تو بگو . تو چرا نرفتانایآر

 : کجا من

  مارستانیب -

چه  ستمیمن ن نهیبب ادیبرج زهر مار ب نیاگه ا یدونیم ینکرد دارمیچرا زودتر ب شعوریو گفتم ب میشونیپ یرو زدم

 کنه؟یدرست م یشر

 بره مطب  دیمگه االن نبا نیچش بود ا زدیحرف م الیخ یخونسرد و ب یلیخ

 ه؟یبرج زهرمار ک نمینفس بکش بعد حرف بزن بعدشم بگو بب هی: اوو ووووو حاال یآر
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که چرا  دنیم ریگ رشنیپذ یمیگم با تته پته گفتم: منظورم بچه ها یچ دمیفهمینم شدمیم یعصب یوقت اصال

 یومدین

  دمیفهمینم یبرگردوند که اگه رو در رو بهم میگفت خر خودت یکه به طرف من نگه داشته بود جور سرشو

و رفتم  دمیبودم رو پوش دهیپوش روزمیرو که د یآر یاتاقمو مانتو و شلوار و مقنعه  یتو دمینزد منم دو یحرف گهید

 سمت هال 

 :خدافظ من

 یریم ی:کجا داریآر

 : من

  مارستانیب رمیشده م رمیمن: د 31

  یتوجه به ساعت کرد چیشناس ه فهی.:خانم پرستار وظیآر

 شده  رمید دونمیم یخب نه ول -

 چراغها روشنه  ینیبیخب خنگه نم -

 خب باشه -

 هست  قهیدق 45و  6االن  یکفرمو در آورد تایآرم یوااااا-

کرده بود قشنگ دود داشت از  میبد عصب ی. ول گهیراست م انایآر دمیبود رو در آوردم د فمیک یکه تو لمیموبا

نمونه زود  کیتو تراف خواستهیارسالنم به آدم نرفته حتما م نیآخه ا دیخندیم یه میآر نیو ا رونیب زدیگوشام م

 یصدا یبه اضافه  دمیاومد رو شن شیپ قهیدق ندکه چ ییرفته .خواستم برم با مشت بزنمش که دوباره همون صدا

 یچه خبره آر نجای: ا انای.رو کردم به آردمیترس کمیچند تا مرد . دروغم نگم 

 باال یطبقه  برنیم لتوی: خب . خب دارن وساانایآر

 نباشه یارسالن راض دیشا یآر -
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 هو؟یشده واسه من ادبت گل کرد  یحاال چ نمیبرو بب -

 تو  امیکه ب ستیخودشه مال من ن یخونه  نیخب گناه داره ا-

 که . می:مال من که هست . منو ارسالن نداریآر

 . یاحساس خواهر ایگذاشت ترحم  شهیم یاسمشو چ نمیدونم

ساعت طول  1که برام صبحانه آماده کرده بود بعد از خوردن صبحانه که خودش  زیبهش زدم و رفتم سر م یلبخند

 سر کار  اونم حاضر شده بود و اومد سمتم . میبر انایزنگ زدم که با آر یبه تاکس دیکش

تم و هر دو از خونه خارج گف ی. باشه ا میریبا اون م گهیبخره برام د نیماش خوادیم گهیارسالن چند روز د تای:آرمیآر

 تایآرم کردنیمشت خرت و پرت جا به جا م هیدم راهرو چند تا مرد جوون بودن که داشتن  میرفت میشد

ارسالنم که از صبح تا شب فقط  نیخدا رو شکر ا کننجا به جا  انیبعد از ظهر ب شویدستمزدشونو داد و گفت برن و بق

و اول  میاومده بود سوارش شد یدم در تاکس می. مردا که رفتن ما هم رفتموقع خواب و خوراک خونه بود و جمعه ها 

  مارستانیب ی،رفتم تو انایبا آر یمنو رسوند و بعد از خداحافظ

 

 

  

خودمو آماده  یطانیلبخند ش هیداشته باشه . با  تونستینم یگونه اعتراض چیه نمیرام نیبود و ا 7ساعت  قیدق 32

ضربه به در وارد شدم اخم کرده بود  یبرج زهرمار مانتومو درست کردم و رفتم سمت اتاقش با تقه ا داریکردم واسه د

 یکس از کارا چیپس چرا اخم  کرده بود واال ه یول کردمیحس م ینجوریمن ا دمیکالفه بود نمیدونم شا ییجورا هیو 

 یزی: چدمیشدم و کنجکاو پرس زایچ نیرور و اغ الیخیگل کرده بود که ب میانقدر فضول اوردی.. سر در نم نیرام نیا

 دکتر؟ یشده آقا

 ستین یزیکم باال تر آورد و گفت: نه چ ی سرشو

 پس من برم بخش -
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  دیبر-

 ایتحمل کنه ؟خدا نویا یحاال زنم که نداره زنش چطور کنهیتحمل م نویا یچه بد اخالق من نمیدونم مادرش چطور اه

 به زنش و بچه هاش صبر بده 

من حوصله  یخدا رو شکر خوب بودن ول ضشمیو اون سه چهار تا مر رفتیم شیخوب پ زیهمه چ ccuسمت  رفتم

حوصله بود که اصال  یانقدر ب یدر منم اثر کرده . ول شیحوصلگ یداره . ب ریواگ نهیرام نیا ینداشتم انگار زویچ چیه

چش هس که انقدر  سیکنه معلوم ن ریخدا بخ.  هسر بزن ماراشیبه ب ادیبرسه اصال محال بود ن ضاشیبه مر ومدین

 خودت کمکم کن  ایبداخالق شده .خدا

 باینگرانش بودم . تقر کمیبده حاال دروغم نگم  ریبهم گ ومدیبرج زهر مار ن یمنوال گذشت ول نیبه هم یساعت چند

چرا . حاال اشکال  گهیآقا م نیخونه ا یهم زود بر قهیدق 1 یاگه حت گهی.بله د شدیتمام م فتمیش گهیربع ساعت د

نشسته  زیو بعد که دستور صادر شد رفتم داخل پشت م شدو نشون زدم رفتم دم اتاق ریت هی. با کنمینداره حلش م

 حوصله بود  یو هنوزم ب کردینگاه م ضاشیمر یبود و داشت به پرونده ها

 با من؟  نیندار یبرم خونه کار گهیدکتر من د یآقا دیببخش -

به ساعتش نگاه کرد اخم کرد  زیو از پشت لم داد به م ستادیاومد روبروم ا دمیلحظه ترس هیبلند شد  یصندل یرو از

زمان حساسم . هنوز ربع ساعت مونده سر ساعت  یخانم مجد من چند بار بهتون بگم که رو 33و گفت:خانم مجد 

 .دیریو سر ساعتم م دیایم

 با من حرف زد . ینجوریدوباره ا نیشدم . ا ناراحت

گفتم:من سر ساعت اومدم . حاال  یبلند یهر چه تمام با صدا ییچشماش و با پر رو یقدم رفتم جلو زل زدم تو هی

 برم دیدارم با یبه مراقبت ندارن منم اسباب کش ازیحالشون خوبه و ن ضاتونیهم که خدا رو شکر مر

  کردمیعطرشو حس م یکه بو میبود کیقدم اومد جلو انقدر به هم نزد هی اونم

بیمارستان  نیاز ا دیتونیم دیمن مراقبت کن یضایاز مر دیشما . اگرم دوست ندار ینداره کار ها یخانم به من ربط-

 . دیبر
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 دیبه حرف باال دستتون گوش بد نکهیا یعنی نیو ا دیرو انتخاب کرد یشغل پرستار شما

اگه شده بود تا  یباال دستم باشن حت یعده افراد عقده ا یقراره  دونستمیمن دوست نداشتم عمرم هدر بره. اگه م -

 خوندمیدرس م یسالگ 80

 نه؟ی.غیراز ا نیگفت:خب حاال که شما پرستار شد ییپررو با

 اعصابمو خورد کرده بود  یلیبهم فشار وارد کرده بود خ یلیخ

با من حرف  ینطوریا گهیگفتم د مارستانیب سیکه به رئ ی.وقت یصحبت کن ینطوریا یشما حق ندار یرمضان یآقا -

 یزنینم

جونشو از دست بده  ماریب کیقرار بود  یدکترم و شما پرستار وقت کینترسون خانم . من  مارستانیب سیمنو با رئ -

 کنم؟ینم یگیمن بگم فالن کار رو بکن شما م

 منظو... سین نیمنظور من ا رینخ-

 قطع کرد  حرفمو

 انقدرم با من بحث نکن  رونی. برو برونیبفرما ب خانم

 .مارستانیب سی. در رو هم با شدت زدم به هم و رفتم سراغ رئ رونیرفتم ب یحرف چیبدون ه دمویجو لبمو

 

 یحت ختیاعصابمو بهم ر یو حساب زدیحرف م تایآرم یمامان درباره  شبیبد بود د یلی: امروز حالم خنیرام 32

 گهیگوشم که با مادرت درست صحبت کن. من د یحت شد و چک زد توبار سرش داد زدم . بابا هم نارا نیواسه اول

  یداره که پدرم منو بزنه . مامانم که ه یلیسالمه چه دل 25

سالشه هنوز ازدواج نکرده اون وقت . اوفففف.  90 ارویهمه آدم مجرد . واال .  نیازدواج کن ازدواج کن . ا گهیم 34

خودم و مامان  یاعصابم خرد بود و عقدشو سر عامل دعوا  یلیخ زیم یو سرمو گذاشتم رو یصندل ینشستم  رو

دستام بود که اسمم  نی. سرم ب زنهیحرف م ینطوریسواد داره که ا یلیپررو فکر کرده خ یکردم . دختره  هیتخل
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و با  باالخره کار خودشو کرد . از جام بلند شدم نیخبرچ یدختره  نی. ا مارستانیب سییخونده شد که برم تو اتاق ر

 طلبکاره. میزیچ هیوایساده سرشم از من برگردونده .  وونهید یهزار درد رفتم سمت اتاق . دختره 

پاسدار ایشون به من احترام نمیذارن. درسته ایشون دکتر  یگفت:آقا تای. آرم مارستانهیب سییر نیاز سالم به ا بعد

 هیبه پرستار احترام بذاره . دکتر پاسدار  دیه دکتر نباگفته ک مارستانیتو ب ینامه ا نییچه آ یهستن و من پرستار ول

 کتر؟د گنینگاه به من انداخت و گفت :ایشون راست م

که  نهیا تشیصاف کردمو گفتم:ایشون احتماال از حرفاشون فاکتور گرفتن و نصفشو نگفتن به شما . واقع صدامو

 مارستانیاومدن ب رید روزمیو من کارهاشونو خودم شخصا انجام دادم . د مارستانیب ومدنین شیایشون چند روز پ

 هشونیبهشون نگفتم فقط توج یزیبرم منم چ خوامیمن زود تر م گنیبهشون نگفتم حاال امروز اومدن م یزیبازم چ

 یکردن ؟  شغل رو انتخاب نیپس چرا ا ادیکار خوششون نم نیساعت و زمان کار کنن . اگه از ا یرو دیکردم که با

تو  کردیبود که ناخوناشو داشت فرو م ی. انقدر عصب ومدیخونش در نم یزدینگاه به مجد انداختم کارد بهش م

خواستم از اتاق  یپاسدار حرف زدم و با مجد دعوا کردم تا باالخره حق به من داده شد وقت ربا دکت یدستش . کل

بود  نیبهش زدمو اتاقو ترک کردم . همون لبخند مثل ا یلبخند نگاه به مجد انداختم بعد هی رونیپاسدار برم ب یآقا

 سرخ شد .   یچون حساب یکنیخفش م یکه دار

لباس فرم رو در  نیواسه هم مارستانیب یبمونم تو شتریاتاق خودم حوصله نداشتم ب یاونجا خارج شدمو رفتم تو از

 بود  یرومو برگردوندم سمتش هنوزم عصب دمیمجد رو شن ی. خواستم در رو قفل کنم که صدا رونیآوردم و رفتم ب

  ؟یدار یبلند گفتم : کار یصدا با

 کارو کرد بهش میگم تو . نیشما حاال که ا گفتمیبهش م ذارمیذره احترامم بهش نم هیاون  گهید

 پاسدار. یبه آقا یگفتیدروغ م دی: نباگفت

 تو . ای. من دروغ گفتم مایکرد یریب گتو . عج گهیبه من م نمیپررو حاال ا یا ا ا دختره  ا

 برم لطف کن برو کنار  خوامیتو ؟ االنم وقت ندارم م ای:من دروغ گفتم گفتم

 .مارستانیتو ب یآخر بمون یتا لحظه  دیبا یگیبه من چه که اعصابت خرد بود خب چون اعصابت خرد بود به من م -

. اما سکوت کردمو خودمو از چنگال هاش  یا گهید چکسینه ه ییمن تو هیبهش بگم عامل اعصاب خورد میخواستم

 نجات دادم 
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شدم و رفتم سمت خونه . هم مامان هم بابا هر دو  الیخی. ب گهید یجا ی ایشدم . موندم کجا برم . خونه  نیماش سوار

ه رو بهم اجاز نیا یغرور لعنت نیا یکنم ازشون ول یمیخواستم عذر خواه نیتنها بودم واسه هم یلیشون بودن. خ

 .دادینم

 ی:چرا زود اومدبابا

 بمونم  شتری: حوصله نداشتم بمن

 شبه؟ی:بخاطر موضوع دمامان

 گذاشتم کنار و گفتم: نه قربونت برم  غرورو

 ن؟یرام یستی:از دستم ناراحت نمامان

 نه قربونت برم -

 .  ختیقطره اشک از چشماش ر ی مامان

 بود نتونستم اشکاشو پاک کنم  فیکث دستام

 نکن مهسا  هی: گرگفتم

 :من قربون مهسا گفتنت برم . مامان

  گهینکن د هیخدا نکنه . مامان گر-

  یستی: از دستم ناراحت نمامان

 نه  فدات شم -

 که بابا صداش در اومد .  میهم رفت یقربون صدقه  انقدر

  میباهات حرف بزن میخوایم نیبش ایاز شستن دستام و خوردن غذا مامان گفت ب بعد

  میها نشست یصندل یو رو اطیح یتو میرفت
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 ، بابا خودت  نیشروع کرد:رام بابا

 خوشم نمیاد  ینیکه از مقدمه چ یدونیم 

 شده بابا  یزیچ-

 : نه . فقط گوش کن بابا

 یالیو مشونیبا زنش برن مسافرت . من گفتم ببر خوادیقالب کرد تو هم و گفت : عموت گفته که ارسالن م دستاشو

  میبر یمسافرت هیشمالمون و دور هم 

 ؟  یچ یعنی: من

 ارسالن و زنش و خواهر زنشو و ... یعنی:  بابا

 واسه جوش آوردنم  هیکاف گهیکه بگه خواهر زنشم هست د نیهم دمیحرفا رو نشن ی هیبق گهید

 .رونیب زدیمشت کردم اونقدر محکم که رگام داشت م دستامو

  دیهش کردم . خوب منظورمو فهم. نگا کردیداشت نگام م مامان

 شمال ؟ انیب دیخواهر زنشم هست گفت نکهیخشم گفتم:واسه ا با

 دوست داشتن خودشون دو نفر برن  دیشا خب

کنار و از جام بلند شدم و رفتم سمت اتاقم  دمیرو محکم کش ینموندمو صندل چکدومیمنتظرم جواب از طرف ه گهید

دختره؟ خدا ازش بدم میاد به مامان و بابا  نیا یبه چشما وفتهیچشمم ب دیبا شهی. آخه چرا من انقدر بدبختم هم

 متنفرم . متنفر ... تایآرم نیبفهمون که از ا

؟ چرا غذا  تایآرم هیکه آریانا گفت :چ کردمیم یبا ارسالن و آریانا نشسته بودم و داشتم با غذام باز زی: سر م تایآرم

  یخورینم

 ندارم  لیم -

 یاعصاب ندار یاومد یخواهر زن ؟ از وقت شدهی: چارسالن



 اخر یها قهیدق

 
47 

 

 ستین یزیچ -

 نگو  یزیچ یعنیدستش بعد سرشو براش تکون داد  یبگه که ارسالن دستشو گذاشت رو یزیخواست چ آریانا

 المیساعت بعدش رفت . وسا میارسالن ن میجمع کرد یاز ربع ساعت کلنجار رفتن با خودم و غذا سفره رو با آر بعد

 یخوب هیطبقه باال و زندگ رمیکنم چون از فردا م دیخر یبرم کل دیباال مال منه و با یکه کامل اومده بود و االن طبقه 

 کنم . یزندگ یبرج زهرمار بزاره به خوش نیالبته اگه ا کنمیرو آغاز م

 رهیو م ادیکه م نیرام تمسیچون آف ن مارستانیبرم ب دیاز من بدبخت تر وجود داره؟ فردا جمعه هست و من با ایخدا

 ضاشیمر چارهیخدا تو خونست ب ی شهیزود . آریانام که هم

 

.اونم مجبوره وگرنه اگه دست خودش بود مارستانیفقط ب رهی.ارسالنم که شب مضاشیمر چارهیتو خونه ست ب 

 یره چون دربا رهیگیخودشو دست کم م یجراحم هس ول یهست ول ینمیرفت. ارسالن درسته متخصص آنکولوژ

مثه  نمیا دیشا یفالنم ول خصصمن مت گهیم یتو دکتر یاگه بهش بگ نیرام نیا یخونم خونده و مدرکشو داره . ول

 وهیم انایبا آر میگذشت . داشت ی. چند ساعتیرفته اتاق عمل واسه جراح دمیارسالن باشه چون چند دفعه د

ممنون  یلیمادر خوبه خ نیو رفت تلفن رو برداشت . سالم پدر خوب دیکه تلفن خونه زنگ زد هول هول پر میخوردیم

 مارستانهیبله بله ارسالنم ب یمرس

.  نی. نه . لطف کرد یرادی. نه چه ا ا؟ی. چرا . بله . ک هیعال میلی؟.نه نه خ گهی. بله. سه روز د هیچه حرف نیبابا ا نه

 . خدافظ دی. ممنون. سالم برسوننیدیزحمت کش

 مکالماتش بود . تلفنو که گذاشت گفت مژده مژده نیا

  یچ یچ -

 شمال. میریم میدار گهیروز د 3ببند  لتوی: خانم شمال دوست بار و بندیآر

 ؟؟؟یتو بغلشو گفتم راست دمیکردم عاشق شمال بودم پر ذوق

 یپ ن پ دروغ - 
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 ارسالنم هستن؟ ی: مامان و بابامن

 . میتر نش ادیگه زا میهست ینفر 8_7 هیآره هستن کال  -

 نفر 8من :  

  نایارسالن و عموش ا ی:آره .کال ما و مامان باباانایآر

 . کدوم عموش  یا جد -

 نداره.  شتریعمو که ب هی-

ارسالن دعوام شده اون وقت پاشم باهاش برم  یحرف رو نداشتم . من با پسر عمو نیا دنیخوردم اصال توقع شن جا

 شمال 

 مامان ارسالنه یالیو یآخه انگار ان؟یبگم ن یخوای. م تایآرم شدی: چیآر

  ینه آر -

 اتاق و در رو بستم و نشستم غرغر کردن... یتو رفتم

 روز به سرعت برق و باد گذشت  سه

 یبابا نیبه ا یکیارسالن با برج زهرمار و مامان و باباش مثه روح ظاهر شدن . آخه  یبود که مامان و بابا 7 ساعت

 شدیحالم بد م وفتادیبود چشمم که به چشمش م میها؟؟دم گر ن؟یهمه قوم آخه چرا ا نیارسالن بگه ا

 دیکرد مامانش فکر کنم فهم یمحل یاز اون . خودشم متوجه شد و بهم ب ریکردم غ یرفتم با همه سالم و احوال پرس 

 . به جهنم . نگاه کنه.کردینگاه م یجور هیچون 

شدم . بهتر اصال  نیز رفتارم تعجب کردن که زود تر از همه رفتم سوار ماشارسالن شدم همشون ا نیسوار ماش رفتم

گذشت تا  یساعت میتهران. ن انیبلند شن ب ادهیپ یکه پا یمسافرت رو بکنم براشون جهنم. جور نیدلم میخواد ا

 26 هی. ارسالن ؟یگفتم: ارسالن آهنگ ندار یرانندگ کمیشدن. بعد از  نیو ارسالن اومدن و سوار ماش انایباالخره آر
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. اونم  زدمیصداش م کیبرج زهرماره عصا قورت داده بزرگ تر بود منم به اسم کوچ نیداشت فکر کنم از ا یسال

 برادر بزرگتره  یخواهر کوچکتر و اون واسه من مثه  هی. من واسش مثه  نطوریهم

  ؟یدوست دار ی: چرا . چارسالن

 باشه  ی: هر چمن

 اومد  یهر چ زنمیم -

 ش با-

 یکردم تا چشما ادی. صداشو تا ته ز میدیرقص مویزد یکل یراه با آر یاومد که تو باکیب نیآهنگ شاد از رام هی

 کور شه ایشاال. مونیعقب نیماش

اشتباه  یکه ا نهیرام نیلکسوز از بغلمون با شتاب رد شد . ا هی هویکه  میدیرسیم میداشت گهیگذشت د یساعت چند

نظرم  یکه خوب هست ول نشیخوبه ؟حاال ماش نمیماش یلیمن خ یعنیبگه  خوادیها م رهیگفتم برج زهرمار بود جو گ

. پس بگو چرا تند  میدیرس یعنی نیو ا ستادینگذشت که ارسالن ا ادیفراتر از افتضاحه. ز یزیچ هیدر مورد رانندش 

 . نجایا میاومد میو بلدم و چند بارعموم ر یالیو ریمنم مس یعنیبگه  خواستهیرفته م

التماس به  یو منم بعد از کل میبمون نجایا یهفته ا هیقرار بود  نییپا میو ... رو آورد فیکمک ارسالن ساک و ک با

 مهمه.  یلیخ کنهیحرف نزدم . بهتر . فکر م نیروزه که با رام 4االن  نجایاومدم ا مارستانیب سییر

و به دو تا اتاق  خوردیگوشه از هال پله م یهال بزرگت داشت که سمت چپ  هیقشنگ بود  یلیخ میخونه شد وارد

 شدیختم م

که از فرصت استفاده کردمو از پله ها رفتم  کردنیمبل و استراحت م یهمه خسته بودن و نشسته بودن رو گهید 

 10فرمش مثه هم بود.  یمال منه ول درش بگم که کدوم اتاق یخوشکل یکردم از رو ی. در اتاق ها بسته بود سعنییپا

 یاتاق . ساکم که دستم بود رو گذاشتم رو یتو فتمکردم و شد اتاق سمت راست در اتاقو باز کردمو ر 30.40. 20.

تکون  یبود ول دهیبزرگم داشت که پردش کش یپنجره  هیاز تخت ها . اتاقه دو نفره بود . دو تا تخت داشت.  یکی

و چشمامو بستم  دمیگرفتم برم پنجره رو باز کنم و از هوا لذت ببرم پرده رو کش می. تصم ادیحتما داره باد م خوردیم

 یسکیخر داره ت هی نکهیمیومد مثل ا مییصدا هیصورتم .  یتو دیوزیگل و چمن . باد م یمیومد و بو ایدر یبو. 
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. اونم چشماش که بسته بود رو باز کرد و منو با تعجب  دمیزدم . خب ترس غیاراده ج یمیندازه . چشماشو باز کردمو ب

گوشت و  یتو یبذار یهنزفر یچیه نی. حاال ا نشستنه یطاقچه جا یالدنگ بگه تو نیبه ا یکی. آخه  کردینگاه م

که منو ترسوند اومد سمتم و گفت : خانم  یروان نیرام ومدیبودم و نفسم باال نم دهیترس یلی. خیباهاش زمزمه کن

 مجد . خانم مجد 

  نییمن همشون اومدن پا غی. از ج کردمیمنگا داشتم نگاهش م مثل

 نیرام دهی:چشنیرام یبابا

 زد  غیج هوی: نمیدونم نیرام

  دمیفهمینم یچی. ه کردمیاومد شونه هامو تکون داد . داشتم روبرو رد نگاه م انایآر

  دمیشنیصداشونو م فقط

 لطفا  اریآب براش ب وانیل یخانم  انای:آرنیرام

 : ن...انایآر

 االن تو شکه . دیاریآب ب وانیل یگفت:  ادینذاشت حرف بزنه به فر نیرام

 آب  وانیل یاومد با  اناینشد که آر هیشد چند ثان یچرا عصب گهید نیا

کرد  یلبم و سع کیآورد نزد وانوی. لکردنیهام کار نم چهیکرد بده دستم اما ماه یاز دستش گرفت و سع وانویل نیرام

 بهم آب بده اما نتونست 

 

 نیرام نباریآب رو احساس کردم . ا یصورتم . فقط سرد یرو ختیآب و چند تا قطره آب ر وانیدستشو کرد تو ل 

 وفتهینم یگفت:آریانا خانم بزن پشت زانوش . محکم بزن اتفاق

 یو نشستم رو نهیزم یزانوهام رو دمیبه خودم اومدم د یو وقت نیم برخورد کرد با زمزانوها نکهینفهمیدم تا ا یچیه

 اومد که برج زهر مار منو ترسونده.  ادمیدفعه  هیشک بودم که  ی. از جام بلند شدم . انگار تو نیزم

 ی: خوبانایآر
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 :آره من

 شدیگفتن: چ همشون

 طاقچه بودن ترسوندن منو. یتو  یرمضان ی: آقامن

 .شییییا دنیخند همه

 صدا بزن .   کیبا اسم کوچ نمویرام  گهید نجایجان ا تایگفت:اوه آرم نیرام مامان

 .خخ مردیکردم داشت م نینگاه به رام ی

 آخه  ستمیراحت ن ینطوری: امن

 حاال بگو یکنیجان عادت م تایآرم -

  دهیم ریگ یه نیا هیا لهیعجب پ یوا

 وقت مناسب ایشاال ی ی:حاال تومن

 یهر جور دوست دار زمی: باشه عزمادرش

 .یاومد یاتاق منه ها اشتباه نینه چندان دور گفت:ا یو با فاصله ا کمیاومد نزد نیرفتن که رام همشون

 تخت . یبهش نکردمو رفتم نشستم رو ی. توجه کنهیمنم منم م یکه ه نهیمال ا الیو نیخدا . مگه ا یوا

فرو رفتم . خواب  ینیریبه خواب ش دمویراحت پوش زیچ هیمو عوض کردم و با ابن لباسا . لباس ستمیراحت ن دمید

 کمی. دارهیسر کار. تو خوابم دست از سرم برنم یاومد ریبا تفنگ منو بکشه و داره میگه چرا د خوادیم نیرام دمید

دارن کباب  دمیرو نگاه کردم د رونیپنجره ب ینبود . از تو یهال . کس یبعدش بلند شدم و رفتم تو دمیکه خواب

خوشم میاد  میلیدختره. خ نیمبل نشستم که نگه چقدر فضوله ا یو رفتم رو دمیاومد رد شه منم پر نی. رامکننیم

 نیرو تحملش کنم با ا یپسر برج زهر مار نیا یشمال .اوف.  اصال من چطور ادیگفت بلند شه ب نیبه ا یازش. اصال ک

نفس  یکنارمه. صدا یکیجور که تو فکر خودم بود حس کردم  نیمشانش ندارم. ه نمیاز ا ایگندش. خدا قاخال

کنم.  یخدا حاال چه غلط ایبرگرشتم  ای. دلو زدم به درهیک نمی. جرعت نداشتم برگردم ببکردمیحس م دنشویکش
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بهت هروقت  کنمیم حتینص ی: ت.خواستم برم که گفسین ینگران یپس جا زدمیاصال بدرک من که تو دلم حرف م

 تو دلت بگو یبگ راهیبد وب یبه کس یخواست

. اوف  زبانم قفل مارستانیکه از شمال برگشتم برسه تو ب یخدا بداد وقت گهی. دروزیاز امروز اونم از د نمیا  دیشن پس

 بود که برم.خواستم به راهم ادامه بدم که نیکار ا نیکرده بود بهتر

 دارم  یمن برج زهرمارم من اخالق گند گفت

رفتم  تو اتاقم  دمیدو یتر حرف بزن واشی یتون ینم تای. اخه ارمرونیبود که رگ گردنش زده بود ب یعصبان انقدر

زد به در اتاقم فکر کردم خواهرم رفتم رو  یک هی دمیکه د دمیانقدر بلند به پسر احمق خند دنیوشروع کردم به خند

 باز کنم

 رسه خانوم مجد یمن هم م یها دنیخواستم بگم نوبت خند یفقط م ستیبه باز کردن ن یازین گفت

  یکار کن یچ یخوا یگرفتم درو باز کردم وگفتم: مثال م شیحرفش ات نیا از

 ها دهیمثل ادم ند یکن یچرا نگاه م یکنه  گفتم هو یفقط نگاه م دمید

 دینگاه به خودتون بکن هیشه  یم گفت

 رونیب یاومد پیت نیو با ا یدونست یداره ت م یهو برش م نیاالن ا تایبه لباسم نگاه کردم خاک تو سرت ارم عیسر

صورتم مثل لبو شده بود. انقدر به خودم و  نهیاومدم تو اتاقو رفتم جلو آ عیو شلوار بنفش تنم بود سر یتاپ بند هی

 برج زهرمار فحش دادم که خسته شدم.باالخره اون روزم گذشت نیا

به حرفش  یجنگل گرد میبر میخوا یبود در باز کرد اومد داخل گفت امروز م یبه در.آر زدیداشت م یکی صبح

 .میبلند شو کارتو بکن بر دونمیجنگل؟ من نم میما بر ایشمال برن ساحل. در انیهمه م دمیخند

 میو رفت میشد نی. سوار ماشمیانگار هم اومده بود رونیرفتم ب دمویپوش یو کفش مشک  نیبا شلوار ج یمانتو  اب هی

 یعجب جا یقشنگه وا یلیخ یزندگ یهمه سرسبز نیواقعا باا یقشنگ یبه جنگل چه جا دمیسمت جنگل. رس

که  کننیدارن چوب جمع م دمید میریبگ کسع میبگم بر انایواسه عکس گرفتن خواستم برم به ار دهیجون م هیباحال

بزنم.  یچرخ هی رمیبه همه گفتم م رمیگیم یعکس سلف رهینداره خودم م یبیکنن و کباب درست کنند ع شیآت

 یرودخونه  هیمختلف گرفتم  رفتم جلو تر  ی. چند تا عکس باحال با جاهارمیخوام برم عکس بگ یبود بگم م عیضا

.  رمیشد برم عکس بگ یقشنگ م یلیبزرگ و  خوشمل بود خ یدرخت با برگ ها هیکوچک بود اون طرفش  یلیخ
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 یتنه درخت نشستم وچندتا عکس با ژست ها ی. منظورم درخته.که برم اونور .رفتم رویچوب یپله  یرفتم رو

به  وسطسنگ مت هیو افتادم تو رود خونه.  یچوب هیکرد به  ریاز درخت که پام گ نییپا امیمختلف گرفتم خواستم ب

اب سرد  نیا یه بود توحس شد یپاهامم که سر و ب ومدی. سرم که ازش خون مرفتمیسرم بخورد کرد داشتم از حال م

. اصال رونیب دمیبود رو کش یخشک یتو یآب و نصف یاز بدنم که تو یکه بود نصف یبه هر بدبخت زدمیم خی. داشتم 

نبود افتاد بود کنار رود خونه  میگشتم گوش یهرچ یگرفتم زنگ بزنم به خواهر ول میتونستم راه برم تصم ینم

اصال  ومدیبود و ازش خون م دهیچون سرم ضربه د نیو دوباره خوردم زمکرد به سنگ  ریکه پام گ ارمشیخواستم ب

 کرد.  یکه کار نم ممیشکسته بود. گوش گهیدفعه د نیجلوم نبود . پامم که ضربه خورده بود ا دیحواسم به د

طرف  هیارسالن از  میکه دنبالش بگرد میغروب بود و االن  رفت یها کیکجارفت االن نزد وانهیدختر د نی: انیرام

هم نبود  میدشمن خون ینداشتم ول یدرسته ازش دل خوش میکن داشیپ میکه راحت تر بتون گهیرفت من از طرفه د

درسته اون  دمیادمو شن هیاز  یفیضع یصدا  هیگشتم  یجور که داشتم م نیرو براش بخوام هم یزیچ نیکه همچ

 یرو خاک ها افتاده بود چقدر چهره مظلوم دمیصدا از کجاست. درخت ها رو کنار زدم د نمی.برگشتم ببتاستیارم

 تایارم تایکه اونجا بود عبور کردم ورفتم باال سرش صداش زدم ارم یرفتم از چوب درخت عتیداشت. تو اون وض

 آره گهیم یفیضع یدار ه با صدا دمی. دتایارم گمیباره که بهش م نین اولیا ؟یشنویمنو م ی؟صدا

 شده؟یشد. سرت چ ی:چمن

 کنه  ی. فقط به پاهاش اشاره مگفتینم یجیه

 ؟یچ پاهات

 یکار م یچ دیگفت انگار پام شکسته و چند قطره اشک اومد رو صورتش. با ادیم رونیکه انگار ازته چاه ب ی باصدا

ارسالن هست بگم  نمیبود رفتم بب نایمامان ا شیانگار پ یبردارم ول مویشلوارم که گوش بیکردم. دستمو کردم تو ج

راه بره مجبور بودم خودم ببرمش .  تونستی.چون نمنداشتم یشده بود چاره ا کیاونم نبود هوا تار یکردم ول داشیپ

پس  ستین نیجز ا یچاره ا گهید دونستیتونست راه بره خودش م یچون نم نیبذارم زم گفتیبغلش کردم . اول م

 هیکلبه بود که  هید به طرفش رفتم انگار افتا ییروشنا هیچشمم به  میرفت یم میکه داشت یجور نیسکوت کرد .هم

جز  یگذاشتم وگفتم شبه و چاره ا نیرو زم تایکرد. ارم یاز کلبه نشسته بود و داشت چوب خورد م رونیب رمردیپ

 میبرا ماه عسل اومد بود میزن و شوهر میگ یم میدار یچه نسبت دیپس بهتره اگه پرس میندار میجا بمون نیا نکهیا

  میجنگل گم شد یشمال و تو

 ؟ نایارم باشه
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 .میبه عالمت مثبت تکون داد ودوباره بغلش کردم وبه طرف کلبه رفت سرش

واون با تعجب جوابمونو داد و گفت  می.سالم کرد ششیپ میما تو اون موقع شب تعجب کرده بود  رفت دنیاز د رمردیپ

موضوعم رو  یکردم . وفت فیکه موضوع رو البته با سانسور براش تعر دیکن یکار م یچ نجایموقع شب ا نیشما ا

سرم رو به نشانه مثبت تکان  ؟یگفت دخترم درد دار دیدپاهامو  یخوش  ما رو به خونه ش راه داد . وقت یبارو دیفهم

از  یکیخورد   یکه بهش م رمردمیالزم خواست .پ زیچند چ رمردیدرد و تو چشمام خوند از پ یوقت نیدادم . رام

 ییبهمون جا رمردیپام بهتر شد پ یخواست رو آورد. بعد که کم نیکه رام یلیجنگل باشه برام وسا یمحافظ ها

 دهیساعت خواب هیحدود  دیاون طرف تر از من خواب یبعدش اومد و کم نمی. من رفتم  رام میبخواب میبر انشون داد ت

.با نهیب ینبود چون االن داره خواب هفت پادشاه رو م نیا که ازرامبلند شدم. صد هیمثل گر ییصدا هیبودم که با 

اشکاشو   دیتامنو د رونیاز اونه. رفتم ب هیگر ینشسته  فکرکنم صدا رونیب رمردیپ دمیاز جام بلند شدم د یبدبخت

 پاک کرد 

  ی:دختر چرا نخواب رمردیپ

 ادیصدا م دمید دمیکم خواب هی-

 ؟؟یصدا چ-

 .هیمثه ، مثه گر یزیچ هی دونمینم -

 

 یمرده و غرور داره. دوست نداره کس یشده باشه ول رمیاگه پ یکنه حت یم هیداره گر دمیکه فهم دیفهم انگار

 نداره که یبیکنه اصال ع یم هیکه اروم بشه گر نیوقتا برا ا ینداره ادم بعض یبیگفتم: ع عیسر نهیاشکاشو بب

شب. مگه آدم چقدر میتونه غم و غصه رو تحمل کنه؟  یها هیگر کنه؟ خسته شدم از هیاخه دخترم ادم چقد گر-

 طاقت ندارم.  گهیاصال د

تو خونه ام راهش دادم  هیگفت عجب دختر یم دمیپرس یبه من چه اگه م یگل کرده بود ول یبدجور میفضول حس

 مونه. یمن اگه نپرسم تا اخر عمر تو دلم م یکنه ول یم میفضول

 ذهنتو مشغول کرده یگفت: چ رمردیپ که
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 ؟ دیکن یم هیبگم چرا گر شهیکنجکاوم م زهیچ یعنیفضولم نه  کمیمن   دیببخش

 براش سخته بگه دیبگم . چندتا قطره اشک مهمون صورتش شد دلم براش سوخت. شا یچه جور اخه

 .دیدوست ندارم ناراحت بش دی:اگه سختتونه نگ گفتم

 حرف نزدم. یه با کسوقت یلیبرات .خ گمیم ی:اگه حوصله دار گفت

 کردن. فیشروع کرد به تعر دیمشتاقمو د یچهره  یوقت

روز زنش  هیکنه  یازدواج م یسالگ18کردن دختر تو سن  یم یدختر داشته تو تهران زندگ هی ایگفت از داره دن یم

همون موقع  دیگفت با یم یزیشمال .من اخالق زنم دستم بود. اگه چ میکفش که بر هیودخترش پاشونو کرده بود تو 

 ونیبار کام هیشد وبا  یدونم چ یکرد که نم یم یدگشمال .دامادم داشت رانن میبر میگرفت میپس تمص شدیانجام م

دخترم حامله بوده وشوهرش االن فلج شده و من که  میدیودخترم وزنم همنوجا مردن که بعدها فهم میبرخورد کرد

شمال  امیگرفتم از اون شهر ب میباشم تصم ایدن نیست نداشتم تو ادو گهیبه هوش اومدم د یدوماه تو کما بودم وقت

 که.... یم رو با جنگل ها رفع کنم شهرییوتنها

 داشته. یسخت یزندگ چه

 هیگر یجور نیهم ارهیرفت تا برام اب ب دیحالمو د رمردیپ یبودم وقت یاحساس یکردم از بچگ یم هیگر یجور نیهم

 اومد بهم آب داد ورفت.  رمردیبغلم نشسته  پ نیرام دمیمامانو بابام افتادم که د ادیکردم.  یم

  ؟یکن یم هی:چرا گرنیرام

 کردم اونم ناراحت شد  فیبراش تعر زویچ هم

 بد.نمیشه که سرنوشت رو عوض کرد. یکیخوب . یکی هیجور هی یناراحت نباش قسمت هرکس تایارم -

 هیو داشتم گر نیاما رفتم تو بغل ارم  یدونم ک یکردم نم یم هیبابام تنگ شده. گردلم برا مامان و یدونم ول ی:ممن

 انداختم . ریکردم از خجالت صورتمو ز یم

 .یشیتر م یخواستن یکن یم هیگر یوقت ی؟راست یکش ینداره خجالت چرا م یبیع- 

 یدادن بهمه ول یقصدش دلدار دونستمیم
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 . رفتم تو رختخواب که تا سه نشمردم خوابم برد. شدمیتونستم اونجا بمونم وگرنه از خجالت آب م ینم گهید

.  صبح  زیخورن  چه سحر خ یدارن  صبحونه م دمیشدم. رفتم د داریب رمردهیو پ نیرام یصبح شده بود که با صدا  

 رمردی. از پمیگفت بلند شو بر نیورامصبحونه هم خوردم  هیبه دوتاشون گفتم و رفتم دست وصورتمو شستم  یریبخ

 م.یورفت  میداشته باشه. ازش تشکر کرد دیام یخواستم به زندگ

 ؟یراه بر یتونیگفت:م نیارسالن که رام ی الیسمت و میرفتیبا هم از کلبه م میداشت

 راه برم  تونمیزدم و گفتم: آره بهتره پام . م یلبخند

  کردیمتر از من جلو تر حرکت م 2دفعه قدماشو تند تر کرد و حدود  هی

  یکور خوند نیآقا رام ریهه نخ یسر به سرم بزار یخوای؟میکن وونهیمنو د یخوایبود . حاال دارم برات . م یروان واقعا

 ؟یبلد رویهمون فاصله داد زدم: حاال مس با

 مجبور شدم اونجا بمونم وگرنه راه رو که بلدم  یراه بر ینستتویبود تو هم نم کیتار شبمیمعلومه که بلدم . د_

وقت نکردم برم توش. صفحش خرد شده بود  شبیدر آوردم . د بمیج یخورد شدمو از تو لی.چه بد اخالق. موبا شیا

 شانس. یبخشک یباهاش کار کرد . تاچش خراب شده بود. ا شدیو اصال نم

 .آثار ضربه بود دیگه. کنهیراه احساس کردم سرم درد م ونیم

 برگشت و نگام کرد  رمیحس کرد راه نم نیو دست زدم بهش . دردم گرفت . رام ستادمیلحظه سر جام وا هی

 ؟ی:خوبنیرام

 . سرم کبود شده؟ نمی:ببمن

 داره؟ ی: آره. اشکالنیرام

  ی:پس چرا نگفتمن

 .شهیبود مسرش بخوره تو چوب خب مسلما ک یکی. بعدشم اگه یدی:خب تو نپرسنیرام
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 خنده  ریزد ز هوی میو رفت میراه افتاد ییدو تا بعدش

 :چته من

 . یدیچوب رو ند یکه چطور کنمی:دارم فکر منیرام

 دتتیچوبه ند احتماال

  نیخورد خوردم زم زی. پام ل دمیچون من چوبو د یفکر کن سی:الزم نمن

 سرشو تکون داد و به راهش ادامه داد. نیرام

بهش و پا به پا  دمی. قدماشو آروم کرد . رس دیخندیبهم م یدوباره کفر منو درآورد ه الیبه و میدیرسیم میداشت گهید

 .میداشتیهم قدم بر م ی

 نجا؟یا یایم ادیکردم بهش و گفتم:ز رو

 :چطور مگه؟گفت

  ی:آخه راه رو مثه کف دست بلدمن

  دیخند دوباره

 .ی. رو آب بخندیریبم یا

 هیخنده دار زی:چمن

 ؟یستی:خب تو راه خونتو بلد ننیرام

 هیرفت تو هم و گفتم:منظورت چ اخمام

 بلد نباشم یخودمه توقع دار یالی:خب وگفت

 .نهیخونه مال ا نیا یکه بهم نگفت یریبود. آریانا بم میگر دم

 ه؟ی:چنیرام
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  یچی:همن

 سبقت گرفته بود و میومد. یچطور نجایبگو از تهران تا ا پس

 . کردنیدر زد و آریانا در رو باز کرد همشون با دهن باز ما رو نگاه م نیدم در .رام میدیرس

 شده ها؟ یصورتت چ ؟یگفتیم دی. نبا یکجا رفته بود تایتو بغلم : آرم دیجلو که آریانا پر میقدم رفت هی

 شدم. ینطوریا نی. خوردم زم ینکن آر هی:گرمن

. غذا  یکجا رفت شبیپسرم د نیو گفت :رام کردیم هیگر نیتو بغل رام دیپر نیبودم که مامان رام انایتو بغل آر هنوز

 مامان  ی. چقدر الغر شدیخورد

 . ایخدا ی. وا یالغر شد گهیشب شام نخورده م هیخنده . بچش  رینداشتم که بزنم ز یا چاره

 اومد تو بغلم  نیاز بغلم جدا شد و مامان رام انایآر

 . صورتت کبود شده  یشد ینطوریدخترم تو چرا ا تایآرم

 . خوبم. ستین یزی:چمن

گفتن برو  نیجونشون. مادر ارسالن و مادر رام نیکردن و رفتن البته به خاطر رام هیگر ریدل س هیهمشون  خالصه

 استراحت کن منم رفتم 

 داد زد  انایچند قدم بر نداشته بودم که آر هنوز

 یریراه م ینطوریشده چرا ا یچ پات

 .نیفتم که خوردم زم. گ انایآر یوااا

 نگفتم و رفتم تو اتاق . یزیچ بعدشم

که  یاز جلوم رد شد. وقت لمیکنار پنجره نشسته بود مثه ف نیتخت . اون لحظه که رام یدرد ها . نشستم رو الیخیب

 اتاق منه. نیدم گوشم گفت ا

 .دمیمنظورشو فهم حاال
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 دشمنم. یخودم پاشدم اومدم خونه  یخودم ناراحت بودم که چرا با پا از

پر غذا توش بود گذاشتش  ینیس هیاتاقم  یبه دست اومد تو ینیس نیگذشت.ظهر شده بود . مادر رام یساعت چند

 تخت یتختم و خودشم نشست لبه  یرو

 دستون درد نکنه نیدی:چرا زحمت کشگفتم

 نه؟ ی. درد که نداریری. بخور جون بگیچه زحمت-

 حالم خوبه. یلیخدا رو شکر خ یول درد دارم کمی:من

 زمیعز ی.آخه کجا رفته بودرمیبم یاله -

 سنگ بزرگ . هیخورده خوردم به  چیگفتم رفتم قدم بزنم پام پ نیبگم. واسه هم بهش

 که گذشت از جاش بلند شد  کمی

 یشیاومد دنبالت . ایشاال خوب م نینگرانت بود واسه هم یلیخ نممی:رامگفت

 یمرس-

 برم . تو هم غذاتو بخور گهیمن د-

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

لجبازه و  کمیفقط  ستیبد ن کنمیاونقدر که من فکر م نیرام دمیخوب بود و منم فهم یلیخ میکه شمال بود ییروزا

 کنه ... تیدوست داره منو اذ

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

سر  امیپاشم ب دیباورم بشه باچطور  التیهفته تعط کیصبر بده بعد از  چارهیبد بخت ب یبه من فلک زده  ایخدا یوا

گرفتم سر ساعت برم سر ساعتم  میکرد لباسمو عوض کردمو رفتم بیمارستان. تصم شدیچه م گهیخب د یکار باز؟ ول

. لباس فرم رو  مارستانی. هرجور بود خودمو رسوندم ببهم ردادنیسوژه نداشته باشه واسه گ نیرام نیا گهیتا د امیب

 .  نیاتاق رام یو رفتم تو دمیپوش
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 : سالم من

 : سالم خانم مجد نیرام

 ن... ضی: امروز مرمن

 هست  وی یس ی: تو سنیرام

 :پس من برم من

 1. تا ساعت  وی یس ینزدمو رفتم تو س ی. حرف هیزیبرو . ادبم خوب چ یعنیدستشو به سمت در دراز کرد  نیرام
 دمیباز هست . خوشحال شدم رفتم تو اتاق د نیر اتاق رامد دمیاونجا موندم. خواستم برم سمت اتاق پرستار ها که د

 پس حتما رفته.  ستیکه ن فشمیو ک دهیفرمشو در آورده و لباس خودشو پوش

 کجا هستن؟ ی. به خانمه گفتم:دکتر رمضان رشیسمت پذ رفتم

 : رفتنشونگفت

 مارستان؟یب انینم گهید -

 .چطور مگه .انیب کنمیرفتن فکر نم گهید ینمیدونم . ول-

ساعت زود تر برسم خونه . خودمو ناراحت گرفتمو گفتم:  2 یساعت ال 1 شهیاز گلم شکفت . حاال قشنگ م گل

برم به خواهرم  تونمیهستش و االن سرمش تمام شد . گفتم اگه م یکیدکترم که فقط  یآقا یمارای. ب ضهیخواهرم مر

 برسم.

 واسه من دردسر داره -

  شهیدادم خودم رو و گفتم : اگه نرم خونه خواهرم حالش بد م دوباره ناراحت نشون -

 ستین یباشه مشکل-

  نیدکتر اومدن خودتون جوابشونو بد یاگه آقا یول
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  انینم -

 من در کل گفتم  -

 . پس من رفتم . خدافظ  یباشه . مرس-

 خدافظ-

که  نیماش هیبودم که  مارستانیب یمحوطه  یو از بیمارستان خارج شدم. تو دمیخودمو پوش یو شنگول مانتو شاد

عجله .  نیآورد و گفت: خانم خوشگله . کجا با ا رونیب نشیسرشو از ماش رونیبره ب مارستانیمیخواست از ب

 . رسونمتیم

  شیوزغ یسمتش زل زدم تو چشما برگشتم

 :برو دنبال ننت 

داشت دنبال من  نطوریاون هم یندادم ول یو جوابمو داد . بهش جواب رونینحسشو انداخت ب یاون صدا دوباره

 پسره. نیماش ریتا یکنم . بعدم زد تو تیتا حال نیی: گمشو پا دمیشن ییآشنا یصدا ی هویمیومد.

  یشیوص لیوک ؟یکارشی. چ نییاومد پا پسره

 .  شدن قهی. پسره هم با سرعت خودشو جمع کرد و دست به  نشیپسره رو گرفت و هلش داد تو ماش ی قهی نیرام

 . کشتنیهمو م داشتن

 . نی. ولش کن . راااام نیزدم: رام داد

و از  کردنیحراست رو آوردم هنوز داشتن دعوا م ینکرد . نتونستم تحمل کنم . رفتم سمت حراست و بچه ها توجه

 یزیچ هی یحراست اونا رو از هم جدا کردن هر کس یبود . بچه ها ومدهیبر ن یکار مارستانیب یدست نگهبان ها

زخم  هیبخاطر من دعوا کرد. سرمو گرفتم باال .  نی. دکتر ولش کن و ... باورم نمیشد رامدهی: دکتر از شما بعگفتیم

 مارستانیب یداروخانه  یبود . خواستم برم اما دلم نیومد ترکش کنم . زود تر از اون رفتم تو شیشونیپ یرو کیکوچ

.  ریاتاقش منم پشت سرش رفتم البته با تاخ یاومد و رفت تو دمیموندم که د نیو پنبه به دست منتظر رام نیو بتاد

در بزنم  نکهی. بدون ا ادیکه داره خون م دی. دستشو برد سمت صورتش و فهم شدیم دهیباز بود و داخل د مهین رد

 نگفت یزیچ یرفتم داخل . نگاهم کرد ول
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 بشه  ینجوریا خواستمینم دی:ببخشمن

 ؟یرفتیم ی:االن کجا داشتنیرام

 .دارهیاخالقش بر نم نینگاش کن . در حال مرگم دست از ا ایخدا

 جا چی: همن

 خونه؟ یرفتیم ی:داشتنیرام

 : نه من

. خواستم برم جلو کنهیداره نگام م دمیپنبه و سرمو گرفتم باال د یرو ختمیکه دستم بود رو ر ینینگفت . بتاد یزیچ

 تسین یازیگفت:ن یقدم برنداشته بودم که عصب کیهنوز 

 ...هی: زخم شده بزار حداقل من

  خوامیو گفت : گفتم نم زشیم یرو زد

 لحظه ست  یشکسته بود اما دلم نیومد برم . منم صدامو بردم باال و گفتم:فقط  غرورمو

 

 زخمش که گفت: بده خودم  کی.خواستم پنبه رو ببرم نزدستادمینزد . رفتم کنارش ا یحرف گهید

 ینیبیخودت که نم-

بود که صورتش زخم شده . کارم که تمام  دهینفهم ی. حت یقو یلیبود . خ یزخمش . قو یرو بردم جلو   زدم رو پنبه

خارج بشم  مارستانیخونه. خواستم از درب ب رفتمیم دیتمام شده بود و با فتممیش گهیشد از اتاقش خارج شدم . د

 که صدام زد: خانم مجد 

 سمتش برگشتم

  دمیشنیخودم صداشو مکه فقط  یجلو بطور اومد

 بذار برسونمت-
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  رمیممنون خودم م یلی: نه خمن

 منتظرتم نیبرگشت و گفت : تو ماش هویبزنه از کنارم گذشت بعد  یحرف نکهیا بدون

 بهش.  دمیدنبال کردمو رس رشویمنم مس نیبه ماش دیزود تر رس اون

 که رسوندم دم در خونه  ینزد تا وقت ی. حرف میشد نیماش سوار

 . ی. تو زحمت افتاد ی: مرسمن

  دیاشاره کردم به رخمشو گفتم:ببخش بعدم

 خونه یزود بر دیباشه نبا ادتی ی. ول کنمی: خواهش منیرام

 . خدافظی:باشه . بازم مرسمن

 :خدافظ نیرام

 هیگچه طرز رانند نیبهم خاک داد . آخه ا میداد و رفت . کل راژیخوشگلش از بغلم و نیبه سرعت باد با ماش بعدم

 جناب . 

 باال . یرو انداختم و رفتم طبقه  دیسمت خونه . کل رفتم

زد . رفتم در رو باز کردم . آریانا  یکیبودم و هاج و واج دنبال غذا بودم که زنگ خونه رو  دهیساعت نشده بود رس مین

 بود.

 یبه سالم خانم دستو پا چلفت -

  شیدوما فرما یکردمو گفتم:اوال خودت یاخم 

 ادب  یزد دور کمرشو گفت واه واه چه ب دستشو

  یدار کاری:چمن

 بخور نییپا ایب یدرست کن ی: غذا که خدا رو شکر وقت نکردیآر
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  نیتو دردسر افتاد ی:نه به اندازه کافمن

 تو دستمو گفت :منتظرتم  زد

منتظرم منتظرم. چه  گنیم یباهاشون . اونام ه کنمیمخالفت م ی. ه زننیبا من حرف م ینطوریامروز چرا همه ا ایخدا

 کرد  شدیم

. آریانا در رو باز گذاشته بود. نییموهامو بستمو رفتم پا دمیشلوار سبز پوش هیبلند سبز رنگ با  نیبلوز آست هی رفتم

 رفتم داخل .

 :سالم من

 :به به سالم آریانا خانم . زخمت چطوره ؟ارسالن

 ی:خوبم مرسمن

 خمت چطوره . میگم ز ی: نگفتم که خودت چطورارسالن

 . دیصبح حالمو نپرس نیرام نیا یباهاش حرف بزنن. ول ینجوریا دی. واال بارسونهی: اونم خوبه سالم ممن

 تایبخور آرم ای:بانایآر

خودم. انقدر  یتمام شدمو ظرفا رو شستمو اومدم باال ،خونه  نکهیباهاشون شروع کردم خوردن تا بعد از ا رفتم

 دمیگرفتم خواب الینصف شبه . بخ 1ساعت  دمیبلند شدم د یوقت دمیاتاق گرفتم خواب یخسته بودم که رفتم تو

 یشدم. بازم کارا داریآالرم ب یکه با صدا یقتتا و دمی. دوباره گرفتم خواب زدیزنگ بود زنگ م یکه رو لمیموبا

که  نیتو اتاق رام رفتمیمعمول م . داشتم طبق مارستانی.صبحانه خوردم و رفتم بای. برو . بای. بمارستانیبرو ب یتکرار

 یهعذر خوا هیادبه . در نمیاد  ی. چقدرم بدهیبرام نا آشنا بود حتما پرستار جد افشیپرستار برخورد کردم . ق هیبا 

 در زد  یکیکه  زدمیها حرف م ماریاز ب یکی یو داشتم راجع به پرونده  نیاتاق رام ی. رفتم تو الیخیبکنه ازم. ب

 نیی: بفرمانیرام

 .  کنهیم کاریچ نجایادبه هستش که . ا یب یریهمون اکپ نیا ا

 ناز گفت : سالم دکتر  با
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 یسالم خانم قاسم -

 بخش نیا دی. پرستار جد یرو کرد به من و گفت: خانم مجد . خانم قاسم بعدش

منو  نیرام یعنی. دروغم نگم ناراحت شدم . یهست یمن اصال نگفتم با ک یحرف از جانب من بود ول هیمنتظر  نیرام

 چرا آوردتش. گهید نویآورده بود . من بس بودم ا نویقبول نداشت و ا

و  کنهینگاه م نیبه رام ینطوریا یبزنمش . واسه چ رمیدوست داره بگ یلیزد. انگار خ نیلبخند ژکوند به رام هی

ازش  یحساب یگوشمال هینگفتم . اگه تکرار بشه  یروان یدختره  نیبه ا یزیمن چ یامروزم گذشت ول زنه؟یلبخند م

 کمیعصر بود .  گهیبرسونتم .....  د ومدین نیرام یرسوندمو رفتم خونه . حت انیبه پا فتمویبود ش ی. هر جور رمیگیم

 یاول رفتم تو رونیاز خونه زدم ب 7. ساعت دمیخریباند م دیکرده بود با یزیواسه خونه داشتم و زخمم خونر دیخر

 یلیساعت مردونه. خ هیمشت خرت و پرت بخرم که چشمم افتاد به  یبعدشم رفتم  دمیخر یخوراک یفروشگاه و کل

 گهی. آره دندمیواسه شوهر بدبخت آ شاالی.ا یواسه ک دونمیاما نم دمشینخرمش . خر ومدیخوشم اومد ازش. دلم ن

کردم و  دیخر یکنه.بعد از اون کل یسقف زندگ هی ریز یبا من روان خوادیکه هست بدبخته چون م یبدبخته .هر ک

 یمن ب یو از سر تا پامو برانداز کرد ول دی. منو د بهاد یب دهیپرستار جد نی. هم نجاسیا یک نیرفتم دارو خانه . واو بب

.  دمیباند . رفتم خواب الیخیبود و ب 10 بایو اومدم خونه. ساعت تقر دمیکردم بهش. رفتم دو تا بسته باند خر یمحل

. چشمام پر از خواب بود و  ییشدم و رفتم سمت دستشو داریب یسر ساعت کار شهیصبح طبق معمول مثل هم

 ییخونه . رفتم سمت روشو دمیبلوزم نگاه کردم د یرو ختیر یزیچ هی هویرو نداشتم  نهیکردن تو آ اهحوصله نگ

. مقنعه کردم سرمو دمیچیسرمو پ یند زخم روو با با رونیب دمیو صورتمو با آب شستم بعدش پر سادمیوا نهیجلو آ

. کردیساعت نگاهم م 1 دیدیمنو م یو رفتم بیمارستان . هر ک رونیمانتو و شلوار از خونه زدم ب دنیبعد از پوش

 بود  یادب قاسم یب یدختره  نیشونم احساس کردم برگشتم هم یرو یکه دست رفتمیداشتم م

 صورتت؟ شدهیچ یوااا

. جوابشو ندادم و رد شدم و  کردیم یفتگیاحساس خود ش یلیشدم . خ مونیبهش بگم اما پش یزیچ هی خواستم

 اونجاس نمیرام دمیدفعه رفتم تو بخش که د نیرفتم . ا

 : سالم دکترمن

 نگاهم کرد : سالم . زخمت باز شده؟ یبا نگران نیرام
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 : متأسفانهمن

 اومد داخل  یبگه که قاسم یزیخواست چ نیرام

 ؟ نیدکتر خوب یم آقا: سالیقاسم

بود  ی.به هر بهونه ادادیجوابشو م ییبا خوش رو نمیرام کردیاون ناز م نیذره ب ریهر دو شونو گذاشتم ز حرکات

غیراز من رو بده  یدختر چیبه ه نیناراحت شدم . خب دروغم نگم دوست ندارم رام یلیخودمو ازشون جدا کردم . خ

از  یکی یدخترا افتاد. رفتم تو نیدام ا یوسوسه شد و تو نیرام دیو اصال دوست ندارم باهاشون حرف بزنه. خب شا

 شد .  دایدوباره سر و کلش پ یکه قاسم کردمیاتاقها داشتم سرمشو چک م

 ؟ یکنیگوشم گفت: چرا ازش فرار م یو تو سادیپشتم وا اومد

 ؟ ی.: از کمن

  ی:از دکتر رمضانیقاسم

 گفت:خوشگله نه؟ یکه قاسم میاونجا بود یساعت ربع

 ؟ی: کمن

 میگم ویک یدونیاوووو نگو نم -

 دونمی: خب نممن

گوشش و داد  یاراده زدم تو ی. ب 100000 یچشمک زد بهم. آمپرم رفته بود رو هیرو میگم . بعدش  یدکتر رمضان-

  یحرفو زد نیا یواسه چ ایح یب یزدم: دختره 

جرات  یاومدن سمت اتاق ول ایلیما خ ی. از صدا دمیچک بزنه تو گوشم که دستشو گرفتمو موهاشو کش هی خواست

دستت . کنترل  یتو ومدی. انقدر مقنعش عقب بود که موهاش راحت م دمیکشیجلو . داشتم موهاشو م انینداشتن ب

زده بود باند رو با  وونهیحس کردم . د ودموجتو  یدرد هی هویدستش از دستم  خارج شد و دستش از دستم رها شد 

. مزه  زدمیپاره کرده بود و بهش ضربه زده بود اما من هنوز تقال کردم و داشتم کتکش م لشیبه ب هیشب یناخونا نیا

 صدا مانعش شد. هی. اومد منو بزنه که  ادیداره از زخمم خون م دمیخون رو احساس کردم و فهم ی
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  هیکارا چ نی. ا یخانم مجد . خانم قاسم -

صورتم و بعدش رفتم  یرو ختمیو آب ر مارستانیب ییدستشو یتو دمیپر هیبعد از چند ثان میمظلوم شد دوتامون

 شد . امروز من واسه اون.  یواسه من زخم نیرام روزیبیمارستان. هه د یباند گرفتم از داروخانه 

 خانم مجد ؟!-

 نگاهش کردم  برگشتم

 اتاق من  نیاریب فیچند لحظه تشر هی -

 رفت منم به دنبالش رفتم تو اتاقش . در رو بستم. اون

 ه؟یکارا چ نی:انیرام

 برم .  دیمن با یعنیبعدش نگاه کردم به باند که  دیبپرس یخانم قاسم نیاز ا دی:برمن

  ایاز دست بعض  ادیمن برم زخممو ببندم تا دوباره خون ن دیندار ی: االنم کارمن

 :بده من برات ببندمش نیرام

 یا گهید زیهر چ ایبد . با زور  ایدارم خوب  یچه حس دونستمیاصال نم یعنیدلم هم خوشحال شدم هم ناراحت . تو

 مقنعمو در بیارم ؟خدا خودت کمکم کن . دیبا قایکنار خودش . االن من دق یصندل یبود منو نشوند رو

 عقب  یکشیممقنعتو  کمیجواب نذاشتم و گفت: یب نیرام گهید

 از داخل ببرتش تو . نه نه نمیشه.  دیخدا نه نمیشه که با نه

جاش صورتمو کج کردم و اون دست  هی میشونیپ یرو دینگفت . باند رو برداشت و کش یچیه یمعذبم ول دیفهم

که  بود با کمک خودمو خودش زخممو بست بعدشم بهم اجازه داد یا یگرفت به صورتم و صافش کرد . با هر بدبخت

. خوشحال رفتم سمت خونه . خدا دادیرو م فتنر یبار بود که بهم اجازه  نی. اولیلیییییخوب بود خ یلیبرم خونه . خ

 رو شکر همه سر کار بودن.

 ما  یو ارسالن اومدن و دعوتشون کردم واسه ناهار خونه  یغذا درست کردن که بعدش آر نشستم
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بودم. حتما میخواد بگه خواهر زن زبونش  جی. کامال گ یچرا ارسالن مدام بهم میگفت زن برادر خودم دونمینم فقط

 زن برادر.  گهیم چرخهینم

 .نییتاشون رفتن پا دو

 اومد دم در  یشب شده بود که آر بایبود که تنها بودم. تقر یساعت چند

 ورا ؟ نیخانم از ا ی:سالم آرمن

  نییپا یایلحظه م هیگفت: یجد آریانا

  ی:واسه چمن

  یفهمیم ای:بیآر

  یداره چون مرده بودم از فضول کارمیچ نمیبب نییباهاش رفتم پا ینگران شده بودم ول کمی

مبل نشسته بود. امروز زود  یداخل.ارسالن نشسته بود رو میدر رو باز کرد و رفت یآر نییپا میدو تامون رفت هر

 اومده بود خونه . رفتم سمتش. بهش سالم کردم و باهاش دست دادم.

شکلک .ارسالن شکلک.  یآر یشکلک درآورد . ه یسر یآورد و بعد رو کرد به ارسالن و  ینیریو ش یرفت چا یآر

 شده  یزیشدم و گفتم چ یعصب گهید

 یرو دوست ندار ییکه تنها دونمیم یخواهر تایشروع کرد: آرم یآر شکلک درآورد و یبار به آر نیآخر یبرا ارسالن

 خب ؟!!

 دوسش دارم  میلی:اتفاقا خمن

 باشم و تنها نباشم؟! یکیدوست دارم با  شهیبدم میاد و هم ییبود میگفت از تنها ی:نه کیآر

 . مییمن عاشق تنها یگفتم . ول یزیچ هی:نه خب من اون موقع ها من

 مغز من نمیشد که  یمطلبو بکنه تو هی خواستیم یآر نیا یهر چ حاال

 بسه دیگه  یکفرش در اومد و داد زد :وااااا گهید ارسالن
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 به ارسالن. میو چشم دوخت میدو ساکت شد هر

  س؟ین یآدم اجتماع هی... اصال مگه انسان  دیبا ادیدر ب ییاز تنها دیبا یباالخره هر کس تایآرم نی:ببارسالن

 : خب منم هستم من

 که . منظورم ... نهیو گفت : نه نه منظورم ا شیشونیپ یمحکم زد تو ارسالن

 درسته؟ یرو ندار یتو بجز ما کس تای: آرمانایآر

 بغض گفتم :آره  با

 میگم . گهیجور د هی: خب من موضوع رو انایآر

 ؟یکنیم کاریچ ییاون وقت تو تنها میروز منو ارسالن نبود هیمثال  دیشا

 .دیستین ای دیکه اصال خونه هست دونمیو نم دیکه شما رفت فهممی. اصال نم یچی:همن

 .میمنو ارسالن مرد دیداد زد :اصال شا آریانا

 عشقم. زنمینگاه بهش کرد و آریانام گفت دارم مثال م هی ارسالن

 بودنا. لمیدو تام ف نیا

 ؟یکنیم کاریتو چ میدوباره ادامه داد : اگه منو ارسالن مرد بعد

 نگاه کرد. یارسالن به آر دوباره

 اقوام. یخونه  رمی:خب ممن

 بگو  یخدا نکنه ا هیحداقل  تای:دستت درد نکنه آرمارسالن

 تو   تایکه آریانا گفت: آرم دمیخندیداشتم م من

 سالته .  22_21 یبزرگ شد گهید

 ؟ی:خب که چمن
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 اصل مطلب  بزار برم سراغ یفهمیمیگم نم یتو اصال من هر چ تایآرم نی:ببیآر

 گمیم نوی:خوب منم هممن

 وقتشه که . وقتشه که ... گهید تایآرم نی: ببیآر

 .یازدواج کن دیوسط حرفشو گفت : با دیپر ارسالن

 بگم . ی. مونده بودم چ کردمیو واج داشتم نگاهشون م هاج

بغله دو سه تا کوچه  نیبود . اصال خونش هم دهیتو رو د یعروس یمن تو یپسر عمه  تایآرم نیادامه داد: بب ارسالن

 تای.  آرم نهیلحظه تو رو بب کیبه خاطر عشقش به تو میومد تا حداقل واسه  شهیخونه. تو باورت م نیاون طرف تر از ا

 ؟ یازدواج کن دیکه با ؟باالخرهیآخرش چ ؟باالخره یمجرد بمون یخوایم ی. از تو خوشش اومده . تا ک

 . دادینم فرصت حرف زدن اصال

داداش.  گمی. من انقدر دوسش دارم که بهش م هیپسر خوب میلی: پسرعمه م اسمش محمده اون معماره . خارسالن

 دوسش دارم. شتریب نمیاز رام ی. حت یحت

 . نیرام نیقلبم . رام یزده تو ریت هیانگار  نیگفت رام یوقت

 . شهیخودت کمکم کن . مثل هم ایخدا ؟یچ یعنی نیحسم به رام نیا ؟یچ یعنی نیا

 ؟ ادیبگم ب تا؟بهشیآرم شدی:چارسالن

 بودم .من: کجا جیگ هنوزم

 .گهید تی:خواستگارارسالن

.  دونمیواقعا نم یواسه  چ دونستمیکنم . اما نم هیحال اون لحظه واقعا دردناک بود . دوست داشتم االن گر وصف

 . دونمینم یچیه

 فکر کنم . دیاز دستشون راحت شم گفتم:با نکهیا واسه

 ؟ی:تا کارسالن
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 پس بهتره بگم تا فردا. دونستمیکه جوابم و م من

  گمی:فردا بهت ممن

 باال .  یبود خودمو رسوندم طبقه  یا یکردم با هر بدبخت یجام بلند شدم و ازشون خدافظ از

 نشستم .  حال یمبل رو یهنوز روشن بود خاموششون کردم و رفتم رو چراغا

دوسش دارم بهم بگو . اگرم ندارم بهم بگو بهم بگو تا انقدر  نوی. اگه رامدونمینم یچیخودت کمکم کن . من ه ایخدا

 افتاد بهش . به حرفاش . به صداش .  ادمیزجر نکشم . 

 یدم و روآور رونیب بمیج یاز تو لمویموبا دمیمبل دراز کش یشد. رو یهاش . چشمام ابر یدعوا هاش . لجباز به

آهنگاشم خاصن. با آهنگ زمزمه کردم و اشک  یبشر حت نیا ایکردم. خدا یدوستش داشت پل نیکه رام یآهنگ

 .  ختمیر

 سفر دلواپسم واسه تو....... یریهمسفر م یعشق من ب گهید شمیاز پ یبر یخوایم

تکرار  ی. روخوندیشدم . آهنگ هنوز داشت م داریکردم که باالخره خوابم برد . صبح از خواب ب هیچقدر گر دونمینم

برداشتم و آهنگ رو قطع کردم  لمویو بغض کردم موبا نیافتاد به رام ادمیبود. بازم همون آهنگ . همون حس. دوباره 

 و نگاه به ساعت انداختم . 

 مارستانیو برسم ب. تا اومدم حاضر شم  مارستانیبلند شم برم ب ییهست  حاال من با چه رو 10من ساعت  یخدا یوا

 اول در زدم بعد وارد شدم . نی. رفتم داخل اتاق رام 11. ساعت شد 

 خش داشت .  صداش

 ...رید خواستمیمن نم  دی:سالم . دکتر ، ببخشمن

 : اشکال نداره نیرام
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 چینه . ه ای دهیم ریگ نمیبب شینیبرم بزنم تو ب گهینداد . شیطونه م ریبهم گ یچش بود. واسه چ نیکردم . ا تعجب

. رسونمتیم سایکنم که گفت وا یبودم بعدش رفتم ازش خدافظ فتیش 2نکردم اونم باهام حرف نزد  تا ساعت  یکار

 ن؟یچرا انقدر مهربون شده ا

 . باالخره اومد و منو رسوند دم در خونه  داشتیآروم قدم بر م یلی. خ ادیمحوطه تا ب  یتو رفتم

 زحم... یلی:ممنون دکتر . خمن

 تا؟ی:آرمنیرام

 شهیم میلحظه جا خوردم . چه پسر خاله ا هی

 : بله . من

 صدام بزن . خواستیبه بعد همونطور که مادرم م نی:از انیرام

بود .  نییپا شهی. ش نییرفتم پا نینگفتم از ماش یچیشده . ه ینجوریا نیرام نیافتاده که ا یتو سرم مگه اتفاق خاک

 .نیبرگشتم سمتش :خدافظ رام

بود که بهم  یخدافظ آخر نیو ا کنهیم هیکلمه رو با احساس گفت که حس کردم داره گر نی:خدافظ . انقدر انیرام

 . گفتیم

 روش مسلط شدم  یاشکمو درآورد ول واقعا

 .زهینذاشتم بر و

 صدام زد.  انایکه آر نییسمت خونه داشتم از پله ها میرفتم پا رفتم

 تای:آرم یآر

 ه؟ی:سالم . چمن

 نییپا ای: شب ب انایآر

 ؟ یسرمو بخور شبیمثه د یخوایدوباره م هیگفتم :چ تیبهش و با عصبان دمیپر
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  ؟یفردا میگم خب فکراتو کرد کنمیفکر م یکالم گفت کی. خب یشیم ی:حاال چرا عصبانانایآر

 :نه هنوز من

 نداره فکراتو بکن بهم بگو . تیکه عصبان نی:خب ا یآر

 بزنم رفتم باال.  یحرف نکهیا بدون

 هی نایا نکهیچش بود. واسه ا دونمیکه نم نی. واسه حال خودم . واسه حال امروز رام کردمیم هیفقط گر یساعت دو

 بهش ندارم . میحس چیو ه شناسمشیبشم که اصال نم یکیبه اجبار زن  دیکه من با کننیرفتار م یجور

 خسته شدم . گهید

 .  دمیلقمه نون خوردم و خواب هی رفتم

که  نیی. داشتم میرفتم پا هیو بهش بگم که جوابم منف انایآر شیشدم . خواستم برم پ داریشده بود . از خواب ب شب

 زنگ اف اف به صدا در اومد.

. از  دیلحظه پاهام لرز هیدستشه.  ینیریجعبه ش هی شونیکیهستن که  یچهار پنج نفر دمیکه د هیک نمیبب رفتم

 هیبگم که جوابم منف امیمیگم االنم خواستم ب کنمیشدم . مگه من نگفتم فکر م یعصبان یلیخ انایدست ارسالن و آر

 جز .. یجوابم به هر کس

 بغض کردم .  دوباره

 اناسیآر دمیاومد با سرعت به در خونم در زد رفتم د یکیاز اون ور باز کرده در رو بعدم  انایباز شد آر در

 نییپا ای:محمد و خانوادش اومدن برو لباس درست بپوش بگفت

 .  نییبا شتاب رفت پا یبهش بگم ول یزیچ ی خواستم

 که .  نجاینمیشه بمونم ا یبرم . ول خواستمینم

. فوقش میگم نه نییسرم و رفتم پا یشالم انداختم رو هی دمیبلوز شلوار ساده پوش هیارسالن رو کردم .  یآبرو فکر

 وست ندارم .من تو رو د
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باهاشون  یدلمو خوند . رفتم داخل و با سرد ینگاهش کردم که تو یجور هیدر رو باز کرد.  انایبه در آر یتقه ا با

 کردم. یسالم و مثال احوال پرس

 پسره محمد . چقدرم زشته.. نیساله بودن با پدر و مادر پسره و ا 18تا دختر حدود  دو

گفتم: من قصد ازدواج  ییمنم با پررو هیغ اصل مطلب . بعدش گفتن نظر من چرفتن سرا نکهیگذشت تا ا یساعت چند

من  یگرفته و گفته که جواب من مثبته . ول میخودسرانه تصم نکهیمثل ا یندارم . خواستم جوابشو به ارسالن بگم ول

 گهیوقت د چیاصال قصد ازدواج رو ندارم نه االن نه ه

 ؟یمجرد بمون یخوایکه تا آخر عمر م یگیم یعنیگفت: مادرش

 که مجرد موندن مردن؟ یی: بله. مگه اونامن

 نایبه ا یبردن .اونا که رفتن رو کردم به ارسالن و گفتم: ارسالن واسه چ فیساعت جوابشونو گرفتن و تشر کیاز  بعد

ه جهنم. منم . هر دو تاشون ناراحت شدن . بانایبفهم هم تو هم آر نوی. من دوست ندارم ازدواج کنم . ا انیب یگفت

 .نییبعدشم رفتم پا دمیخواب 12راحت تا ساعت  الیخآف بودم و با  مارستانیباال . صبح ب یرفتم طبقه 

 نذاشتن. یخودم ول یبرم خونه  خوامیو گفتم م شبیکردم واسه د یعذر خواه ازشون

 .نمیبب نویرام خوامیبود صبح شد . خوشحال شدم چون م یا یهر بدبخت با

ماه گذشت و فقط کارم شده بود  کیازش خبر نداشت.  چکسمیدر زدم جواب نداد . ه یهر چ یدم در اتاقش ول رفتم

.انقدر حالم بده که هرروز آریانا  شدیم یسپر نیرام داریو هر روزم واسه د کردمیم هی. هر شب و هر روز گر هیگر

 اما... خوب بشه میتا روح رونیب برتمیچته هر روز م گهیو م نجایا ادیم

 دو سال به سنم اضافه شده .  کردمیکه من هر روز حس م گذشتیها انقدر به سرعت م روز

کس. نمیدونم  چیکس ازش خبر نداره ه چی. االن هنینه رام دونستمیم نوینه خودم ا یبودم ول نی. من عاشق رام آره

شکسته نشم. اما آخه فراموش  نیاز ا شتریفراموشش کنم تا ب نکهیا ای میبشه و بهم برس یفرج هیمنتظرش بمونم تا 

 نبود.  میشدن
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من توش دست ببرم  نکهی. بدون ا رفتی. سرنوشت خودش جلو م  بردمیاما ازش لذت نم دادمیادامه م میبه زندگ فقط

 تو قلبمه. شهیهم شیخال ی. خانم دکتر فرهمند اومده . جا  نیرام ی. به جا

 .رمیمی. دارم بدون تو م نیرام

 ... یلیهام . ختن یلیخ

 

 دیدلتنگش بشم؟. چرا با دیکه ازش متنفر بودم چرا با یدلم گرفته بود. بازم دلم هواشو کرده بود. آخه چرا ؟من یلیخ

واسه  دمیدست خودم م یکار ی،قطعا   رونیمواقع اگه نرم ب نیا یتو دونستمیحالم بد بود و م یلیعاشقش بشم؟؟خ

 آریانا  شیرفتم پ نیهم

  ؟؟؟یآر

 جونم؟ -

 ؟یدیم نتویماش چییسو یآر-

  یبر یخوایکجا م-

 امیم زنمیچرخ م ی ابونایخ نیتو هم رمی. م امیبده زود م-

 ایایزود ب-

 کنمیدرب و داغون نم نتوینترس بابا .ماش-

 واسه خودت میگم  رینخ -

  یباشه با-

 یحاال چرا اعصاب ندار-

 یبااااااااا-

 خدافظ -
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و رفتم سوارش شدم . حال خودمو  رونیزدم ب نوی. ماش نگیردم و رفتم تو پارکتو دستم جا به جا ک بچویسو

کردم  یبکنم فقط اونقدر رانندگ خوامیم کاریبرم و چ خوامیکجا م دونستمیکجام . نم دونستمی. اصال نم دمیفهمینم

 یکه توش رانندگ یرینگاه به مس هی. رونیکه از خونه زدم ب دادیرو نشون م یساعت 3به ساعت نگاه کردم  یکه وقت

تمام مدت نفهمیدم  یعنیجنوب تهرانم  قای. االن من دق کنمیم کاریچ نجایکردم . باورم نمیشد آخه من ا کردمیم

 رم؟یکجا دارم م

برداشتم  مویلذت ببرم گوش ریدلپذ یهوا نیبزنم و از ا ابونایخ یتو یچرخ یدادم  حیبرگردم اما ترج خواستم

که  یرو قفل کردم و به راه نیخارج شدم . در ماش نیبود رو برداشتم و از ماش بمیج یوکه طبق معمول ت ممیهنزفر

 یاز تو مویسرم  هنزفر یرو دمیکش شرتموییحرکت کردم داشت بارون میومد کاله سو رهیبه کجا م دونستمینم

 آوردم  رونیگوشم ب یهاشو از تو یاز گوش یکیکردم و  ادیز کمیگوشم صداشو  یدرآوردم و گذاشتمش تو بمیج

میگفت برو سمت راست برو سمت راست. رفتم سمت  یکی. ته دلم  گهید ابونیخ هیکج کردم و رفتم سر  راهمو

گرفتم پشت سرشون حرکت کنم تا حال و هوام  میدختر بود تصم هیکه با  دمیپسر رو د هیکجام  دونستمیراست. نم

 برام آشنا میومد .  یلیعوض شه. خ

 دهیتورو م یبو رهنشیکه پ ابونهیخ نیاالن تو ا یکی شد : یپل یبعد آهنگ

 دهیتو لباس پوش هیشب خندهیخودت بلند م مثل

 یریگ یرو نم چکسیتو دست ه یستیتو اون ن یول هتهیشب

 یریم یها نم بهیواسه غر یخند ینم ینجوریا یشکیه با

 یستیمهربون ن بهیغر هیبا  ینجوریو ا یعاشق من تو

 یستیصداش مثل صدات گرمه تورو خدا بگو تو اون ن چقدر

 رهیچقدر مثل تو راه م یصداش کنم که برگرده ول خوامیم

 رهیتا کجا م بهیغر نیکه با ا نمیبب زنمینم صداش

 کوهه غمه هیتوئه االن تو قلب من  هیپشت سر چقدر شب از
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 همه هیتون شب قهیچقدر سل دهیپوش یمثل تو آب اونم

 یمهربون باش بهیغر هیبا  یتون ینم یعاشق من تو

 یبگو محاله مثل اون باش یستیخدا بگو تو اون ن تورو

 یستیمهربون ن بهیغر هیبا  ینجوریو ا یعاشق من تو

 یستیصداش مثل صدات گرمه تورو خدا بگو تو اون ن چقدر

 رهیچقدر مثل تو راه م یصداش کنم که برگرده ول خوامیم

 ..........رهیتا کجا م بهیغر نیکه با ا نمیبب زنمینم صداش

و صداشو  ستادمیسر جام ا ختمیریبارون اشک م ریپر از اشک شد . هنوزم پشت سرشون بودم و داشتم ز چشمام

 مکرر صدا زدم :

 . نی. دوباره صداش زدم :رام دی. نشن نیرام

رو نداشت و اون  یشگیچشماش.چشماش آرامش  هم یشدم تو رهیبودم . خ ستادهیسمتم . هنوزم سر جام ا برگشت

 زدیکاش م کردیتنگ شده بود ... کاش االن میومد ، باهام دعوا م طنتاشیرو نداشت . دلم واسه ش شهیهم طنتیش

. کنترلمو از  کردیاون دختره فقط بهم نگاه م باو اونم  ختمیری. مثه ابر بهار اشک م زدیباهام حرف م یگوشم ول یتو

شد . نشست  کیکردم . بهم نزد هیو گر نیزم ی. نشستم رو نیزم یادم رودست دادم . زانوهام سست شد و افت

بهش بگم  شدی. کاش جرات حرف زدن باهاشو داشتم کاش م گفتمیو حسمو بهش م شدیروبروم . کاش دهنم باز م

و با  نیی. سرمو انداختم پا دیفهمیحرف بزنم...کاش ... کاش حالمو م تونستمیلباسهات. اما نم شنیم فیپاشو کث

 کردم... هیبلند گر یصدا

 تو چرا... تایارم -

 دلشکسته؟؟ هیاز  یخوا یم یبرو . برو تنهام  بزار. چ -

 کنن. یزشته مردم نگامون م یزن یچرا داد م-

 .ننی. بزار ببننی. عذابشو ببننیادم بدبخت که بهش پشت کردن رو بب هیبزار نگاه کنن. -
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 فهم.. یمن نم تایارم یگیم یدار یچ

 کنه؟؟یم یکنه اره؟ فرق یهم م ی.مگه براتو فرق اریگفتم: اسم منو ن تیعصبان اب

 خلوت... یجا هی میبر ایب یزن یچرا داد م-

 امینم -

 باشه؟ یکه دوست دار یرو جون هرک تو

 تونستم نرم. یدونست که من اونو دوست دارم نم یزدم خودش نم یپورخند هی

قشنگه. از  یلیگفت: خ  میشد ادهیپ نیدره. از ماش هی یساکت بود .باال یلیکه خ ییجا هی میورفت میشد نیماش سوار

 ده مگه نه ؟ یم یارامش خاص هی شهی. به من که همدیهمه جا رو د شهیجا م نیا

 به نشونه اره تکان دادم . سرمو

 دایجا رو پ نیکه ا رفتمیم یطور نیبودم. هم یعصب یلیروز با بابام دعوام شد.خ هیسالم بود  ستیداد :حدود ب ادامه

 . نجایا امیناراحتم م یلیخ یکردم. از اون روز به بعد شد پاتوق من. وقت

 سوال هی. گفتم:گهیرو به من م نایچرا ا  یخودم گفتم چه جالب ول با

 بپرسم

 یگیبه من م نارویا چرا

مکث کرد وگفت  هی گمیم یبار به کس نیاول یکه برا ییبرا ارامشمه جا ییجا همون طور که جا نیخوام ا یم-

 گه؟یم یداره چ نیشد بودم ا جیدوستت دارم باشه  از حرفاش گ

 حرفا به من چه؟ نیا

 که ... یتو همون اخه
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 یکشم ول یکرد هان؟ درسته عاشقشم ماه هاست دارم انتظارشو م یچه فکر نیشدم ا یم وانهیو د یعصبان داشتم

 زدمیزجه م   شدمیکه دلتنگش م ییبود آرومم کنه. روزا یکردم ک هیکه گر ییحرفو بهم بگه. روزا نینمیشه ا لیدل

 فراموششون کنم. یرو چطور

 .نمشیتونستم بب ینم گهیخواستم از اونجا برم.د 

 ییجا هی رمی. اصال اصال ممینیبینم گمیو د رمیم ی. اگه بگیفقط بگو دوسم ندار تایارم سایتورو خدا وا سای:وانیرام

. بگو .بگو تا برم . صداش خوامتیمن تو رو نم نیرام یبگ هی. کاف یدوستم ندار یبگ هی. فقط کاف شمیگم و گور م

 یکنه کاش االن م یم هی. داره گرمی. مرد من. زندگزهیمچند قطره اشک داره از چشماش  دمیبرگشتم د دیلرزیم

اخر خط بود  گهید نجای.ا ایبرم. دلمو زدم به در یچه جور یتونستم برم بغلش کنم وبگم منم تو رو دوست دارم ول

 گفتم

 یخوا یمرد سستو نم هیخوامت من  ینم یهان که دوست دارم اره دوست دارم ول یلعنت یبفهم یخوا یم یچ

 اومد کنارم نشست گفت   زدمیجور زجه م نیافتادم رو زدم و هم

 نکن هیفقط تو گر رمینکن باش من م هینکن تورو خدا گر هیگر

 خوامتیچرا نم یبفهم ینخواست ینشون داد تویبازم سست یدید

 نکن  هیبده فقط گر حیباش توض-

 یخواستم م یادرستو م مارستانیپرستمش اون رفته بود رفتم ب یدکتر برج زهرماررو دوست دارم م دمیفهم یوقت-

گفتمو  یم شویمش جلوت بد؟بگم پسرعموت که ه یتونستم از ارسالن بپرسم .بگم چ ینم میدون یگفتن نم

زدم  یوبا دستمام م ختیر یاشک م رجو نیکه تا االن ادامه داره. هم ییها هیمن موندمو گر یدوستش دارم؟ رفت

 کرد  یمحکم. فقط نگام م لیدل هیخواستم  یم لیمردونش. ازش دل یها نهیس یرو

 گهید بگو

خواهرت بفهمم  قیخواستم به ارسالن بگم که از طر یم یقبولم نکن دمیترس یم یعاشقتم ول دمی:من بعد شمال فهم

براتو خواستگار اومدو گفت و گفت تو  نکهیکه خواستم بگم ارسالن بحث ا نیهم یول  هیمن چ ینظرت درباره 

تونستم  ینم گهیشد بعد از اون د خوشبختبا اون  دیاون خوشبخت بشه شا یگفتم ولش کن تو دوست داشت یموافق

 بود نیهم نجایگرفتم اومد ا یکه هر جاش باتو خاطره داشتم بمونم انتقال یماستانیتو اون ب
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 یاره برام خواستگار اومد بود ول دامیجواب م هی؟مگه من الل بودم بهت  یاز خودم بپرس یایب یتونست یچرا؟ نم-

 هان،. یدیدادم چرا از خودم نپرس یوقت  به اون جواب مثبت نم چیمن ه

 بگم  یچ اخه

  ادیخواستگار م یهر دختر اد؟واسهیفقط واسه من خواستگار م مگه

. هم من. میدیعذاب کش یکاف ی. چون به اندازه  میتمومش کن ایعذابم نده . ب کنمی. فقط خواهش م تایباشه آرم -

 هم تو

 ؟یآخه .. آخه چطور اما

 یخودمو زدم به نفهم دونستیبهم زد م یچشمک هیگر ونیم

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

 قابل تصور  ریغ

 . نمیبب نویبه لحظه ها نداشتم فقط دلم میخواست زود تر رام یخوشحال بودم که توجه انقدر

 اما حاال چطور؟ کردمیم یبد رفتار نیجونم با رام یآر یعروس یبود که تو روزید نیچه زود گذشت انگار هم هه

 نبود  نمیبودم اگه اون نبود االن رام ونیبه آریانا مد موینشه من کل زندگ ریگاز گرفتم تا اشکم سراز لبمو

 تا مداوات کنم. ای؟بیندار یکنترل روح ؟یماریبا خودت .  ب یگیم یچ -

 بهش نگفتم  یزیچ نیواسه هم کنهیم یداره شوخ دونستمیم

 ؟یدیخوب بدو حاضر شو منم نگاه نکن . جذاب ند -

 ه ارسالن وارد شد.بهش بگم ک یزیچ هی خواستم

  میحاضر شو بر آریانا

 ؟یستیداد زد و گفت هنوز حاضر ن دهیتازه منو د انگار
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 منتظر جواب بمونه رفت. نکهیبدون ا بعدم

 رفت گ انیلبم جر یرو یازدواج کنم تا خودآگاه لبخند میباالخره تونستم با مرد زندگ نکهیبودم از ا خوشحال

بشو  دهیزن من بدبخت ترش ایالتماس که ب یریم یو ه یکنیپسر مردمو تورش م یوقت یبله چرا نباش ؟یخوشحال-

 . یچرا ناراحت باش

 شد  یآن اشکام جار هینمیدونم چرا  یمیگه ول یچ نمیمتوجه حرفش نشدم.راستش اصال گوش نکردم بب اصال

 با تعجب نگاهم کرد  انایآر

  کردم جان تو یناراحتت کنم .شوخ خواستمیبه جان تو نم-

  ستمیناراحت ن نیهق هق گفتم نه واسه ا با

 یپس چ-

موقع ازد..واجم  ی. چرا .. وق..وقت نمیمامان بابا مو بب گهید یایلیمثل خ دی.چرا من نباانای:آرنییانداختم پا سرمو

 مامان بابام برام سنگ تموم بزارن چراااااااااا گهید یایلیمثل خ دینبا دهیرس..

 هیکه خودمم گر یدادم در صورت شی. اشک منم درآورد . دلدار ختیریبود اشکاش مثل فواره م ادیهقش ز هق

که ارسالن دوباره اومد تو .اولش از حرکات ما تعجب کرد و  میختیریواسه حال خودمون اشک م می. داشت کردمیم

بدم اگه بگه  یرو چ شگرهیآرا نیا وابحاال من ج یبعدش زد تو سر خودش : وا ینشون نداد ول یعکس العمل چیه

 دو تا چرا انقدر ... نیا

 یدست یداره دست نیرام چارهیب دیرییگیچقدر آبغوره م یدوباره شروع کرد :وااااا ینگفت ول یزیخورد و چ حرفشو

 . منم که قبال به موقش بدبخت شده بودم و صد البته بدبخت هستم و بدبخت خوا.... کنهیخودشو بدبخت م

 گه ارسالن.:اه  بسه دییآر

جمع  لمونوی. ما هم وسا نشینگفت و رفت تو ماش یزیارسالن چ چارهی. ب دمیبه ارسالن کرد که منم ترس یاخم چنان

  نییپا میو رفت میکرد
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تو   میرو راه نداد یاومد دنبالم ارسالن و آر نی. بعدش رامیهم من هم آر میمحشر شده بود شگاهیآرا میرفت اول

 مال منه تا جون دارم مال خودمه . نیلکسوس خوشکله ا

 عکس و ... بعدش

 یگرفتیتر م کیتاالر نزد هیچرا حاال انقدر دور . نمیشد  نیکالفه شده بودم:رام گهید

 سیخوب ن نمیگرچه ا ییها نیبهتر قیگفت نه نمیشه شما ال یزد تو چشمام و با مهربون زل

 !!!!!؟!؟!؟!ن؟یرام

 . جان دلم دیخند-

 .  یچیه-

 صداش کردم . دوباره

 :جان نیرام

 یاون  آهنگ رو بزار میشه

 کدوم؟

  یدوستش دار یلیکه خ همون

 به چشم یا

 برد سمت ضبط و آهنگ رو گذاشت. دستشو

 سفر دلواپسم واسه تو  یریهمسفر م یعشق من ب گهید شمیاز پ یبر یخوایشروع کرد به خوندن:م آهنگ

 تایآرم-

 جانم -

  یوقت ترکم نکن چیبده ه قول
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 .  میکن یآخر عمرمون با هم سپر یها قهیدق نیو تا آخر میزنده و سالمت باش خوامیم

 زدم  یو چشمک دمیبوس دستشو

 حواسش به جاده نبود  دیکش یاز رانندگ دست

 کرد منم نگاهش کردم  نگاهم

 خوندیهنوز داشت م آهنگ

 کرد. کیجلو آورد و به صورتم نزد سرشو

 . دمیشنینفس هاشو م یصدا

 ................هویو ....  ونیکام هیبرخورد با  یصدا دفعهیجلو آورد تا گونمو ببوسه اما  صورتشو

 باز کردم  چشمامو

 نه  ایصداش کنم  دونستمینم

 .شدیم دیچرخیکه تو ذهنم م یاالتیممکن بود سرنوشتمون مثل خ کردمیصداش م اگه

 نگاش کنم  شترینکردم دلم میخواست ب صداش

 بودن  دهیپوش یدو شون آب هر

 بمیج یآوردم و با خشم گذاشتمش تو رونیگوشم ب یاز تو مویهنزفر

 نبود  فیواقعا قابل تعر قهیدق نیحالم تو ا وصف

 نه  دمیدوستم داشت شا نیرام دیکردن نداشتم . شا سکیر فرصت

  دیچرخیتو سرم م لمیمثل ف شیپ قهیچند دق االتیخ بازم

 دوستت دارم و من.. گهیدره . بهم م یباال میریم

 شدم  االتمیگرفت چشمامو بستم و غرق در خ میگر
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 . یعروس

 و .... خورهیبزرگ بهمون م نیماش هی هویکه   میرفتیبه سمت تاالر م نی. تو ماش نیو رام من

 کنم  کاریچ ایخدا یوا

 شهیکه هم ییکردم و چاقو شتریکرد سرعتمو ب کیفکر احمقانه ذهنمو تحر هینکردم و صداش نزدم عوضش  سکیر

 جلوشون سادمیوا هویو اون ... دختره جلو زدم  نیدر آوردم و از رام بمیج یرو از تو داشتمینگه م بمیج یتو

 رگ دستم گذاشتم  یچاقو رو رو ی غهیت کردیهاج و واج نگام م نیرام

 . هاج و واج.کردینگام م یبا نگران نیرام کردمیهق م هق

 ... نجایتو ا تای:آرمنیرام

 حرف نزن . به جان خودت حرف نزن -

 جلو  اومد

  سادیسر جاش وا زنمیوگرنه رگمو م ایجلو ن-

 کردمیم هیگر داشتم

 گفتم ویهمه چ یتمام حرفا رو بهش لو داد از عشقم بهش تا .. همه چ زبونم

 جلو  ادیب خواست

 اما قلبم مطمئن نبود . دمیدیچشماش عشق م تو

  نیجلو رام این

 میقدم فاصله داشت کیکه انتظارشم نداشتم درست  یاز حد شتریجلو ب اومد

 زدم  داد

  زنمیوگرنه رگمو م این جلو
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 ............دفهیجلو که  ادیقدم ب هی خواست

 با بهت چرخوندم سرمو

 شدنیبه زور باز م چشمام

 بود باال بردمش  یبا هر زحمت یدستم حس کردم . گردنم خشک بود ول یرو قیعم یسوزش

 سرم وصل بود  بهم

 خونم بهم وصل بود  سهیک هی

 چرخوندم  سرمو

 

 

 بود؟ نیرام نیا

 نبود فیکه انقدر ضع نیرام

 

 

 

 

 گذاشتم  سشیصورت خ یرو دستمو

 رو بهش دادن  ایمن انگار دن دنید با

 لبم  یسکوت انگشتشو گذاشت رو یبگم که به نشونه  یزیفکر کرده مردم . خواستم چ هه

  یباهام باش میآخر زندگ یها قهیوقت ترکم نکن . میخوام تا دق چیشدم و اون ادامه داد ه ساکت
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 به روش زدم .. یهم گذاشتم و لبخند یرو چشممو

 عشق رو فهموند  یبه من معن نیمسخره اما رام زیچ هیسادست  زیچ هیعشق  کردمیفکر م شهیهم

 داریناپا یعشق

 شد . شتریب میمن نسبت به اون و زندگ یرو بهم میگفت که عالقه  یزیچ شهیهم نیرام

 منو تو بره . ادی.  که  شهی:عشق ادعا سرش نمنکهیو ا یفراموش نشدن زیچ هیمیگفت عشق  شهیهم اون

 ادیهم که هست به دست م یزیو با هر چ هیفراموش نشدن یچون عشق واقع میعاشقانه عاشق هم هست نیرام  منو

عبور کردم  یسرنوشت شکست و من از جاده ا یشکننده  یجاده  نیپس ا میدیرسیبه هم م نیود منو رامقرار ب اگه

 بود  ریکه قلبم اونجا گ

 کشوند نیرام شیسرنوشت نبود که منو پ نیا

 هم که بود یا یقلبم بود که با هر پافشار نیا

 درست رو به من نشون داد ... راه

 niloofar.m:  سندهینو

سفر دلواپسم واسه تودلواپسم واسه تو عشق من برو تنها  یریهمسفر م یعشق من ب گهید شمیاز پ یبر یخوا یم

 آخرو یلحظه ها نیبرو اما بخندا

 …من تموم شه یها هیامشبم با گر هیخدا نزار  تورو

 از امشب آخه آرزوم شه دنتید قرار

 تو یپشت پا زهیکه اشک چشم من بر نزار

 تو ی! جااد؟یم یک

 شهیواسه هم یریآخره م یاه قهیدق
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 شهیهمون که عشق تو تموم زندگ منم

 نداره یکه دلخوش همون

 شهیتو تموم م بعد

 شهیمثل تو م یک

 بشه من عاشقم راحت برو عشق من یهرچ فتیمن ن ادی یریمن هرجا م بعد

 خوام تورو یو م رمیمینکن آخه طاقت ندارم و م هیگر

 برو عشق من راحت

 من تموم شه یها هیامشبم با گر هیخدا نزار  تورو

 از امشب آخه آرزوم شه دنتید قرار

 تو یپشت پا زهیکه اشک چشم من بر نزار

 تو یجا ادیم یک

 آخر( یها قهی)دق 

9.4.95 

 قابل تصور  ریغ

 . نمیبب نویبه لحظه ها نداشتم فقط دلم میخواست زود تر رام یخوشحال بودم که توجه انقدر

 اما حاال چطور؟ کردمیم یبد رفتار نیجونم با رام یآر یعروس یبود که تو روزید نیهمچه زود گذشت انگار  هه

 نبود  نمیبودم اگه اون نبود االن رام ونیبه آریانا مد موینشه من کل زندگ ریگاز گرفتم تا اشکم سراز لبمو

 تا مداوات کنم. ای؟بیندار یکنترل روح ؟یماریبا خودت .  ب یگیم یچ -

 بهش نگفتم  یزیچ نیواسه هم کنهیم یداره شوخ دونستمیم



 اخر یها قهیدق

 
88 

 

 ؟یدیخوب بدو حاضر شو منم نگاه نکن . جذاب ند -

 بهش بگم که ارسالن وارد شد. یزیچ هی خواستم

  میحاضر شو بر آریانا

 ؟یستیداد زد و گفت هنوز حاضر ن دهیتازه منو د انگار

 منتظر جواب بمونه رفت. نکهیبدون ا بعدم

 گرفت  انیلبم جر یرو یازدواج کنم تا خودآگاه لبخند میباالخره تونستم با مرد زندگ نکهیبودم از ا خوشحال

بشو  دهیزن من بدبخت ترش ایالتماس که ب یریم یو ه یکنیپسر مردمو تورش م یوقت یبله چرا نباش ؟یخوشحال-

 . یچرا ناراحت باش

 شد  یآن اشکام جار هینمیدونم چرا  یمیگه ول یچ نمیمتوجه حرفش نشدم.راستش اصال گوش نکردم بب اصال

 با تعجب نگاهم کرد  انایآر

 کردم جان تو  یناراحتت کنم .شوخ خواستمیبه جان تو نم-

  ستمیناراحت ن نیهق هق گفتم نه واسه ا با

 یپس چ-

موقع ازد..واجم  ی. چرا .. وق..وقت نمیمامان بابا مو بب گهید یایلیمثل خ دی.چرا من نباانای:آرنییانداختم پا سرمو

 مامان بابام برام سنگ تموم بزارن چراااااااااا گهید یایلیمثل خ دینبا دهیرس..

 هیکه خودمم گر یدادم در صورت شی. اشک منم درآورد . دلدار ختیریبود اشکاش مثل فواره م ادیهقش ز هق

اولش از حرکات ما تعجب کرد و که ارسالن دوباره اومد تو . میختیریواسه حال خودمون اشک م می. داشت کردمیم

بدم اگه بگه  یرو چ شگرهیآرا نیا وابحاال من ج یبعدش زد تو سر خودش : وا ینشون نداد ول یعکس العمل چیه

 دو تا چرا انقدر ... نیا

 یدست یداره دست نیرام چارهیب دیرییگیچقدر آبغوره م یدوباره شروع کرد :وااااا ینگفت ول یزیخورد و چ حرفشو

 . منم که قبال به موقش بدبخت شده بودم و صد البته بدبخت هستم و بدبخت خوا.... کنهیخودشو بدبخت م
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 :اه  بسه دیگه ارسالن.یآر

جمع  لمونوی. ما هم وسا نشینگفت و رفت تو ماش یزیارسالن چ چارهی. ب دمیبه ارسالن کرد که منم ترس یاخم چنان

  نییپا میو رفت میکرد

تو   میرو راه نداد یاومد دنبالم ارسالن و آر نی. بعدش رامیهم من هم آر میمحشر شده بود شگاهیآرا میرفت اول

 مال منه تا جون دارم مال خودمه . نیلکسوس خوشکله ا

 عکس و ... بعدش

 یگرفتیتر م کیتاالر نزد هیچرا حاال انقدر دور . نمیشد  نیکالفه شده بودم:رام گهید

 سیخوب ن نمیگرچه ا ییها نیبهتر قیگفت نه نمیشه شما ال ینزد تو چشمام و با مهربو زل

 !!!!!؟!؟!؟!ن؟یرام

 . جان دلم دیخند-

 .  یچیه-

 صداش کردم . دوباره

 :جان نیرام

 یاون  آهنگ رو بزار میشه

 کدوم؟

  یدوستش دار یلیکه خ همون

 به چشم یا

 برد سمت ضبط و آهنگ رو گذاشت. دستشو

 سفر دلواپسم واسه تو  یریهمسفر م یعشق من ب گهید شمیاز پ یبر یخوایشروع کرد به خوندن:م آهنگ
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 تایآرم-

 جانم -

  یوقت ترکم نکن چیبده ه قول

 .  میکن یآخر عمرمون با هم سپر یها قهیدق نیو تا آخر میزنده و سالمت باش خوامیم

 زدم  یو چشمک دمیبوس دستشو

 حواسش به جاده نبود  دیکش یاز رانندگ دست

 کرد منم نگاهش کردم  نگاهم

 خوندیهنوز داشت م آهنگ

 کرد. کیجلو آورد و به صورتم نزد سرشو

 . دمیشنینفس هاشو م یصدا

 ................هویو ....  ونیکام هیبرخورد با  یصدا دفعهیجلو آورد تا گونمو ببوسه اما  صورتشو

 باز کردم  چشمامو

 نه  ایصداش کنم  دونستمینم

 .شدیم دیچرخیکه تو ذهنم م یاالتیممکن بود سرنوشتمون مثل خ کردمیصداش م اگه

 نگاش کنم  شترینکردم دلم میخواست ب صداش

 بودن  دهیپوش یدو شون آب هر

 بمیج یآوردم و با خشم گذاشتمش تو رونیگوشم ب یاز تو مویهنزفر

 نبود  فیواقعا قابل تعر قهیدق نیحالم تو ا وصف

 نه  دمیدوستم داشت شا نیرام دیکردن نداشتم . شا سکیر فرصت
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  دیچرخیتو سرم م لمیمثل ف شیپ قهیچند دق االتیخ بازم

 دوستت دارم و من.. گهیدره . بهم م یباال میریم

 شدم  االتمیگرفت چشمامو بستم و غرق در خ میگر

 . یعروس

 و .... خورهیبزرگ بهمون م نیماش هی هویکه   میرفتیبه سمت تاالر م نی. تو ماش نیو رام من

 کنم  کاریچ ایخدا یوا

 شهیکه هم ییکردم و چاقو شتریکرد سرعتمو ب کیفکر احمقانه ذهنمو تحر هینکردم و صداش نزدم عوضش  سکیر

 جلوشون سادمیوا هویو اون ... دختره جلو زدم  نیدر آوردم و از رام بمیج یرو از تو داشتمینگه م بمیج یتو

 رگ دستم گذاشتم  یچاقو رو رو ی غهیت کردیهاج و واج نگام م نیرام

 . هاج و واج.کردینگام م یبا نگران نیرام کردمیهق م هق

 ... نجایتو ا تای:آرمنیرام

 حرف نزن . به جان خودت حرف نزن -

 جلو  اومد

  سادیسر جاش وا زنمیوگرنه رگمو م ایجلو ن-

 کردمیم هیگر داشتم

 گفتم ویهمه چ یتمام حرفا رو بهش لو داد از عشقم بهش تا .. همه چ زبونم

 جلو  ادیب خواست

 اما قلبم مطمئن نبود . دمیدیچشماش عشق م تو

  نیجلو رام این
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 میقدم فاصله داشت کیکه انتظارشم نداشتم درست  یاز حد شتریجلو ب اومد

 زدم  داد

  زنمیوگرنه رگمو م این جلو

 ............دفهیجلو که  ادیقدم ب هی خواست

 با بهت چرخوندم سرمو

 شدنیبه زور باز م چشمام

 بود باال بردمش  یبا هر زحمت یدستم حس کردم . گردنم خشک بود ول یرو قیعم یسوزش

 سرم وصل بود  بهم

 خونم بهم وصل بود  سهیک هی

 چرخوندم  سرمو

 

 

 بود؟ نیرام نیا

 نبود فیکه انقدر ضع نیرام

 

 

 

 

 گذاشتم  سشیصورت خ یرو دستمو
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 رو بهش دادن  ایمن انگار دن دنید با

 لبم  یسکوت انگشتشو گذاشت رو یبگم که به نشونه   یزیفکر کرده مردم . خواستم چ هه

  یباهام باش میآخر زندگ یها قهیوقت ترکم نکن . میخوام تا دق چیشدم و اون ادامه داد ه ساکت

 دم ..به روش ز یهم گذاشتم و لبخند یرو چشممو

 عشق رو فهموند  یبه من معن نیمسخره اما رام زیچ هیسادست  زیچ هیعشق  کردمیفکر م شهیهم

 داریناپا یعشق

 شد . شتریب میمن نسبت به اون و زندگ یرو بهم میگفت که عالقه  یزیچ شهیهم نیرام

 منو تو بره . ادی.  که  شهی:عشق ادعا سرش نمنکهیو ا یفراموش نشدن زیچ هیمیگفت عشق  شهیهم اون

 ادیهم که هست به دست م یزیو با هر چ هیفراموش نشدن یچون عشق واقع میعاشقانه عاشق هم هست نیرام  منو

عبور کردم  یسرنوشت شکست و من از جاده ا یشکننده  یجاده  نیپس ا میدیرسیبه هم م نیقرار بود منو رام اگه

 بود  ریکه قلبم اونجا گ

 کشوند نیرام شیسرنوشت نبود که منو پ نیا

 هم که بود یا یقلبم بود که با هر پافشار نیا

 درست رو به من نشون داد ... راه

 niloofar.m:  سندهینو

سفر دلواپسم واسه تودلواپسم واسه تو عشق من برو تنها  یریهمسفر م یعشق من ب گهید شمیاز پ یبر یخوا یم

 آخرو یلحظه ها نیبرو اما بخندا

 …من تموم شه یها هیامشبم با گر هیخدا نزار  تورو

 از امشب آخه آرزوم شه دنتید قرار
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 تو یپشت پا زهیکه اشک چشم من بر نزار

 تو ی! جااد؟یم یک

 شهیواسه هم یریآخره م یها قهیدق

 شهیهمون که عشق تو تموم زندگ منم

 نداره یکه دلخوش همون

 شهیتو تموم م بعد

 شهیمثل تو م یک

 بشه من عاشقم راحت برو عشق من یهرچ فتیمن ن ادی یریمن هرجا م بعد

 خوام تورو یو م رمیمینکن آخه طاقت ندارم و م هیگر

 برو عشق من راحت

 من تموم شه یها هیامشبم با گر هیخدا نزار  تورو

 از امشب آخه آرزوم شه دنتید قرار

 تو یپشت پا زهیکه اشک چشم من بر نزار

 تو یجا ادیم یک

 آخر( یها قهی)دق 

 

 انیپا

 

 




