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 یباسمه تعال

 
ته بودم و مظت ر بودم این ک س لعظتی تموم شررره     روی زمین ضرررب فرف
اسررترس داشررت     مامان  حال  بد بودو تظها فناشررتظ  تو خونه کاره  اق نه 
ای نبود هر چظد چاره ی دیگه ای نداشررت     ب به سرررا ت قدیمی  به نگاهی 

تر برسرر   دقیقه به زنگ بود وسرررایل  رو  مر کردم که زود 2انداخت  دقیقا 
 خونه دلشوره ی بدی داشت      

دقیقه تا خونمون  10زنگ که به صدا در اومد به سمت خونه پرواز کردم،تقریبا 
 راه بود  

نفس نفس زنون سررعی کردم کلیدمو پیدا کظ      درو باز کردم و وارد خونه که 
 چه  رض کظ  خرابه ی کوچیکمون شدم   

 با صدای بلظد مامان  رو صدا زدم:
 مامان فلی،کجایی ؟؟؟بببببمامان؟؟؟

صرردایی نیومد    بازم صررداد کردم که متو ه شرردم بی حال تو هال افتاده   
 سریر خودم رو به  رسوندم   

_مامان، مامان ب چی شررده آخه؟ وااااای خدا     با چشررمای خیس میه دیوونه 
ستان    وارد کو شدم که یکی رو خبر کظ  مامانو ببره بیمار شدم چه کها بلظد  ه 

تازفی وارد کوچمون شرررده بود مرد مهربونی بود  تظها  به  همت آقا رو دیدمببب 
 کسی بود که شاید میتونست کمک  کظه   صداد زدم



 _همت آقا توروخدا کمک  کظید مامان      مامان  خیلی حال  بده
 _چی شده دخترم؟ مامانت کجاس؟ 

 _تو خونه است
 ارم   _باشه برو بیارد تا من ماشیظو می

 _چش  فقط زودتر خیلی نگران    
به سررمت مامان  رفتمو به هر بدبیتی ای که بود تا دم در اوردم     همت آقا 

 ه  اومد کمک  و سوار ماشین کردیم     تو دل  ذکر میفرستادم زمزمه کردم
 _خدایا به  رح  کن، مادرم رو به  ببی     

فت: یده بود ف گار حرفمو شررظ که ان قا ه   مت آ خدا ه غصررره نیور دخترم 
 رحیمه     

 _امیدوارم   ب
  

ستان  سیدی   بیمار سیر بودی     باالخره ر سا ت تو ترافیک تهران ا حدو نی  
دولتی بود ناخواسرته بض  کردم حتی پول نداشرت  مامان  رو به یه بیمارسرتان 
صدا زدی  و مامان  رو به  سابی بیارم    با کمک همت آقا پرستارارو  درست ح

ارسررتان مظتقک کردی     انقدر بیجون و سرررد بود که یک لح ه از سررردی بیم
 دستاد تظ  لرزید   

به روم روی تیت افتاده بود خیره شررردم  باور حر    به مامان  که بی حال رو
 های دکتر برام سیت بود    برای بار هزارم حرفاد تو ذهظ  تکرار شد



سیده  شرفته ای ر سرطان مادرتون به مرحله ی پی شه _   امید چظدانی به  نمی
داشررت اما افه پیوند مضز و اسررتیوان انجام بده شررانس زنده موندن  تا حد 
زیادی افزای  پیدا میکظه    البته هزیظه ی  زیادی داره که باید تقبک کظید افه 

 مییواین مامانتون زنده بمونه 
س زدم رد پقطره اشک مزاحمی که روی فون  میضلتید و بد بیتیام و به یادم میاو

 و دست مامان  رو محک  فشردم    
 چشمای بی  ونشو باز کرد و به  خیره شد   

 کلمات مبهمی از دهظ  خارج میشد   
 _ت    شظ   ه

 _باشه مامان فلی  االن برات میارم    
 کمی واس  آب رییت  و کمک کردم بیوره   

 _تو چ   را مد   رس   ه نر   فتی؟
روی تیت بی حال باشی من با خیال راحت برم مدرسه  _اه مامانب تو ایظجوری

 این دیگه چه حرفیه؟
 _من ک  ه از مر   گ نمیترس  د   خترم تظها   ترس  آی  نده ی توب

 _از این حرفا نزن مامانب من بدون شما نمیتون     اص  زنده نمیمون ب
چه  ب*و*سرر  کردم و ادامه دادم: حاال ه  اسررتراحت کن     مظ  برم ببیظ 

 خاکی باید تو سرم کظ ب
 _ اه می اااانببببب

 _هیششش  استراحت کن   
 _دیگه از اون حرفا نزنب



 _چش ب
 _ بی ب   ب

ستان  شدم و وارد حیاط بیمار شید از اتاق خارج  سظگیظی فلوم رو مییرا بض  
 شدم   

  
 روی نیمکت کظار حیاط نشست     پسره کوچولویی به سمت  اومد   

 یه فال ازم بگیرین؟_خان  میشه 
تو دل  پورخظد زدمب مظو چه به فال فرفتن؟ زندفی  مشرریصرره دیگه    بدبیتی 

سن  شت بدبیتی  تو  صه دارم     با این  50سالگی میه یه آدم  18پ ساله غ
 حال سعی کردم قشظگ ترین لبیظد ممکن رو تحویک پسرک بدم   

 _بده ببیظ  چی داریب چه قدره؟
 تومنب2_مرسی خان ب 

 _خواه  میکظ   زیزم   
 پولو به  دادم و یه فال برداشت     نگاد کردم

 _به زودی زندفیتان دفرفون خواهد شد نا امید نشویدب
 پوفی کشیدمو انداختم  دورب دفرفونی به ما نیومدهببببب

وارد بیمارسررتان شرردم که مامانو بیدار کظ  که پرسررتار پنیرد صرردام زد     
 بزارم       پو بایظو دیگه کجای دل 

 _ ان ب



_خان  محترم قصد تسویه حساب ندارید؟ دوروزه ایظجا لظگر انداختی صا  
 میری صا  میای حاال برفشتی تازه میگی  ان ب؟؟؟؟

سویه میکظ   ستان دولتیهبفردا یا پس فردا ت _این چه طرز حر  زدنهب می  بیمار
 حتماب حاال چه قدر هستب؟

هزار تومن میشررره  200_مادرتون حداقک یک هفته باید بمونه    که هزیظ  
 ک ب

 _باشه سعیمو میکظ  هر چه زودتر تسویه میکظ ب نگران نباشین   
ایظو ک  داشت  فقطب اص  مییوام پول  مک رو از کجا در بیارم؟ خدایا این چه  

ست  لع ست  بگ ب نتون کظ  پدری رو  ظتسرنوشتیه؟ خدا لعظتت کظه باب    نتون
که  ز درد و رنج واسرر  چیزه دیگه نداشررتب االن  که معلوم نیسررت کجاسب 
شه    باید یه فکری به حال  سرمو تکون دادم تا این فکرای مزاح  از ذهظ  دور 

 هزیظه های بیمارستان بکظ ب
 آروم وارد اتاق مامان شدم که دیدم چشاد بازه و داره با لبیظد نگام میکظهب 

 امانیب_س م م
 _س م دخترمبچطوری ب ؟ 

 _تو خوب باد مظ  خوب ب
 _حرفای بزرگ بزرگ زدی بازب

 _از دست تو   ب راستی مامان    پول پس انداز داری؟
 _واال آره یکمیبچطور؟؟ پول خواستن؟

 _آرهبچقدر داری؟



یه  یاد نیس ولی خوب  تومظی دارم    داشررت   مر میکردم واسررره  300_ز
 ه میه ایظکهب هازت    ولی نمیش

_خودتو ناراحت نکن مامان فکب فع  که دارم  روس نمیشرر  تا بعدشرر  خدا 
 رحیمهب

 _ای ورپریدهب
  

ستمو میگیرهب نزدیک خونه  شدم که ببیظ  چقدر پول د سمت خونمون راهی  به 
پام زد رو ترمز ولی من تعادل  رو از دسرررت دادم و  یه ماشررین  لو  بودم که 

 افتادم   
 *آراد* 
  به سمت خونه پرنیا میرفت  که یهو دیدم یه خاله ریزه  لو ماشیظمهب پیاده داشت 

 شدم ببیظ  چی شده   
 _س مبخوبی؟ چیزیت که نشدهب؟

دختره که معلوم بود از  صرربانیت داره میترکه و سررعی داره خودشررو کظترل کظه 
  واب  رو دادب

به این ف که من  بدون  شررماره اون  یظک واموندت چظده  ظدفی رو _میشررره 
 ندیدی؟ 

 ابرومو انداخت  باال و ففت : برو باباب
 بعدش  رامو کشیدم و نشست  تو ماشیظو براد بوق زدم که بره کظارب



تعجب کرده بودو میتونسررت  ایظو از تو نگاد بیون     تو همون حالت هظگ 
 کظار رفت و من از ب*غ*ل  رد شدمب

 باید زودتر تکلیف پرنیا رو روشن میکردم    
 *می ن* 

هظوزم تو شررک بودمب یه آدم چقدر میتونه پررو باشرره آخه؟؟؟؟ از یه طرف  دل  
سوخت که در برابرد سکوت کردم    پسره ی خر زده به من دو قرت و نیمش  

 باقیهب هیچ  وره تو کت  نمیرفت اصن     
 *پرنیا* 
از اسررترس در حال سررکته بودم   ب میدونسررت  بیاد ایظجا خون  ح له و اتفاقا  

ففته بود که داره میاد تکلیفمو مشرریک کظه   واقعا نمیدونسررت  چه  وابی 
باشرر  ت د کرد  حت  که من را مدت برای ایظ مه  بدم؟ این ه میتون  به  

 ا   اونوقت من فظد زدم به همه چی    از دست خودم ک فه بودم واقع
 صدای ماشیظشو که شظیدم از  ام بلظد شدم    استرس داشت دیوون  میکرد   

  
 *آراد*

از ماشین پیاده شدم    دکمه ی آسانسورو زدم و مظت ر موندم که برسه     سوار  
 شدم

 در آسانسور باز شد و با قدم های بلظد به سمت پرنیا رفت    
 ظه _س م آرادی     خوبی؟پرنیا در حالی که سعی داشت  ادی رفتار ک 

 _ههب آره  الی ب با شظیدن خبر ایظکه چه دختر خوبی هستی   الیتر ه  شدمب
 _آراد برات توضیح میدم    



_چیرو؟؟؟ها؟؟؟؟ ایظکه تمام ت شرر  بییود بود و تبدیک شرردی به یه دختر 
یا خودت میدونی از وقتی مامان مرد  بده ببیظ ببب پرن خیابونی؟؟؟؟؟ توضرریح 

سررالمهب ه  سررن های من  25ر ت د کردم  تا به ایظجا برسرر ب االن فقط چقد
دارن به ایظکه به کدوم پارتی برن فکر میکظن اونوقت من باید تو اون شرررکت 
شظوم  شیب به ن رت حقمه که ب لعظتی  ون بکظ  تا  ظاب  الی در رفاه کامک با

قدر چه  یدونی این  یه؟؟؟ لعظتی اصرر  م یابون یه دختر خ برا من  خواهرم 
 سیته؟؟؟؟

_میدون  به خدا میدون ب ولی من اون طوری که تو فکر میکظی نیسررت    ب برام 
 حر  در آوردن    من فقط  اشق کیان شدم    همین، رمه؟؟؟؟؟؟؟

شدی که  18_آخه من به تو چی بگ  دختر؟؟؟؟ تو فقط  شق کیان  سالتهببب  ا
 سال بزرگ تره؟؟؟؟؟  3از مظ  

 ت برامببب_تفاوت سظی مه  نیس
شب با  _لعظتی من دیوونه نکن   ب د آخه مگه تو نمیدونی کیان چه طوریه؟ هر 

 یکیهب اونوقت تو ازم مییوای دستی دستی بدبیتت کظ ؟؟؟؟؟
 _هه نه ایظکه تو خیلی پاکیب

 _چه زری زدی پرنیا؟؟؟؟
 _درست صحبت کنب

 _نه مییوام ببیظ  چی ففتی؟
رو مییوام یا اون یا هیچ کسب توام لطفا _اه آراد خسررت  کردیب بابا من کیان 

 انقدر ادای فرشته هارو در نیار که از کارات خبر دارمب



شه که حتی افه کیان آخرین آدم روی زمین  شو و یادت با شوب فقط خفه  _خفه 
 باشه نمیزارم باهاد ازدواج کظی    پس این فکرو از تو کلت بظداز بیرون   

نه لعظتی زدم بیرون   کار از اون خو عا مضزم  و سرروار بی ام وم شررردم     واق
نمیکرد    خسررته شررده بودم    از همه چیب به نگار زنگ زدم و ففت  که بیاد 
خون  تا آروم  کظه    از خودم بدم میومد ولی راه دیگه ای به ذهظ  نمیرسید که 

 آروم  کظه   
 *می ن* 

ظه ی بیمارسررتان و بعد از ایظکه پول رو برداشررت  به بیمارسررتان اومدم و هزی
پس انداز داشت   150تومن برام مونده بود  خودم که  250حساب کردم    ک  

مان   ما نداز  با  100و از پس ا مک  ظه   ته بود هزی نده بود دکتر فف تومن مو
میلیونه    هر چقدر به این فکر میکردم که چطوری این پول  5تیفیف و بیمه 

آخرم تصررمی  فرفت  به مامان  بگ  تا  رو  ور کظ  به نتیجه ای نمیرسرریدم   
 شاید یه فکری داشته باشهب

  
 _س م مامانیب بیداری؟

 _س م دخترم  آره بیدارم 
 _مامان پول نیاز داری    

 _چقدر؟
 تومن 5_
 تومممظظظظظن؟؟؟؟؟؟ 5_

 _آره، هزیظه  مله 



_آخه چرا من باید واسه تو فقط دردسر باش ؟ تظونست  درست و حسابی برات 
 مادری کظ   این مریضی لعظتی خست  کرده می نب

 _این چه حرفیه مامان تو بهترین مامان دنیایی   
 ایشاالله بعد  مک خوب میشی و غصه هامون تموم میشه   

 _چی بگ  دخترم    واال نمیدون  بهت بگ  یا نهب؟
 _چیرو مامان؟ بگو دیگه به  ا تماد نداری؟

 این رازو تو سیظ  حبس کردم   _چرا دخترم    ولی خیلی وقته 
 _چه رازی؟ کظجکاوم کردیب

 _ای فضولب
 _مامانظظنببب بگو دیگهب

_من نمیتون  چیزی بهت بگ  فردا بعد مدرست که رفتی خونه، از زیر تیت  یه 
 صظدوق قهوه ای رو بر میداری و هر چی تود هست رو مییونیب

 _من تا شما حالت خوب نشه مدرسه نمیرم مامانب
ودب نکظه مییوای اخرا ت کظن؟؟فردا میریب االن  برو تکالیفتو انجام بده _بیی

 مظ  مییواب    
 _باشه پس فع ب

 _امشب نری سراغ صظدوقاب
 _چش  چش  چش ب 

 _آفرین   خدافظب
  



نه تو اون  چه چیزی میتو که  به این فکر کردم  یدم و  روی تیت  دراز کشرر
ضولی  قلقلک  میداد ول شه؟ حس ف ی به مامان  قول داده بودم تا صظدوقچه با

 فردا سمت  نرم    چشمام رو روه  فناشت  و سعی کردم بیواب    
  

با صررردای آالرم فوشرری  از خواب پریدم     خیلی وقت بود حتی یه نگاه  
 به  نظداخته بودم    

سه میدیدم   20 شت ب به  زنگ نزدم تو مدر ست رفته از نیظا دا تا تماس از د
لظد شررردم بعد از خوردن دو لقمه نون پظیر و چایی رفت  سررمت نیازی نبودب ب

 مدرسه    
 همین که رسیدم نیظا افتاد روم و روضشو شروع کردب 

سه ما  شد خواهرب دلت  وا شن  شوما رو ش  ما به  مال  _به برب چه  جب چ
تظگ نمیشرره بیای یه سررر مدرسرره آخر    خود فنشررت غیبت های متوالی؟ 

 اومده یادی از ما فقیر فقرا کردی؟آفتاب از کدوم طر  در 
_ خدایی نیظی خسررته نشرردی انقدر ارا یف ردیف کردی؟ مامان  حال  بد 

 بودب
_نیظی ایز یور آنتب با من درست بحر  توله    ب حاال بگو مامان  چرا حال  

 بد بود؟ چرا خبر ندادی بیام کمکت؟
 _میشه بشیظ  بعد توضیح بدم؟
 بفرماییدبچ  غره ای برام رفت و ففت: 

_هیچی دیگه دوباره حال  بد شده بود بردم  بیمارستان    تا یه هفته ام باید 
 بمونه 



 _ای داد خاک  ال ب
 _نیظا خدایی ایظارو از کجات در میاری؟

 _خودم  نمیدون  خاهرب فلبداهسب همه میه تو بی مخ نیستن کهب
 _حیف ک حوصله ندارم وفرنه خودت میدونی که  وابتو دارمب

له خواهر میدون  نیاز نیسررت بشرروری  بزاری  رو رختکن نظه همسررایمون _ب
 خشک ش ب

 _از دست تو    دیوونه ای به خدا   
بحیمون با اومدن خان  دارابیب دبیر شییک زیست شظاسی متوقف شد    و تا 

 آخر زنگ  یکمون در نیومد    
شتی  به درس زیبای فارسیب فود میدادی  که   صزنگ آخر بود و دا دا زنگ به 

 در اومد و بچه ها یکی بعد از دیگری از ک س خارج شدن   
 نیظا_میله بیا میرسونیمتب 

 _نه  زیزم نزدیکه پیاده میرم   
 _با من تعار  نکنب بیا بری    

سط بود    نه خیلی پولدار  شون متو ضع شدم    نیظا ایظا و شین نیظا ایظا  سوار ما
 داشت      3البته باباد مزدا بود 206بودن نه فقیرب ماشیظشون  

سکوت  سی کردم و ادامه ی راه تو  س م و احوال پر شدم با مامان   سوار که 
 فنشت   

به خونه که رسرریدم مرده ی متحرک بودم و انقدر خسررته بودم که بدون خوردن  
 ناهار روی تیت  افتادم و بیهود شدم    



ر حال مرگ بودم    به بود که بیدار شرردم    از فشررظگی د 4سررا ت نزدیکای  
 آشپز خونه رفت  که ببیظ  چی میتون  پیدا کظ  واسه خوردن     

 الحمد الله از خانه ی خدا پاک تر بود ییچالمونب
شت  بپزه    برنجم  خیس کردم  سیب زمیظی پیدا کردم و با یه تی  مرغ فنا یه 

 و فناشت  دم بکشه    
ب  باز کردم که کارامو انجام  دمو و غروب برم پی  مامان     دل  رفت  کتابمو 

 واس  تظگ شده بود    از یه طرف  دل  شور میزدب 
 با کتابام در حال کشتی فرفتن بودم که زنگ درو زدنب

 یه چادر فزاشت  سرمو درو باز کردم    
 زن صاحب خونمون بود   

 _ ان  انیسه خان ب
 تومظه    برام بیار    100_ا اره ی دوماهت 

 االن براتون میارمب_باشه 
 زنیکه  فریته فقط سر ماه یادد میاد باید پول بگیرهب

که چجوری  150پولو برداشررت  براد ببرم    ک   نده بود    فکر ایظ برام مو
 مییوام پول  مک رو  ور کظ  خست  کرده بود   

سر کتاب     ولی انقدر فکرم مشضول بود که   شست   پول ا اررو دادم و دوباره ن
 تو می  نمیرفت     چیزی

س  رو  شده بود    بعد از خوردن ناهارم لبا فکرم پی  مامان بود    غنام اماده 
پوشرریدم که برم بیمارسررتان نیظا به  زنگ زده بود    به  زنگ زدم ببیظ  چی 

 کارم دارهب



 _اه س م میله خرهب چه  جب یه
 نگاهی به اون فوشیه واموندت کردیب 

 م برم بیمارستان    بظال بیظ  چتهب؟_مزه نریز نیظاب مییوا
 _ا صاب معصاب نداریابببببب مییوای مظ  بیام باهات تظها نباشی؟

 _نمیدون  بیکاری بیاب برام فرقی ندارهب
 _بی احساسب االن لباس میپوش  میام دنبالت   

 _اکی بابایب
 _خدافس پارسی را نیز بپاسدارب

    تلفظو قطر کردم و مظت ر نیظا شدم تا بیاد
  

تازه به بیمارستان رسیدی     نیظا ه  فک و کمپوت خریده بود  وارد اتاق مامان  
شدم و به داد و  سریر خارج  شدم اونجا نبودب ترس همه و ودمو فرفت     که 
هوارهای نیظا ه  تو ه نکردم    از یه پرستار پرسیدم مامان  کجاست؟ که بعد 

ده و به آی سی یو مظتقل  کردن و از چظدتا سوال ففت که مامان  حال  بد ش
 فع  بیهوشه و م قات ممظوع   

بعد شررظیدن این حر  تظها صرردایی که تو مضزم اکو شررد صرردای افتادن  روی 
 زمین بود     

 *آراد* 
صدام   سایلمو  مر میکردم که کیان  شت  و سا ت کاری دا شدن  بعد از تموم 

 زد   



 _بله کیان؟
 د که با کک  هانیب چیکاره ای شب؟_داداچببب با ما به از آن با

 _مفتشی؟ یا بازم پارتی فرفتین تو فرمانیه؟
_فزیظه اول کام  درسررت فزیظه دوم ه  کام  صررحیحب آفرین برادر   ب حاال 

 افتیار میدیب؟
 _نه کار دارم پرنیا ه  تظهاسب

شب رو نمییواد کار کظیب پرنیااااا  شرکت  میگ  یه ام _کارات با منب من رییس 
 وووون  بیار خودم باهاد حر  میزن  از تظهایی در بیادب 

شت  بزن  تو دهظ بوقتی  ست دا ضی وقتا دو کیان میک برادرم بود ولی واقعا یع
 را ب پرنیا حر  میزد  صبی  میکرد   

 _میشه خفه شی کیان؟الزم نکرده تو از تظهایی درد بیاری
ظه بزرف   اشررق به  ون ن خان داداد غیرتیب  ماچ _اه اه اه  یه  حاال  ت  برادرب 

 میدیب؟
 _آدم نمیشی تو اصنب؟

 _نچ نمیش بشب  مظت رمبهمون کاخ معرو  همیشگیب
 _ففت  که نمیتون ب

 _مظ  دارم بهت میگ  بدون دوست پسرم  ایی نمیرمببب
 _کیااااااانظظنب؟؟؟؟؟؟؟؟

 _ انممممم ؟؟؟؟؟  یگرتو داداچب
 دادم    این بشر مضز نداشتببعدم  زد به چاک    سری از روی تاسف تکون 

  



کلیدو انداخت  تو درو و درو باز کردم    نگار با یه لباس خواب افتضاح رو مبک 
 نشسته بود   

فنشررتن از هیکل  کار راحتی نبود ولی واقعا از آویزون بازیاد خسررته شررده 
 بودمب

 _نگار ایظجا دقیقا چه غلطی میکظی؟
 ه سوال ندارهب_اومدم خود بگزرونی  دیگه آرادم ایظک

 _میشه لباس بپوشی و فقط بری بیرون؟؟؟؟
 حوصله ندارم سرم درد میکظه   

 _آراد چطور میتونی از من    
نزاشت   ملشو ادامه بده و داد زدم: هظوز اونقدر سست  ظصر نشدم که نتون  

  لوی خودمو بگیرم    حاال لشت رو ببر بیرون   تاکید کردم:همین االنببببب
سریر به خودد اومدو نگار که  سیده به  زل زده بود  شمای متعجب و تر با چ

 لباس  رو پوشیدو و لش  رو ف  و فور کرد    
با پرنیا حاضررر شررده بودی  که بری  مهمونی    واقعا حوصررله نداشررت  ولی  

ست    پرنیا  میدونست  وقتی کیان به یه چیزی فیر میده تا به  نرسه ول کن نی
گظجید و همین با ث شده بود باهاد یک  سرد رفتار که در پوست خودد نمی

 کظ    
شده بود    یه  سا  س شدم و درو برای پرنیا ه  باز کردم میک پرن از بی ام وم پیاده 
لباس آبی ییی بلظد پوشرریده بود که اندام فوق العادد رو نشررون میداد مظ  یه 

 ه بود   دپیراهن مشکی با کت شلوار ییی پوشیده بودم که تیپ  رو خاص کر



صورتش   سیاه پوشیده بود     سرتاپا  ستقبال     شدی  کیان اومد ا وارد کاخ که 
 شی  تیضه کرده بود   

_به سرر م داداچب چه  جب   ب خود اومدیب اه سرر م بر ملکه ی زیبا پرنیا  
 خان ب

 دوست داشت  تک تک دندونای کیانو خورد کظ ب
من موا ه شررد    هظوز نظشررسررته پرنیا باز ناز ففت مرسرری که با چشرر  غره ی 

بودی  که قیافه نحس نگار پیدا شررد    میدونسررت  پرنیا بدد میاد از ایظکه با 
دخترا باشرر  واسرره همین به روی خودم نیاوردم و روبه کیان و پرنیا ففت  بری  

 بشیظی    
 نگارم که ضایه شده بود دیگه به روی خودد نیاورد و رفت    دختره ی آویزونب

یشررظهاد داد بری  وسررط و هممون رییتی  وسررط     یه دختری از اول کیان پ
 شررن چشررممو فرفته بود    به  نزدیک شرردم و پیشررظهاد ر*ق*ص دادم    
ستای دختره دور فردن   شدب د سط آهظگ رمانتیک  قبول کرد    همیظکه رفتی  و
شو  شدم و ل*ب*ما* شت دیوون  میکرد  به  نزدیک  شد     طرد دا حلقه 

 م    ب*و*سید
بعد از ر*ق*ص با دختره که اسررم  مانیا بود به سررمت بار مهمونی رفتی  و  

ست    دور و برم و  شدم پرنیا نی ست بودم   یهو متو ه  شروب خوردی      م م
نگاه کردم تو دیدم نبود    خواست  کیان رو صدا کظ  که اون  پیدا نکردم    همه 

 ی بدن  به لرزه افتاد    
 *می ن* 
 و که باز کردم نیظا رو دیدم     تا دید بهوش  لبیظد زدبچشمام 



 _وای میله  ون بباالخره بهود اومدیبببببببحالت خوبه؟
 ل*ب*ما*م خشک شده بود به سیتی حرکتشون دادم

 _آب مییوام   تشظمه
 _االن برات میارم   

دن  ببعدم کمک  کرد که آب بیورم    یاد مامان  افتادم،استرس دوباره تو تموم 
 به  ریان افتاد    

 _نیظا مامان  کجاست؟؟؟؟ حال  خوبه؟
 _خب    می ن،راست       خاله دیروز فوت شدب

ش  مگه؟  شدم    چظد روزه بیهو شدمب؟  نیظا بدبیت  _وای      چی؟؟؟تظها 
 من بدون مامان  نمیتون  نیظابببب خدایا چرا مظو نمیکشی؟؟؟؟؟؟هاااا؟؟

ظا فری  فرفته بود مظ    که زار زار فریه میکردم و  یغ میزدم    میک دیوونه نی
 ها شده بودم   

کاری  یه  باالخره  حک میشررره     مه چی  باد ه _می ن خواه  میکظ  آروم 
 روزه بیهوشی    مییوای دوباره غ  کظی؟ 4میکظی ب االن 

 _نه مییوام بمیرم   
 _می نبایظجوری نگو   

 _مییوام مامانمو ببیظ    
 ن    بعد از ظهر میری  سر خاکشون یک  حالت بهتر بشه    _خاک  کرد

 _میبیظی حتی نتونست  برای آخرین بار ببیظم     میشه تظهام بزاری؟
 _ولی می نب



 _خواهشاب
 _باشه ولی لطفا کار غیر معقولی نکن    

 _باشه باشه تو فقط برو   
 _خدافظ   

ست  باور کظ  مامان  دیگ  ست     نمیتون شمامو ب ستب هیچوقت به ایظچ که ه نی
افه نباشه باید چیکار کظ  فکر نکرده بودم    حتی نمیتونست  تصور کظ  زندفی  
بدون مامان  چقدر بی معظیهب دل  براد تظگ شررده بود    وااااای خداب آخه چرا 

 انقدر تظهام    حاال چیکار کظ      
ظگ قبر سررردد با نیظا اومده بودی  سررر خاک مامان      دسررت  رو روی سرر 

 فناشت  و براد فاتحه خوندم     
 اشک از فونه هام سرازیر شد    

 اص  نمیتونست  زندفی بدون مامان  رو تصور کظ     
 _مامان آخه چرا تظهام فناشتی؟

 تو که میدونستی من بدون تو نمیتون        
خدایا؟؟؟ اصرر  حواسرررت هسرررت من چقدر بدبیت  که هی بدبیت ترم  

  میکظی؟؟؟
 دیگه شروع کرده بودم به خود زنی   

 نیظا ه  ناراحت بود و التماس  میکرد بس کظ     
 باالخره تموم  کردم     

 خیلی نیظا رو اذیت کرده بودمب
 _نیظا  زیزم میشه مظو ببری خونمون؟



 _ولی می ن آخه تظها که نمیتونی بمونیب 
 بیا چظد روز پیشه ما بمون تا یه تصمیمی بگیری    

 _نه  زیزم    باالخره که چی؟ من تظها شدم نیظاب
 _من چی  پس ایظجا ف بی؟

 _نیظی تو این موقعیت  ول نمیکظی؟
 _اوم اخه حرص  رو در میاریب

 _از دست توب
 بعد از ایظکه نیظا رسوندم خونه،یه دود فرفت      

 وارد اتاق مامان  شدم     
   بازم بض  کردمب دل  خیلی براد تظگ شده بود 

ش  نبود و   روی تیت  افتادم و از ته دل  زار زدم    به خاطر مامان  که دیگه پی
 باید به نبودن   ادت میکردم    برای تظهاشدن  و برای همه ی بدبیتیام    

  
 *آراد*

 به سمت پله ها رفت     
 تمام اتاق های باالرو فشت      پرنیا غیب شده بودب  

  کک خونه دور سرم میچرخید  
 یاد کلبه آخر باغ افتادم      

 داشت  به سمت آخر حیاط  میرفت  که مانیا صدام کرد   
 _آرادی کجا میری  زیزم؟؟؟؟ بیا بری  باال یه حالی به  بدی  دیگهب



 حال  داشت به  مییوردب 
ندادم و  یا رو  مان گه ایب  واب  نه چیزه دی یا برام مه  بود  اون لح ه فقط پرن

 کردم    قدمام رو تظد تر 
در کلبه رو باز کردمب چیزی که میدیدم رو باور نمیکردم    پرنیا و کیان در حال 

  شق بازیببببب
 نفهمیدم چی شد و چظان دادی کشیدم که دیوار اتاق ترک خورد   

 پرنیا_وای خاک بر سرم     آراد خواه  میکظ  آروم باد    توروخداب
 متاسف    اس  من رو دیگه به زبونت نیارب_خفه شو احمقب پرنیا واقعا برات 

 کیان_داداد پرنیا تقصیری نداره    
_واقعا چطوری روت میشررره به  بگی داداد بی غیرت؟ هاااااا؟؟؟؟ اصرر  

 میفهمی داری چه غلطی میکظی لعظتی؟
 _توضیح میدم اونجوری که فکر میکظی نیست به خداب

ان و افتادم به  ون      پرنیا کظترلمو از دسرت دادم و با مشرت زدم تو دهن کی
شدت بی حالی از حال رفت  و   یغ میزد و من میزدم     انقدر زدم  که از 

 وارد یه سکوت مطلق شدم   
  

 چشمام رو باز کردم   
 پرنیا ب*غ*ل  نشسته بود و داشت فریه میکردب 
 تموم اتفاق ها تو ذهظ  مرور شد     

 دوباره داشت  قاطی میکردم   
 متو ه شد بهوش ب پرنیا



 _وای خدایا شکرتب خوبی داداد؟ 
 الهی بمیرم برات     

 ببیشید که انقدر اذیتت میکظ  ولی به خدا تقصیره من نیست    
 نمیتونست  به چرت و پرتاد فود بدم     

 _فورتو ف  کن از این خونه برو پی  کیان  ونتب
 _اما دادادبببب

 _ففت  لشت رو ف  و فور کنب
 اشک رییت    بی صدا 

 طاقت اشکاشو نداشت     فقط زمزمه کردم:برو   
 بعدم چشمام رو روی ه  فشردمب 
 سالت صدای به  خوردن در رو شظیدم    پرنیا رفته بودب 1بعد از حدود  
 دیگه نمیتونست  پی  کیان کار کظ     

 پسره ی  وضی خ*ی*ا*ن*تکار      
 نمیتونست  ببیشم      

 ش ب فشظ  بود خیلی   سعی کردم بلظد 
 فوشیمو از روی اپن برداشت  و به مانیا زنگ زدم   

 نیاز به آرام  داشت ب 
شروع کردم خوردن     مانیا بعد  صفه بود،بیرون آوردم و  تو ییچال یه پیتزای ن

 از دو بوق  واب داد   
 _س م خوشتیپ    ان ؟



 _مانیا میتونی بیای پیش ؟   
 آدرس _اه اه ای  انب آره،فقط

 رو اس کن    
 _اکی

 _بابای 
 _بای

به طرز فجیحی فیج بودم      مه پیتزام رو خوردم  نفسرر  رو دادم بیرون و ادا
 اص  نمیدونست  دارم چیکار میکظ  یا چیکار باید بکظ ب

  
 مانیا لباس  رو پوشید که بره     

 حال  خوب نبود واقعا    احساس گ*ن*ا*ه داشت ب
   پرنیا کجاست،از یه طرف  نمیدونست

از یه طر  از دست خودم  صبانی بودم که به  ففت  بره از یه طرف  به خاطر  
 اون  کارد نمیتونست  ببیشم     با خودم درفیر بودم ک ب 

سیت بود  س     واقعا برام  صمی  فرفت  به کیان زنگ بزن  و را ب پرنیا بپر ت
ی با ید و  به اون  وضرریبولی،اسررترس داشررت  شرررد نگ زدن  کاری ز یه  د 

 میکردم   باالخره زنگ زدم   
به بزرفی خودت ببی     بزار برات  _سرر م آرادب داداد    غلط کردمب تو 

 توضیح بدم آخهببب 
 چرا سرکار نیومدی امروز؟

 _کیان پرنیا پی  تو؟؟؟



 _پرنیا؟؟؟ پی  من؟؟؟؟
 نهب چرا باید پی  من باشه؟؟؟پی  تو نیست مگه؟ 

 رون  کردم   _نه لعظتی نهب امروز بی
 _واییییی آراد بدبیت شدی    

 _چی؟ چرا؟
_پرنیا دیشررب میگفت آراد همه چیز مظه، افه یه روز به  پشررت کظه خودم رو 

 میکش     
 _چرا همچین چیزی ففت؟

 _میدونست رابط  با من رو قبول نمیکظیب
 د ا کن تا االن ب یی سر خودد نیاورده باشهب 

 در دوست داره که بیرون  کردی؟احمق اخه مگه تو نمیدونی چق
 االن میام خونت باه  بری  دنبال     

 نفسمو دادم بیرون و فقط ففت  :باشه   
 چشمام رو روی ه  فشار دادم   

 ایظا دیگه از توان من خارج بودبنگران پرنیا بودم      
 افه اتفاقی براد میفتاد بی شک خودم رو میکشت     اه تقصیره خود احمقمه    
ست    اه آراد  س  به خواهرت ه شتر از تو حوا ضیه بی _کیانی که به ن رت  و

 خراب کردی   
 *می ن*  

 صبح که بیدار شدم تو اتاق مامان  بودم    



خواسرت  برم صربحونه بیورم که یاد صرظدوقچه ای که مامان را ب  ففته بود 
 افتادم    

 دوباره بض  کردم    دست کردم زیر تیت     
 صظدوقچه ی قهوه ای رنگ قدیمی بودبیه 

 بازد کردم، یه دفترچه خاطرات تود بود و دو تا نامهب 
 برفه اول دفترچه رو باز کردم

 _*خاطرات دست نویس فلی*
 وای مامان فلی     کجایی اخهب؟

 دل  برات تظگ شده    
 یکی از نامه ها رو باز کردم و دفترچه رو فناشت  کظار تا بعدا بیونم    

 به برادر  زیز تر از  ان _
 کیارد  زیزم     

 خودت میدونی که تورا از همه ی دنیا بیشتر دوست دارم     
اما دست روزفار سرنوشت  را تضییر داد و مرا  اشق کرد     اشق کسی که شما 

 قبول  ندارید    
 حال این نامه را میظوسی  و میروم اما بدانید که همیشه دوستتان خواه  داشتب

 خواهر بی وفایت:فلظاز 
 فیج شده بودم     

خانوادد رو  یدم  نداره ولی االن فهم خانواده ای  مان هیچ  ما من فکر میکردم 
 ترک کرده    



ش  لنت بی   صور یعظی من دایی دارم؟ مامان بزرگ و بابابزرگ دارم؟؟؟؟ ت
 بود   

 اونیکی نامه رو ه  باز کردم   
ماال   یزم   می ن منب احت مه رو مییونی من _دختر  ز نا که این  اآلن 

 نیست ،ولی مطمئن باد همیشه حواس  بهت هست و کمکت میکظ    
دخترم،راست  چیز هایی هست که باید بدونی    ه  من ه  پدرت از خانواده 
های ثروت مظدی بودی  ولی خب پدر و مادرمون دشررمن خونی بودنب حاال تو 
ستی  باه  ازدواج کظی  و  شدی     خوا شق ه   این فیر و وافیر من و اردالن  ا

 این با ث شد از طر  خانواده هامون طرد بشی     
ن خوب بود تا وقتی که دوسررت بابات وارد زندفیمون شررد    درسررته زندفیمو

 خیلی پولدار نبودی  اما زندفی خوب و آرومی داشتی     
 اون مرد همه ی خوشیمون و فرفت    با معتاد کردن پدرت به شیشهب 

به هرحال نمییوام زیاد طوالنی  کظ     فقط بدون تظها نیسررتی و دنبال داییت 
 کت میکظه    بگرد مطمئظا کم

 -کیارد رحمانی-
 موفق باشی دخترم   

 همیشه دوستت خواه  داشت    ب
 فلظاز

 دستی رو چشم  کشیدم     
 همه ی صورت  خیس شده بود   



دل  برای مامان  خیلی تظگ شررده بود    داشررت  دیوونه میشرردم    از یه طرف   
ید لبته اول باخوشررحال بودم که کسرری رو دارم که میتون  به  تکیه کظ     ا

 پیداد میکردمب هه ایظ  زندفی مظه دیگهب
  

شظبه بود و مدرسه  شدم و به نیظا زنگ زدم    پظج صبحونه آماده  بعد از خوردن 
 نداشتی     بعد از چظدتا بوق  واب داد   

 _س م می نیب خوبی فل ؟  ان  کاری داشتی؟
 کظی؟_س م نیظا    خوب    باید یه نفرو پیدا کظ  کمک  می

 _چرا انقدر هلی تو؟؟؟ کی رو مییوای پیدا کظی؟
 _دایی *کیارد رحمانی*

 _دایییییتتتت؟؟؟؟مگه دایی داری تو؟
_آره نیظا حاال دیدمت برات توضرریح میدم   فقط بگو وقت داری کمک  کظی یا 

 نه؟
_اصرر  نمیدون  چطور میشرره یه نفرو پیدا کردببزار تحقیق کظ  ببیظ  چطوری 

 بری  دنبال     4،5رو کرد بهت خبر میدم سا ت میشه ایظکار 
ست  افه نبودی چیکار باید  سی که کمک  میکظی     نیظا واقعا نمیدون _اکی مر

 میکردمب
_خبه حاالب خودت میدونی که چقدر دوسررت دارم   این کارام زحمت زیادی 

 نمییوادب
 _به هرحال ممظون 

 _خواه  میکظ ب



 _فع 
 _بابای

س  رو دادم بیر  صبر میکردم تا نف سا ت  س  رو در آوردم    باید چظد  ون و لبا
 نیظا به یه نتیجه ای برسه    

ن رم رو  وض کردم    دوباره لباس پوشیدم که برم اداره ی پلیسب شاید اونجا  
 بتونن کمک  کظن   

 _س م خان  میتون  کمکتون کظ ؟ 
اسرر  و فامیلشررو _بله من دنبال کسرری میگردم    نشررونی ای ازد ندارم فقط 

 میدون     شما میدونین چطور میتون  پیداد کظ ؟
 _با سرفرد راد صحبت کظید راهظماییتون میکظن   

 _باشه،کجا باید برم؟
 _دومین دفتر از سمت چپ   

 _ممظون
 تقه ای به در زدم     بعد از مدتی ففت بفرمایید    وارد شدم 

 _س م  ظاب سرفرد
 ؟_س مب میتون  کمکتون کظ 

_راسررت  نمیدون     من دنبال کسرری میگردمب فقط  به اسرر  و فامیک ازد 
 میدون    میتونین کمک  کظین پیداد کظ ؟

 _    بشظید تا من برم لپ تاب رو بیارم ببیظ  دنبال کی میگردیدب
 ذوق کردمب



 _مممظظظظظونظظظظممم  واقعاب
  

 تو دفتر مظت ر سرفرد بودم تا بیاد    
 ذوق داشت      ه  مضطرب بودم ه 

 سعی میکردم چهرد رو تصور کظ      
یه مرد قد بلظد با موهای  و فظدمیب خاک تو سرررت می نب چقدر رویایی فکر 

 میکظی   
 با صدای سرفرد از افکار پوچ  بیرون اومدم   

 _خب شما خانوم؟
 _من   امم   خب بلهب البتهبمی ن ستوده   

 شاالله که بتون  کمکتون کظ    _خوشبیت ،مظ  آریا راد هست     ای
 _به همچظین   امیدوارم که بتونین   

_خب مشیصات این آقایی که میفرمایید و نسبتتون با ایشون رو میشه بدون ؟ 
 و دلیک ایظکه چرا دنبال  میگردین؟

 _خب ایشون دایی  هستن،ولی من تاحاال م قاتشون نکردم    
اطر ازدواج با پدرمب اآلن  مادرم فوت به دالیله شیصی و طرد شدن مادرم به خ

شرردن ولی قبک از مرفشررون به  ففتن که کسرری به اسرر  کیارد رحمانی دایی  
 هستن  که مدارکش  مو وده میتون  از خونه براتون بیارمب

 حاال میشه کمک  کظید؟ 
_خیلی خبب بزارید من بگردم ببیظ  میتون  آدرس و نشررونی ای از داییتون پیدا 

 کظ  یا نهب



 تا فردا خبرتون میکظ     
 _بسیار متشکرمب

 _بسیار خواه  میکظ ب
 _خدا نگه دار   

 از اداره که خارج شدم یه نفس راحت کشیدم     
 تقریبا نصف فشاری که روم بود برداشته شده بودبامیدوار شده بودم   

 به نیظا زنگ زدم تا همه چیز رو براد تعریف کظ ب
  

 *آراد*
بایل  رو برداشررتمو رفت    زنگ در به صررردا در اومد    کیان بود    کلید و مو

 پایین 
تو ماشین مظت ر بود،س م خشکی کردم و سوار شدم    دلیوری  نسبت به  

 ک  شده بود ولی هظوز باهاد سرسظگین بودم   
 _س م آراد     خوبی؟بری  اداره ی پلیس؟

 دا کن     خوب نیست  کیان   _نمیدون  کجا بری  فقط پرنیا رو پی
 _باشه داداد اروم باد پیداد میکظی    مطمئن بادب

 _میترس     
سررر ت ماشررین و بیشررتر کرد     چظد دقیقه بعد روبروی ک نتری بودی ب  

 ک نتری پایین شهر بود    با تعجب به کیان نگاه کردم؟ چرا ایظجا؟
 هب_تعجب نکن دوست  ایظجاس    میتونه کمکمون کظ



 _آها   
فاهی رفتی      پیاده شدی  و به سمت آ

 کیان_س م با سرفرد راحمی کار داشت    
 _ایشون نیستن میتونین با سرفرد راد صحبت کظید   

 _باشه ممظون
 سرباز به اتاقی اشاره کرد و ففت:اونجاست    

 پشت سر کیان راه افتادم   تقه ای به در زد و وارد شدی     
 _س م آقایونب

 _س م سرفرد   
 _ ان  کاری از دست  بر میاد؟ مشکک چیه؟

 _راست  خواهر ایشون ف  شده   
 _ف  شده؟ کی؟ چرا؟ چظد سالشه اص ؟ بیشتر توضیح بدید   

شار روحی بودم و خواهرم رو از خونه بیرون  سرفرد من امروز تحت ف _ ظاب 
سر خودد  س  ب یی  شه     میتر ش  خامو شی شته فو کردم    و تا االن برنگ

 سالهب 18بیارهب اسمش  پرنیا آریابد    
 _خب میتونین برین برای چهره نگاریب اونجا کمکتون میکظنب

یگردن؟ از دوسررتان هسررتن ففت  با کیان_ببیشررید    سرررفرد راحمی کی برم
 ایشون  درمیون بزاری  بهتره   

_تا شررب برمیگردن    ببیشررید میتون  اسررمتون رو بدون ؟ که بهشررون بگ  
 باهاتون تماس بگیره   

 _اه البته کیان رحمانی هست    



 _بله ممظون    
داشررتی  به سررمت بی  چهره نگاری میرفتی  که با صرردای سرررفرد متوقف  

    شدی  
 _ببیشید اقای رحمانیب

 _ ان ؟
 _میتون  باهاتون خصوصی صحبت کظ ؟ افه امکان  هست   

 _بله چرا که نهب ببیشید فقط در چه مورد؟
_بفرمایید بشیظید متو ه میشید    آقای آریابد شما ه  به اتاق آخر راهرو برین 

تر برای و خصوصیات ظاهری خواهرتون رو ا  م کظید تا انشاالله هر چه زود 
 پیدا کردنشون اقدام کظی     

 _باشه   پس فع     
  

 _ ان   ظاب سرفرد   ؟
بال دایی   مده بود و دن خانمی او یه دختر  مانی،امروز  ظاب رح خب   _
میگشت از قضا دایی ایشون فامیلیشون میک شما رحمانی بودهب میتون  بپرس  

 شما شیصی به نام کیارد رحمانی میشظاسید یا نه؟
کیارد رحمانی پدرم هسررتنب ولی فکر نمیکظ  خواهر زاده ای داشررته _خب 

 باشه    یعظی اص  خواهر ندارنب
_این دختر خان  اظهار داشررتظد که مادرشررون از خانواده طرد شررده بودند و 
شمارتون  شدنب به هر حال      میتون   شون باخبر  شون  تازه از و ود دایی خود



وع ه قرار م قاتی تشرکیک بدید و ببیظید موضررو به ایشرون بدم؟ شراید بتونید ی
 چیهب

 ****0912_اههه بله البته یادداشت کظید    
 _ممظون ،همین االن بهشون خبر میدم تا  باهاتون تماس بگیرنب

 _باشه،مشکلی نیستب میتون  مرخک ش ؟
 _البته ببیشید وقتتون رو فرفت ب

 _خواه  میکظ ، موضوع  جیبیهب
قای به آ ماس  _همین طوره،  قت ت هاتون در اصرررع و با که  راحمی ه  میگ  

 بگیرهب
 _باشه   پس فع ب

 _خدانگهدار
 *آراد*  

بیرون مظت ر کیان بودم    اسررترس داشررت ب برای بار هزارم به موبایک پرنیا زنگ 
 زدم   

 -دستگاه مشترک مورد ن ر خامود میباشد -
 _لعظتی     

 کیان باالخره اومد بیرون
 نگاری کردی؟_چی شد؟ چهره 

 _آره     چیکارت داشتن؟
 _چیز مهمی نبودب

 _اکی



 _میری خونه؟
 _آره حال  بده   

 _مییوای بیام پیشت؟ تظها نباشی؟
 چپ چپ نگاد کردم که از ففته اد پشیمون شدب

 از ماشین پیاده شدم و خداحافظ کوتاهی کردم    
سالگی  که  17به سمت آسانسور رفت ب بض  کردم، برای اولین بار بعد از تولد 

ست حال  رو  شدم بض  کردم    هیچی نمیتون ست دادم و تظها  مادرم رو از د
 خوب کظه 

برای بار سرروم تظها شررده بودم اما ایظبار خودم مسرربب  بودم و این خیلی آزارم 
 میداد   

 کردن   اشکام راهشون رو روی فون  پیدا 
لباس  رو در آوردم و سعی کردم بیواب     این چظد وقت خیلی شک به  وارد  

 شده بود     تحمل  تموم شده بود
 *می ن* 
 تو اتاق  بودم و داشت  درس مییوندم که تلفظ  زنگ خورد     واب دادم 

 _س م خان  ستودهب راد هست  از ک نتریب
 _اه بله بفرمایید  ان ؟

سررتوده امروز آقایی اومده بودن ایظجا که اتفاقا فامیلیشررون  _راسررت  خان 
رحمانی بود    وقتی داسررتان رو تعریف کردم ففتن که آقای کیارد رحمانی 



پدرشررون هسررتن مظ  شررمارشررون رو فرفت  تا بهتون بدم    باهاشررون تماس 
 بگیرینب

 _وای چه  البب میشه شمارشونو بگید؟
 *****0912_بله البته 

 چه طوری ازتون تشکر کظ بواقعا متشکرمب_نمیدون  
 _نیازی به تشکر نیست   موفق باشیدب

 _به همچیظینبخدا نگهدار   
شماررو فرفت    که   سریر  سکته میکردمب  شت  از ذوق  شدب واقعا دا باورم نمی

 صدای پسر  وونی تو فوش  پیچید 
  

 _س م  ان ؟
 _س  سک  س مب ببیشید آقای رحمانی؟

 بفرمایید   شما؟_بله 
 _من می ن ستوده هست ب راست  فکر میکظ  پدر شما دایی بظده هستن   

 _اهاب چه  البب بعدا از کجا این فکرو میکظید؟
_مادرم قبک از مرفشون برام نامه نوشتن و ففتن که از خانواده طرد شدنب ایشون 

امه ها و شظاسظ تو نامشون ففتن که من یه دایی به نام کیارد رحمانی دارمب نامه
ی مادرم ه  در دسترس هست   میتون  بهتون نشون بدمب هرچظد تر یح میدم 

 با پدرتون صحبت کظ ب
صبح با بابام حر  میزن  و میگ  باهاتون تماس  _اوفففب خیله خب باباب فردا 

 بگیره همدیگه رو  ببیظیدب شب خود   



 _شب بییر   
  

صدا دادم بیرون    به نیظا س  رو با  زنگ زدم تا ما رارو براد تعریف کظ      نف
خیلی فیج بودمب درک این ما را یک  برام سرریت بود اون  درسررت بد از مرگ 

 مامان ب که همه چیزم بود    وای مامانبچه قدر دل  برات تظگه     
  

داشررت  تو رخت خواب واسرره خودم وول مییوردم که با صرردای تلفن از  ام 
 کردن   پریدم    شروع کردم غرغر 

 _اهب  معه ه  نمیزارن بیوابی ب
 به فوشی  نگاه کردم،شماره ی ناشظاس بود 

  واب دادم
 _س م   بفرماییدب

 _س م دخترمب
 _ببیشید شما؟ب

 _اه ببیشید،من کیارد هست     کیان ففت که تو دختر فلظازی درسته؟
شرردن  _وای بلهب    من دختر فلظاز رحمانی هسررت  و مامان  چظدروزه که فوت

ولی قبک از مرفشررون را ب ایظکه از خانوادشررون طرد شرردن و  ظابعالی دایی  
شتن،که افه وقت بزارین  شما نو شته بودنب یه نامه ه  برای  ستید برام نامه نو ه

 براتون میارمب



شه باالخره  ردی از فلظاز پیدا کردم   هرچظد خیلی دیره  _وای دخترم باورم نمی
یدا کردم تسررکین دردمهب کجا  و دیگه در بیظمون نیسرررت ولی همیظکه تورو پ

 زندفی میکظی دایی؟
 چقدر شیرین بود یه نفر ایظطور بهت محبت کظه   اون  واسه کسی میک منب 

 _خانی آباد     خیلی دوست دارم ببیظمتون
ب_خانی آباد؟؟؟؟اون بابات کجاست؟زنده است؟مظ  دل  مییواد هر چه زود 

 تر ببیظمت دخترمب
 سالی میشه ازد خبری ندارم  1ولی برای من مرده    _زنده است 

_باشرره  زیزم  یب نداره    آدرسررت رو برام اسررمس کن به کیان میگ  بیاد 
 دنبالت از این به بعد باید پی  خودم بمونیب

 _اما آقای رحمانی    درست    
 نزاشت  مل  رو ادامه بدم 

 نداری بتازه پیدات کردم   _اوال آقای رحمانی نه و داییب دوما آخه 
نه  جا برم دیوو فه از ایظ جا زندفی میکظ     ا مان  ایظ ما خاطرات  با  _ولی من 

 میش ب
_همه ی وسررایل  رو مظتقک میکظی  پی  خودمون    ولی  مرا افه بزارم تظها 
یادفار فلظاز تک و تظها تو خانی آباد زندفی کظهب حاال بعدازظهر میای بیشررتر 

 ات صحبت میکظی    را ب این موضو 
 _چش ،حتماب

کیان اومد دنبال  وسررایلمو  مر کرده بودم،یه چمدون کوچیک بودب به کیان  
 تعار  چایی زدم ولی قبول نکرد    یک  پریشون بودب



 وسایل  رو فناشت پشت ماشین و سوار شدی    
 _خب،دختر  مه دار شدمب 

 _مظ  پسر دایی دار شدمببب
یه سرروال می ن خان ،یع بک از مرف  _ تا ق مه هیچی را ب خونوادد  ظی  

 بهت نگفته بود؟
_نههه   هیچیبراستی میتونی می ن صدام کظی الزم نیست بگی می ن خان ، 

 احساس پیری به  دست میدهب
 _چش  چش  چش بپس تو ه  بگو کیان

 _باشه،مشکلی نیست 
 _چظد سالته؟

 سالمه 18_ 
 _یعظی کظکور دادی؟

رتر شروع کردم درسمو واسه همین االن سال آخرمبتو _نه خب من یک سال دی
 چی؟ چظد سالته؟

 ب28_من 
 _هو بچقدر بزرفیبببب

 _اونقدرام پیر نیست  بابا تو خیلی کوچولوییب
 _خیک خب 

 _یعظی االن نمییوای کلکک کظی؟
 _نه چرا باید کلکک کظ ؟؟؟



 _چه میدون  تو فیلما ایظجوریهب
  انب_حقیقت با فیل  فرق میکظه کیان 
 _اه نداشتیمابقرار شد بگی کیان   

 _باشه بابا،کیانبخوب شد؟
 _ الی

ضو ی بود و ک فگی رو   شت   کیان درفیر یه مو سکوت فن سیر تو  بقیه ی م
شضول  شماد خوند    با ایظکه میگفت و مییظدید ولی فکرد م شد از چ می 

 بود و این کام  مبرهن بود
های   با مو که دایی رو ببیظ بمردی  یدی  ،خیلی ذوق داشررت   باالخره رسرر

 وفظدمی و قد بلظد که یه پلیور طوسرری نازک پوشرریده بود و شررلوار طوسرری به 
سمت  اومدب فوق العاده خوشتیپ بود حتی از رویاهام  خوشتیپ ترب خونشون  

 متری بودب 1500که قصر بود،خونه نبودب فکر کظ  کک محوط  
 دختر فل ب _س م

 _دایی   
 _ ان داییب بیا ب*غ*ل  ببیظ     چقدر دل  مییواست ببیظمت   

ندیده بودم  اما  تاحاال  با ایظکه  به سررمت دایی رفت  و ب*غ*ل  کردم    
 خیلی دوس  داشت    

 انگار سال هاست میشظاسم ب 
هامو خیس کرده  نه  کام فو قت بود اشرر که خیلی و دایی بض  کرده بودبمظ  
خانومی از ب*غ*ل دایی بیرون  با صررردای  که  حال خودم بودم  بودن     تو 

 اومدم   



 _اه کیاب این چه کاریه؟ بزار مظ  ببیظم  می ن روب
 _س مب

_س م دخترمبمن زنداییت بوای چقدر ذوق داره زندایی شیب اسم  افسونب لطفا 
 همون افسون بگو خانوم مانوم نچسبون به ب

  ون ب_چش  زندایی افسون 
_آفرین فک دختر حاال بیا بری  باالب خدایا مرسرریب باالخره یه دختر وارد این 

 خونه شد،دل  پوسید از تظهاییب
زندایی افسررون شرریصرریت  البی داشررتب فکر میکظ  خیلی بتون  باهاد  

 صمیمی بش    
وارد خونه شرردی      و نشررسررتی ب یه خانومی برامون قهوه آورد و رفتببرفشررت  

  :سمت دایی
_دایی  ونب من واقعا دوسررتون دارم ولی راسررت  فکر میکظ  صرر ح نیسررت 

 ایظجا زندفی کظ    مزاح  میش  خب   میدونینب؟ نمیدون  چطور بگ ب
 _دخترم مطمئن باد بودن تو ایظجا با ث خوشحالی ماستب

نهب   یا  با دایی زندفی کظ   ید برم  با یدونسررت   با خودم درفیر بودم    نم یک  
 ودم سردرف  ب

 چشمام رو روی ه  فشردم و سعی کردم بیواب    
بود که از بیدار شرردم    باید مدرسرره میرفت ب سررریر مانتو  6سررا ت حدودای  

 شلوارم رو پوشیدم و مقظع  رو سر کردم    از اتاق  دیدم خارج شدم   
 کیان_س م دختر  مهب



 _فیری   لیکب
 _اوه اوه خان  خانما سر صبح ا صاب ندارنب

 یبیظی که    _م
 _باشه بابا تسلی ببفرمایید صبحونه میک نمایید بانو

 _کمتر مزه بریز
 _سعی میکظ ب

نه   نه رفت     افسررون  ون و دایی داشررتن صرربحو مت آشررپزخو به سرر
 مییوردن   یک  معنب بودم ولی نه خیلیب

 _س م
 _س م دخترممم ب وایییی چقدر این لباسه بهت میادب

سون  ونباز اون  شری میاد که _اف سه به کدوم بظی ب حرفا زدیابآخه لباس مدر
 من دومی  باش ب

 _خیله خب حاالبیه چی ففت  دیگه   
 _س م دایی  انب

 _س مبصبح بییر    
 _میک میلیبچی مییوری بگ  برات بیارن؟

 _واال افی  ون یه لیوان قهوه و مربای فک سرخ    بی زحمتب
 _از دست تو دختر   

ون رو دوست داشت     هم  داشتی  مییظدیدی    با افسون  خیلی  و خونش 
 که حسابی صمیمی شده بودمب

 پر انرژی بودب و فوق العاده خاکی   



بعد از صرربحونه از دایی و افسررون خداف ی کردم و با کیان به سررمت مدرسرره 
 رفتی    

 _امسال کظکور داری؟ 
 _اوهوم   

 _رشتت چیه؟
 _تجربیب

 رو ببیظن فرار میکظن کهب_اوهوبخان  دکتروب تو
 _فوضولی  به  ظابعالی نیومده   

 _حاال خوندی؟
 _نه زیاد    وقت نکردمب ولی خب یه چیزایی بلدم

تاب تسرررت  باه  میری  کلی ک عد از ظهر  که نمیشررره امروز ب _ایظجوری 
سا ت  شتی میای ازم میپرسی     از  شکال دا میگیری بهمشون  میزنی هر ا ا

 داریبباید بکوب بیونی رفر اشکال 11تا  10
 _اه اه چه برنامه ای  چیدیب

 _ما ایظی  دیگه
 *آراد* 
 یه نگاه به سا ت اتاق  انداخت      

 بودب بلظد شدم و به سمت دست شویی رفت    به صورت  آب زدم   1سا ت 
 هظوز خبری از پرنیا نبود   

 حال  بد بود    خدایا میبیظی اص  مظو؟؟؟



 _نمییوامبخدایا میشظوی؟؟؟ 
 نمییوامب زندفی بدون اون رو نمییوامب

 بابام رو فرفتی هیچی نگفت ب 
یا   بدون پرن گه نمیتون      نمیتونممم بببب  مان  رو فرفتی دم نزدمبولی دی ما

 نمیتون  زندفی کظ باص  نمییوام بدون اون زندفی کظ ببفه     
 نیا همه چیز مظه   کف دست شویی نشست  وفریه کردم     پر

 نمیتون  از دست  برمب
 لعظت به من لعظت به من که ففت  بره

 _آخه احمق چرا ففتی بره؟ 
ظده چرا بیرون  کردی لعظتی  به نفسرر  ب یدونسررتی نفسرررت  که م تو 

 چرا      ببب؟؟؟
 خودم رو به در و دیوار میزدم و داد میزدم،فریه میکردمب

 نمیدون  چظد دقیقه فنشت که
 شد و کیان اومد تو   در باز 

 _یا حسینب
 بی حال بودم، وابی ندادم
 _آرادبداداد   خوبی؟؟؟

گه چیزی  تاد    و دی کام ک  ک  روی ه  اف بازم  واب  سررکوت  بود    پل
 نفهمیدم   

  



صورت  باند  سمت های میتلف  ستان بودم    ق شمام رو که باز کردم بیمار چ
 ت ولی نه به اندازه ی قک*ب*م   پیچی شده بود    کک صورت  و دست  میسوخ

 کیان وارد اتاق شد
 _آراد،پسر این دیگه چه کاری بود آخه؟

سال با و ود  ست  اون آرادی که اون همه  ضعیف تر بودم    نمیدون شه  از همی
ست    میک یه بچه  ساده بود و دم نزده بود کجا شت پرنیا وای شکک پ اون همه م

 گرده شده بودم   که دنبال اسباب بازی  می
 _کیان   پری رو پیدا کنبمن بدون پرنیا میمیرم   

_آخه چی میگی آراد؟ یک  صرربر کن   پیدا میشررهب خودم پیداد میکظ ب فریه 
 نکن مرد   

مه رو بریزم تو خودمب  یه نکظ ،ه گه حر  نزن بفر یان نمیتون    نمیتون  دی _ک
 ی داری؟االن موضوع فرق کرده    همه ی زندفی  رو هواست   چه انت ار

صی    مظ  برم  شب ترخی ستراحت کن تا  شه داداد    درک میکظ ب یک  ا _با
 دنبال کارای پنیرد   

داشت  تلوزیون نگاه میکردم که کیان وارد اتاق  شد  نگاه سردی به  انداخت ب  
 من مرده بودم،فقط نفس میکشیدم   

 _داداد  بری ؟
 _بری  

ایظجوری میکظی با خودت؟ پرنیا هظوز _چته آراد؟ هظوز که چیزی نشررده؟ چرا 
 زندست   چرا اصرار داری بگی مرده؟



_کیان افه االن دارم نفس میکشرر  فقط به خاطر ایظه که پرنیا زندسرررت ولی 
سیت تره   مطمئن باد افه یه روز  ست برام از هر  نابی  همیظکه پی  من نی

 پرنیام نباشه مظ  دیگه نیست  
 بیرون  کردی؟_توکه انقدر دوس  داشتی چرا 

 _د لعظتی یعظی تو نمیدونی چرا؟
 پرستاری وارد اتاق شد   

 _چه خبرتونه آخه؟ بیمارستان ایظجابواقعا که   
 _ببیشید خانوم   االن میری  آراد بلظد شوب

  
 رسیدی  خونه،هوا تاریک شده بودب یعظی پرنیا االن کجاست؟ حال  خوبه؟

 داشت  دیوونه میشدم واقعا    
 _آراد من باید برم یه موضو اتی پی  اومده که برات تعریف میکظ  بعد    

 _کیانب الزم نیست    من که نگفت  بمونبتا همیظجاش  دستت درد نکظه
 _موظب خودت باد داداد

 _هست ،مطمئن باد امشب نمیمیری ب
 _خیلی نگرانت  آرادب

 _من خودم نگران خودم نیست ،تو چرا نگرانیب؟
 یک که به فکر خودت نیستیب_به همین دل

 _ول کن،خست 
 _باشه،فع 

 *می ن* 



شسته بودم و با خودم درفیر بودم   نمیدونست  کار درست چیهب باید   تو اتاق  ن
 پی  دایی میموندم یا نباید میموندم   

ست نبود خونه  شت،از طر  دیگه در از یه طر  ایظجا خیلی به  خود میگن
 یب بود،مزاح  بودمبدایی  بمون بیعظی به ن رم  

 داشت  با خود درفیریام دست و پظجه نرم میکردم که صدای در اومد   
 _ ان ؟

 _می ن  ان،میتون  بیام تو؟
 _حتما بفرمایید    

 _فل ،شام حاضره نمییوای بیای؟
 _اومم  چراباالن میام

_می ن،احسرراس میکظ  خیلی پریشررونی     افه چیزی فکرت رو درفیر کرده 
 بگوبمطمئن باد سبک تر میشی حتی افه کمک ه  از دست  بر نیاد   به  

_خب،افسون  ون     راست  من ص ح نمیدون  ایظجا بمون ب یعظی میدونین 
 به ن رم درست نیست   

 _دخترم،خیلی چیزا به ن ر ما درست نیست ولی  انجام  به ص حمونه   
ب، یبه دیگهبنمیدون  _ولی افسررون  ون من ایظجا مزاحمتون میشرر ب یعظی خ

 چطوری بگ ؟
_فک دخترب داییت که  اشقتهب مظ  که تو این دو روزه بد  ور بهت وابسته شدمب 
با آراد و  که ک  نیسرررت، مزاح  کی مییوای بشرری آخه؟کیان؟؟؟؟؟؟ اون  

 شرکت درفیرهب



 _نمیدون ،شاید حق با شماست
 مردمب _مطمئن باد حق با مظه   حاال بیا بری  شام که از فشظگی

 _باشه   بری  
سته بود و مظت ر   ش صظدلی ن سمت میز رفتی       دایی روی  سون  ون به  با اف

 مون بودب
 به کجا رسید؟ 5+1_چی شد؟ مناکرات 

_به  اهای خوب خوبب بیاین بشرریظین که ضررعف کردمب مهری  ووونظظظنبببب 
 غنا رو میاری؟

 _بله همین االن خان ب
 ؟_خوب مدرسه چطور بود می ن

 _خوب بود    امتحان فیزیک و شیمی داشتی  که کامک میش ب
_بزن  به تیته خواهر زادم هوشرر  به خودم رفتهبراسررتی می ن  ان، یه روز 

 بری  سر خاک فلظاز    بد  ور دل  هواد رو کردهب
ناخواسررته بض  کردم    دل  براد تظگ شررده بودبخیلی تظگ    وای مامان    

 کجایی آخه؟
 نبکجا رفتی؟_می نبمی 

 _هیچی،چی؟ آها باشه حتما
 دایی و افسون زدن زیر خظدهبمظ  میک مظگ  نگاشون میکردمب چی شد؟؟؟

  
به در خورد      قه ای  که ت باسرر  رو  وض کرده بودم و مییواسررت  بیواب   ل

 خزیدم زیر پتو



 _بله؟
 _می نب؟ کیان    میشه بیام تو؟

 _یه دقیقه وایسا
فناشت  رو سرم   لباس  خوب بودبشلوار صورتی بلظد  سریر پریدم و شال  رو

ستین بلظد،فقط یک  بچگونه بود که اون   یب نداره دیگه من ایظجوری  و بلوز آ
 دوست دارمب

 _بیا تو   
 _س م،خوبی؟

 _از احوال پرسی های شمابکاری داشتی؟
ست  ست  بیان دنبالت بری  کتاب ت شکلی پی  اومد نتو ست  یه م _اوم     را

 بیری  ولی خودم چظدتا برات خریدم   از فردا شروع کن تست زدنب
 _دستت درد نکظههههببببب خیلی ممظون که یادت بود،فکر کردم فرامود کردی

 _نه به هیچ و ه خاله ریزهب
 _به من ففتی خاله ریزه؟

 _نه با سوسک تو دستشوییمون بودمب
 _کیاااانظظظنببب کشتمتب

  
 /سه سال بعد/

 ببب بابا با ما نیا افیب کجایی ا  ا   ون ؟؟؟افیبا  افی 
 _اه می ن چته؟ هی ا  ا  ا  ا  میکظیب



_باشرره دیگهب دیگه دلت رو زدم دوسرر  نداری؟ برم خودم رو از پک پرت کظ  
 پایین؟

قدر الکی اسررمون  کار داری؟ ان یا بیظ  چی نداری اصررنب ب _اه دختر تو مخ 
 ریسمون نبا ب

ستادمون ففته  سه اردو  لمی   نیظا ه   2باید _میگ  افیب ا شیراز وا روز بری  
 میادب میشه با دایی صحبت کظی؟

 _ای ورپریدهب باز تو یه چیز مییواستی یاد من افتادی؟ 
 _هیچ فربه ای مح  رضای خدا که مود نمیگیره افی  ووونببب

 _حاال چرا شیراز؟مییواین برین چیکار اونجا؟ پزشکی رو چه به شیراز؟
دانشررگاه تیصررصرری  ازمون د وت به  مک آورده    قراره بری  _خب اونجا 

  سدارو برامون تشریح کظنب
جانبببب  حال  به  خوردب ایظ  ذوق داره؟ داری میترکی از هی _وای دختربنگو 

 االن ففت  مییوای چه  ای  البی بری    
 _خب واسه من خیلییییی مهیجهب

 _باشه باشه باشهبشب با کیا صحبت میکظ    
 بونت برم افی  ون بمن تورو نداشت  چیکار میکردم؟_قر

 _هیچی میمردیب
 _داشتی ؟

 _بله که داشتی ب
 همیشه همیظطور بود   من 



و افسررون خیلی صررمیمی بودی  و افه قرار به کلکک بود تا صرربح دوتامون ک   
نمیاوردی     افسررون واقعا  ای مامان  رو پر کرده بودبهرچظد هظوزم که هظوزه 

 سال دل  برای مامان  تظگ میشه    3بعد از 
 *آراد* 

یه روز خسررته کظظده دیگه بود    کمک  داشررت  به  مله روتین کشررظدسررت پی 
 میبردمب

شدم،هظوز خبری از پرنیا نبود     شته بود ولی من  3دوباره به در خیره  سال فن
هظوز به نبودد  ادت نکرده بودم    بعد از رفتظ  با همه دوسررت دخترام به  

 زدم درست میک یه آدم افسرده زندفی میکردم   
 کک برنامه ی روزان  تو

کار کردن،غنا خوردن و خوابیدن خ صه میشد    بعضی اوقات  با کیان بیرون 
 میرفت  

 پوشیدم که یک  پیاده روی کظ     حوصل  سر رفته بودب لباس
 از خونه زدم بیرون    هوا خیلی سرد بودبتقریبا اواسط اسفظد بود     

به سوپر مارکتی رفت  که یه بسته سیگار بگیرم   تقریبا دوسالی بود که سیگاری 
 شده بودمب

سایک  سوپر مارکت بیرون میومدم که تظ  به دختری برخورد کرد و و شت  از  دا
 ه رییت زمین   دختر هم

 _د آخه مگه کوری؟ چشماتو باز کن ببین چیکار کردیبببب



سرم رو بلظد کردم   نگام با  شظا بود     س  آ صدا وا صداباین  هظگ کردم   این 
دوتا چشرر   سررلی فره خورد    دخترم فیج شررد و هیچی نمیگفت    دوتایی 

 به  خیره شده بودی  که باالخره دختر به حر  اومد   
 داداش     _آراد؟

من ولی یخ بسته بودم    خون تو رفام مظجمد شده بود  نمیتونست  هض  کظ ب 
پرنیا خیلی  وض شرررده بود    یکی دیگه شرررده بودب یه دختر بی سرررو پا ی 

 خیابونی    این هضم  واس  خیلی سیت بود   
واسرر  سرریت بود ببیظ  خواهری که با سرریتی بزرف  کردم و براد زحمت 

ساله بدون اون زندفی  نابود شده    لومهبولی نه میک  3هری که کشیدم   خوا
 همیشه   

یک  از شوک در اومدم   و پرنیا رو خیلی وحشیانه تو ب*غ*ل  کشیدم   دل   
شارد  شیدم فقط به خودم ف س  نمیک شده بود که حتی نف س  تظگ  اونقدر وا

 میدادم و بوی تظ  رو به ریه هام میفرستادم   
 میکردی ب    هردومون فریه

  
_پرنیا،کجا رندفی میکظی؟ این چه وضررعیه؟ چرا برنگشررتی آخه؟ میدونی  

 چقدر دل  برات تظگ شده بود؟
 _داداد    مظ  دل  تظگ شده بود ولی فکر نمیکردم بیوای من رو ببیظی   

یان  یه چیزی ففت    چرا پی  ک بانی بودم  _یعظی چی؟ من اونموقر  صرر
 نرفتی؟

 ت  بیشتر از این از خودم ناامیدت کظ    _کیان؟؟؟ نمییواس



 _ولی االن    پرنیا خیلی تضییر کردیب
_آراد همه چی  وض شده    من دیگه اون دختر پاکی که بودم نیست    زندفی 
تضییرم دادب واقعا متاسررف  که قدر زحماتت رو ندونسررت  ولی خب هر کسرری 

 سرنوشتی داره   
   خواه  میکظ  بگو   ب_پرنیا فقط بگو که تن فروشی نکردی 

 _آراد من باید برمبخداحافظ   دوست دارم
 _نه پرنیا نرو

پرنیا میدوید و مظ  دنبال    فریه میکرد و از فریه هاد دل  ری  میشد  میک  
بچه ای که چیزی رو ازد فرفته بودن و داشررت  دنبال  میگشررت  اما هر چی 

 بیشتر میگنشت بیشتر به 
 ی میبردم   بحقیقت ف  کردن دوبارد پ

شده بودم  به معظای  ست  س شتنب ست  روی زمین    پاهام دیگه نیروی ندا ش ن
واقعی کلمه نابود شررده بودم   دوباره خواهرم رو ف  کرده بودم اما ایظبار بدتر 
بودبمیدونست   اد امن نیست   یک  که فنشت احساس کردم پلکام سظگین 

د فقط سرریاهی بود که همه شررده   چظد نفر به سررمت  دویدن   چظد لح ه بع
  ارو پر کرده بود   

  
 *پرنیا*

نمیدونست  دارم چیکار میکظ      فقط میدونست  باید برمب آراد نمیدونست چه 
کارایی کردم   افه میفهمید نابود میشدبنه نباید میفهمید     خسته شده بودم از 



مانبخیلی به  فکر کرده ما ندفی نکبت   مییواسرررت  برم پی    این ز
ش ،باید به همه  سه بنمییوام لجن با صمیم  رو میگیرم دیگه ب شب ت بودم   ام

 چی خاتمه بدم   
  

 وارد یه سوپری شدم و یه بسته تیغ فرفت    
سته تیغ رو   ست    ب ش به پارک  لوی خونمون رفت بخلوت بود  روی نیمکت ن

 باز کردمب
ادی دمبخون زیسردی تیغ رو روی پوست   حس میکردم   فشارد رو بیشتر کر

به بیرون سرررازیر شررد    بیشررتر فشررار دادمبخون زیادی ازم میرفت شرراید یک 
 دقیقه ه  نشد که دیگه چیزی نفهمیدم و       

 *آراد* 
چشمام رو آروم باز کردم    تو بیمارستان بودم  به در اتاق خیره بودم   حال  بد 

 بودبخیلی بد    
    ناخواسته نگران شدم  کیان وارد اتاق  شد قیاف  فرفته بود

 _چی شده کیان؟
 _آراد   بدبیت شدی 

 _یا حسین   پرنیا خوبه؟
 _یک  آروم باد تا بگ  

 _کیااااان د بگو دیگه لعظتیبتو که میدونی چقدر حال  بده    
 _آراد باالخره از پرنیا خبردار شدی    ولی حیف که خیلی دیرهب



پرنیا مرده؟؟؟؟د چرا الکی میگی _ نه    نمیتونه راسررت باشرره؟ داری میگی 
خی  گو داری شرررو ب م      ید م    دیشرررب د ید خودم د من  تی  ظ ع ل
شوخیهببگو پرنیا  ست داری بگو  میکظی؟توروخدا کیان    تورو  ون هرکی دو

 زنده است   بگو نفس من نرفته    د لعظتی حر  بزن
 _آراد   تموم شدبدیشب خودکشی کرد  

یا نمرده     بس کن برو بیرونبفورت _نهههههههعربببب داری دروغ میگ یب پرن
 رو ف  کن    وضی بروووبببب

یا  _د آراد دو دقیقه خفه شرروبفکر کردی واسررره من آسررونه؟ من  اشررق پرن
شب که مچمون رو فرفتیبتو برای  ستگاری کرده بودمب اهمون  بودم   ازد خا

 هیچ و پوچ
شق  رو فرفتیبافه چیزی نمیگ    سه ایظه که میپرنیا رو پرپر کردی      دون  وا

 تو ه  دوس  داشتی    ولی به خودت بیاب امروز تشییر  ظازه است   
ندارم  یان   نمیتون بتحمل  رو  ظازهبنگو ک به خواهرم نگو   _خواه  میکظ  
خه  یاااا آ خدا ید ببیظم باون حتی ازدوا   نکرده بود    تو اون کفن سررف

تر کظی؟ پرنیا رو چرا فرفتی  چرااا؟؟؟؟ تظها خواسررتت این بود که من رو تظها
 آخه؟ مگه من به اندازه کافی بدبیت نبودم؟؟؟؟

  
لباس سیاه تظ  بود    اشک روی فونه هام روون بودب قبر خواهرم  لوی صورت  
گه صررورت  باور کظ  دی باور کظ      نمیتونسررت   بود ولی هظوز نمیتونسررت  

 خوشگل  رو نمیبیظ ب



 بود که نیفت  کیان ب*غ*ل  بود و نگه  داشته 
 تعادل نداشت  اص بانقدر فریه کرده بودم که اشکام تموم شده بودب

شباهتی  شه    امروز نابود بودمب امروز هیچ  سعی کرده بود مرد ب من،آرادی که 
به یه انسان نداشت    فقط نفس میکشیدن و ه تشابهمون بود که اون  امیدوار 

 بودم هر چه زودتر قطر شه   
 روی ه  افتاد و دیگه چیزی نفهمدی بک  ک  پلکام 

  
یه چیزی اونور تر از داغون بودم حتی نمیتونسررت   کیان مظو رسرروند خونه   

 درست و حسابی راه برمب
_آراد توروخدا مواظب خودت باد،یک  به فکر من باد   بسررمه بابابمظ  یه 

 ظرفیتی دارم 
 _کیان برو  

 _صبح میام دنبالت    
 میکظی،حاال برو_کار خوبی 

 _دیگه سفارد نکظ ؟
 _ وضی میشه فورت رو ف  کظی؟؟؟؟؟؟

 _خیله خب   باشهبشب بییر
  

 حال  از زندفی  به  مییورد    اص  چرا زنده بودم؟ هدف  از زندفی چی بود؟ 
نمیدونسررت     فقط مییواسررت  برم پی  پرنیا،مامان     دل  از این همه تظهایی 

 فرفته بودب



داشررت ،یه  وری خودم رو مقصررر مرگ پرنیا میدونسررت  و این   ناب و دان
 داشت ذره ذره نابودم میکرد   

 باالخره تصمیم  رو فرفت باز  عبه قرصام چظد بسته دیازپام برداشت    
 همه رو باه  خوردم 

 دیگه از این زندفی سیر شده بودم'
مرور کردمبیعظی چشمام رو باز کردم   همه  ا سفید بودباتفاقات رو تو  ذهظ   

 االن بهشت ؟
 یک  به اطراف  دقت کردم   همه ی ذوق  از بین رفت 

 بیمارستان بودمببازم   
 چرا نمیزارن بمیرم آخهب

 با خودم درفیر بودم که کیان اومد تو      خیلی  صبانی بود
ظب خودت  هت میگ  موا مه ب کارو میکظی؟ این ه خه چرا ایظ _د  وضرری آ

 ی؟؟؟؟باد    ایظجوری مواظب
 آرههههر؟ با خودکشی؟؟؟؟

 خسته شدم آراد    دیگه نمیزارم تظها بمونیب آخه گ*ن*ا*ه من چیهب؟ 
شت اون  بعد از  شده   پرنیا که خودد رو ک سال انت ار من  3زندفی  داغون 

واسرره برفشررت ب  توه  که هر روز داری غ  میکظیبدیشررب  که خودکشرری 
ذره ذره شکظج  بدی؟؟؟؟ها؟؟؟  کردی   من بمیرم راحت میشی؟ یا مییوای

 د  واب بده لعظتیب



صن چرا نجات   ست  برم پی  پرنیابپی  مامان  ا شدم    مییوا سته  _کیان خ
 دادی؟ مگه من بهت ففت  نجات  بده؟

 من مییوام بمیرم   زندفی  بی معظیهبهیچ هدفی ندارمبچرا زنده بمون  ها؟؟؟
شرراید دو سررال دیگه معظی پیدا _آراد شررر و ور نگو   االن زندفیت بی معظیهب

 کرد   
_من  اشررق نمیشرر  کیانبالکی زر نزن   دوروزه خواهرم مرده   همه کسرر  
یا تود نفس  که پرن تهبمیفهمی یعظی چی؟ من اصررن نمییوام هوایی رو  رف

 نمیکشه رو تظفس کظ ببفه    
ید تو  با خاکی  چه  که  یه فکری کظ   _آراد خواه  میکظ  بس کن   بزار مظ  

 بریزم    خواه  میکظ  یک  به  وقت بدهبنکشی خودت رو بازم؟سرم 
 _برو بیرون   

 _آراد افه بازم خودکشی کظی    
سه  شی کظ  ها؟؟؟؟من چیزی وا شه؟ چیکار میکظی افه خودک _چی؟ چی می

 از دست دادن ندارم   
 _ح لت نمیکظ    

  فتایظو ففت و رفت   حر  کیان میک خظجری بود که تو قک*ب*م فرو ر
  

 *می ن*
شد     شت  تلوزیون نگاه میکردم که کیان وارد خونه  سته بودم و دا ش تو هال ن
شار زیادی  ست  مرده و ف حال  میک قبک خراب بود بازم،میدونست  خواهر دو

 روشه واسه همیظ  زیاد باهاد کلکک نمیکردمب



 _س م کیانیبخوبی؟
 لبیظد بی  ونی تحویل  داد   

 لبتو خوبی؟_س م   من رو بیییا
 _مظ  خوب بمییوای حر  بزنی ؟
 _نه خان  دکتر خیلی حال  بده   

 _واسه همین میگ  حر  بزنی   که یک  حالت بهتر شهب
 _کاد حال  ایظجوری خوب میشد

 _کیان،امتحان کن
یهو اشررک از چشررماد سرررازیر شررد   تاحاال فری  رو ندیده بودم    خیلی 

 احساس بدی به  دست داد
 فریه نکن   توروخدا فریه نکنبمظ  فریه میکظما    ب_اه کیانب 

_می ن خسررته شرردم   واقعا دیگه بریدمب  شررق  خودکشرری کرد   بهترین 
بسته دیازپام خورده بود،دکترا  3دوستم  داره  لوی چشمام پرپر میشهبدیشب 

 میگن معجزه بود که زنده مونده   
 _وای   واقعا متاسف  کمکی از دست  برمیاد؟

چه کمکیب من خودم  نمیدون  باید چیکار کظ بفقط میدون  دیگه نباید _نه 
 آراد رو تظها بزارم

 نمیدون  چی شد که این حر  رو زدم   ولی خب زدم دیگهب
 _مییوای من برم از تظهایی درد بیارم؟

 _ها؟



ص  نمیدون  چرا همچین چیزی ففت ببیییال کیان  _ههه هیچیب ول  کن   ا
    

قا    فک فا هاسرررت _ات بدی ه  نیسرررتبمیتونی پیشرر  بمونی؟ خیلی تظ ر 
 می ن،مطمئظ  تو میتونی از این حال درد بیاریب

 _اوم راست بنمیدون    شاید،فکر میکظ  به ب
 _به کمکت نیاز داره می نبخواه  میکظ    

تاحاال پی  نیومده بود کیان ازم چیزی بیواد   خودم رو لعظت کردم که اون  
 حر  رو زدمب

  
باالخره  نه فکر کرده بودم    یا  ید برم پی  آراد  با که  به ایظ تا صرربح  دیشرررب 

 تصمیم  رو فرفت ب به کمک  نیاز داشت پس باید کمک  میکردمب
 تقه ای به در کیان زدم   با صدای خسته ای ففت: ان  مامان؟ بیا تو   

  ودمحق داشررت دیگه آخه من تا حاال یه بارم نرفته بودم تو اتاق     واسرره خ
 الب بود که چطور تاحاال وارد اتاق  نشررده بودم   همیظجوری پشررت در با 

 خودم داشت  فکر میکردم که یهو در باز شد   
 _اه مامان اسکل  کردی؟ بیا تو دیگ   

 چشم  که به  خورد شک زده شد 
 _می ن؟ایظجا؟  ان ؟ کاری داشتی؟؟؟

که پی  آراد ب به و  5مون    ولی _خوب راسررت  آره    من قبول میکظ   شررظ
  معه ها برمیگردم ایظجا   البته فقط به خاطر توب

 _به موال تکی تو دختربنمیدونی چقدر ازت ممظون    



 بعدم بلظدم کرد و تو کک هال چرخوندم
نه  گار  ما ان به پشررت  میزدم ا مااااا   هی  یانببزارم زمیییینب نمیر _اه ک

 انگاربککش  نمیگزید   
 ر پایین دخترم رو بچه معدد و رودد قاطی شدب_اه کیانبمادر،بزا

 _ای ففتی افی  ونب
 _واییییی  اشقت  می نب

گاه  ظگ به  ن لت ه حا با  مهب؟؟؟؟ همونطور  ظگ کردم     اشرررق ه
 کردم   افسون  یه  ور با ذوق نگاه میکرد انگار به  تیتاب دادی ب

که قبول کردی  _اومم  نه باباب اونجوری نه    یعظی مظ ورم این بود که ممظون
 پی  آراد زندفی کظیب

سمت اتاق  میرفت که یهو  شت خجالت زده به  شت  زمین   دا بعدم آروم فنا
 با صدای افسون هردومون سکته کردی    

_چیییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟پی  آراد؟؟؟؟ دختر من رو داری میبری پی  
ه   چه دآراد؟ مظ  کشک دیگه؟فکر کردین کیا ا ازه میدهب؟ نفس  به می ن بظ

 واسه من برنامه ریزی  کردنب
_اه افی  ون   من که هم  میام بهت سررر میزن    تازه فکر کردی نمیدون  

 هر چی تو به دایی بگی قبول میکظه؟
 چش  غره ای برام رفتب

 _حاال تو چرا انقدر مشتاقی بری پی  یه کسی که نمیشظاس
 ی  حتی زندفی کظی؟ اون   ظس منکرررررب 



  ون تو به خاطر ثواب ب_اه افیببه 
 _آهاب که به خاطر ثواب ؟

 _پس چی؟
 _هیچی ول  کن   باشه با کیا حر  میزن  ببیظ  چیکار میتون  بکظ ب

 *آراد* 
ست  کیانبدرو باز کردم و  صبحونه مییوردم که زنگ در رو زدن   میدون شت   دا

نام غ بدون ایظکه نگاهی بظدازم رفت  نشست  سر  ام و مشضول خوردن ادامه ی
 شدم   

_اواب واال آدم وارد تویله ه  میشرره فاوه یه ماما یی میکظهب شررما احیانا ایظ  بلد 
 نیستین؟ کیان این بود؟ هی میگفتی آراد ال   آراد بکب؟

 _می نبببب
 _چه خبره ایظجا کیان؟ این دیگه کیه؟

  ک_این؟؟؟؟؟ کیان  ان قربانت به ن رم این نیاز به کمک نداره   فقط باید ی
 ادب  کظی بمشکل  حک میشه    

 _تو مییوای به من کمک کظی؟ من ازت کمک خواست  خاله ریزه؟
که االن یهو زبونت  تا دیروز دپرس بودی  قه بس کظینب آراد تو  یه دقی _واییییی 

 کار افتاد؟
 _کیان بسه دیگه   خست  کردیبچرا ول  نمیکظی؟ راحت  بزار   

خان   ایشررون می نبو ظاب آراد  ظاب  الی زندفی  _  با   عد  به ب از امروز 
به زندفی روتیظت  کار و  میکظه   تو ه  زحمت میکشرری از فردا میای سررر 

 برمیگردیب



 _میشه بگی چرا باید این خاله ریزه رو تحمک کظ ؟
_اصرر  الزم نیسررت تحمک کظی آقا آرادب چون من همین االن از کمک کردن 

 بهت پشیمون شدمب
 _می ن خواه  میکظ ب

کیان،واقعا فکر نمیکردم ایظجوری باشرره   من با این یه سررا ت  نمیتون  سررر _
 کظ ب

 _آراد میشه معنرت خواهی کظی؟
 _چرا اونوقت؟ مظکه کمک نیواست  از کسی    

ظهبخواه   کت میک یدم می ن کم ماد کن   قول م بار به  ا ت یک  _آرادب
 میکظ    

  بیای ایظجا ور دل من _باشرره بابا    ببیشررید می ن خانومب خوشررحال میشرر
 زندفی کظی   

می ن یه چشرر  غره برام رفت و  وابی نداد   ولی میشررد فهمید موافقه خیلی 
 قیاف  برام آشظا بود  به طرز دیوانه وارب

 *می ن*  
ست ولی فاهی اوقات  االن دقیقا دو روز از زندفی با آراد میگنره    آدم بدی نی

 رسه و تو خودشه   حوصل  رو سر میبره ا صاب  رو خورد میکظهب زیادی دپ
درس های دانشررگام رو باید انجام میدادم و حوصررله غنا درسررت کردن ه  

 نداشت  پس بیییال  شدم   



وسط هال دراز کشیدم و غرق شدم تو درسام  اشق بیولوژی بودمب واسه خودم 
  شداشت  زیست مییوندم که صدای در اومد   سرم رو بلظد کردم که با آراد چ

 تو چش  شدمبمیک بز زل زده بود به    
که دیدم ای دل  ظه  که ببیظ  چه چیزه  البی تو من میبی به خودم کردم  گاه  یه ن

 غافک    دامن کوتام باال رفته و همه دارو ندارم بیرونهب
 سریر چپیدم تو اتاق    

لباسرر  رو  وض کردم ولی هظوز خجالت میکشرریدم برم بیرون    حدود دو  
و اتاق موندم که صدای آراد در اومد:میشه لطفا بیای یه غنا به  بدی؟ سا ت ت

 ضعف کردمببب
 با این حرف  داغ کردن و رفت  بیرون: 

 _مگه من خدمتکارت ب خودت برو یه چیزی واسه خودت درست کن دیگهب
 _یعظی غنا درست نکردی؟

 _مگه بیکارم آخه؟
 _پس من چی بیورم؟

 مییوردی؟_تا قبک از اومدن من چی 
 _غصهب

یک  با چشررمای باز نگاد کردم ولی سررریر  واب دادم:خب االن  همون رو 
 بیورب

 _نوچ نمیشهب
 _ای وایبخب به من چه؟مییوام برم بیواب    

 _حداقک زنگ بزن یه چیزی بیارن   



 _احیانا دست نداری؟
 _اوففف باشه بابابکیان  کی رو آورده واسه مابآدم قطر بود؟

   دلت بیواد   دوما،فرامود نکن من برای چی ایظجام   _اوال خیلی ه
 _باشه تسلی بببب

بعد از شررام به اتاق خودم رفت  و بازم شررروع کردم به خوندن   موقر امتحانام  
 بود و مظ  چیز زیادی بلد نبودمبخ صه ک  درفیر بودم که یهو آراد اومد تو   

 تهب_اه می نبمیگ  میشه بیای تو هال حوصل  سر رف
 اول یه نگاه به خودم انداخت  تا از لباسام مطمئن بش    بعدم  واب  رو دادم

 _نه درس دارمبمییواستی زیر حوصلت رو ک  کظی که سر نرهب
 _هوففف باشه    به درسات برس

راسررت  دل  سرروخت واسرر ،بیچاره هم  تظها بود   من اومده بودم ایظجا از 
 تظهایی درد بیارم خیر سرم

دب یه چظد دقیقه دیگه میام بیرون   بری  رو تراس بشرریظی  یک  حر  _میگ  آرا
 بزنی    

 _ایده خوبیهب
  

 *آراد*
رفت  تو هال نشست  و مظت ر می ن شدم   ازد خوش  میومد،در حین آرومی  

ست  ست بر کس دختر های اطراف بکیان در دختر مقاوم و مضروری بود     در



د که شرراید میتونسررت من رو از تظهایی حدس زده بود،می ن بهترین کسرری بو
 دربیاره و روحی  رو بهتر کظه    

 _خب بری ؟؟؟
 _بری  خاله ریزهب

 _هظوزم میگ  من تورو یجایی دیدمب قیافت خیلی آشظاستبببب
_مظ  انگار تورو یه  ایی دیدم قب  ولی یادم نمیادببری  تراس فقط یه چیز فرم 

 تر بردارب
 دارم _نه خوبه    سرمارو دوست

نشررسررتی  روی صررظدلی های روی تراس   می ن نفس  میقی کشرریدببه نی   
 رخ  خیره شدم     اص  نمیدونست  چرا ولی رفتاراد برام خیلی  دید بود  

 _میگ  آراد   آدم ایظجا میاد دل  ه*و*س درد و دل میکظهب حر  بزنی ؟
 _حتما    چرا که نهبمظ  خیلی دل  پر شدهب

 نه؟_دوست  داشتی 
 _پرنیا رو؟

 _آره دیگه     
خاص  یه چیز  یک من برای زندفی  بود    بودن  تو زندفی من  ها دل یا تظ _پرن

 بود 
 _میدونی؟ درک نمیکظ     تا حاال کسی رو نداشت  که ایظجوری باشه برامب

 _حتی مامانت؟
_خب مامان  تظها کسی بود که داشت      دوست  داشت ب ولی هیچ وقت،وقت 

 م مادری کظه   همیشه درفیر درمان  بودی     نشد برا



 _بابات چی؟
 سالگی  خوب بود اما بعدد معتاد شد    9_بابام   تا 
 _به چی؟
 _شیشه   

 _اوه   متاسف ب
 _مه  نیست

 _زنده ان؟مامان و باباتب؟
که  مان   ما ته  3_ بام زنده اسرررت،الب با فناشرررت   ولی  هام  سرررال پی  تظ

 ازد ندارمساله خبری  4امیدوارمبچون 
 _نسبتت با کیان چیه اونوقت؟

 _خب داستان  درازه    پسرداییمه
 _ولی کیان که  مه نداشت؟

 _داشت   ففت  که داستان  درازه بییی    تو چی؟مامان و بابات کجان؟
شه   بابام  که وقتی  7سال  بود مرد    18_خب   مامان  وقتی   10سالی می

 تان زندفیمون شبیه همهبسال  بود ولمون کردبیه  ورایی داس
 _آره  البه   

 _ارزوت چیه؟
 _خب میدونی من خیلی دوست دارم شب بمیرم   

 _چرا؟
 _دوست دارم بتون  برای آخرین بار ستاره هارو تماشا کظ    تو چی؟



 _من   نمیدون بارزو دارم یه بار دیگه پرنیارو ببیظ 
 _میشه یه سوال بپرس ؟خیلی کظجکاوم   

 _البتهببپرس
 _پرنیا چرا خودکشی کرد؟

به این سرروال برای من   عا  واب دادن  ندادم   یک  رفت  تو خودمب واق  وابی 
سرریت ترین کار دنیا بود    دلیک خودکشرری پرنیا من بودم   اون از ایظکه به  
بگه یه دختر خیابونی شده خجالت میکشید     این رو که نمیتونست  به می ن 

 ظ ببگ ،پس تر یح دادم سکوت ک
 _اکی   نیاز نیست  واب بدی    سرد شدهببری  تو؟

 _اوهوم   بری ب
 با ه  رفتی  نشستی  روی کاناپه    

 می ن_پایه ای فوتبال ببیظی ؟
 _چی بگ    نمیدون بببیظی    

س   شق فوتبالن اون موقر اقا میگه وا سرا  ا شانس ماروهاب همه ی پ _اه اه اهب 
 ربنمیشد یه فوتبالی رو بکظی همیونه ی ما؟فرقی نمیکظه    خدا کرمت رو شک

 _کمتر حر  بزن بچه   تلوزیون رو روشن کن   
 _واااای آخ  ون فوتبال   ب

داشررتی  فوتبال میدیدی    اخرای بازی بود که چشررمام  2اونشررب تا سررا ت 
 سظگین شد و به خواب رفت ب

  
 *می ن*



آلمان  هرچی فح  بلد تو کف بازی بودم      ام  هانی بود ببازی برزیک و 
بودم به آلمانیا دادم که نناشتن نیمار  ون  تیم  ببرهببا ا صاب قاطی بساط  

 رو  مر کردم برم بیواب  که دیدم آراد  لو تلوزیون خوابیده   
 دل  سوخت   یه پتو برداشت  و انداخت  رودب 

ا سا ت تخودم  رفت  تو اتاق  که بیواب  خیر سرم فردا امتحان داشت باونوقت 
 و نی  بیدارمب 2
  

بود که با صرردای فوشرری  از خواب بیدار شرردم    خیلی خواب   7سررا ت 
 بیدار میشدمب 6میومدبک  زندفی تو خونه دایی تظبل  کرده بود   قب نا سا ت 

صورت ماه   سامونی به  سرو شویی رفت  و یه  ست  سمت د کورمال کورمال به 
  نشست  دادمب بعدم لباس  رو پوشیدم  

یه مانتو مشکی تا روی زانو   با شلوار  ین مشکیب همیشه ساده میپوشیدم   یه 
 آرای  م یم  کردم و رفت  که یک  صبحونه بیورم   

 آراد هظوز خواب بودب
سفیدم  206بی سروصدا صبحون  رو که خوردم از خونه خارج شدم   سوار 

 انشگاه رفت    که دایی کیام به تازفی برام خریده بود شدم و به سمت د
 _اه میله خرب آخه االن چه وقت اومدنهب 

 _وای نیظا دیشب دیر خوابیدم 
 _مظ    داشت  فوتبال میدیدمب

 _اه پس واسه همین پکری؟



 _آره دیگهبدیدی چطوری برزیک  ون  رو سوراخ سوراخ کردن؟
 _اوهوم ب

شد و برفه هارو  ستاد وارد ک س  شضول ور زدن بودی  که ا پی  همیظجوری م
 کرد 

 یه نگاه به سواال انداخت بچیزایی که بلد بودم رو نوشت  نمره هام رو
 بخب بسه دیگهب18که شمردم شد  

 برف  رو تحویک دادم و به سمت کافه دانشگاه رفت  تا نیظا بیادب
سرم رو   ست    ش ش  و ن سیظی اومد پی شگاه  مظت ر نیظا بودم که ح تو کافه دان

 برفردوندم و نگاد کردمب
 بله،کاری داشتین آقای حسیظی؟_

 _اه   بلهب میتونی  امروز همو ببیظی ب؟
 _ببیظی ؟ متو ه نمیش    نیازی نمیبیظ  شمارو ببیظ  امروز 

سا ت  ستوده    خواه  میکظ بموضوع مهمی لطفا امروز  به کافی  6_خان  
 شاپ روبروی دانشگاه بیاینب

 هتون ا ازه داده باش  که باهام_آقای حسیظی لطفا بس کظید   ب من یادم نمیاد ب
 قرار م قات تظ ی  کظیدبحاال لطفا بفرمایید تا حراست رو خبر نکردمب

 _ببیشید    خدانگهدار
  وابی به  ندادمبمردم چقدر پر رو شدنب واالب

 _هوی میله خرهب حسیظی  یگر چیکارت داشت؟ 
 _هیچی چرت و پرت میگفتبول  کن    پایه ای بری  خرید؟

 ی آرهببد ور ه*و*س کردمب_واییی



  لوی تظدیس میبیظمتب 6_اکی پس پاشو بری  خونهبسا ت 
 _حلهببری     

  
یه مانتو حریر مشررکی پوشرریدم با شررلوار دودی  ینبیه شررال طوسرری ه  
باسرری و رژ فونه تیرهبخط چشرر  و  کال نداخت    آرای  م یمی کردم   رژ  ا

 ریمکب همین    
شونه  سه ناهار   شت  و بیرون رفت    آراد خونه نیومده بود امروز وا کیف  رو بردا

 ام شدمب 206ای باال انداخت  و سوار 
  

 *آراد*
حدودای   یدم خونهب می ن رو صررردا زدم     وابی  8سرررا ت  که رسرر بود 

شدم به من  شیمون  ست  به  زنگ بزن  اما بعدد پ شظیدمبخونه نبود    خوا ن
ست شم  به چه که کجا سفارد دادم چ شی و دوتا پیتزا  ب؟ زنگ زدم پیتزا فرو

صلمون  شه وقتی حو  کس روی دیوار افتادبمظو پرنیا بودی     یادد بییربهمی
سررر میرفت پیتزا مییوردی    اونقدر که حتی نمیتونسررتی  حرکت کظی ب دل  

 براد خیلی تظگ شده بود    
ازیر میشدن،دل  دوباره هواد قطره های اشک دوباره ناخواسته از چشمام  سر

 رو کرده بودب
  

 هردوتا پیتزا م رو خوردمب همیشه وقتی ا صاب  خورد بود زیاد مییوردم    



بود و می ن هظوز نیومده بودب  10ل  دادم روی کاناپه ی  لوی تلوزیونبسا ت 
 یه نگاه به تلوزیون میظداخت  یه نگاه به سا ت    

ص   ص  از خودم دراومد ا ست     تلوزیون رو خامود حر به من چه که کجا
 کردم و چشمام رو روی ه  فشار دادم تا یک  آروم ش ب

 صدای در اومد   می ن اومده بودبآروم چشمام رو باز کردم   
 _س اااممم بببب خوبی؟ من اومدمبخیلی خود فنشتب

 واقعا نتونست  خودم رو کظترل کظ ،نمیدون  چراب 
 ود میگنرهبدیرتر میومدی می ن  انب_آره دیگه با پسرا خ

 _با پسرا؟مظ ورت چیه آراد؟
 _فکر میکظ  واضح بوده باشهب

بعدم به سررمت اتاق  رفت    از دسررت خودم  صرربانی بودم    نمیدون  چ  
بودبنباید انقدر به ه  میرییت  فقط برای دیر اومدن می نباز اونطر  ناراحت  

 کرده بودم 
 *می ن* 
سرریری که آراد رفته بود خیره شررردمب اصرر  نمیدونسررت  چه با تعجب به م 

 مرفشه،فقط میدونست  حق نداشت اونجوری باهام صحبت کظه    
 بیییال شدم و رفت  لباس  رو با یه لباس خواب آستین کوتاه  وض کردم   

ب بازم فوتبال داشررتببببب سرررفرم فوتبال 3نشررسررت   لوی تلوزیون و زدم شرربکه 
خودم تیمه ه  میشررکوندم که آراد میک برج زهر مار اومد  دیدن بودم و واسرره

 ب*غ*ل  نشست    



شار  شت کرد و ف ست  رو م شت    د به  تو هی نکردم و یه تیمه دیگه بردا
 دادب نمیدونست  چرا ایظجوری رفتار میکظه   واس   جیب بودب

 بهمیظکه نیمه ی اول تموم شد نیظا زنگ زد   فوشی  رو برداشت  و  واب دادم
 _وایییی س م  شق بدیدی بازی چقدر با هیجان شده؟

 _وای می نب رونالدو رو دیدی؟ مردم واس  اصنبچقدر این بشر  نابهب؟
 _آره مظ   اشقش  خیلی  نابهب

 _میگ  امروز خیلی خود فنشت بازم برنامه بزاری  دوتایی بری  بیرونب
 _آره حتما به مظ  خیلی خود فنشت    

مه دوم شروع میشه من یه دستشویی برم حاال بازم صحبت _خب دیگه االن نی
 میکظی ب

 خظدم فرفت   میدونست  موقر فوتبال نیظا پلک  نمیزنهب
 _اکی  شق  بروبخود بگنره    فع ب

 _بای میله منب
 با لبیظد تماس رو قطر کردم اما با حر  آراد لبیظد رو ل*ب*م ماسیدب 

 یس دادی میه ایظکهب_انقدر زود دل  تظگ شد برات؟ خوب سرو
_خفه شررو آشررضالب چه طور به خودت ا ازه میدی ایظجوری باهام حر  بزنی 

 ها؟؟؟
 _دروغ که نمیگ ب

 _فقط خفه شو آرادبواقعا برات متاسف ب



قت توهین و   طا یدمب  تاق    در رو محک  به  کوب ظد شررردم و رفت  ا عدم بل ب
صمی  فرفت  فردا برم از پی   ضعف  بود     ت شت ب یه  ورایی نقطه  تهمت ندا

 آراد    ایظجوری نمیشدباون حق نداشت به  توهین کظه
 *آراد* 

 بود که با صدای زنگ موبایل  بیدار شدمب کیان بود  10سا ت حدودای 
 ها؟_

 _آراد باز چه فظدی زدی؟
 _چی میگی کیان   ؟

 _چی به می ن ففتی که مییواد برفرده خونهب؟
ست  رو تیتب چی ففت؟ می ن مییواد بره   ؟یعظی بیاطر حرفای  ش سیخ ن

 دیشب  زنگ زده به کیان   ؟واییی فظد زدی آرادبفظد زدیب
که نره     من نمیتون   یان    غلط کردمبفقط راضرری  کن  ها _ک گه تظ دی

 بمون بخسته شدم از تظها بودن تازه داشت  طع  زندفی رو میفهمیدم    
 _پس چرا ناراحت  کردی؟

 _نمیدون  کیان   نمیدون  دیشب که دیر اومد ناخواسته  صبی شدمب
 صدای پوزخظد کیان رو از پشت تلفن شظیدمب

 _آخه به تو چه ربطی داره آراد؟ نکظه بعدش  تهمت زدی به ؟
 غلط کردمبتوروخدا باهاد صحبت کن نزار برهب _کیان

 _خیلی خبببزار ببیظ  چیکار میکظ    
از وقتی که با کیان صحبت کرده بودم آروم و قرار نداشت ب می ن رفته بود   همه 
ی وسایل  ه  برده بودبحاال کیان قرار بود می  راضی  کظه    اما خیلی طول 



صیره خود احمقمهبن شیده بودبهم  تق باید به  توهین میکردم اونکه کاری ک
به من ربطی  کاری ه  میکرد  نکرده بود    من الکی حسررراس بودمباصرر  

 نداشت اون فقط برای کمک به من پیش  بودب
  

از اسررترس تو خودم میپیچیدم که تلفظ  زنگ خورد    کیان بود با دلهره  واب 
 دادم   

 _ ان ؟چی شد؟
لی ففت افه یکبار دیگه ایظجوری رفتار _آراد   من به  ففت ، راضرری شررد و

ناراحت   مد خونه، ازد  نرخواهی کن  خیلی  گه نمیمون بوقتی او ظه، دی ک
 کردی   

 _باشه   ممظون کیانب دمت فرمب
 _خواه  میکظ    فقط حواست باشه دیگه 

 _اکی حتما هستب
 _فع    

 _بای
از خوشحالی تو پوست خودم نمیگظجیدمبهمیظجوری نشست  به در زل زدم تا  

 می ن بیادب
شک  3حدود  شت   سته بودم و به در زل زده بودمببه  قک خودم دا ش سا ت ن

 میکردم که می ن اومد   یک  دلیور بود 
 _س م    می ن؟؟؟



 _س م    بله؟
 _ببیشیدبخیلی کارم اشتباه بود واقعا متاسف ب

 باشه حاال ایظدفعه اشکال نداره ولی تکرار نشهب_
 _نمیشه    می ن   ؟

 _دیگه چیه؟؟؟
 _میشه یه قول بدی؟

 _چه قولی؟
_ازم ناراحت نشررو   هیج وقت ول  نکنبببین می ن من خیلی تظهام   زندفی  
با زندفی  یه  ورایی من رو  خب تو  یا ولی  عد از مرگ پرن هد  بود ب ک  بی 

ات  دادیبپس لطفا هیچ وقت نروبهر حرفی  میزن  مظ وری آشررتی دادی    نج
 ندارمبفقط نمیدون  بعضی اوقات چه مرف  میشه    

هر کلمه ای که از دهظ  در میومد می ن بیشررتر تعجب زده میشرردبخوب حق 
 داشت   خودم  نمیدونست  این حرفا از کجا میانب

  
 *می ن*

ست  باور کظ  آراد مضرور ایظجو ص  نمیتون ری داره ازم خواه  میکظه تظهاد ا
 نزارمبواقعا تحت تاثیر قرار فرفت     یه لبیظد تحویل  دادم 

 _سعی میکظ  که کمکت کظ  تا  ایی که بتون بمطمئن باد    
 _ممظون ،می ن تو خیلی خاصیب

شاخ در میاوردمباین حرفا چی بود میزد    ؟باز اونجایی که خیلی  شت   دیگه دا
 فقط تونست  بگ     شک زده شده بودم



 _ها؟
 یهو انگار به خودد اومده باشه ففت:هیچی    ففت  ممظون ب

 _آهاب
یهو زد زیر خظده   نفهمیدم چرابسرروالی نگاد کردم که فقط با دسررت  اشرراره 

 کرد چیزی نیست   
 شون  رو از روی بیییالی باال بردم و وسایل  رو بردم اتاق ب

شت    سا ت تو اتاق  دا سایل  رو میچیدم   آخه بگو می ن این قهر تقریبا یه  و
 کردن و رفتظت چی بود وقتی میدونستی بازم دلت میسوزه و برمیگردی   

 نشست  روی تیتب با خودم درفیر بودم   چرا باید بر
 میگشت ؟ اون  بعد از ایظکه اونجوری باهام رفتار کرد؟ب 

آراد  ادت کرده بودم     یه  المه فکر کردم و با خودم کلظجار رفت بمن به و ود
شدم  شت ب خوب که  از خودم مطمئن  س  ندا سوخت ولی دو س  می دل  وا
برفت  بیرون   یه شلوار آبی کمرنگ با یه تاپ آبی پوشیده بودمب افه مامان  زنده 
یدی  یناشرررت بمن خودم  آدم مق جاب م ید برام ک س ح با بود دوسرررا ت 

شه تو  ست  همی سریبودمباما به هیچ و ه نمیتون ش  و رو ستین بلظد بپو  خونه ا
 بزارمب

 _اه اومدی خاله سوسکهب؟
 _هزار بار ففت  به  نگو خاله سوسکهبقهر میکظ  میرماب

همچین دلیور نگام کرد که از ففته ی خودم پشیمون شدمبحق داشت   داشت  
 سواستفاده میکردمب



 _ای بابا شوخی کردمب  دی نگیربکجا مییوام برم بزرگ تر از ایظجاب
 خیلی  دی  واب  رو داد:خونه داییت   کیانب

 _تاحاال ایظجوری قانر نشده بودم راست ب
 _خلی دیگهب

_ای باباببببب تو ه  هی به ما وصررله بچسرربوناب ایظجور که تو با من حر  میزنی 
 چظد نفر بشظون همه خواستگارام میپرن واالب

 بببببب واب نداد   ای بابابباز رفت تو خودد   بابا غلط کردمب
 *آراد* 

فکر به ایظکه یه روزی می ن ممکظه ازدواج کظه برام سرریت بودب با این حر  
می ن یک  تو فکر فرو رفت  و با خودم و احساس  درفیر شدم   بلظد شدم رفت  

 تو اتاق    
بدمبیک  برام  جیب بود    و ود  ما نمیتونسررت   واب  می ن صررردام میزد ا

هفته بود که  2شرررده بودبولی آخه چرا؟هظوز فقط  می ن برام بی  از حد مه 
س  دارم یا  ست  دو شده بودم   نمیدون سته  شظاختم  اما خیلی به  واب می

 نه    ؟
 باید با خودم و احساس  کظار میومدم   

 یعظی دوس  داشت ؟
نمیدون  چقدر تو اتاق  بودم ولی هظوز درفیر بودم و به نتیجه ای نرسرریده بودمب 

 خورد    تقه ای به در
 _اه بله؟

 _آراد   خوبی؟؟؟



 _اومم  آرهبخوب    
 _چرا یهو رفتی؟

 _هیچی ول  کن   االن میامب
 _آره بیا شام کشیدمب

 _اکی
 به سرویس اتاق  رفت  و یک  اب به صورت  زدمب 

_چته مرد؟ این همه دختر پیشررت بودن    توکه ایظجوری وابسررته نمیشرردی؟ 
 ودت بیابمی ن  یکی میک هموناست   به خ

باهاد سرررد تر  ید  با به می ن رو ک  کظ     باید سررعی میکردم وابسررتگی  
 میشدمبایظجوری نمیشد    

 از اتاق  بیرون رفت    الزانیا درست کرده بودب
 _ممظون می ن   

 یک   ا خورد، از همین االن سعی کرده بودم سرد باش ب
ا بری  شررهر بازی؟دل  _اومم  خواه  میکظ ب میگ  آراد امشررب با کیان و نیظ

 فرفت تو این خونه   ب
 _اکی بری ،من مشکلی ندارم   

 _باشه پس من برم زنگ بزن ب
 *می ن* 
 فوشی  رو برداشت  و به نیظا زنگ زدم    

 س م   خوبی نیظا؟-



 س مبمسی  شق    تو خوبی؟-
 بد نیست  ولی خوب یک  فیج شدم   -
 فیج شدی؟ چرا اخه؟-
 تعریف می کظ    میای بری  شهربازی با آراد و کیان ؟ول  کن دیدمت -

 _وای آرههههبدل  پوسید تو این خونهب
 بری     9_اکی سا ت 

 سا ت دیگهب؟؟؟ 1_یعظی 
 _آره دیگه بدو آماده شوب

 _اکی اکی بابایب
 _بای دیوونه  ان ب

به کیان ه  زنگ زدم و خبر دادم    یک  غنا خوردم و رفت  که آماده بش ب رفتار  
یه لح ه مهربون بود و  یب بود و فکرم رو درفیر کرده بودب  آراد واسرر   ج

 صمیمی، لح ه بعدد انگار نه انگار دو هفتس باهاد همیونه امب
 سرم رو تکون دادم و سعی کردم یه لباس خوب پیدا کظ     

ما یاب یه  مدل  البی داشرررت و شررلوار  ین ییی انت که  تاه  نتو آبی کو
 کردم   کفشم  یه کتونی سفید آبی بود که خیلی دوست  داشت ب

 یه آرای  م ی  ولی خوشگک کردم که قیاف  رو نازتر نشون میدادب
خارج  تاق   با من از ا مان  ادکلن سررردم  زدم و رفت  بیرونب آراد ه  همز

ست  شگک شد   دقیقا با من  سمونی که خیلی خو شرت آبی ا شده بودب یه تی 
 بود با شلوار  ین و کف  کالج سرمه ایب



ناخواسته لبیظد زدمبخیلی برام  الب بود که بدون ایظکه خبر داشته باشی  اون 
شده بودی ب با حر  آراد به خودم اومدم و از فکر و  ست  شه  یکیمون چی میپو

 خیال بیرون اومدم   
 دنبال بچه ها؟_ خب باید بری  

 _هومم ؟اها     نه قرار شد میدون شود همدیگر رو ببیظی ب
 _آها اکی   پس بیا بری ب

 _بری    
  

 *آراد*
شده بود    لباس آبی خیلی به  می اومد  سامون  ین ه   مظو می ن دقیقا لبا
ش  ازد  شد چ صوم تر کرده بود   به طوری که نمی ش  چهرد رو مع و آرای

 رو تکون دادمب این ارا یف چیه دارم به  می باف ؟برداشت     سرم 
رسیدی  میدون شود و مظت ر بچه ها شدی     پرادو سفید کیان چظد دقیقه بعد 

 رسید    
 _اوهبس م بر و بچ ب خوب ست کردیظابببب

 مظو می ن باه :نه بابا اتفاقی بودبببب
 بعدم به  نگاه کردی ب

 ایشاالله کی شیریظی مییوری ب؟؟_نه خوش  اومد خیلی تفاه  دارینب 
 می ن_میشه خفه شی  شقمممم ؟؟؟؟؟

 _ای به چش   ب



ساس لرزد تو خودم  شق  یه اح نمیدون  چرا ولی وقتی می ن به کیان ففت  
 حس کردم    احساس بدی به  دست داد 

سیدب اون  بیاطر ایظکه لباس های مظو می ن ه  رنگه  نیظا ه  چظد دقیقه بعد ر
 مون کرد   کلی اذیت

خ صرره باالخره رسرریدی  شررهربازی    اصرر  خودم رو درک نمی کردمب دل  
مییواسرررت سرررا ت ها به می ن نگاه کظ  واقعا حال  داشرررت از خودم به  

 مییورد    
 می ن_خب بچه ها اول ترنب

 کیان_پای ب
 نیظا_وای مظ ب

 من سکوت کردم   همیشه از ترن بدم میومدب
 کیان_آراد میای؟

 ؟؟؟؟ اره باباب بری ب_هوم
سوار ترن شده بودی    تازه راه افتاده بود،هظوز شتاب نگرفته بود   داشت  واسه  

 خودم تو دل  د ا میکردم که یهو احساس کردم بر کس ب
_غلط کردمب ای  ووون نظه بزرفتون مظو پیاده کظینب واییییییی خدااااب مامانظظن 

 مردمببببب
داشررتن به من مییظدیدن که کیان ه  به  مر من نیظا و می ن خیلی ریلکس  

 پیوستب



_وایییی پسررره خیارشررور میگ  این بی صرراحاب رو نگه دارب واییییی خداااا 
یاد پرپر  کام بمیرمبچطور دلتون م نا  ووونظظظممم ب من هظوز  وون ب نزارین 

 ش  آخه    نگه دار این بی صاحابو دیگهب
و یادم بره   همه ی مردم داشرتی  به  این مسریره بازیای کیان با ث شرد ترس 

 این بچه مییدندیدی    میگ   قک نداره کهب
  

 *می ن*
از بچه ها خداحاف ی کردی  و سوار ماشین شدی    خیلی به  خود فنشته  

 بودب یه شب متفاوت بود واقعا 
 _می ن    

 _ ان ب؟
 _من   من    

 _تو چی؟
 _می ن میای بری  بام تهران؟

 شب؟ بام تهران؟_این وقت 
 _اره   

 _باشه   بری ب
 _اکی



آراد خیلی تظد میروند    مظ  که  اشررق سررر ت بودمب هر چی بیشررتر به ایظکه  
جه  به نتی بام تهران فکر میکردم کمتر  قت شرررب مییواد بره  چرا این و

 میرسیدم   باالخره رسیدی ب
 _پیاده شوب 

ست  رو فرفت و کمک  کرد از  شدم   آراد د پله های کافه باال بری ب اولین پیاده 
 بار بود دست ه  رو میگرفتی    احساس  جیبی داشت ب

  
روبروی ه  نشسته بودی    به بیار قهوه ی آراد خیره شده بودم که حرفای آراد 

 تو ه  رو  لب کرد    
_هیچوقت از خدا چیزی نیواسررت ،چون میدونسررت  به  نمیدهب باهاد قهر 

ر از سال قبک میشدم تا وقتی که به  ایی رسیدم که دیگه بودم    هر سال تظها ت
 هیچ کس رو نداشت  درست بعد از مرگ خواهرم مظ ورمه     

یا رو  بار پرن یا میدونسررت     وقتی آخرین  من حتی خودم رو مقصررر مرگ پرن
دیدم، یه دختر خیابونی شرررده بود   واسررره همیظ  ازم فرار کردبچون خجالت 

 مین بود     میکشیدبدلیک مرفش  ه
 _ببیشید ولی آراد ایظارو چرا به من میگی؟

_صرربر کن   می نب زندفی هیچ وقت با من مهربون نبودهبولی می ن از وقتی 
 تو اومدی همه چیز  وض شده   تو این مدت ک  بد وری وابستت شدم   ب

 _آراد لطفا بس کن   بسهببب
 _می ن من   فکر میکظ   اشقت شدم ب



ظتیببب خفه شررووو   چرا همه چی رو داری خراب میکظی؟ من _ففت  بسرره لع
 ندارم   من دوستت ندارمب لطفا بس کن    

ید  خیلی از دسرررت خودم  گام کرد   اشرررک روی فون  چک حالی ن با بی 
  صبانی بودمببرخوردم باهاد واقعا بد بود   

ص  چرت و پرت ف  شید    ا سف ب ببین واقعا ببی ت ب ف_امم     ببین آرادبمتا
 اکی؟

تتها قطره اشررکی رو که رو فون  بود پاک کرد ،پول صررورت حسرراب رو روی 
میز فناشرررت و خیلی سرررد ففت:بری  می ن   ول  کن مه  نیسرررتبلطفا 

 هرچی ففت  فرامود کنب
 بعدم مظو با بهت تظها فناشت    کیف  رو برداشت ب 

ون ن   بپاکشبه صورت  دست زدم،خیس بودبنمیدونست  این اشکا از کجا اومد
 کردم و سوار شدم  آهظگ بیک می سکوت بیظمون رو میشکست    

سمت  شد و به  سیدی  بی حر  پیاده  شتب وقتی ر سکوت فن سیر تو  کک م
 ساختمون رفت   مظ  پیاده شدمب

شت       ست  دا شایدم دو س  به آراد چیهب سا ست  اح بض  کرده بودم   نمیدون
قعا شکه شده بودم و کظترلی رو چیزهایی نباید به  اون حر  رو میزدم،ولی وا

 که میگفت  نداشت     
شیدبحتی در  سته بودببازم بض  فلوم رو خرا سمت خونه رفت ،آراد در رو ب به 

 رو برام باز نزاشته بود 



وارد اتاق  شدم و بدون  وض کردن لباس  رو تیت افتادم   من آراد رو دوست 
 دم واقعابداشت ؟ خودم  نمیدونست    ک فه شده بو

چشررمام رو بسررت       یه قسررمت مضزم میگفت دوسرر  دارم قسررمت دیگه  
 میگفت ندارمب سعی کردم تمرکز کظ    باید از احساس  مطمئن میشدم   

به آراد فکر کردم  به حرفاد،به مهربونیاد،به خظده هاد، به ایظکه بعضرری 
خواسته ظکه امروز نااوقات سرد رفتار میکظه دو دقیقه بعد پشیمون میشه     به ای

سرررت کرده بودی ،به غیرتی شررردن ب نتیجه ی همه ی افکارم این شرررد:من 
 دوست  داشت ببدون ایظکه خودم متو ه شده باش   اشق  شده بودم   

تصررمی  فرفت  فردا به  بگ ب اون  که دوسررت  داشررت   مبتونسررتی  به مدت 
 دوست بمونی  تا ببیظی  احساسمون واقعیه یا نه   ب

  
صبح بیدار شدم   یه تاپ و شلوارک باالی زانو پوشیدم،یه رژ قرمزم زدم و رفت  

 بیرونب
 با نبودن آراد و دیدن یادداشت روی ییچال همه بادم خوابید    

شد که اونارو  شب ففت  فرامود کن     نمیدون  چی  س م می ن،هرچی دی _
ممظون از نیسررت   ففت ب متاسررف  افه نمیتونی دیگه ایظجا بمونی برو مشررکلی 

 کمکتب
 آراد

یه کرده بود؟ واییی   غن خیس شرررده بود    یعظی فر کا مت کوچکی از  قسرر
نه به  میگ  دوسررت  دارم و  مد خو خدا   من نمییوام برمب اصرر  او

 خ صبتصمی  فرفت  فسظجون درست کظ     اشق فسظجون بود  



 داشت  کاهو خورد میکردم که آراد  اومد خونه    
 خسته نباشی آرادی   _س مبببب 

 حتی سرد رو باال نیاورد نگام کظهب
 _س مبمرسی 

باالخره نگاد به  افتادبتعجب کرد   ولی سررریر به خودد اومد و به سررمت 
 اتاق  رفت 

حق داشت خببتاحاال پیش  شلوارک کوتاه نپوشیده بودم   االن  نمیدونست  
ست  یه  وری سرم مییوا شیدن  چیهب خیر  شحال  کظ  و دلیل  برای پو  خو

 به  بگ  دوس  دارمب
 موقر ناهار بیرون اومد با دیدن فسظجون چشماد برق زد  
 فقط ففت:ممظون 

زد تو ذوق  پسره ی     اص  حاال که ایظطوری شد بهت نمیگ  دوست دارم که 
 بترکیب

 معلوم نبود با کی لج کردم،فقط از این رفتار سردد حرص  فرفته بودب
باهام حر  میزنهب خود دیشرررب به  میگه دو به  یه غری سررت  داره،امروز میه 

 درفیری روانی 
 داره اص    

 _می ن من میرم بیواب  کاری نداری؟ 
 خیلی بی تفاوت ففت  نه

 می ن هیچی نگووو        



 _ولی   
 _می ن   خانوم  میشی؟

 خون توی رفام یخ بسررتب این دومین باری بود که یه پسررر به  ابراز   قه می
ص   شتر تعجب کرده بودم     خیلی یهویی بودبا کرد  ولی حتی از بار اول  بی

 توقر نداشت  
 همیظجوری با بهت نگاد می کردم   

 _بگو دیگه می ن، همه کس  میشی؟
 یک  خودم رو  مر و  ور کردمب

 _نمیدون  کیان   نمی دون ب وقت مییوامبباید فکر کظ     
 داری   فقط لطفا زیاد مظت رم نزار _هر چقدر که بیوای وقت 

که آیفون زنگ   آراد خونه نبود    واسررره خودم داشررت  تلوزیون نگاه میکردم 
 خوردب 

 یک  تعجب کردم، کیان بودب
در رو باز کردم     وقتی اومد باال دوبرابر شکه شدمب چشماد قرمز شده بود، 

 موهاد به  رییته بود    
 _اه   کیان خوبی؟

  وضی بهت ابراز   قه کرد؟ _می ن اون
 _هاااا؟؟؟ کی؟

 _آرادببب 
 _آهه   راست  آرهب

 _غلط کرد مردیکه بی صفت     لباسات رو  مر کن میری ب



 _ولی کیان    
 _ففت  لباساتو  مر کنب

 _اکی باشه   
دیگه واقعا از تعجب داشررت  شرراخ در میاوردمب یه روز میگه بیا ایظجا یه روز  

سایل ست  برم   چرا باید میرفت ؟ میگه بروب  و   رو  مر کرده بودم ولی نمییوا
 من مییواست  بمون برفت  بیرون

 _آماده ای؟
 _نهب

 _نه؟؟؟؟
 _من مییوام بمون  کیانب

 _نه می ن دیگه نمیتونی ایظجا بمونی؟
 _من خودم برای خودم تصمی  میگیرم نه توب

 بکظه   متو ه ای کهب؟_ولی می ن آراد دوست داره   ممکظه یه بار یه کاری 
 _مطمئظ  کاری نمیکظهب مشکک تو چیه؟ 

_مشررکک من   من   دو  هیچی ول  کنب فقط بگو چرا مییوای بمونی؟ نکظه 
 تو ه  به آراد حسی داری؟

 _نمیدون  کیان   شایدب االن فقط میدون  که مییوام بمون    
 جیب بودببا هر کلم  انگار ناراحتی کیان بیشتر میشد   واقعا برام  

  
 *آراد*



به  باید چیکار میکردمبکیان وقتی فهمید  با خودم درفیر بودم    نمیدونسررت  
می ن ابراز   قه کردم نزدیک بود بکشررت     به  ففت بی لیاقتب کیانی که 

 همیشه میک کوه پشت  بود امروز به  سیلی زد و به  ففت بی لیاقت   
اصرر  مظو میبیظی؟ االن  که  اشررق این واسرر  خیلی فردن تموم شرردب خدایا؟ 

 شدم نمیزاری به  شق  برس ؟؟؟ آخه چرا؟؟؟
 می ن باید میرفتب تظها راه فرامود کردن  همین بود    

رسرریدم خونه   کلید رو تو در چرخوندمب می ن داشرررت فریه می کرد   هر  
اشررک  میک خظجر تو قک*ب*م فرو رفتب چشرر  ازد فرفت  و به اتاق  رفت  

 دون ایظکه س م بگ بحتی ب
فوشرری  زنگ خورد   مانیا بودب خیلی وقت بود تلفن دخترارو  واب نمیدادم 

 ولی شاید باید دوباره میک قبک می شدم برای فرامود کردن می نب
  واب دادم   
 _س م   بله؟

شه؟  شقمم  نمی فی دل  برات تظگ می _وایییی آراد   باالخره  واب دادی؟  
 اهه ازت بییبرمب دلت برام تظگ نشده بود؟م 2سال و  3االن 

_او    چرا مانیا   اتفاقا خیلی دل  برات تظگ شررده بود ولی پرنیا فوت کرده 
 بودب روحی  اص  خوب نبود 

 _خواهرت؟؟؟ چرا؟؟؟ وایییی خیلی ناراحت شدمب
 _ول  کن   مرور خاطرات ناراحت  میکظهب

 _آراد امشب میای پیش ؟
 اومدمب_ نمی دون    شاید 



 3_نه دیگه   خونمون مظت رت ب دل  حسابی برات تظگ شده   باید قشظگ  این 
 سال رو  بران کظی ب

 _اکی شب میبیظمت   
نمیدونسررت  چرا دارم دوباره به سررمت دختر بازی میرم    فقط فکر می کردم  

 شاید بتونه کمک  کظهب کمک  کظه فرامود کظ ب
 *می ن* 
د    افه اون ایظجوری مییواد رفتار کظه، مظ  میرمب آراد حتی به  سرر م  نکر 

 موندن  به چه درد مییوره؟
 داشت  به سمت اتاق  میرفت  که صدای آراد رو شظیدم   

_او    چرا مانیا   اتفاقا خیلی دل  برات تظگ شررده بود  ولی پرنیا فوت کرده 
 بود   بروحی  اص  خوب نبودب

ن فود دادم    آراد مییواست بره پی  یه فوش  رو بردم نزدیک و به مکالمشو
 دخترب؟؟؟ نه واقعا باورد برام سیت بود   ب

در رو باز کردم   آراد با تعجب نگام میکرد،من با نا باوری   باالخره زبون باز 
 کردم

 _دختر بازی؟مگه نگفتی دوس  داری لعظتی؟
 اشکام روی فونه هام میچکید هیچ کظترلی رو حرفام نداشت ب

 ن   توروخداب یک  صبر کن به خدا دیگه بریدم  _می 
سررعی کرد ب*غ*ل  کظه که داد زدم: به من دسررت نزن، وضرری    دروغ ففتی 
آراد، مظو بگو امروز به خاطر تو به کیان ففت  بر نمی فردمب اونوقت تو حتی به  



شبونه میزاریب افه مزاحم  میتون  برم ا؟ بعد  س م  نمیکظیبمیای تو اتاق قرار 
 میتونی دخترا رو بیاری تو خونهب تو پول بظزیظت  صرفه  ویی میشه   

_می ن،بس کن لعظتیب من  اشررقت      واسرره فرامود کردنت دارم این کارو 
 میکظ ب

ستی مظو فرامود کظی؟ با  _میدونی چیهب تو یه دروغ فویی     ایظجوری مییوا
شون ن رت ر شاید یکی شتر  لب کرابطه با دخترای رنگ و وارنگ؟ تا  ظه؟ و بی

 من میرم   
 _می ن   

 _خفه شو   
اشررکام رو پاک کردم و به سررمت اتاق  رفت ب وسررایل  رو  مر کردم    دیگه  

 نمیتونست  بمون 
به کیان زنگ زدم که بیاد دنبال    اول تعجب کرد ولی سررریر قبول کردب حتی  

از آراد خداحاف ی ه  نکردمب تو حیاط مظت ر کیان بودم چشررم  به پظجره ی 
ض  رو از همونجا ه  حس  ست  بض شت نگام میکرد میتون اتاق آراد خوردب دا

 کظ    چشم  رو ازد فرفت ب باالخره کیان رسید 
کاره _سرر م می  که مییوای برفردی؟ افه  کاری کرده  ن   چی شرررده؟ آراد 

 خاصی کرده بگو برم     
 حرف  رو قطر کردم 

 _نه کاری نکرده ولی فکر نمی کظ  دیگه به کمک  احتیا ی داشته باشهب
 پوزخظدی زدم   دوست دختراد کمک  می کردن دیگهب



ای میشد ندیده هفته  2کک مسیر تو سکوت فنشت   رسیدی  به خونه دایی   
 بودمشونب 

 دل  خیلی براشون تظگ شده بود   
 _به به س م دختر فک داییب چطوری؟ دل  برات تظگ شده بود   

 _دایی    
 _ ون ؟

 خودم رو با فریه انداخت  تو ب*غ*ل     
 _ای وایب دیگه مارو فرامود کردی میله خرهب؟ هعیییی روزفار     

 با فریه خظدیدمب 
 مم ب چقدر دل  برات تظگ شده بود   _افی  ونظظم

 خواست  برم ب*غ*ل  کظ  که نزاشتب
شده بودب دو هفتس نمیای ببیظی مردم یا زندهب  _کام  معلومه چقدر دلت تظگ 

 حتی زنگ  نزدی   
 _افسون   برات تعریف میکظ  همه چیز رو   حاال میشه ب*غ*لت کظ ؟

باز کرد مظ  خودم رو پرت کردم تو ب تاد رو  مان  دسرر ما یک  *غ*ل    م
 دوس  داشت ب 

 کیان_اه  اه ب بری  باال؟؟؟؟
 _بری    

شده بود اما یاد   شت    دل  برای آراد تظگ  شوخی فن کک اون روز با خظده و 
 کاراد که میافتادم حال  ازد به  می خورد   



 با افسون تو اتاق  نشسته بودی  و حر  میزدی    
 م که تو خودتی؟ب_می ن   دیگه چی شده دختر؟ باز

 _افسون    اشق شدم
بهب پس چرا ناراحتی؟ نکظه دوسرررت نداره؟ وای نگو  _وایییب این که خیلی خو

 که اص  طاقت  رو ندارمب
 _نه داره   اتفاقا اول اون به  ابراز   قه کرد   

 _خب پس مشکک چیه؟
 همه چیز رو برای افسون تعریف کردم   

 _یعظی  اشق آراد شدی؟نههههبببب
 _چرا   

 _ببین می ن  ون    به ن رم این احساست بعد از یه مدت از بین میره    
 _نمیدون 

  
 *آراد*

زنگ زدم به مانیا و قرار شب رو کظسک کردم    مضزم داشت مظفجر می شد  به 
 کیان زنگ زدمب تظها کسی بود که میتونست  باهاد حر  بزن   

 _س م  آرادبچی شده؟
 _میشه بیای خون ؟

 مین دیگه اونجامب 5_ام   آره نزدیک  
 _اکی    مظت رم

 دررو باز کردم و مظت ر موندم بیاد باالب 



_آراد؟ چی شررده پسررر؟ هیچ معلوم هسررت داری چیکار می کظی؟ می ن چرا 
 یهو برفشت خونه؟
 _کیان فظد زدم    

 _نگو که به  دست درازی کردی  وضیب
 _نه      نه باباب چه حرفیه میزنی؟

نمی دون  ولی از وقتی که می ن یهو تصمی  فرفت برفرده این فکر میک خوره _
 تو  ون  افتاده بودب

 _نه بابا   مظو ایظطوری شظاختی؟
 _ببی    درک کنب یهو ن رد  وض شد خبب

 _آره تضییر ن رش  دلیک داشت   
 همه چیز رو برای کیان تعریف کردم یه نگاه به  انداختب

سعی کن _آراد یعظی واقعا ت س  داری  و مضزم داری؟ خب افه به  ففتی دو
  اشق  کظی     چرا پاپس کشیدی و با احساس  بازی کردیب؟

ید موقر ففتن  یان می لرز نمی دون  چرا ولی احسررراس می کظ  صررردای ک
 حرفاد    

 _کیان   تو که می ن رو دوست نداری ها؟؟؟؟
ستپاچه ففت:نه    نه باباب چی میگی  شد   د آخه؟ من؟ می ن میک شک زده 

 خواهرمه    برام خیلی  زیزه ولی اونطوری نه    
 _آهاب

 _چطور؟



قه  هت ففت  به  ابراز    که ب خه اون موقر  _نمی دون  احسررراس کردم   آ
 کردم سیلی زدی به    

شرمظدم   ففت  که می ن رو میک یه امانت   شار داد و فقط ففت: شت  رو ف م
 بهت سپرده بودم      توقر نداشت   اشق  بشی   

_خودم  نفهمیدم چی شد  اشق  شدم   ولی همه چیزد از همون اول برام 
 خاص بودب

به خودد اومد و ففت:خب  کیان چیزی نمیگفت فقط نگام می کرد    یهو 
 یگه باید برمبداداد من د

 _کجا؟ بودی دیگه    
 _نه آراد کار دارم   

 _اکی میبیظمت   
 _خدافظ

تو خونه بودم   حوصررل  سررر رفته بودب کیان  که  رفته بود  تصررمی  فرفت  به  
نگ زدن و  بین ز عنرت بیوام    دو دل بودم  بزن  و ازد م نگ  می ن ز

ار کرد  هر بوقی که می ندادن   باالخره تصررمیم  رو فرفت   و تماس رو برقر
خورد بیشررتر اسررترس میگرفت    تا ایظکه صرردای خواب آلود می ن تو فوشرر  

 پیچید   
_ها؟؟؟ بله؟؟؟ االن زنگ میزنن؟ سررا ت رو نگاه کن   چرا مزاح  میشرری 

 آخه؟
 _می   می نب

 چظد لح ه صدایی نیومد  باالخره  واب داد 



 _آراد؟ چرا زنگ زدی؟
شب همو _می ن   ببین من می ص  غلط کردم میشه ام شتباه بودب ا دون  کارم ا

 ببیظی ؟
بده به  آراد    ایظجوری نمیشرررهب یک  خودت  فکر کن   از  قت  _یک  و

 احساست مطمئن شوبخواه  میکظ     
 _فکر کظ  حق با توئه   

 _کاری نداری  زیزم؟
 _می ن بیشیدی ؟

بدهب  قت  به خودت و من و که یک   ظار _آره   فقط ففت   با خودمون ک بزار 
 بیای    باشه؟

 _باشه     فع ب
 _فع    

  
داشررت  تلوزیون نگاه می کردم که فوشرری  زنگ خورد    نیظا بودببببب چشررمام 

 داشت از تعجب بیرون میومد    واب دادمب
 _س م   نیظا؟

 _س م    آراد خوبی؟
 _مرسی   تو خوبی؟

 _آره مرررسیب



میکردم  شرروه از همه ی حرفاد می باره و این نمی دون  چرا ولی احسرراس 
 خیلی متعجب  کرده بودب نیظا ایظجوری نبود    

 _چیزی شده؟
 _اومم    آره مییواست  ببیظمتب

 دیگه داشت  از تعجب شاخ در میاوردمب
 _مظو؟؟؟؟ چراب؟

 8_ آره تورووووب چراشو خودت میفهمی    رستوران ****مظت رت بسا ت 
 _اوکی باشهب

 هانیب_بای 
 _بایب

 رفتارد واقعا  جیب شده بود     چرا باید با من بره رستوران؟
سا ت   ش   ساده ترین لباس ممکن رو پوشیدم     یه تی  7رفت  آماده  بود     

 شرت مشکی و شلوار  ین تیرهب با کالج مشکی   
س   جیب بود چرا نیظا  ستوران،وا سمت ر سمت بی ام وم رفت  و روندم به  به 

 ست مظو ببیظهبمی خوا
  

 *می ن*
صحبت  شرکت باهام  شام    قرار بود را ب کار تو  شب قرار بود با کیان بری  
کظه آخه مییواسررت  تا وقتی که درسرر  تموم شرره پی  کیان کار کظ ب به  ظوان 

 دستیار شیصی ب



البته کار با کیان مسررراوی بود با دیدن آراد    ولی خب من مشررکلی باهاد 
 نداشت ببب

 ن زنگ خورد    داد زدم:من رفت  افسون  ونبآیفو 
 _اکی فل  خود بگنرهب

 _بایبببب
 سوار پرادو کیان شدی ب 

 _س م خانوم کوچولو    
 _س م آقا بزرفووو    ب

 _کی مییوای بزرگ شی می ن؟
 _نمی دون ب ایشاالله در سالیان آتی به خرد برس ب

 _از دست تو   آدم با تو باشه پیر نمی شهب
 ه من ادای افسرده هارو در نیار   بخوب می دون  چه  یظگولی هستیب_واس

 _اه   باشهب دارم برات    
بودب نیظا رو دیدم که تو  8دقیقه به  5به سررمت رسررتوران رفتی      سرررا ت 

رستوران مظت ر نشسته   با تعجب به کیان نگاه کردم:تو به میظا ففتی بیاد؟ مگه 
 قرار نبود را ب کار صحبت کظی ؟

 _نه من به  نگفت ب حتما خودد قرار داشتهب
 _اکی بیا بری  ببیظی  ایظجا چیکار میکظهب؟

 _س م نیظاببب 
 احساس کردم دست پاچه شد    



 _اه   س م می نب خوبی؟
 _مرسیب تو خوبی؟ ایظجا چیکار میکظی؟

_آره   آره    خوب ب هیچی مظت ر کسرری بودم    ولی میک ایظکه نمیادب من دیگه 
 برم خداحافظب

همون لح ه آراد وارد رستوران شد    دیگه داشت  فیج میشدمب یعظی آراد و نیظا  
 قرار داشتن؟؟؟؟؟

 *آراد* 
ه شررردم می ن و کیان رو ه  دیدم    اول فکر کردم اونا ه  وارد رسررتوران ک

فه ی  یا ظا و ق نامطمئن می ن روی خودم و نی های  گاه  ما از ن د وت بودن ا
 دستپاچه ی نیظا فهمیدم که فکر بد کردنب

 _ای بابا    چرا اونجوری نگاه میکظینب؟س مب
 دبهوا مشت  کر می ن اومد  لوم    دست  رو باال برد ولی نزد تو صورت بتو

 _حتی لیاقت این رو نداری که بهت سیلی بزن    واقعا برات متاسف ب
 _می ن   آخه چرا؟

 هیچی نگفت به سمت نیظا برفشت: قب  باهام روراست بودی نیظاب
 _می ن    باور کن    

 _بس کنب کیان بری ب
شدهب فیج به این و  ست  چی  ن ور ر اوکیان و می ن رفتن   هظوز دقیق نمی دون

 نگاه می کردمب به نیظا خیره شدمب
 _اه   همه چی خراب شدب

 _چی؟ چرا؟ چی شد اص      



 _آراد اونا فکر میکظن ما رابطه داری ب
 آبی که داشت  می خوردم پرید تو فلومب همیظو فقط ک  داشت    

 _چیییی؟؟؟؟؟
 _همین دیگه   
 _اهببب آخه چرا؟

 رار فناشتی ب_چون  فکر میکظن امروز پظهونی ق
 _خب چرا امروز مییواستی ببیظی ب؟؟؟؟

 _مییواست  بهت بگ     مییواست  بگ    من   من   
 _تو چی؟؟؟ بگو دیگه دیوون  کردیب

 _دو   دووستت     دارم بب
 _بسه نیظاببس کن    واقعا دیگه حوصله ندارم    

شد ولی ا تظایی نمی کردم     از  سرازیر می  شکای نیظا  شدم ا رستوران خارج 
و سرروار ماشرریظ  شرردم  فقط میروندم   نمیدونسررت  کجاب؟ فقط می رفت ب بازم 

 خودم رو پی  می ن خراب کرده بودم    
  

 *می ن*
 بض  کرده بودم   آراد برای بار هزارم دل  رو شکونده بودب

 کیان ه  حر  نمی زد   همیظطوری به بیرون خیره بودم که یهو ماشین وایسادب
با تعجب به کیان نگاه کردم که سریر نزدیک  شد و ل*ب*ما*م رو ب*و*سیدب 

 آروم و نرم می ب*و*سید 



 شکه شده بودم   
کاری کردم،ک  ک  خودم رو  هاد هم با اول  حتی حرکت  نمی کردم  یک  

 ازد  دا کردم   
 _چرا کیان؟

 دست  رو روی ل*ب*م فناشت   
 _هیشش ب

شیده  ست  باید چیکار کظ ؟ من کیان  رو تیت  طاق باز دراز ک بودم    نمی دون
 رو میک برادرم دوست داشت     ولی آراد رو    

داد زدم:د آخه چرا لعظتی؟؟؟؟ چرا با نیظا؟ مگه قرار نبود به خودمون فرصررت 
 بدی     ؟؟؟؟ چرا آخه     ک  ک  فری  شدت فرفتب

ام باید ایظکار رو باهدل  می ففت آراد،ولی مضزم می ففت کیان    آراد لعظتی ن
که  کاری بود  ها  نگ زدمبنمی دون  چرا؟ ولی اون لح ه تظ می کرد  به  ز

 آروم  می کرد   صداد تو فوش  میپیچید 
باه متو ه  خدا اشررت به  خدا    شررق  به  فود کنب  _ ان ؟ می ن؟ تو رو

 شدی    مظو نیظا   
 فری  شدت فرفتب سکوت کرد    

 نکنبداغون  نکن دیگه دختر     _می ن   خواه  میکظ  فریه
 _آخه چرا آرااااد؟؟؟

شب زنگ زد ففت کارم  _می ن     به خدا من با نیظا هیچ رابطه ای ندارم اون 
 داره مظ  رفت ب توروخدا باورم کن می ن     خواه  میکظ ب

 _آراد   



مدت دوسرررت  یه  بدهب بزار  یه فرصرررت بهمون  _ ون دل ؟؟؟ می ن    
 ی کظ ببببمونی  خواه  م
 _کیان چی میشه؟

 آراد سکوت کرد   نفس های  میق می کشید مطمئن بودم  ود آورده    
 _کیااان؟؟؟ کیان چه ربطی با ما داره؟

 _به  پیشظهاد دادهب
_نه     می ن نه    خواه  می کظ ،تظهام نزارب تو دیگه تظهام نزار   بس نیست 

االن فقط تو رو مییوام نه هیچ این همه تظهایی؟ از بچه فی  تظهایی کشرریدم  
 چیز دیگهبافه قبول  کظی قول میدم تا آخرد پیشت بمون     

 _ولی آراد   
قدر  بت می کظ  چ ثا هت  _هیچی نگوبامروز رو فکر کن   خواه  میکظ ب ب

 دوست دارم   
 _باشه   

 _ممظونمم  می ن   خیلی تکی توب
 _آراد  ؟

 _ ون دل  می ن ؟
     ظبه نداشت  ایظجوری صدام کظن دل  هری رییت پایین

 _قول بده ناراحت  نمی کظیب
 _قول میدم  شق    قول میدم   

 _ممظونب



 _الهی قربونت برم
 _پس فع 

 _فع  همه چیزم   یادت نره فکر کظی؟
 _نه   فکر میکظ  نگران نبادب

 _فردا مظت ر  وابتمااا
 _اکی
 _بای

یه حس شرریریظی همه ی  و ودم رو فرا فرفته بودب  فوشرری رو که قطر کردم 
 چقدر زود  اشق شده بودم   

  
شده      به  ساس می کردم رابط  با نیظا خیلی ک  رنگ  نمی دون  چرا ولی اح
تا ببیظی  چی  ماه دوسرررت بمونی   ظد  بت داده بودمب قرار بود چ آراد  واب می

 میشه   این وسط همه چی خوب بود اما کیان   
ظ یدن هر لبی ید ولی د ظد یت تر بودب تلخ میی دد برام از هر  نابی سرر

 مییظدید   
سرعی می کرد خودد رو خوشرحال نشرون بده ولی مشریک بود خوشرحال 

 نیست 
احساس  ناب و دان داشت    کیان زیادی خوب بودب حق نداشت  به این روز 

 بظدازم      
 به کیان خیره شده بودم که سظگیظی نگاه آراد رو روی خودم حس کردمب 

 ت  برفشت    به سم



 _آراد   کیان خیلی داره آسیب میبیظهب
 _میدون  می ن   میدون ب
 _خیلی ناراحت  براد    

 _مظ    ولی کاری نمیشه کردببه مرور زمان فراموشت میکظه     
 _امیدوارم،وقتی تلیی لبیظدد رو میبیظ  دوست دارم بمیرم 

 آراد دست  رو باز کرد   تو ب*غ*ل  فرو رفت  
 _قربون می ن مهربون  برمب

 کیان بهمون نگاهی انداخت، بعدم بلظد شد و رفت   بازم  ناب و دان   
 دیگه داشت  دیوونه میشدمب

 به در اتاق  خیره شده بودم   
_می ن   بسرره دیگهب انقدر خودت رو درفیر نکن تقصرریر ما نیسررتب شررق یه 

 طرفه همیشه پر  نابه    
 مه   واقعا طاقت ندارم ایظجوری ببیظم _آراد کیان برام خیلی مه

 _میدون  می ن   
یدا کرده   ید پ یه دوسرررت  د یان بری  بیرون    با آراد و ک امروز قرار بود 

بودمباسررم  آدریظا بودب دختر مهربونی بود    به اون  زنگ زدم مییواسررت  با 
 کیان  و آراد آشظاد کظ  

کک قطر شرررده بود   آراد  به  ظا  با نی باط   هاد دوسررتی ارت با فت بهتره  میگ
نکظ  خود نیظا ه  دیگه به  زنگ نمی زدبحتی سررا ت ک سررامون ه  تضییر 



کرده بود   دل  براد تظگ می شررد ولی غرورم ا ازه نمی داد به  زنگ بزن  
 وقتی به  زنگ نمیزنهب

 داشت  واسه شب آماده میشدمب 
ر از مانتوم م کمرنگ تیه مانتوی کالباسی با شلوار همرنگ  پوشیدمبالبته شلوار

بودب شررالم  کرم انتیاب کردم و با کف  کرم  سررت کردمب به صررورت  خیره 
شرردم   موهام حالت دار بود و به اسررتیوانی رنگ  کرده بودمب موهام رو بی 

 حالت رها کردم    یه برق لب صورتی زدم و خط چش  کشیدمب
 دیگه آماده بودمب 

شدمب این ست  بیرون که رفت  بازم متعجب  چظدمین بار بود که مظو آراد اتفاقی 
 میکردی ب

ش  قهوه ای رنگ بودب  شلوار کرمبکالج شیده بود و  سی پو شرت کالبا اون  تی 
شدب اون  کرم قهوه ای تیپ زده بودب  شده بود که کیان وارد  آنالیز آراد تازه تموم 

 هممون خوشتیپ شده بودی    
نه ی آدریظا حرکت کردی    تو از افسون  ون خداحاف ی کردی  و به سمت خو

 ماشین  و خیلی سظگین بودب من  قب نشسته بودم حوصل  سر رفتب
 خودم رو انداخت   لوب

_یه وقت آهظگ نزاریظاااببب بابا دل  پوسررید   یه چیزی بزارین حوصررلمون سررر 
 نره    

ضبط رو که روشن کردم بازم یه آهظگ بی ک م پی  شدب هی  لو میزدم ولی 
 ی ک م بودنب ا صاب  خرد شد به سمت آراد برفشت بهمشون ب

 _تو این ماشین کوفتی یه آهظگ درست و حسابی پیدا نمیشه؟



 _چرا خانم    االن میزارمب
 کیان حرفی نمی زد    و این بازم ناراحت  میکرد    
  

 صدای آهظگ تو ماشین پیچید   آهظگ مورد   ق  بودب
 آهظگ ک     
 ه از حمید  سکری 
  

 چی بگ  از تو که حرفام حسمو نمیرسونه
 انقدرم خاصی که دیگه حر  خاصی نمیمونه 
 دیگه اشک  نمیاره من به تو اضافه میش  
 تو رو  وری دوست دارم که دارم ک فه میش  
 همه باهات فرق دارن با همه فرق داری برام 
 هر  وری هستی باد ولی هر  ور هست باد باهام 
 ن با همه فرق داری برامهمه باهات فرق دار 
 هر  وری هستی باد ولی هر  ور هست باد باهام 
 ♫♫♫  
 تو چشات که خیره میش  حال من حال خودم نیست 
 غیر دوست داشتن  شق  دل من کاری بلد نیست 
 دوست دارم دوست دارم رو افه  شق من تو باشی 
 قید دنیا رو زدم که تو دل  فقط تو باشی 



 ن با همه فرق داری برامهمه باهات فرق دار 
 هر  وری هستی باد ولی هر  ور هست باد باهام 
 همه باهات فرق دارن با همه فرق داری برام 
 هر  وری هستی باد ولی هر  ور هست باد باهام 
  
 سکوت سظگیظی تو ماشین حک  فرما بود    

    به لح ه از این که ففت  آهظگ بزاری  پشیمون شدمب کیان ک فه بود خیلی
باالخره رسیدی ب آدریظا اومد پایین و سوار ماشین شد    بعد از معارفه تصمی  

 فرفتی  بری  دربظد   
 ماشین از اون حس سظگین خارج شد و از این بابت خوشحال بودم   

هظوز تو راه بودی     کیان بازم تو خودد بود اما ادریظا و آراد با کک ک شررون  
 آورده بودنبفضا رو یک  از سظگیظی در 

 _اه آقا اراد اص  باهاتون موافق نیست ب خان  ها حقوقشون پایمال شده   
 _میتونید میال بزنید؟

باید حق ط ق داشررته  _بله که میتون ب برای میال همین حق ط ق چرا مردا 
شن؟ ایظا همه حقوق پایمال  ضی با ص  ایظکه خان  ها نمیتونن قا شنب؟ یا ا با

 شده استب
 ایظا دلیلی داره    _خب همه ی

 _میشه بگید دالیلتون رو؟
 _نه خیرب 

 _اونوقت چرا؟ 



 _چون شما درک نمیکظیب
 _واقعا کهبنمونه یه مرد حقوق پایمال کن کاملی توب

 زدم به شونه ی آدریظاب
 _هوووویب با آراد درست صحبت کظاااب

 کیان از تو آیظه به  خیره شد    سرم رو پایین انداخت  
 چه هوای شوهر آیظدش  دارهب _خبه حاالب

 نی  آراد تا بظافود باز شد   
 _کور شود هر آن کس نتوان دیدب

 _آرادببب
 _چیه می ن   ؟

 با چش  به کیان اشاره کردمب
_آها میدونینب اشتباه کردم   ب کور شوند آن کسایی که به ما حسادت می کظظد 

 ولی اکظون در  مر ما نیستظدب
مدت ها احسررراس کردم خظده اد واقعیب به سررر آراد کیان خظدید   بعد از  

 ضربه زد   
 _هیچی این تو نداری نه؟

 _نه واال    داداد خالیه خالیهب
سرد نبودب از این بابت خیلی خوشحال  شکر  و دیگه  همه خظدیدی    خدارو 

 بودم   



آهظگ سرراقیا رو فناشررتی    مظو آدریظا میر*ق*صرریدی  و کیان و آراد با آهظگ 
 ندنبمییو

 این بساط تا رسیدنمون ادامه داشت   
بعد از شام   تو آالچیق نشسته بودی  و داشتی  بگو بیظد میکردی  که یه دختر  

 خوشگک به سمتمون اومدب
 _واااییییی آرادی خوبی؟؟؟ دل  برات تظگ شده بود  شق ب

سرررما همه ی و ودم رو فرفت    به آراد نگاه کردمب شررکه شررده بود کیان ه  
 یظطورب فقط آدریظا ریلکس داشت به دختره نگاه می کردبهم

 _مانیاب؟ ایظجا چیکار میکظی؟
 دیگه رسما رو به سکته بودم    با تعجب به آراد خیره شدمب

 _مانیا معرفی میکظ بمی ن   نامزدمب
 مانیا شکه شد    

 _نامزدت؟؟؟؟؟
 _آره    شق ،همه ی زندفی ب
 بپری   بهت نمی خوردب_فکر نمی کردم به این زودی 

 با تحقیر به مانیا خیره شدمبدیگه نمی تونست  خودم رو کظترل کظ     
 _ببیشید ف بی  ون ب االن کاری داری؟ افه نداری مزاح  نشوب

 دندوناد رو روی ه  فشار داد و رفت    
 آراد به  نگاه کردب

 _ اشقت  به موال    
 یه چشمک تحویل  دادم  



 یان بیا بری  این دوتا مرغابی  اشق رو تظها بزاری    _ای باباب آقا ک
 به  یه چش  غره رفت  و ففت 

 _بامزهب
 کیان بازم تو خودد رفته بودبدوست داشت  خودم رو بکش بببب

خونه رسرریدی     کک شررب خظدیدی  به  خیلی خود فنشررته بودب مظو آراد  
 ب پی  آراد زندفی کظ رفتی  خونه آراد    نمیدون  چطوری دایی قبول کرده بود

خیلی به  ا تماد داشرررت   مظو آراد ک  هم  باه  بودی ب چه سرررکار،چه 
 موقر بیرون رفتن،چه تو خونهب

چه گ*ن*ا*هی  خه من  نداختی کف حموم؟ آ باسرررات رو ا بازم ل _آراااااد 
 کردم؟؟؟  کوزت نیاوردی کهب

 ب_خانمی      فل  کمتر غر بزنب خودم میام االن بر میدارم   
  

روی تیت  افتادم و چشمام رو بست     خیلی خسته شده بودمببه خواااب نیاااز 
داشررت ب چشررمام داشررت ک  ک  بسررته میشررد که در اتاق  با شرردت زیادی باز 

 شد    
 میک  ن زده ها از  ام پریدمب

_چی شررده ؟ آراد؟ زلزله اومده؟ بگو   من طاقتشررو دارمبببدایی  حال  بده؟ 
 افسون غ  کرده؟ خونه آتی  فرفته؟؟؟؟ د بظال دیگهب کیان سکته کرده؟

 همیظجوری با دهن باز نگام می کردب 
 _خب چیه؟؟؟ بگو چی شده دیگه    



 _می ن یه دقیقه فک مبارکت رو ببظد کارت دارمب همه ه  خوبنب
صی  شی ص  میدونی حری   شی؟؟؟ ا _خب پس چرا ایظجوری وارد اتاق  می

 یعظی چی؟
 داشت  ادامه میدادم که 

 یهو نشست وسط زمین و شروع کرد خود زنیب
 _اه چته؟؟؟ نزن خودتو دیوونهببب

 _توروخدا یه دقیقه ساکت باد بزار بظال  دیگهب
 _خب بظالب

 _می نن     
 _خودتو لوس نکن بگو چی مییوای؟ دیگه چه دست فلی به آب دادی؟

نامزدی ب چرا هیچ وقت پی  ه  نمی _هیچی به خدا     می ن   میگ  ما که 
 خوابی ؟

 سریر پریدم و افتادم دنبال ب اون میدوید مظ  دنبال ب 
 _فقط وایسا ببین چی کارت میکظ ؟ 

_ای باباب مگه چی ففت ؟ همه نامزد دارن ما ه  داری ب آقا دوران نامزدی  به 
 نامزد بازی  معروفهببب

 دممم ب_وایسا ببیظ ب یه نامزد بازی ای نشونت ب
سیدم    اومدم بزنم  که افتادم رودب اون  محک  ب*غ*ل    باال خره به  ر

 کرد و فشارم داد    نفس کشیدن برام سیت شده بود   
  

 *آراد*



 می ن میک یه  و ه تو ب*غ*ل  فیر افتاده بودب
ش  بیواب   قول میدم هیچ کاری نمی  _خب دیگه خانومی   تو روخدا بیا پی

 کظ ب
 بد  ادت میشی   ول  کن ببیظ ب نفس نمی تون  بکش ب _آخه بعدا

 _تا وقتی نیای پیش  نیوابی ولت نمی کظ ب
  

_ای باباب باشرره    بری ب فقط قبل  بزار یه لیوان آب بیورم انقدر به  اسررترس 
 وارد کردی نفس  باال نمیادب

رفت یه لیوان آب خوردب همه ی حرکات  برام  الب بود   با اشررتیاق به   
 یره شده بودمب به  چش  غره رفتبخ

 _به خدا بیوای ایظجوری نگام کظی باهات بهشت  نمیامب
 _نه نه قول میدم اص  نگات نمی کظ    خب آبت رو خوردی؟ بری ؟

 _اومم    
 _بری  دیگه می ن اذیت نکنب

 _باشه بابا بری     
 روی تیت نشست  ولی می ن هظوز نیومده بودب 

 ی؟_بیا دیگه   می ن
 _بابا خجالت میکش ب بزار برم سر  ای خودم بیواب  دیگه اهببب

 _می ن   خواه  میکظ بهمین امشب   سرم درد میکظه   



آروم اومد و روی تیت کظارم دراز کشید   نفس های  میق میکشیدب میتونست   
ضربان قک*ب*م  رو حس کظ    وای که چقدر دوست  داشت  من این بشر 

 رو    ب*غ*ل  کردمب ضربان قک*ب*م  باال رفت   
 آروم تو فوش  زمزمه کردم:آروم بیواب  و ه کوچولو ی من    

به  رات بگ  اونشرررب  های  مرم  میتون   مه ی شرررب  بهتر و آروم تر از ه
 خوابیدمببب

  
 *می ن*

صبح که از خواب بیدار شدم تو ب*غ*ل آراد فیر افتاده بودمب محک  ب*غ*ل  
شده بود    آروم فون  رو ب*و*س  سیر  ستاد ا صار د کرده بود و بدن  تو ح
 کردم    تکون نیورد فقط دستاد رو دورم محک  تر کرد داشت  خفه می شدم

 واسه همین از یه راه دیگه وارد شدمب
 _وااااایب آراد ول  کن دیگه    خفههه شدمببباهههب

یاف  خظدم   ظد شرررد و ایظور اوتور رو نگاه کردب از دیدن ق ها بل میک  ن زده 
 فرفتب واقعا آدم بد ظسی بودم    

 _می ن   بیماری؟ ایظجوری آخه آدم رو بیدار میکظن؟
 آرهب_آدما رو نه ولی تو رو 

 _آهابحاال دیگه من آدم نیست    
 _نه دیگهب

حد مرگ قلقلکی  ظده میمردم   در  به  ون  و قلقلک  دادب داشررت  از خ تاد  اف
 بودمب



باالخره  ظگ و د وامون تموم شررد و رفتی  صرربحونه بیوری      طبق معمول  
 نوت  با نون خوردم   آراد ه  مربای هویج و خ

 امهب  
 آماده شدی  و به سمت شرکت رفتی ببعد از صبحونه 

  
تو آسانسور بودی  که فرمایی رو روی فون  احساس کردم   آراد بودببه سمت  

 برفشت  و ل*ب*م  رو ب*و*سیدمببعدم سریر از آسانسور خارج شدم   
داشررت  میدوییدم که احسرراس کردم با یه چیز سررفت تصرراد  کردمب سرررم رو 

 ش  تو چش  شدمبآوردم باال که با کیان  صبانی چ
 _اهه س م کیان خوبی؟

 _کی مییواین میک آدم رفتار کظین؟
 بعدم بدون ایظکه مظت ر  واب مظو آراد بمونه رفت   

_می ن،واقعا ناراحت  واسرر بقب  مظو با شرروخی هاد خسررته می کرد االن 
 خودد شوخی نمی کظه هیچی از کارای بقیه ه  حرص  میگیره   

 بض  کردم    
 صیر مظهب_هم  تق

  
 *کیان*

به سررمت طبقه ی پایین رفت    نمیدون  چ  بود ولی دیدن می ن در کظار آراد 
 برام سیت بودب 



ق  رو از دسرررت داده  بار دوم  شررر برای  لی  بودم و ن هی  خوا خود  آدم 
شیدم و به  شنبنفس  میقی ک شته با ستن ازم توقر رفتار بهتری دا بودم   نمیتون

شدب از وقتی آراد با کیان بود به من راه  ادامه دادم که دوباره  شی آراد مزاح   مظ
 بظد کرده بود   واقعا خست  کرده بود حوصله این یکی رو به هیچ و ه نداشت ب

 _اه آقا کیان چیزی نمییواین؟
حاضررر  فت:هر چیزی مییواین میتون  براتون  گاه کرد و ف به خودد ن یک  

 کظ     میدونین که؟؟؟
 به  خورد    از ابن همه وقاحت  حال  

_خان  انصرراریب چیزی نمییوام   بفرمایید به کارتون برسررید تا به آراد نگفت  
 اخرا تون کظهب

 _باشه   ببیشییید     
  واب  رو ندادم    این  ور دخترا دورم زیاد بودن ازشون خسته بودمب 
 به اتاق آراد رفت  تا پرونده ها رو ازد بگیرم   در نزدمب  ادت نداشت      

 در رو که باز کردم به طور کلی یخ بستن تمام ا ضای بدن  رو حس کردمب
 _ببیشید   مزاح  شدمب

 _کیااان   وایسابکجا میری؟
سریر از شرکت زدم بیرون و سوار پورش  شدم   این دیگه واس  زیادی بودب با 

 سر ت زیادی میروندم   ولی نمی دونست  کجا دارم میرمب
 *می ن* 



کردم   هم  تقصرریره اون بود   به  ففت  ایظجا  اد نیسررت    به آراد نگاه 
سوییچ رو بردارم به  شد،تا اومدم  شیظ   سوار ما سریر  دنبال کیان دویدم ولی 

 کک محو شده بود    به  زنگ زدمب  واب نمی دادب
 نشست  وسط خیابون و فریه کردم    

 _خدایا خودت مراقب  باد    
د و سرروار ماشرریظ  کردب دیگه نمی تونسررت  رو کارم آراد اومد پایین   بلظدم کر 

 تمرکز کظ  مییواست  برم خونه   
 فوشی  زنگ خورد از فکر ایظکه کیان سریر  واب دادم    
 _س م میله      خوبی؟ 

 _اه   آدریظا تویی؟ میشه بعدا حر  بزنی    ؟
 _اوم  آره آره حتماب پس فع ب

 _بای   
 دم ب یی سر خودد بیاره   نگران کیان بودم   میترسی 
  
 شب بود   به افسون زنگ زدم    2سا ت  

 _خبری نشد؟
 _نه هظوز نیومده   

 _افسون من دل  شور میزنهب
 _مظ    می ن ولی بگیر بیوابب خونه که اومد بهت خبر میدم   

 _مگه خواب  میبرهب



 _سعی کن بیوابی      فع 
 _خداحافظ

 _چی شد می ن؟ 
 _آراد   هظوز ازد خبری ندارن   

 _نگران نباد   برمی فردهب
 _امیدوارم   دل  شور میزنهب

 _به چیزای خوب فکر کن   حاال ه  بیواب ب دیر وقتهب
  

نه  2حدود  ت  دیوو عا داشررر ق ی      وا ت نداشررر بری  خ یان  ک بود از  روز 
میشرردم    فوشرری  رو که خامود کرده بودب خودشرر  که بر نمی فشررت    

ب به پلیس خبر دادی  پ ک ماشررین رو ففتی ب ففتن زود پیداد میکظن دیشرر
 ولی هظوز خبری نشده   

 تو اتاق  نشسته بودم که فوشی  زنگ خوردب
 نیظا بود   

 _نیظا؟ چه  جب   بعد این همه مدتب
_می ن    می نب خواه  میکظ  از آراد دور شرروب آراد داره بازیت میده   مظ  

     می ن ول  کنببازی دادب ول  کن
شدمب این چی میگفت؟ آراد چرا   شی  خیره  شد    با تعجب به فو تماس قطر 

 باید مظو بازی بده؟
ست میدادم این دیگه چه بازی ای  شت   قل  رو از د شده بودم    واقعا دا فیج 

 بودب؟



  
نیظا بعد از این همه مدت به  زنگ زده بود که ایظو بگهب؟ ایظکه آراد به  میگفت 
از نیظا دور ش    زنگ نزدنای نیظاب قرارشون تو رستوران   همه با ث شد شک 

 کظ  به آراد   نمیدون  چرا ولی احساس بی ا تمادی میکردم به آراد   
 به  زنگ زدمب

 _س م  آراد    کجایی؟
 _س م  م  من؟ سرکارم

 _میشه شب بری  بیرون    یک  حال  فرفتهب
 بالت میام دن 8_حتما فل    سا ت 

 _اکی
که پیشرر  بودن   مدت  تادب اون تو این  یادم اف یاد  مه ی مهربون از طرفی ه

خواسررته ی بدی ازم نداشررت    نمی دونسررت  باید چیرو باور کظ بفیج شررده 
 بودم   

  
 در به صدا در اومد   غریبه بود 

 _بله؟
 _خام ستوده؟

 _بله   بفرمایید؟
 _بسته ی پستی دارید   

 _من؟



 _بله شما   
 _باشه االن میام پایین   

 دیگه داشت  میترسیدم   میک فیل  شده بودب 
 یه تماس مشکوک و بعدش  بسته پستیب

  
بسته رو باز کردم   چظد تا  کس بود و یه نامهب  کس ها آراد و نیظا بودنبببب آراد 
داشررت مییظدید     نیظا ه  همیظطور   تو کافی شرراپ بودنبداشررت  شرراخ در 

 رو باز کردمب میاوردم نامه
می ن   دوست  زیزمب واقعا امیدوارم من رو ببیشی که با آراد دوست بودم     

ولی باور کن تقصرریر من نبودب آراد فول  زد    لطفا باورم کن و از آراد فاصررله 
 بگیرب نزار دلت رو بشکظه   

 نیظاب 
 شک زده شده بودمب باورد برام سیت بود واقعاب 
  

 کرده بودن اشکام فون  رو خیس
شب باید همه چیز رو تموم  شدم تا با آراد برم بیرون   ام شیدم و آماده  لباس پو

 میکردمب حق نداشت باهام بازی کظه   
  

آراد اومده بود دنبال ب سعی میکردم  ادی باش  ولی نمی شد    سوار ماشیظ  
 شدم   

 _س م خان  خانماب چطوری؟؟؟



 _خوب    
 _می ن؟ چیزی شده؟

 _نه    بری  کافی شاپ  ه*و*س قهوه کردمب
 _ای به چش    

هر حرف  با ث می شررد فری  بگیره ولی خودم رو کظترل میکردم   آخه چرا  
 آراد؟ چرا باهام ایظکارو کردی؟

  
 روبروی ه  نشسته بودی     به  لبیظد زدمب قهوه هامون تموم شده بودب

نامه رو از توی کیف  در آوردم و   لود فناشررت ب بهشررون نگاه  کس ها و 
 کرد    هر لح ه تعجب  بیشتر میشد   

 _لعظتی   ایظا پی  تو چیکار میکظن می ن؟
 _چیه؟ ناراحت شدی فهمیدم داری بازی  میدی؟

 _نگو که ایظارو باور کردی؟؟؟ می ن نیظا برای به  زدن رابطمون ایظکار رو کردب
 به  کسا اشاره کردب

 _ایظام فوتو شاپه؟؟؟
 لظد شدم از  ام   ب 

باه   که  عا دل  نمییواد ایظو بگ  ولی این آخرین قهوه ای بود  _آراد   واق
 نوشیدی ب من دوس   ت داشت  ولی تو    

شک خیس   صورت  از ا ست  حس کظ  که  شدمب میتون سر ت از کافه خارج  به 
 شدهب آراد صدام میزد و مدام میگفت توضیح میده   ازم مییواست برفردمب ولی



واسه من همه چیز واضح بودب سوار آژانس شدم و قبک از ایظکه بتونه دنبال  بیاد 
 به سمت خونه دایی رفت ب

هفته بود از آراد خبری نداشررت    هر  1تو اتاق  تظها تو اتاق  دراز کشرریده بودمب  
روز میومد دنبال  اما قبول نمی کردم ببیظم    کیان برفشته بودب تظها کسی بود 

ون خونه بعد افسررون  ون به  روحیه می داد و ازم دفاع می کردب دایی که تو ا
صت های آراد  فکر می فرد باید با آراد حر  می زدم   ولی به ن ر من دیگه فر

 تموم شده بودب
 تقه ای به در اتاق  خوردب

 _بله؟
 _می ن   میتون  بیان تو؟

 _آره کیانی   بیاب
 _ ادت ندارم ایظجوری ببیظمتب 

 _چه
 وری؟  

 _فرفته   ب
 _فیج شدم کیانب

 _میدون    میدون ب حاال مییوای چیکار کظی؟ میبیشی  یا نه؟
بار  ظدین  چ تا االن  باشرررهب  بس  ن   ید بیشررر ظ   ک ی م کر  ف یان     ک _
بیشرریدم    بعدمباین بار به  خ*ی*ا*ن*ت کرده     ایظو نمیتون  ببیشرر  

 اص ب
 _تو که نراشتی توضیح بدهب



  کسا فوتو شاپ نیستن کهب_چی رو توضیح بدهب؟ 
 _چی بگ    به ن رم بهتره بزاری برات توضیح بدهب

_نه کیان   مییوام از ایظجا برمب درسررم  که تموم شررده   خیلی دوسررت دارم 
 شمال زندفی کظ ب

 _آخه تظها؟ نمیشه که   
 _خسته شدمب

 _می ن   میگ ب را ب پیشظهاد من ااالن   یعظی االن میتونی فکر کظی؟
 لبیظدی تحویل  دادمب

 _حتما به  فکر میکظ ب
ست   ست چیهب باید با کیان ازدواج می کردم؟ کیان رو دو ست  کار در نمی دون

شوهر به   سیت بود به  ظوان  سه همین برام  شت  ولی به  ظوان برادرم وا دا
 نگاه کظ    

شی  دوباره زنگ خوردب بازم آراد بود شیده بودمبفو     دور آراد ه  به کک خط ک
 ام بود که زنگ میزدب  واب دادم    2000بار 

 _الو   می نب وای باورم نمیشه باالخره  واب دادی   خوبی؟؟؟
 _چی مییوای آراد؟

به  که  بدم  هیچ چیز اونطوری  _می ن   خواه  میکظ  بزار برات توضرریح 
 ن رت میرسه نیستب

 _نمی خوام برام توضیح بدی   



فه _می نب فقط فود کنب بزار  باور کن،ا فه خواسررتی  فام رو بزن    ا حر
 نیواستی ه  قول میدم دیگه مزاحمت نش ب

 _خیلی خب   میشظومب
مد     خاصرری پی  نیو عا چیزه  خب می ن     واق _ممظون  می ن   ممظون ب 
اونروز که مظو نیظا رو تو رستوران دیدین نیظا به  ففت دوست  داره مظ  بلظد شدم 

ففت    قه ای به  ندارم    بعد از اون ازد خبری  و از پیشرر  رفت ب به 
نداشت ب چون میدونست  دوست  داره به تو میگفت  به  زنگ نزنی    همه چی 
اکی بود و خبری ه  ازد نبود تا ایظکه یک هفته پی  به  زنگ زد که مییواد 
سه همین رفت ب  شهب وا ببیظت     قبول نکردمب ولی تهدیدم کرد که خودد رو میک
شدهب میک روانی ها مییظدید    به  ففت  ساس کردم دیوونه  وقتی دیدم  اح
ظه    وضرریب به   طه داره و بیظمون رو خراب میک با من راب که  گه  به تو می
که از چرت و  عدشرر   ها  کس فرفتب ب قا از همون لح ه  ظدیدم     دقی خ

 پرتاد خسته شدم و از کافه زدم بیرونب واقعا تقصیره من نبودب
یان ازدواج _آراد با ک گه نمی تون ب مییوام  باور میکظ    ولی دی     زیزمب من 
 کظ ب

 هیچ صدایی نیومدب حتی احساس میکردم نفس  نمی کشهب 
 _آرادب؟ اونجایی؟

 _مییوای با کیان   ازدواج کظی؟
 _آره    

سه آیظدمون  شیدی  وا شه هایی که با ه  ک شقمون چی؟ پس همه ی نق _پس  
 چی لعظتی؟



   متاسف ب_آراد 
سو تفاه   _نباد   نبادبببب داغون  نکن می ن   چرا مییوای بری؟ بیاطر یه 

 مییوای به همه ی  شقمون پشت کظی؟
 _آراد   خداحافظ

ست  دیگه نمیتون    شت  ولی میدون ست  دا شد    دو شکام روون  قطر کردمب ا
ست  با بی  شه تو دل  باقی میموندب نمیتون شکی همی  تمادی اباهاد بمون   یه 

 زندفی کظ ب
  

 با صدای کیان از خواب پریدمب داد میزد و میگفت بدبیت شدی ب
 با شتاب بیرون رفت ب ترسیده بودم   یعظی چی شده بود؟ 

 _کیان چی شده؟
 _می ن   می ن  آراد   

 شظیدن اس  آراد کافی بود برام که بی حال روی زمین بیفت ب
  

 بیمارستان بودمبچشمام رو باز کردم    تو 
شده  سون ه  همیظطور     فهمیده بودم چی  شیده بود  اف سیاه پو کیان لباس 

 ولی نمییواست  باور کظ ب
 _آراد   آراد خوبه کیان؟ 

  
 هیشکی  واب  رو نمی داد فقط فریه میکردنب



 _د لعظتیا یه چیزی بگینب  شق  کجاست؟ حال  خوبه؟
 د کشی کردهب_می ن   می ن  انب آراد    آراد خو

 _چی؟؟؟؟ خفه شو کیانب چرا چرت و پرت میگی؟ چرا باید خود کشی کظه؟ 
فری  هر لح ه شرردید تر میشررد روی سرریظه ی کیان می کوبیدم: د بگو داری 
یهبخواه  میکظ      بگو  دروغ میگی لعظتی    بگو دروغ ففتیب بگو شرروخ

 کیان   بگو زندستب
نه شرررده بو  یه میکردب دیوو یان ه  فر که از روح  رو برده ک یه تی گار  دمب ان

 بودن   نفس کشیدن برام سیت بود  فقط فریه میکردمب
  

 _می ن    می ن آروم باد من که نگفت  آراد مردهب
_ پس زندست؟میدونست    میدونست  زندستب حال  خوبه؟ مظو ببر پیش  

 کیان    خواه  میکظ ب
پرت کرده بودب شررانس آورده که _می ن   آراد تو کماب خودد رو از پشررت بوم 

کسی به آت  نشانی زنگ زده و براد تشک پهن کردن وفرنه مرف  حتمی بودب 
 فر چه االن  ضربه ی شدیدی به مضزد وارد شده   

 _ کیانبببب بگو که زنده میمونه   خواه  میکظ ب
 _هیچی معلوم نیست می ن   فقط د ا کنب

 دم ببر پی  آرادم    _مظو ببر نماز خونه خواه  میکظ    بع
 _باشه   بزار کمکت کظ  بلظد شیب



رفت  نماز خونهب هرچقدر  ون داشررت  نماز خوندم   بعد از یه مدت طوالنیب  
فریه کردم و د ا کردم    اشرررک میرییت  و ز ه میزدم و از خدا مییواسررت  

 آرادم رو به  ببیشهبک  ک  پلکام سظگین شد و روی مهر نماز به خواب رفت ب
  

 _می ن    می نب بیدار شو دیگهب
 اروم چشمام رو باز کردمب

 _چی شده؟ آراد بهود اومده؟
 _نه    ولی مگه نمی خواستی ببیظی ؟

 _چرا   چراب بری     
شده بود و کبودب   شماد فود  شدمب زیر چ شوکه  با دیدن آرادم تو اون موقعیت 

شده بود  ش  باند پیچی  سر شک بودن     شک خ شتر از ل*ب*ما*د خ   بی
 هزار تا دستگاه به  وصک شده بود 

 _خدایا   آخه چرا؟ مگه آراد چیکار کرده بود که هممون اذیت  کردی ؟
 _می نب این نامه تو دست  بود وقتی خودد رو پرت کردب فکر کظ  ماله توئه   

 _الهی بمیرم برات آراد    
 نامه رو باز کردمب

 *س م به  زیزتریظ * 
می ن من     اونقدر دوسررت دارم که نمیتون  تو این چظد خط نامه بیان  کظ   
میدون  خیلی اذیتت کردمب خیلی اشکت رو در اوردم   تو لیاقتت بیشتر از مظهب 



یکی میک کیان  ح ل  کن خواه  میکظ ب همیشرره دوسررتت داشررت  و دارم و 
 شته باشی    خواه  داشتب همیشه به یادت میمون  حتی افه دوست  ندا

 نفس  بی نفس  کردی، انسان بی نفس زنده نیست پس بگنار  
 من نیز به این نفس خاتمه ده ب 
 آراد    
اشررکام نامه رو خیس کرده بودب نامه رو به قک*ب*م فشررردمب اه آراد من   آخه  

 چرا تظهام فناشتیب؟ نگفتی نفس مظ  به تو بظده؟
  

شررده بودم    االن یه هفته بود که ایظجا به شرریشرره ای که آراد پشررت  بود خیره 
بودمب هظوزم بی حرکت روی تیت بود  دل  براد تظگ شررده بودب به تیت  زل 
زدمب یک لح ه متو ه یه صدایی شدم و دیدم که خطی که ضربان قک*ب*م  
رو نشون می داد صا  شدهببب فقط  یغ میزدم    تو کسری از ثانیه پرستارها و 

 شدنب دکترها وارد اتاق  
 فریه امون  رو بریده بودب نفس کشیدن برام سیت شده بودب 

 ک  ک  سیاهی رفت و دیگه چیزی نفهمیدمب
  

 چشمام رو که باز کردم کیان پیش  بودب خیلی خوشحال بود    به  نگاه کردمب
 _چی شده؟ آراد   آراد خوبه؟

ه ن  مک سیتی_آره   بهود اومدهب ولی یه  مک دیگه باید انجام بدهب دکترا میگ
 ولی امیدشون به بهبودی  زیادهب

 از شوق فریه می کردم    



 _مظو ببر پیش ب
آراد من خیلی بی حال بود ولی زنده بود     نفس میکشرریدب خسررته بود ولی  

 لبیظد می زد  اشکام از فونه هام سرازیر شده بودنب
 _آراد    

 _ ا  ن آرا    د
 _چرا این کار رو کردی؟

 تی تر   ک  کن  یب_می  خوا   س
 _مظو ببی 

 _برا  ی چ  ی؟
 _که اذیتت کردمب

 _من  م اذی  تت کردمب
 _من تو  رو بیشیدمب

 _پس مظ   تو   رو م  یبیش ب
 لبیظد زدمب آراد با ارزد ترین چیز تو زندفی  بودب 
  

 سال بعدب 4
 _آدریظابببب کجایی؟ بیا دریا بازم شروع کرده به فریه کردنب 

خاله دورد بگردهب درد و ب د تو صررورت بابادب چرا فریه میکظی _ای الهی 
 آخه خاله؟

 _خاله   مانان نمزاله بل  بیلونب



سا بابای خلت بیاد  2_آخه خاله  ون کدوم بچه  ساله ای تظها میره بیرون؟ وای
 میگ  ببرتت بیرونب

 _خاله من تولو از همه بیشتک دوشت دال ب
 _بیا ایظ  از بچه ی ماب 

 حسودبخاله مظ  دوشت دال ب_ای  
 _میشه حین ناز دادنت به شوهرم توهین نکظیب

ستب آراد خره خودمونه  شوهرت کی ه ش ب یکی ندونه فکر میکظه  ش ش _ای
 دیگهب

 _از اون کیان خک که بهترهب
 _می اانظظنب میدونی که من روی کیان حساسماب

 ومدهبیهو احساس کردم حج  زیادی از محتویات معدم به سمت دهظ  ا 
 _مبارک باشهب دومیهب 

 _آخ  ونبداداچیببب
سال  1خوشبیتی  تکمیک بودب کیان و آدریظا بهترین دوست های مظو آراد بودنب  

عد از  عا  3بود ازدواج کرده بودنب مظو آراد ه  ب ندفی مشررترک واق سرررال ز
 خوشبیت بودی ب

 پایان 
 

  




