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 خالصه :

رمان درباره ی دختری به اسم هستی هستش که در کودکی پدرش 
 رو که قاضی بوده در یک تصادف از دست داده .

همه ی مشکالت از روزی شروع شد که پدر هستی ، حکم اعدام 
رو برخالف خواسته و تهدید های مجرم ها ارسال میکنه و حکم 

 انجام میشه . 

 

. انتقام از دختری که حتی روحش و این شروع ماجرای انتقام میشه 
 هم خبر از ماجرا خبر نداره .

 

 

 

ها رو م. بیشتر دلنوشتهخواستم بدی رمان میتوضیحاتی درباره
خودم نوشتم و شعرهایی که توی رمان هستن هم خودم سرودم. آخر 

که خودم گفتم   ها و شعرهاییدلنوشته m.ostad زدم. رمان از  
ها واقعی هستن. زبون سه نفر روایت میشه و بعضی از خاطره

گذارید!ممنون بابت وقتی که برای رمانم می  

 

همه ی طبقات آسمان را گشته ام . در دل ستاره باران نیمه شبهای 
 روشن و مهربان تابستات ، بر جاده کهکشان تاخته ام 

 صحرای ابدیت را در نور دیده ام 

 بال در بال فرشتگان ، در فضای پاک ملکوت شنا کرده ام . 

با خدایان ، ایزدان با همه ی الهه های زیبای آسمان ، با همه ی 
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واح جاویدی که در نیروانای روشن و بی وزش آرام یافته اند آشنا ار
 بوده ام

 

 از هر کجا ، از هر یک یادی ، یادگاری ، برایت اورده ام . 

از سیمای هر کدام زیباترین خط را ربوده ام . از اندام هر یک 
نازنین طرح را گرفته ام ، از هر گلی ، افقی ، دریایی ، آسمانی ، 

، رنگی دزدیده ام و با دست و دامنی پر از خطها و چشم اندازی 
رنگها و طرح های آن سوی این آسمان زمینی ، از معراج نیمه 

شبان تنهایی ، به دامان مهربان تو ، ای دامن حریر مهتاب شبهای 
 زندگی سیاه من ، فرود آمده ام .

. زم نشسته ام تا ان ودیعه ها که از آسمانها آورده ام در دامن تو ری  

 

 

 

 

  

رها: هستی پاشو از خواب. خوابالو ساعت هفت شد، هنوز هم که 
 خواب هستی. دانشگاه دیر میشه ها!

گذار بخوابم. دیشب تا نصف شب بیدار بودم.باَه؛ رها  -  

 رها: برای چی؟

کرد که گوشی رو؛ هیچی دیگه تا سارا زنگ زده بود. قطع نمی -
ی شب حرف زد.سه  

داره، اآلن پاشو دانشگاه دیر میشه ها!رها: خیخ! عیب ن  

ی صبح هست؛ از خواب بیدار شدم. دیدم ساعت هفت و سی دقیقه
رو  هامخیلی دیر بود. بلند شدم و دست و صورتم رو شستم. لباس
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همین  فهمیدم رفته؛ به گشتم کهپوشیدم. توی خونه دنبال رها می
تم سوار ماشینم خواسخاطر خودم تنهایی رفتم. توی حیاط بودم. می

غرکنان به خیابون  -بشم که دیدم الستیکش پنچر هست. زیر لب غر
ام رو به رفتم و منتظر تاکسی بودم که صدای بوق ماشین توجه

اومد.خودش جلب کرد. آرین بود؛ زیاد ازش خوشم نمی  

سالم خانم مقدم! -  

سالم آقای سپهری. -  

رسونمتون.می؟ بیاید سوار شید، خودم منتظر تاکسی هستین -  

خواد؛ خودم میرم. مزاحمتون نمیشم!نه، نمی -  

کنم؛ چه مزاحمتی؟ شما مراحم هستید، بیاید سوار نه، خواهش می -
 شید دیگه. توی خیابون واینستید.

 پوفی کردم و رفتم سوار شدم.

رین دیگه؟که دانشگاه مییناخانم مقدم، فقط  -  

!بله آقای سپهری؛ دانشگاه میرم -  

ز بیست دقیقه رسیدیم. با هم خداحافظی کردیم و هر کدوم به بعد ا
خواستم پزشک کالس خودمون رفتیم. امروز سه تا کالس داشتم. می

قلب و عروق بشم چون خیلی به درس عالقه داشتم و درسم هم خیلی 
خوب بود. کنکور هم ششصد و پنجاه شده بودم. )همه رقمه باشگاه 

ها بگذریم کالً وشبختی؛ حاال از اینپرواز، خیخ!( این یعنی اوج خ
درسم عالیه. بعد از کالس خسته و کوفته به سمت خونه حرکت 

 کردم.

*** 

هام به اسم سارا هست. سارا یک دختر فردا تولد یکی از دوست
خیلی مهربون، بامزه، شیطون و خوش قلب هست و یکی از بهترین 

هام به حساب میاد. هر وقت به کمک نیاز داشتنی سارا دوست
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های اکیپمون هست؛ اکیپ کنه. خالصه یکی از بچههمیشه کمکم می
ی ما رو به تولدش دعوت ما هشت نفری میشه. حاال سارا همه

کرده. وای، آخ جون! حاال من چی بپوشم؟ خوب حاال بگذریم از 
ی لباسم بکنم؛ قراره بعد از ظهر با رها به ها. باید فکری واسهاین

ام هست که دو سال با گید رها کیه؟ رها آبجیخرید بریم. حتماً می
هجده تر هست. هم اختالف سنی داریم. اون از من دو سال کوچیک

سالش هست و من بیست سال. خوب! وایسید خودم رو معرفی کنم. 
هستی مقدم هستم و یک آبجی دارم که همین رها هست. چند سال 

این خاطر که مامانم اصالً  پیش پدر و مادرم از هم جدا شدن. به
کرد و آخرش هم ولمون کرد و رفت ترکیه که ای نمیبهمون توجه

! بعد از اون ما با بابا زندگی به قول خودش مدل بشه. عوق
کردیم. بابا قاضی بود که توی تصادف از پیشمون رفت. تصادف می

هر چند من شک دارم که تصادفش  با بردن بابا تنهاترمون کرد.
ی ثروتش رو که شامل این ویالیی اتفاقی بوده باشه. بابا از قبل همه

پسته که  کنیم، یک آپارتمان و باغهست که اآلن توش زندگی می
واسه بابای پدرم بود، ویالی لواسون و ویالی شمال بود که به نام ما 

زده بود و تو بانک هم هر چی پول داشت رو توی حساب مشترک 
من و رها ریخته بود. بعد از فوت بابا من و رها سعی کردیم رو 

پای خودمون بایستیم؛ چون نه بابایی بود که نازمون رو بخره و نه 
گاهمون باشه. از اون موقع بود که قوی شدم. دیگه تکیهمامانی که 

یک دختر ضعیف و دل نازک و زودرنج نبودم. هم رها و هم خودم 
مون های نینجا و تکواندو رفتیم؛ با پول و ارثی که بابا واسهبه کالس

شد که مون رو ادامه بدیم؛ ولی نمیتونستیم زندگیگذاشته بود می
ی عمر شد بقیهموم کنیم! چون اگر تموم میاش رو خرج کنیم و تهمه

خوردیم؟ به همین خاطر ویالی شمال و باغ پسته و رو چی می
ویالی لواسون رو فروختیم و به دوست بابا که یکی از 
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گذارهای بورس بود، پول رو دادیم تا با پول ما هم سرمایه
جوری نصف بده؛ و این -گذاری کنه و سودمون رو نصفسرمایه
مون آسون شد. خب، برم آماده دیگه زندگی کردن تقریباً واسه شد که

شم که با رها بریم خرید. یک مانتوی کوتاه تا باالی زانو به رنگ 
ای با یک کتونی عروسکی کرمی، یک شلوار کرمی، یک شال قهوه

ها رو پوشیدم پشت میز که لباسای برداشتم که بپوشم. بعد اینقهوه
یش ملیح کردم. همین بس بود که مثل فرشته آرایش نشستم و یک آرا

بشم.)سقف رو بگیرین نریزه روی سرم! خیخ.( صورتم رد توی آینه 
هایی به رنگ آبی آسمونی با موهایی خیلی دقیق بررسی کردم. چشم

اش تا روی باسنم خورد و بلندیبه رنگ طالیی که به خرمایی می
. چند سال پیش با دماغ بود. دماغ عملی! گفتم عملی یاد دماغم افتادم

خوردم زمین که باعث شد دماغم ترک برداره. به همین خاطر تا 
هجده سالگی صبر کردم و دماغم رو فوری بردم و عمل کردم. هم 

ای های غنچهاش. لبی شکستکی دماغم و هم برای زیباییواسه
شکل و گوشتی، زیبایی خیلی زیادی رو صورتم به وجود آورده 

ام تشکر جوری باید از خدا بابت اندامم و زیباییم چهدونبود. نمی
ی جا نشستم و دارم دربارهکنم. اوه! دو ساعت هست که من این

ام توضیح میدم؛ دیگه بسه! پاشم برم که اگر دیر برسم پایین قیافه
ی پایین رفتم تا با رها بریم خرید.چینه. به طبقهرها موهام رو می  

*** 

ی که بودیم یک شعر توی کتاب فارسی بود؟ باز )یادتون هست ابتدای
اش دروغ هست. باران، با ترانه، با گوهرهای فراوان؛ ولی همه

بارون ترانه داره؛ اما غمگین هست. نه با گوهرهای فراوان؛ بلکه با 
گفتن شعرها رو حفظ آه و سوز فراوان! مثل دل من. کاش به ما نمی

یم.(اش کنگفتن ِدلی ترجمهکنیم. کاش می  

M.ostadـ 
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*** 

جون این دیگه خوبه. ببین هم پوشیده است؛ هم خوشگله! هستی -  

ی چی بخریم؟رو واسه ریم تولدها. سیاها جون ما داریم میره -  

ی یک چیز پوشیده بخریم؛ آخه واسه چی؟خوب آخه میگ -  

عزیزم تولد سارا حداقل سی تا پسر میان. نمیشه که لباسمون باز  -
 باشه!

ی نسبتاً آهانی گفت و باز هم گشتیم. از جلوی یک مغازه زیر لب
هاش افتاد؛ محشر بودن! دست شدیم که چشمم به لباسبزرگ رد می

چند تا فروشنده داشت که  رها رو گرفتم و داخل مغازه رفتیم.
مشغول راه انداختن مشتری بودن. لباس رو به رها نشون دادم که 

ه شد. یک لباس قرمز رنگ که اون هم هنوز پرو نکرده عاشق لباس
دوزی کرده بودن. خیلی قشنگ تا مچ پا بود و جلوش رو منجوق

روش کار کرده بودن. آستینش سه ربع بود که خیلی به لباس زیبایی 
ها گفتیم که از همون لباس خاصی داده بود. به یکی از فروشنده

ی خریدن کفش بعد از خرید لباس واسه ی هر دومون بیاره.واسه
رفتیم که کفش رو مشکی برداشتیم؛ یک کفش مجلسی پاشنه ده 

اش نازک بود.سانتی که تقریباً پاشنه  

*** 

های ان. باید با واقعیتها ازش فراری)مرگ آرامشی هست که خیلی
رو بشیم.(زندگی روبه  

M.ostadـ 

*** 

هستی چرا نمیای؟ سارا ساعت هشت دعوت کرده ها! تا بیایم  -
یشه هشت و سی دقیقه؛ زود باش دیگه دختر!جا مبرسیم اون  

رها جونی اومدم. -  
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که همه چی رو چک کردم که برداشتیم یا نه سوار ماشینم بعد از این
ش شدیم تا بریم. از موقعی که سوار ماشین شدیم رها یک ریز همه

قدر صحبت کرد که کردم. ِانزد که من هم فقط تأیید میحرف می
شین رو باالتر بردم تا زود تر برسیم.سردرد گرفتم. سرعت ما  

پرسی کردیم و رفتیم که که رسیدیم با همه احوالبعد از این
کردم حداقلش رو می  طور که فکرشهامون رو بپوشیم. همونلباس

بیست و پنج تا پسر توی این تولد اومده بودن. تولد خیلی شلوغی 
فتیم. بهش هامون رو عوض کردیم و پیش سارا ربود. خالصه لباس

 تولدش رو تبریک گفتیم و کلی با هم صحبت کردیم.

زدیم که پسری بسی خوشگل اومد پیشمون داشتیم با سارا حرف می
کردم. موهای مشکی که مدل اش رو تحلیل مینشست. داشتم قیافه

هاش اش ریخته بود. چشمآبشاری زده بود و نصفش روی پیشونی
اومد. هیلکلش هم عسلی بود که به رنگ صورتش خیلی می

اش خیره شدم؛ خیلی زشت شد قدر به قیافهورزشکاری بود. اوه چه
ام که ی گوشیهام رو از پسره دزدیدم و به صفحهکه! فوری چشم

کردم خیره شدم. بدون توجه به پسر هلو که بر بازی میانگری
ی بازی رو شروع کردم. چند دقیقه بعد روم نشسته بود ادامهروبه

و به پسره گفت:سارا ر  

جا نشستی؟حاال چرا اومدی این میگم ها بردیا؛ -  

 پسره که حاال فهمیدم اسمش بردیاست، رو به سارا گفت:

ولدت رو تبریک بگم!تآبجی کوچیکه، اومدم  -  

 بعدش رو به من و رها کرد و گفت:

کنی؟ها رو معرفی نمیخانم -  

 سارا روبه من کرد و گفت:

!این هم خواهرش رها این هستی خانم هست و -  
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 بردیا به من رو کرد و گفت:

خوشبختم هستی خانم. -  

 من هم گفتم:

همچنین! -  

 و بعد هم رو به سارا گفت:

خواید بیاین اون وسط و قر بدید؟هات نمیا جون با دوستسار -  

اش گرفته بود به من و رها رو کرد و گفت:سارا که حسابی خنده  

ر بدیم.قاون وسط  بیاین بریم به قول داداشم -  

ما هم بلند شدیم تا بریم که دیدم بردیا وایساده و بر و بر من رو نگاه 
شده؟ که گفت:کنه. با دستم پرسیدم چیمی  

هیچی هستی خانم؛ بریم! -  

های مثل خودش خل رفت. ما که حسابی رقصیده بعدش پیش دوست
 بودیم از خستگی رفتیم و روی یکی از میزها نشستیم.

*** 

فتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید()گ  

خواست بهم بفهمونه این رو گفت و رفت. فکر کنم با این شعرش می
هام تموم قط با مرگ غمکه مردنم نزدیک هست. راست میگه؛ ف

دونست و چه خوب بهم فهموند. حال من ماندم و میشن. چه خوب می
تیم.(مان، یعنی مرگ هسزندگی پر غمم! با هم منتظر ناجی زندگی  

M.ostadـ 

*** 

 )یک ساعت بعد(

 رها گفت:

سارا جون این کادوی تولدت هست؛ هر چند ناقابله از طرف من و  -
 هستی.
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خدا! مرسی عزیزم؛ شرمنده کردی به -  

خواستیم سوار ماشین بشیم بعد از چند دقیقه از سارا جدا شدیم و می
م به رها کرد. خیلی آروکه بردیا رو دیدم؛ داشت با تلفن صحبت می

فهموندم که ساکت بشه و فقط گوش کنه. اون هم خیلی زود منظورم 
 رو فهمید.

خوام. آخه به چه زبونی بگم؟ وای مامان جان، من نرگس رو نمی -
تونم با اون زندگی اون یک دختره از خود راضی هست. من نمی

کنم. خودم یکی رو انتخاب کردم؛ فقط زیر نظر دارمش تا بفهمم 
خوام هست یا نه. پس لطفاً بس کن! هر کی رو هم من میاونی که 

ن منفی هست مادر جان!که انتخاب کنی باز هم جواب م  

با خودم گفتم بردیا کی رو زیر نظر داره؟ ولی خب به من چه؟ 
خواد انتخاب کنه. به من چه ربطی داره؟ بگذار هر کی رو که می

گین کسی رو ی نگاه سندفعه گرفت؟ متوجهولی پس چرا دلم یک
کرد. پس اش داشت با یکی چت میخودم شدم. رها که توی گوشی

گشتم که یکی از این یارو کیه؟ دنبال صاحب این نگاه سنگین می
 پشت سرم آروم گفت:

جام.نگرد، من این -  

وای! این که بردیا بود. ای خدا دریا هم برم باید یک آفتابه آب با 
 خودم ببرم؛ اَه! چه شانسی دارم؟!

هستی خانم؟! -  

ب... بل... بله؟ -  

دادید؟به چی گوش می -  

هیچ... ی آقا بر... دیا! -  

اشتید بفهمید که...دولی انگار خیلی سعی  -  

 وسط حرفش پریدم و گفتم:
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کنید. چیزه، آهان. چیزه، من داشتم دنبال... نه اشتباه فکر می -نه -
گشتم.داشتم دنبال کلید می  

خودت رو َنکُش؛ متوجه شدم!بردیا: باشه، باشه،   

ی تأسف تکون داد.ای سر داد و سرش رو به نشونهو بعدش خنده  

خوای برسونمت؟هستی می -  

ریم. ماشینم هست!مون مینه آقا بردیا، خود -  

ای دبلیوی مشکی رنگم انداخت، اوکیامبعدش نگاهی به ماشین بی
 گفت و رفت.

*** 

دونی شاملو چی میگه؟)می  

کشیم، انتظار را کشیم، آه را میجالب است، ناز را می میگه: چه
کشیم؛ ولی بعد از این همه سال نقاش خوبی کشیم، درد را میمی

دهد.(چه که آزارمان میایم که بتوانیم دست بکشیم از هر آننشده  

*** 

گذره و من همچنان به فکر اون از شب تولد سارا دو روز می
تونم از فکرش کنم نمیا هر کاری میخدا! چر بردیاشون هستم. ای

داد. بلند در بیام؟ اَه؛ خسته شدم دیگه. ساعت ده شب رو نشون می
که اگر برم بیرون شدم تا کمی از فکر اون بردیا در بیام. به فکر این

ام سر نمیره، یک مانتوی سفید، یک شلوار و کمی قدم بزنم حوصله
پوشیدم و بعد از  ای، یک شال سفید و کتونی سفیدجین سرمه

دونم قدر راه رفتم که نمیبرداشتن کلید از خونه بیرون زدم. ِان
جوری شد از پارک وسط شهر سر در آوردم. پارک تاریک چه

خیال زد که این خیلی ترسناک بود. بینبود؛ ولی پشه هم پر نمی
کردم که ها نشستم. داشتم فکر میترس شدم و رو یکی از نیمکت

ت سرم شنیدم. کمی ترسیدم؛ اما به روی خودم نیاوردم صدایی از پش
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شون تفنگ و دست دفعه دو نفر جلوم ظاهر شدن. دست یکیکه یک
اون یکی چاقو بود. خیلی ترسیده بودم و زبونم هم بند اومده بود. 

زنه، پس وای خدا! من اآلن تنها توی پارکی هستم که پشه هم پر نمی
خواستم. با م. فقط از خدا کمک میچه غلطی کنم؟ خیلی ترسیده بود

دادم؛ ولی با ای ادامه میکار بودم و نینجا رو هم حرفهکه تکواندواین
تونستم بکنم. وجود تفنگی که توی دست یارو بود هیچ کاری نمی

دفعه رفتم؛ که یکاومد و من هم یک قدم عقب مییارو جلو می
شد.پسری رو دیدم که داشت از پارک رد می  

تونه بهم دست بزنه، جیغی که حداقل این وحشی نمیر از اینناچا
 کشیدم و بلند داد زدم:

کمک! -  

هام کرد. یارو دستگشت؛ ولی پیدا نمیپسر جوون به دنبال صدا می
کردم دستم رو از توی دستش در بیارم که رو گرفت و من سعی می

ی دفعه متوجه شدم چیزی توی شکمم فرو رفته. وقتی صحنهیک
روم رو دیدم دیگه نتونستم روی پام وایستم و روی زانو افتادم. روبه

چاقو توی شکمم فرو رفته بود. واسه آخرین بار یک جیغ از ته دلم 
دیدم که اون پسر جوون به سمت هام میکشیدم و زمین افتادم. با چشم

که خیلی کتک بهش زد به سمت من این مرد حمله کرد و بعد از این
که بردیا بود! با صدای اش خیلی برام آشنا بود. ِا؛ ایناومد. چهره

 ضعیفی گفتم:

مر... سی بر... دیا! -  

ریزی بدتر میشه. به اورژانس بردیا: تو رو خدا حرف نزن، خون
هاست که بیان!زنگ زدم، اآلن  

شنیدم گنگ بودن؛ که بعدش هم ی صداهایی که میکم همه -کم
 سیاهی مطلق!
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*** 

خونه تعطیله، مثل اعصاب ضعیفم. تاتلیس که می)تاتلیس بخون 
هایی ی مستانه مردیم. از دست اونبخون که در حسرت یک نعره

قدر قدر مستم، ِانکه دم از صداقت زدن، خنجر به رفاقت زدن. ِان
 مستم که از شصتم شربت آید :(((

*** 

 بردیا:

ا دیگه دونم چرا بعد از تولد سارکردم. نمیداشتم به هستی فکر می
خواست کمی اش به فکر هستی بودم. شب بود و دلم میهمه
قدر رفتم که خودم رو روی کنم. بلند شدم و به راه افتادم. ِانپیاده

جلوی پارک دیدم. پارک قشنگی بود. داشتم دور پارک رو طی 
قدر صدا برام خواست. چهکردم که صدای جیغی شنیدم. کمک میمی

دفعه بلندتر بار دیگه، ایندا بودم که یکآشنا بود! دنبال صاحب ص
جیغ زد. به سمت صدا رفتم. دختری رو روی زمین دیدم و به 

روی دختره ایستاده بود، نگاه کردم. به سمت دو تا پسری که روبه
هوش کردم. به پسرها رفتم و با چند تا حرکت هر دوتاشون رو بی

اورژانس  سمت دختر رفتم و وقتی دیدم ازش خون میاد زود به
هاش باز بود زنگ زدم و بعد دادن آدرس به سمت دختر رفتم. چشم

هام هام گرفتم. چشمکشید. سرش رو توی دستو به سختی نفس می
هاش رو توی که هستی بود. دستتوی نگاهش قفل شد. وای، این

هاش یخ بود. با صدای ضعیفی بهم گفت:هام گرفتم، دستدست  

مر... سی بر... دیا! -  

هش گفتم: تو رو خدا حرف نزن، خونریزی بدتر میشه. به ب
هاست که بیان.اورژانس زنگ زدم اآلن  

وقت من هاش بسته شد. وای خدا! اگر بمیره چی؟ اونکم چشم -کم
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کار کنم؟!چی  

*** 

 )دو روز بعد(

 هستی:

هام رو آروم باز کردم. شنیدم. صدای یک زن. چشمصداهایی می
جا که اتاق من نیست. تنها چیزی که تونستم بگم: جا کجاست؟ ایناین  

جا کجاست؟این -  

 پرستار گفت:

هوشی؛ جا بیمارستانه. دو روز هست که بیسالم عزیزم، این -
ظر شوهرت این چند روزه اصالً از جلوی در تکون نخورده. منت

هوش بیای. بود که به  

هوش هستم؟ شوهرم کجا بود؟ گفت؟ دو روزه بیاین پرستار چی می
هام دآوری اون شب همه چی جلو چشممن که شوهر نداشتم. با یا

رژه رفت. پارک، چاقو خوردنم، مرد ناجی، و... وای! شکمم 
هام رو بستم و خودم رو به آغوش گرم کنه. چشمقدر درد میچه

دم.خواب سپر  

*** 

هام رو گفت هستی چشمزد و میبا صدای کسی که آروم صدام می
 آروم باز کردم. بردیا گفت:

هستی، پاشو دیگه! -  

جام؟سالم. من برای چی این -  

شدم که صدای جیغت رو شنیدم. اومدم من از پارک داشتم رد می -
دیدم که اون مرده چاقو رو کرده توی شکمت. زنگ زدم اورژانس 

هوش بودی، جا. اآلن دو روز از وقتی که بیرو آوردن اینو تو 
گذره!می  
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دو روز شده؟ -  

   هوش اومدی!بردیا: بله؛ اون هم که اآلن خداروشکر به

*** 

شود!کنی، ولی خوب میگاهی گمان نمی  

شود!شود که نمی.شود که نمیگاهی نمی  

اجابت است!گاهی هزار دوره دعا بی  

شود!نام میگاهی نگفته قرعه به   

 گاهی گدای گدایی و بخت نیست!

شود!گاهی تمام شهر گدای تو می  

*** 

 )یک هفته بعد(

 سارا گفت:

هستی جون؟ -  

جانم! -  

ها؟ی آرینا اینمیای امروز بریم خونه -  

آرینا کیه؟ -  

های اکیپ هست؛ جدیده. یکی از بچه -  

آره حتماً میام. ساعت چند؟ -  

چهار بعد از ظهر! -  

بینمت؛ بای.اوکی عزیزم، می -  

بای! -  

گوشی رو قطع کردم و باز هم مثل همیشه توی خاطرات خودم غرق 
بار یک هایی که مامان و بابام از هم جدا نشده بودن، یادمهشدم. وقت

پارک رفتیم. توی پارک یک هزارتو بود که پل داشت و من هم از 
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شدم.زیر این پل رد می  

ها قایم میشم. بعد تو ایستا، من زیر یکی از پلبابایی تو اون باال و -
 من رو پیدا کن!

باشه دخترم. -  

تا ده بشمر! -  

یک، دو، سه، چهار و... -  

بابایی بیا! -  

که خواستم از بابا بعد از چند دقیقه من رو تونست پیدا کنه. بعد این
دفعه با سر و دماغ توی سقف پل رفتم. بعد از زیر پل پاشم یک

ه هزار زور و سختی از زیر پل بیرون اومدم بابا من رو که باین
که دماغم رو بررسی کرد، گفت که دکتر برد. دکتر بعد از این

قدر دونه چهشکسته و باید تا هجده سالگی صبر کنم. وای! خدا می
 گریه کردم که چرا دماغم شکسته. صدای رها اومد:

هستی جون، الو؟! -  

بله. -  

زنم جواب نمیدی؟قدر صدات میر چهکجایی دختر؟ چرا ه -  

کردم. کار داشتی؟داشتم فکر می -  

گفت؟سارا زنگ زده بود چی می -  

فضول رو بردن جهنم گفت... -  

 رها حرفم رو قطع کرد:

هیزمش تر هست!  -  

خوایم با گفت که میگفتم. میحاال تو هم نمکدون؛ آهان، داشتم می -
ها. ینی آرینا اهای اکیپ بریم خونهبچه  

 رها پرسید:

آرینا؟! آرینا کیه؟ -  
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های اکیپ هست و جدید اومده. از من و تو هم گفت یکی از بچه -
 خواست بریم!

 رها گفت:

آخ جون. -  

م بریم.ک -هم! پاشو آماده شو که دیگه باید کم حاال تو -  

*** 

 )کالغان سیاه پوشیدند

 از روزی که کبوتران

 از شاخه سقوط کردند

پورافشان(سیاوش   

*** 

 )یک ساعت بعد(

وای رها آماده نشدی؟ من از دو ساعت پیش بهت گفتم که برو  -
 آماده شو. 

ی آماده شدم؛ خوبه حاال ده دقیقه دیر کردم ها!وای هست -  

پوفی کردم، رفتم سوار ماشین شدم و منتظر رها موندم که اون هم 
سمت  خیلی زود اومد و سوار شد. ماشین رو روشن کردم و به

آدرسی که سارا برام پیامک کرده بود، روندم. بعد از ده دقیقه به 
ی نسبتاً بزرگی بود. کالً پنج طبقه بود که ی آرینا رسیدیم. خونهخونه

ما زنگ پنج رو زدیم و بعد چند ثانیه در رو باز کردن. وارد 
ی که وارد خود آپارتمان بشیم، به محوطهآپارتمان شدیم. قبل از این

جا انگار بهشت هست. عاشق گی که داشت نگاه کردم. وای، اینبزر
ی دوم رفتیم. واحد یک بود. این خونه شدم. خیخ! بعدش به طبقه

 زنگ واحد رو زدیم و بعد از چند دقیقه در رو باز کردن.

سالم هستی جون، سالم رها جون. -  
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سالم عزیزم! -  

 رها گفت:

سالم سارا جون. -  

 سارا گفت:

ا، بیاید داخل. چند تا عضو جدید برای اکیپ اومدن؛ هخب بچه -
 بیاید باهاشون آشنا شید. 

ها نشستیم و با هم دیگه پرسی با بچهداخل خونه رفتیم. بعد از احوال
شد داشتیم صحبت ساعت میاز هر دری حرف زدیم. حدود نیم

کردیم که صدای زنگ در بلند شد. کی بود؟ سارا گفت:می  

سی بودی؟آرینا منتظر ک -  

 آرینا جواب داد:

نه؛ حاال برو ببین کیه؟ -  

 سارا گفت:

باشه! -  

که در رو باز کرد، سریع اومد و گفت که سارا رفت و بعد از این
هامون رو در آورده بودیم، ی مانتوداداش آرینا هست. ما که همه

کردم:زود پوشیدیم. داشتم با خودم آروم صحبت می  

ی احمقه ایکبیری ت اومدن این پسرهای خدا. آخه این چه وق -
ی احمق، گمشو برو هست؟ آخه یکی نیست که بهش بگه: پسره

 بیرون؛ دیگه هم تا شب ُچالق شو و نیا. جمع دخترونه هست!

که آرین شعور کیه؟ آه! اینی بیسرم رو بلند کردم که ببینم این پسره
کنه؟ سارا گفت:کار میجا چیهست. آه، این  

چاره تر با خودت حرف بزنی بد نمیشه ها. بیی یکم آروماَه! هست -
کنه. اون دهن گشادت رو ببند؛ حیا و جوری نگاهت میببین داره چه

 خجالت خوب چیزی هست. کاش تو هم یک ذره داشتی. 
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اَه، سارا بس کن دیگه! -  

 سارا گفت:

م. حاال بهش یک سالم هم بکنی بد نمیشه ها!باشه عزیز -  

بد شد. جوری که خیلینکردم. وای؛ این ای خدا، سالم  

سالم آقا آرین. -  

 آرین گفت:

انم؛ خوش اومدید. من داداش آرینا هستم!خسالم هستی  -  

وقتم.خوش -  

 آرین گفت:

من بیشتر! -  

کنه. اَه، چندش! ایش؛ ایکبیری، ببین چه لفظ قلمی میاد و صحبت می
 آرین گفت:

جمع دخترونه هست. فکر  دونستم جمعتونها من نمیِاه؛ خانم -
های اکیپ پسرها هم هستن!کردم بچهمی  

 نگاهی به من کرد و گفت:

دم!و ببخشید که چالق نشدم و اوم -  

اندازه. احمق داره به من تیکه می  

 آرینا گفت:

اال که فهمیدی خداحافظ!حداداش عیب نداره.  -  

 همه با این حرف آرینا پقی زیر خنده زدیم.

 سارا گفت:

کنی گرم آرینا. داداشت رو خیلی مؤدبانه داری پرت می دمت -
 بیرون ها.

ی زیاد گاز با این حرف سارا همه کم مونده بود زمین رو از خنده
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اش خیلی بگیرن؛ خیخ! آرین هم از عصبانیت سرخ شده بود. قیافه
دار بود. یکهو رها گفت:خنده  

نیت پس خورید بیارم؟ اآلن هست که از عصباآقا آرین آب می -
مون کوفتمون میشه!بیوفتید. اون موقع خنده  

اومد.ی چشمم اشک میقدر خندیده بودیم دیگه از گوشهوای. ِان  

د. نه رها خانم؛ نگران من نباشی -  

هایی واسه آرینا کشید. آرین این رو گفت و با انگشت خط و نشون
هاش دار بود. خالصه که اون روز با تموم خندهاش خیلی خندهقیافه

 تموم شد.

*** 

 ) معلم گفت: فعل شاد، گریه، رفت، آمد را صرف کن.

 گفتم: شادم شدم، شاد شدی، شاد نشدند

 گریستم، گریستی، نگریستند.

 رفتم، رفتی، رفتند

 آمدم، نیامدی، آمدند

هایم هستند، اما آری! این قانون زندگی من است؛ در شادی
هایم...(غم  

M.ostadـ 

*** 

 یک هفته بعد

 رها گفت:

هستی، من میرم پارک.  -  

رها داری میری مراقب خودت باش عزیزم؛ سر به سر این پسرها  -
 نگذاری ها!

چشم آبجی بزرگه. -  
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خداحافظ عزیزم! -  

بای. -  

زنه؛ شاید اتفاقی قراره دونم دلم برای چی شور میامروز نمی
کنم و  خیال این چیزها! برم چیزی برای ناهار آمادهبیوفته. حاال بی

بعد هم برم به سارا زنگ بزنم و تولد رها که سه روز دیگه هست 
ریزی کنیم. واسه ناهار کتلت پختم و به رو بهش خبر بدم تا برنامه

 سارا زنگ زدم و بچگونه گفتم:

طوری؟ حالت خوبه؟الو، سالم عشقم؛ چه -  

 سارا هم با همون لفظ جواب داد:

؟طوریسالم عزیزم، من عالی؛ تو چه -  

من هم خیلی عالی! -  

زنگ زده بودی، کاری داشتی؟ -  

خواستم از اآلن عزیزم سه روز دیگه تولد رها هست. می -
خوام هیچ کمبودی ریزی کنیم؛ چون مامان و بابا نیستن، نمیبرنامه

 ببینه و ناراحت بشه.

های تزئینی با من، وسایل پذیرایی با آره عزیزم! کیک با وسایل -
ها هم با من!ها هم، اوم؛ اونتتو. کارت دعو  

دونم اگر تو نبودی کی کارهای من مرسی سارا جون. واقعاً نمی -
داد. مامانم که توی یک کشور دیگه پی خوشگذرونی با رو انجام می

هاش هست. بابام هم که خدا بیامرزتش؛ ولی خب، تو و رها دوست
کنین!ها رو برای من پر میجای خالی اون  

رفی هست عزیزم؟ وظیفه بود. آره، خدا بابات رو این چه ح -
 بیامرزه. برای شما از هیچی دریغ نکرد.

از تخت پرت کردم و رفتم تا غذا بخورم. انگار رها خانم دیر 
خواد بیاد. غذا رو خوردم؛ ولی رها نیومد. خیلی نگرانش هستم! می
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هام اومد. لباسساعت شش عصر شده؛ همیشه ساعت دو یا سه می
عوض کردم و برای پیدا کردن رها به پارک محله رفتم تا پیداش رو 

کنم. پارک محله خیلی بزرگ هست. یکم سخت هست که پیداش کنم؛ 
گشتم که جمعیتی گردم دیگه. داشتم دنبال رها میولی خب، من می

که یک جا جمع شده بودن، دیدم. جلو رفتم تا ببینم قضیهرو درحالی  

 چیه.

شده؟خانم ببخشید چی  -  

جا نشسته بود که یک موتوری اومد، چاقو رو فرو کرد دختری این -
 توی شکمش و فرار کرد. 

جا پاتوق همیشگی رها بود. نکنه گفت؟ اینوای! این خانم چی می
دختره منظورش رها هست؟ از میون جمعیت خودم رو به زور جلو 

که رها هست!بینم؟ اینانداختم. وای! چی می  

م، بهم بگید!یی سر خواهرم اومده؟ من خواهرش هستخانم، چه بال -  

؛ اآلن میان. دخترم زنگ زدیم اورژانس -  

جلو رفتم و زانو زدم. دستش رو گرفتم؛ نبضش خیلی ضعیف بود. 
های اشکم به بیرون راه پیدا کرد و بقیه هم پشت سرش یکی از قطره

ن و گذاشت  بیرون پریدن. آمبوالنس اومد. رها رو روی برانکارد
سوار آمبوالنس کردن. من هم به سختی سوار شدم. اولش راهم 

دادن؛ ولی بعدش که گفتم خواهرش هستم، من هم راه دادن.نمی  

*** 

پشت اتاق عمل منتظر بودم تا دکتر بیاد و حال رها رو بپرسم. فقط 
ی دونهفرستادم. آخه خدا، برای چی خواهر یکی یکصلوات می

باید بیاد و چاقو رو توی شکم رها بکنه؟ من؟! برای چی موتوری 
آخه خدایا! دیگه خسته شدم؛ دیگه بریدم از زندگی! خدا چرا صدام 

شنوی. در اتاق عمل باز شد.رو نمی  
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طور هست؟وروخدا بگید حال خواهرم چهتآقای دکتر،  -  

هوش میان!هبهوش هستن؛ ولی تا فردا نوز هم بیایشون ه -  

دنیا رو بهم داده بودن.با این حرف دکتر انگار   

هوش بیاد!قای دکتر واقعاً خبر خوبی دادید؛ خدا کنه تا فردا بهآ -  

کنن.ل میمریض رو اآلن به بخش منتق -  

تونم ببینمش؟می -  

فقط پنج دقیقه! -  

دکتر این رو گفت و رفت. بعد از چند دقیقه رها رو به بخش منتقل 
دیدمش.کردن. من باید هر چه زودتر می  

تونم بعد از انتقال خانم پرستار، دکتر حقیقی به من گفتن که می -
 خواهرم به بخش بیام و ببینمش.

اسم خواهرتون چیه؟ -  

رها مقدم. -  

ستن!هآهان؛ بله. اتاق شصت و پنج  -  

ممنون! -  

بعد از خداحافظی با پرستار سریع رفتم و دنبال اتاق شصت و پنج 
 گشتم.

آره، این هم شصت و پنج! -  

اد و خوشحال رفتم و در رو باز کردم. این خواهر من بود؟ چرا ش
که حرف بزنم سیل این همه دستگاه بهش وصل شده؟ قبل از این

هام راه افتادن.اشک  

خواستم وقتی اومدی بهت چیزی بگم؛ بهت رها جون، پاشو. می -
وقت همدیگه بگم که عاشق شدم. یادت هست به هم قول دادیم که هیچ

نگذاریم؟ یادت هست به هم قول دادیم از همدیگه چیزی رو رو تنها 
مخفی نکنیم؟ ببین، اآلن من هم حرف دلم رو زدم! آره، من عاشق 
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هاش به خودم قول دادم که عاشق دم؛ اولبردیا شدم. خیلی فکر کر
اش به خودم کسی نشم. بعدش بردیا رو دیدم. این چند وقته همه

گفتم که من دوستش با خودم می گفتم که من نباید عاشقش بشم.می
تونم زندگی کنم! خواهری پاشو، ندارم. اآلن من حتی بدون اون نمی
ها! مونمپاشو دیگه؛ اگه تو بری من تنها می  

هایی که خیلی منظم بودن به مانیتور روی دیوار نگاه انداختم. خط
کردن. خیلی سریع به بیرون اتاق دویدم و حاال نامنظم کار می

ر رو صدا زدم. پرستار خیلی سریع اومد.پرستا  

!خانم پرستار؛ خواهرم حالش بده -  

شده.فاً برین بیرون. اآلن دکتر میاد ببینه چیخانم لط -  

بعد از چند دقیقه چند تا پرستار و دکتر وارد اتاق رها شدن. چند 
ای اون داخل بودن که باألخره اومدن بیرون. سریع خودم رو دقیقه

 بهشون رسوندم

 و رو به دکتر گفتم:

طور هست؟آقای دکتر، حال خواهرم چه -  

خوب هستن! -  

خداروشکر. -  

*** 

ی ما این حرف حقیقت کشی هست؛ اما درباره)میگن دل به دل لوله
ی ما دل به دل حتی...(نداره. واسه  

*** 

 یک روز بعد

هام و عوض کنم هنوز هم نگران رها بودم. اومده بودم خونه تا لباس
هام رو عوض کردم حاضر شدم تا که لباسو بعدش برم. بعد از این

هوش اومده باشه. که رها بهدوباره به بیمارستان برم؛ به امید این
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ی ام زنگ خورد. شمارهاومدم که گوشیداشتم از خونه در می
رو برقرار کردم. ناشناس بود. تماس   

بله، بفرمائید. -  

سالم، خانم هستی مقدم؟! -  

شما؟ -  

یک آشنا! -  

کار دارید. من عجله دارم!د چیآقا زود تر بگی -  

هام گوش کن ببین دختر جون! من هم وقت زیادی ندارم؛ به حرف -
 و بعد هرری!

کارم داری.یچآقا درست صحبت کن؛ بگو  -  

طور هست؟حال خواهرت چه -  

شناسی؟خواهرم رو از کجا می -  

حاال بماند. دخترجون، بهتره زودتر بری بیمارستان؛ حال رها  -
 جونت بده!

هوش بیاد. آقا، چرت نگو. حال خواهرم خوبه؛ امروز قرار بود به -
 اصالً شما کی هستید؟

شنوی از جلوی گفتم که یک آشنا؛ ولی دختر جون، از من می -
مارستان و رها جونت رو که داره درتون تکون بخور! برو بی

میره، ببین!می  

میره؟ دیگه پاهام با این حرف مرد حالم خراب شد. رها داره می
هام یکی پس از دیگری روی قدرت نداشتن که روشون بایستم. اشک

شدن. روی زانو افتادم. نه! خواهر من امروز ام سرازیر میگونه
گفت؟ تموم قدرتم رو یهوش بیاد. پس این مرد چی مخواست بهمی

 توی زبونم ریختم و به زور گفتم:

خوای؟آقا، از ما چی می -  
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ی مضحکی سر داد و گفت:مرد خنده  

گیرم!دارم انتقام می -  

 و بالفاصله گوشی رو قطع کرد. اصالً این کی بود؟

*** 

 یک ساعت بعد

خودم رو به زور به بیمارستان رسوندم و وارد اتاق شصت و پنج 
ی رها بود، شدم؛ ولی چه رسیدنی؟ تخت رو خون برداشته هکه واس

بود. خیلی سریع خودم رو به بیرون و پرستار رو خبر کردم. اومدن 
و من رو از اتاق بیرون فرستادن. روی صندلی نشستم و منتظر 
بودم که دکتر بیاد و بگه قضیه چیه. باألخره دکتر بیرون اومد و 

 گفت:

شده؛ ولی متأسفم. خواهرتون بر اثر دونم چیخانم مقدم، نمی -
 ضربات چاقو از دنیا رفتن!

شد که همه جا توی دیدم تار شد و دونم چیبا این حرف دکتر نمی
 بعد هم سیاهی مطلق!

*** 

خواهم خاطراتت )دفتر خاطراتم را گشودم؛ همه از آن تو بودند. نمی
ودم خواهم تنها خودم و خبار دیگر ذهنم را تصرف کنند! مییک

فرستم. دیگر باشم. امشب تمام خاطراتم با تو را به دیار ابدی می
تحمل ندارم؛ شاید خودم نیز با خاطراتت پر زدم و صبحی دیگر را 

 ندیدم.(

M.ostadـ 

*** 

 سارا:

رفتم اتاق شصت و پنج تا حال رها رو بپرسم که دیدم یه داشتم می
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هم دارن به هوش هست؛ پرستارها خانومی رو زمین افتاده و بی
 سمتش میان. خودم رو سریع به اون خانوم رسوندم.

که هستی هست!ِاه؛ این -  

شناسید؟ایشون رو می -  

بله؛ دوستم هستن. -  

ور ببریمش.خب خانم، برین اون -  

هوش شده؟خانم پرستار برای چی بی -  

اومد از خودش بپرسید!  هوش کهدونم؟ بهن چه میمخانم،  -  

*** 

 یک ساعت بعد

 هستی:

ای هام رو آروم باز کردم. چند دقیقهشنیدم. چشمصداهای گنگی می
جا د عادت کنن. من اینهام به نور شدید سفیطول کشید تا چشم

کنم؟ با یادآوری چند ساعت پیش قطره اشکی به بیرون کار میچی
 راه پیدا کرد و بقیه هم به دنبالش پایین اومدن.

زم. حاال واسه چی داری گریه هوش اومدی عزیخداروشکر به -
کنی؟می  

سارا؟! -  

جانم! -  

شد؟دونی چیمی -  

شد؟چی -  

فت که...گدکتر... دکتر بهم... بهم  -  

اش؛ گریه نکن. حرفت رو آروم بزن!عزیزم، آروم ب -  

ن رو... کشتن!که رها... رها ُمرد؛ او -  

اون با دفعه سارا هین بلندی کشید و ناباورانه به من نگاه کرد. این
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 لکنت گفت:

ت... کشتنش؟چی که... کش یعنی... یعنی چ... -  

دونم... گفت که... که با ضربات... ضربات سخت چ... نمی -
 چاقو...

روم باش؛ گریه نکن. باز هم حالت بد میشه ها!عزیزم، آ -  

دیگه از زندگی خسته شده بودم. تصمیم گرفتم که از اون روز به 
نظر که سخت هست! ولی شدنی بهاین بعد با کسی حرف نزنم؛ با

 میاد.

*** 

 یک ماه بعد

 سارا:

از اون روز کذایی به بعد هستی دیگه همون هستی همیشگی نشد. نه 
خندید، نه ناراحت بود، نه خوشحال بود؛ کرد، نه میگریه می

زد و با هیچکس هم حرف اش به یک گوشه زل میها همهساعت
خواهرش رو، تنها کسی که براش چاره حق هم داره. زد. بینمی

باقی مونده بود رو از دست داده. یک روز بعد از اون اتفاق، از 
اش رو برداشتم. پدر و ی مادرش و ناپدریگوشی هستی شماره

اهمیت بود که دخترهایی به اسم رها و شون بیمادری که واسه
هستی دارن؛ البته خیلی عادی هست که ناپدری براش این چیزها 

ی این دو تا قدر سنگدل بودن، به آیندهنباشه. پدر و مادری که ِان مهم
ها کردن. اونطرف زندگی میای نداشتن و هر کدوم یکدختر توجه

خواستم از هم جدا شدن و این دو دختر رو تنها گذاشتن و رفتن. می
بهشون زنگ بزنم و بگم که دخترشون رها از دنیا رفته، هستی هم 

ذره از بین میره. - داره ذره گیر شده وگوشه  

الو، سالم آقای رحیمی. -  
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 رحیمی ناپدری هستی و رها هست.

سالم، ببخشید شما؟ -  

سارا هستم؛ دوست رها و هستی! -  

خب، امرتون؟ -  

خواستم بهتون بگم که...آقای رحیمی، می -  

که چی؟ -  

که رها از دنیا رفته! -  

خدا رحمتش کنه. خب، دیگه چی؟ -  

ها! کشتنش. که، خودش نمردهیندیگه ا -  

گید؟خب االن برای چی به من می -  

تون مهم باشه!گفتم شاید واسه -  

نه، برید و به مادرش بگید. من هم تنها کمکی که از دستم بر میاد  -
ی شادی روح رها!فرستم واسهیک فاتحه می  

طور پدری بود که با این حرف پدر هستی دلم شکست. اون چه
نبود که دخترش رو کشتن؟ اصالً حیف اسم پدر که روی  براش مهم

این آدم سنگدل گذاشتن. اون لیاقت پدر بودن رو نداره. خودم رو 
ای جور ناپدریجای هستی گذاشتم. من اصالً دوست ندارم که این

داشته باشم. هستی خیلی سختی توی زندگی خودش کشیده! اول که 
یفوت پدرش و ازدواج دوباره  

اش. بعدش با ماشین دوم طالق این مادرش و ناپدریمادرش؛ 
تصادف کرد، دو تا از پاهاش شکستن و بعد از حدود سه ماه سالم 

شد و تونست راه بره؛ بعد از اون هم که فوت خواهرش! دل رو زدم 
ی مادر هستی رو که اسمش زهرا بود، گرفتم. بعد به دریا و شماره

 سه بوق جواب داد:

خانم! الو، سالم زهرا -  
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سالم، ببخشید شما؟ -  

من سارا هستم، دوست هستی.  -  

خب دخترم، کاری داشتی؟ -  

خواستم بگم که دخترتون رها از دنیا رفته!می -  

از دنیا رفته؟ -  

بله، خودش نمرده ها! کشتنش. -  

کشتنش؟! -  

بله. -  

چه موقع؟ -  

هتون بگم.حدود یک ماه میشه، گفتم ب -  

شدم؛ ولی من اآلن ایران نیستم، آلمان هستم. دخترم، واقعاً ناراحت  -
 هر وقت اومدم ایران میام دیدن هستی!

حاال چه موقع میاید؟ -  

وم نیست دخترم؛ شاید چهار ماه، شاید پنج ماه یا بیشتر!معل -  

اشه؛ خواستم بهتون گفته باشم دیگه. پس خداحافظ!بآهان،  -  

خداحافظ دخترم. -  

؟! حداقل این یکی کمی بهتر بود. زن و مرد سنگدلی بودن؛ نبودن  

*** 

جایی که شاعر میگه:)اون  

 غروب پاییزه، دلم غم انگیزه!

انگیز هست؛ وهللا دل ما دونم چرا فقط توی فصل پاییز دلش غمنمی
انگیز هست!(هر روز خدا غم  

M.ostadـ 

*** 
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 هستی: 

بعد از فوت رها اصالً دوست نداشتم با کسی حرف بزنم. خیلی 
بودم. آخه برای چی آبجی من؟ برای چی اون رو باید  ناراحت

ی خودم کردم. واسهجوری فکر میکشتن؟ حدود دو ماه همینمی
چاره سارا دوختم. بیبریدیم و میکردم؛ توی خیاالتم میبافی میخیال

زدن. نشستن و با من حرف میها پشت در اتاقم میو بردیا! ساعت
خواستم دیگه وضع خسته شده بودم. میدیگه خسته شده بودم. از این 

فراموش کنم. خیلی بهتر از روزهای اول شدم. دیگه با همه صحبت 
شدم. کردم؛ ولی باز هم توی تفکراتم غرق میمی  

امروز تصمیم گرفتم همون هستی اول بشم و سعی کنم که مثل قبل 
بشم. اول حموم رفتم. یک دوش گرفتم و موهام رو با سشوار خشک 

چاره این چند وقته خیلی ی سارا برم. بیخواستم به خونهمی کردم.
ای، شلوار جین مشکی، شال مشکی و اذیت شده! یک مانتوی سرمه

های مشکی کار شده بود، برداشتم. ای رو که با پولککیف سرمه
حاال آرایش! مثل همیشه یک آرایش ملیح دخترونه کردم و عطر رو 

کی برداشتم و سوار ماشینم شدم و روی خودم خالی کردم. کتونی مش
ی سارا رفتم. یک آهنگ هم پلی کردم، صداش رو به سمت خونه

 باال بردم و همراه با آهنگ زمزمه کردم.

 باید نفس بکشم توی هوای خودم

های خودمباید که سر بگذارم روی شونه  

ی عزای خودمباید که گریه کنم واسه  

 شبونه گل ببرم خودم برای خودم

شد که بیام باز هم به دیدن تونشد، ن  

 نشد نفس بکشم نفس کشیدنت رو

های روشن توروزهای تار منه شب  
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منم، من تو -قدر غریبه شدی؛ منمچه  

 هنوز رویای تو دنبال منه

های تو رو بال منههنوز زخم  

پرم هر شبهنوز از خواب خوشت می  

 ببین تقدیر بده

خبر رو ببین، طوفانیه!بی  

ببینهای تر رو چشم  

 تو دوری و تنهاترم هر شب

 باید نفس بکشم توی هوای خودم

های خودمباید که سر بگذارم روز شونه  

ی عزای خودمباید که گریه کنم واسه  

 شبونه گل ببرم خودم برای خودم

 انگار کسی فکر پریشونی من نیست

 کسی توی شب بارونی من نیست

 دیگه وقت پشیمونی من نیست

دلخواه تو موندهانگار تو قلبم هم   

 هنوز قلب من همراه تو مونده

 هنوز پشت سرم آه تو مونده انگار

!خبر رو ببین، طوفانیهببین تقدیر بده، بی  

های تر رو ببینچشم  

 تو دوری و تنهاترم هر شب

 باید نفس بکشم توی هوای خودم

های خودمباید که سر بگذارم روی شونه  

ی عزای خودمباید که گریه کنم واسه  
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 شبونه گل ببرم خودم برای خودم

 نشد، نشد که بیام باز هم به دیدن تو

 نشد نفس بکشم نفس کشیدنت رو

های روشن توروزهای تار منه شب  

منم، من تو! -قدر غریبه شدی؛ منمچه  

 *امین بانی*

ها رسیدم. سارا با ی سارا اینخوندم. بله، به خونههمراه با آهنگ می
کنه. رفتم و زنگ شش رو زندگی می برادرش بردیا توی تهران

ی زدم. آپارتمان سه طبقه بود و هر طبقه سه واحد داشت. سارا طبقه
کرد. باألخره در رو باز کرد. سریع خودم رو به دوم زندگی می

ها رسوندم و زنگ در رو زدم. منتظر موندم تا جلوی واحد سارا این
باز کرد. با دیدن بیاد و در رو باز کنه. اون هم در رو خیلی زود 

هاش شش تا شد و دهنش باز موند.من چشم  

ره توش!ِاه؛ ببند دهنت رو، پشه می -  

هستی تویی؟ -  

خل؟ام هست؛ خودمم دیگه، نیام دای نداشتهنه، عمه -  

کردم چرا! بیا داخل، خیلی خوشحال شدم که دیدمت. فکر نمی -
 همون هستی همیشگی بشی!

فتی دختر؟دست کم گردست شما درد نکنه؛ من رو  -  

شد که مثل همیشه شدی؟!خب، حاال چی -  

گذره و دیگه خسته شدم از این وضع؛ گفتم دو ماه از فوت رها می -
اگر من ناراحت باشم، رها هم ممکن هست توی اون دنیا ناراحت 

 باشه.

آره عزیزم، راست میگی! -  

یوار هم تا ساعت پنج عصر با سارا گفتیم و خندیدیم؛ یعنی به درز د
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جوری گذشت. قدر خندیدیم که نفهمیدیم ساعت چه. ِانخندیدیممی
وقتی ساعت رو دیدم سرم سوت کشید. ساعت ُنه شب بود. دیگه پا 

شدم و بعد از خداحافظی با سارا سوار ماشینم شدم تا برم که صدای 
جا بایستم. صدا خیلی آشنا بود و داشت توی یک نفر باعث شد همون

کرد. وقتی نزدیک شدم قشنگ صدا واضح بود. یتلفن صحبت م
 بردیا

زد.بود که داشت با تلفن حرف می  

ا جان، من میارمش کافه؛ شماها هم همه بیاید!باشه سار -  

- ...  

ی فردا سفارش میدم.واسه وباشه، اآلن میرم  -  

- ...  

آبجی کوچیکه دستت درد نکنه دیگه؛ من چه موقع بداخالقی کردم  -
اش شدم؟احتیو باعث نار  

- ...  

و باز کن تا بیام داخل!رباشه؛ اآلن هم در  -  

- ...  

آره؛ فعالً بای عشق داداش! -  

 بردیا با کی بود؟ به خودم گفتم:

خواد ببره کافه؟و میراصالً به من چه کی  -  

 ولی خب، فکرم خیلی مشغول شد.

*** 

کند خاطراتت است)تا چشم کار می  

استخودت رفتی خاطراتت مانده   

 خودت رفتی، خاطراتت را چه کنم؟

 خودت نیستی، دلم را چه کنم؟
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 خاطراتت را آتش زدم

ام را آتش زدمگونه که زندگیهمان  

 غروب پاییز را دوست ندارم

طور که زندگی را دوست ندارمهمان  

خواهم برومدیگر خسته شدم، می  

 بیا و آتش بس بده، بگذار بروم!(

M.ostadـ 

*** 

 فردای آن روز

 بردیا:

خیلی خوشحالم که هستی دوباره مثل اولش شده. دیشب که سارا 
این چند وقته   آوردم.رد، از خوشحالی داشتم بال در میتعریف ک

نشستم و رفتم، پشت در اتاقش میها میهستی خیلی اذیت شد. ساعت
کردم که از اتای بیرون بیاد؛ اما فقط صدای گریه و التماسش می

خاطر همین ی هستی رو داشت. بهرا کلید خونهشنیدم. سااشک می
نشست و مثل رفت و پشت در اتاق هستی میها میسارا هم ساعت
کرد. دیگه دوست نداشتم هستی رو ناراحت ببینم. هستی گریه می

امروز تولد هستی هست. قرار شده توی کافه تولدش رو بگیریم. 
ی یک کافه سارا به من گفت که برم و هستی رو به کافه ببرم.

اش کردیم.ی امروز، ما اجارهبزرگ که واسه  

سالم! -  

سالم آقا بردیا. -  

مروز میای بریم بیرون؟سالم هستی؛ میگم، ا -  

برای چی؟ -  

خوام باهات حرف بزنم!چند کلمه می -  



 

 

 WWW.98IA3.IR 37 نودهشتیا کاربر معصومه خدایی–عشق یاغرور یا شایدم هردو
 

اوم، باشه. -  

ن بیست دقیقه دیگه جلوی درتون هستم. ممنون؛ پس م -  

باشه، ممنون؛ خداحافظ! -  

خوام بهش بفهمونم که دونم چرا به من میگه آقا بردیا. مینمی
 دوستش دارم؛ آخه تا چه موقع این عشق یک طرفه ادامه پیدا کنه؟

*** 

 هستی:

دونم برای چی؛ اما با بردیا زنگ زد و گفت که با بیرون بریم. نمی
 خودم گفتم:

تونم یک دل سیر نگاهش کنم!جوری مینچه بهتر؛ ای -  

اش کامل مشخص نبود. ه ندیدمش. دیشب هم چهرهخیلی وقته ک
که با بردیا صحبت کردم، سریع رفتم تا آماده بشم. سرمست از این

یک مانتو کوتاه خفاشی به رنگ آبی نفتی برداشتم. تا حاال این رو 
ای پا پاکتی و شال هیچ جا نپوشیده بودم. یک شلوار جین سرمه

مثل همیشه یک آرایش  کرمی پوشیدم. حاال نوبت آرایش! باز هم
که با عطر دوش گرفتم، کتونی کرمی رنگم ملیح کردم. بعد از این

رو برداشتم و پایین اومدم. درست بیست دقیقه شد! زنگ در رو باز 
کردم، سریع در خونه رو بستم و خودم رو به بیرون رسوندم. بردیا 

 ی جیگر بهرو دیدم که به ماشینش تکیه داده؛ ماشینش یک پورشه
رنگ مشکی بود. ماشینش خیلی دخترُکش بود. خیخ! عوضی این 

ها! همه پول رو از کجا آورده؟ انگار تا حاال ماشین ندیدم  

قیمت ماشین این کجا و ماشین من کجا؟! ماشین هر دوتامون گرون
 هست؛ ولی ماشین این یک چیز دیگه به شمار میاد. 

سالم هستی! -  

سالم. -  
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شو.طوری؟ بیا سوار چه -  

ات!مرسی به خوبی -  

خوب بریم. -  

 ماشینو روشن کرد و راه افتاد.

ریم؟کجا می -  

یک جای خوب! -  

اوکی. -  

 بعد از چند دقیقه جلوی یک کافه نگه داشت.

رسیدیم، پیاده شو! -  

باشه. -  

جا وایسا تا من برم ماشین رو پارک کنم و بیام. همین -  

اوکی! -  

اومد.رفت و بعد از چند دقیقه   

خوب بریم. -  

بریم! -  

زد. وارد کافه شدیم. هیچ مگس هم پر نمی  

قدر خلوت هست؟جا اینبردیا؟ چرا این -  

دونم!نمی -  

ها خاموش شدن. خیلی ترسیده بودم. ی چراغدفعه همهکه یک
دفعه خیلی اتفاقی دست بردیا رو گرفتم و خودم رو بهش یک

شد. با قرار گرفتن دیده نمی چسبوندم. کافه خیلی تاریک بود؛ هیچی
چیزی رو سرم یک جیغ بنفش کشیدم و بردیا رو بغل کردم. خیلی 

ها روشن شدن دفعه المپاتفاقی بود ها! از قصد بغلش نکردم که یک
خوندن.صدا تولدت مبارک برام میهای اکیپ رو دیدم؛ یکو بچه  

کردم!داشتم از ترس سکته می خیلی چیز هستید؛ -  
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دم.شخوای ولم کنی؟ خفه نمیهستی،  -  

خودم رو دیدم که بردیا رو محکم بغل کردم و دستش رو محکم 
 گرفتم. هین بلندی کشیدم و گفتم:

وای، بردیا! چیزه، من خیلی... اوم... خیلی ترسیدم... اوم...  -
 بعدش...

  نکُش!خودت رو حاال باشه، باشه؛ فهمیدم. -

 بعدش دم گوشم گفت:

سارا ترکیه هستن! بود؛ پدر و مادر ی رمانتیکیصحنه -  

هام سرخ شده بود.از خجالت لُپ  

ها آب شدن روی کیک!ه؛ شمعهستی جون بیا دیگ -  

اشه، اومدم!ب -باشه -  

ها رو فوت کنم که بردیا اجازه نداد و گفت:خواستم شمع  

اول یک آرزو بکن و بعد! -  

اوهوم. -  

ها رو بس بود. شمعتوی دلم آرزو کردم که به بردیا برسم؛ همین 
. از دانشگاهم ام وارد شدمفوت کردم. به بیست و دو سالگی زندگی

تونم به عنوان جراح فقط یک ترم مونده. تا تقریباً ده ماه دیگه می
کردم که توی دانشگاه تهران به اتاق عمل برم. اصالً فکرش هم نمی

 یادشون باشه تولدم امروز هست. همین که اومدم کیک رو برش
دفعه دیدم سرم توی یک چیزی رفت. یکم که دقت کردم بزنم، یک

دیدم سرم توی کیک هست. سرم رو بلند کردم و دنبال کسی که سرم 
رو توی کیک کرده بود، گشتم که همه با انگشت یک نفر رو نشون 

دادن و اون، کسی جز بردیای خر نبود؛ احمق!می  

 رو بهش بلند گفتم:

جرأت داری وای... -  
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ای از کیک رو اش رو بگم، دیدم بردیا تیکهن که خواستم ادامههمی
گشتم؛ ولی نبود که خواستم فوران کنم. دنبالش میتوی دهنم کرد. می

ریزه. دقت ی باالی کافه پایین پایین میدیدم یک چیزی داره از طبقه
باره.  ی باال میکه کردم دیدم سیب، هلو و آلو هست که از طبقه

زیر یکی از میزها پناه گرفتیم که دیدم باألخره بارش  زود با سارا
دفعه دیدم بردیا جا بیرون اومدم، یکبند اومد. همین که از اون  میوه

ها رو های احمقش با سبدهای میوه پایین اومدن و میوهو دوست
هایی رو که ما هم سریع قایم شدیم و میوه  کنن.سمتمون پرت می
شتیم و به سرشون کوبیدیم. حدود شدن، برداسمتمون پرت می

ساعتی بازی کردیم که دیگه آخرش خسته و کوفته زمین افتادیم. نیم
 بلند گفتم:

بردیا؛ خیلی خری! -  

و بلند شدم و رفتم صورتم رو شستم. بعدش همه اومدن و گفتن که 
شاه دزد وزیر بازی کنیم. من، سارا، بردیا و آرین گرد هم نشستیم و 

های بازی رو نوشتن و هر کدوم اسم شخصیت ها رو برگهبچه
اش رو بر داشتیم. از شانس من شاه افتادم و حاال باید دزد رو یکی

کردم.پیدا می  

جالد! -  

 آرین جواب داد:

بله سرورم؟ -  

خوب پس معلوم شد کی جالد هست. حاال دزد و وزیر موندن؛ به 
هاشون نگاه کرد و شانسی گفتم:چهره  

تگیرش کن!بردیا دزده، دس -  

و از شانس درست گفتم که بردیا برای من بود تا مجازات سبکی 
رحم جایی که من دلبراش بگم و حاال نگاه مثل خر شد! و از اون
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بینه گدایی کنه. که باید توی خیابون از اولین نفری که می هستم، گفتم
با این نظرم همه زیر خنده زدن؛ به زور بردیا رو توی خیابون 

اومد، اشاره کردم و طرفی میبه اولین نفری که داشت اینبردیم و 
 گفتم: 

ز همون باید گدایی کنی!ااون زنه رو ببین؛  -  

ی بردیا واقعاً دیدنی بود. با هزار زور و زحمت جلو رفت و قیافه
 رو به زن گفت:

کنی؟ زنم سِر زا رفت؛ حاال من موندم و خانم بهم کمک می -
اش ام گرسنهرم براش شیر خشک بخرم، بچهام. پول ندادونه بچهیک

خرم؛ ولی از بس که اش میهست. هر هفته یک شیر خشک واسه
گذاریم داره میاره. با هم میشکمو هست، شیر خشک رو برمی

همین آش و همین کاسه است. ی بعد هم خوریمش و هفتهجلومون می
دن. های تو اآلن دو تا هم زاییسنی احمق، همبهش میگم پسره

خوری!وقت تو شیر خشک میاون  

 زن با تعجب خیلی زیادی گفت:

هاش سنببخشید آقا! پسرتون چند سالش هست مگه؟ اصالً هم -
تون پسر نیست؟زان؟ مگه بچهجوری میچه  

دیگه.  -بردیا : پسر پونزده سالشه و بله، پسر هست؛ اما خب، دیگه
خوره!ز هم میجوری میگم که دیگه شیر خشک نخوره؛ ولی بااین  

 زن با تعجب گفت:

خدا شفاتون بده! -  

و رفت. خشکمون زده بود. به خودمون اومدیم و از خنده پخش 
 شدیم. بردیا اومد و با خنده گفت:

ون من؛ استعداد رو حال کردید؟ چه خوب خرش کردم؟جاصالً  -  

و بعد زیر خنده زد. خالصه اون روز هم با خنده گذشت و من غافل 
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تونه برام بنویسه، اون ه قلم سرنوشت دیگه چه چیزهایی میکاز این
 روز رو خیلی شاد بودم.

*** 

خورم پس چرا دردهام تموم هام رو سر وقت می)خدایا من که غصه
 نمیشن؟(

*** 

 یک هفته بعد

 یک آهنگ پلی کردم تا باهاش شافل برقصم. 

امتی  

 چته؟ بهم بگو چته تو

کی، پیشت مونده تو -کی  

دونن َقدِرت رونمیها اون  

خورن به درد تونمی  

خواد باشه فن تویکی می  

خواد باشه فن تویکی می  

ارم هوات رود -من دارم هوات رو؛ دارم  

ارم هوات رود -من دارم هوات رو؛ دارم  

یاروم -ای یاروم  

 یک دست، یک دست

 چرا با منی تو؟ چرا با منی تو؟

ی تو مثل من هست؟!واسه کی -کی  

ام بکس(تیکی  -)کی  

مد. بازش کردم. نوشته بود: ام یک پیام اوبه گوشی  

سالم.  -  
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 ناشناس بود؛ حتماً اشتباهی فرستاده بود. یک پیام دیگه اومد:

من رو شناختی؟ -  

 ترجیح دادم جوابش رو ندم.

هستی چه خبرها؟ -  

شناسه؟ براش نوشتم:یا خدا. این کی هست که من رو می  

ببخشید، شما؟! -  

آشنا.یک  -  

گفتم که؛ یک آشنا! زود بگو کی هستی و من رو از کجا  -
شناسی؟می  

قای به ظاهر محترم، لطفاً دیگه مزاحم نشید!آخانم یا  -  

دیگه پیامی نیومد؛ خوب شد که دیگه ادامه نداد.  ترجیح دادم 
به آشپزخونه رفتم و  ی این موضوع با کسی صحبت نکنم.درباره
خواستم بخورمش که دوباره به تم. میی خودم ماکارونی پخواسه

ام پیام اومد:گوشی  

ای باشه.فکر کنم ماکارونی خوشمزه -  

یا خود خدا؛ باز هم همون یارو بود! از کجا فهمید؟ با خوندن این 
پیام بشقاب از دستم زمین افتاد و شکست. فکری به ذهنم رسید. 

 گوشی رو برداشتم و به بردیا زنگ زدم. 

جانم! -  

بردیا؟ -  

جانم هستی؟ -  

 با گریه گفتم:

بردیا؟! -  

کنی؟ ِد بگو دیگه.شده؟ چرا گریه میهستی چی -  

ی من؛ یکی توی خونه هست!بیا خونه -  



 

 

 WWW.98IA3.IR 44 نودهشتیا کاربر معصومه خدایی–عشق یاغرور یا شایدم هردو
 

دیگه منتظر جوابش نموندم و زود آیفون رو زدم تا بردیا که اومد، 
   زود باال بیاد. دوباره برام یک پیام اومد. همون یارو بود.

خوای؟ا هول کردی؟ یک مهمون ناخونده نمیهستی جون چر -  

که من یک دختر نینجا بودم؛ ولی باز هم هر چی باشه ترسی با این
اون ته هستش. صدای باز شدن در خونه اومد. یک مرد بود که 

 داخل اومد. به صورتش یک نقاب به شدت مسخره زده بود. 

نم گل و گالب!به! هستی خا -به -  

که با یارو حرف بزنم.رای اینکمی شجاعت پیدا کردم ب  

خوای؟علیک، چی می -  

اوه؛ چه وحشی! به من گفته بودن تخس و نترس هستی، ولی نه  -
قدر!این  

ن به چاک!زود زرت رو بزن و بعدش بز -  

آروم باش کوچولو؛ اومدم گپی با هم بزنیم، بعدش میرم دیگه! حاال  -
ای هست؟چه عجله  

بنال! -  

درست حرف بزن.  -  

اگر درست حرف نزنم چی میشه؟ -  

میری.مثالً؛ مثل آبجی جونت می -  

 چی گفت؟ اون رها رو کشته؟

کارت عوضی. تو رها رو کشتی؟ تو؟! عوضی. آخه مگه اون چی -
 داشت که به قتلش رسوندی؟

اوالً درست زر بزن؛ این آخرین باری هست که بهت اخطار میدم!  -
د؛ من هم کشتمش. ثانیاً، آره؛ من کشتم. آقا دستور دا  

داد که خواهر من رو آقا کی بود؟ برای چی باید اون دستور می
کشتن؟ فکرم رو به زبون آوردم و ازش پرسیدم:می  
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داد که رها رو بکشی؟چرا اون باید دستور می آقا کیه؟ -  

زنی!بچه، دیگه داری زیاد حرف می -  

خوای؟از من چی می -  

گفتن که بهت بگم شکایتت رو  آفرین، رفتی سر اصل مطلب؛ آقا -
 پس بگیری!

شکایت چی؟ -  

رفتی شکایت کردی و دنبال قاتل رها جونت هستی؛ مثل آدم فردا  -
کنم که تو هم گیری! وگرنه تضمین نمیمیری و شکایت رو پس می

 نری پیش رها جونت. 

تی نکردم.وایستا! من که اصالً شکای -  

دنبال قاتل بگرده. سه گفتی برهچرا اتفاقاً؛ به آقا پلی -  

آقا پلیسه کیه دیگه؟ -  

زنی!ی حرف میکوچولو، دیگه داری زیاد -  

ی من گمشو بیرون!حاال هر چی؛ از خونه -  

تموم نشده. کوچولو، کارم هنوز باهات -  

چ... چه... ک... ک... کاری؟ -  

اوم؛ اآلن بهت میگم! -  

یک قدم اومد  دیدم که داره به سمتم میاد. یک قدم عقب رفتم. اون هم
قدر تکرار شد که پشتم به دیوار خورد. از جیب جلو و این کار ِان

 کتش یک چاقو درآورد. ای خدا!

طور هست چند تا نقاشی کوچولو رو صورتت بکشم؟ قشنگ چه -
 میشه؛ مگه نه؟

خوای چه غلطی بکنی ؟ فکر کردی من ازت زارت! مثالً می -
کاری باهام نداشته باشی؟ برو  افتم به دست و پات تاترسم یا میمی

 آقا؛ من خودم ختم این کارهام!
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ترسی؟یعنی اصالً نمی -  

نوچ! -  

کنم ببینیم.  باشه؛ پس وایستا امتحان -  

اومد چاقو رو روی صورتم بکشه که با یک دست دستش رو نگه 
داشتم و با یک پام به شکمش ضربه زدم. چاقو از دستش افتاد و 

 روی شکمش خم شد.

، حاال کی از کی ترسید؟خب -  

گوشت هست! بگیرمت، تیکه بزرگه -  

ِاه؟ نه بابا؟! -  

آره بابا. -  

 با تمسخر گفتم:

زنی، بیا؛ در خدمتم!یدن میاش دم از کشتن و بره همهتو ک -  

مرد بلند شد و به طرفم اومد. یک دونه با مشت توی صورتم زد که 
واسش نبود؛ یک نشینی نبود. حدردم گرفت؛ ولی اآلن وقت عقب

زیر پا براش گرفتم و پخش زمین شد. اومد بلند بشه که یک دونه به 
هوش شد. یوهاها! اصالً حال کردم با این گاهش زدم و بیگیج

فنی کردن یارو! آخ؛ باز هم این درد قلبم شروع شد. دستم رو ضربه
دفعه دردش خیلی بیشتر از همیشه روی قلبم گذاشتم و خم شدم. این

طرف هم این یارو با شد دردش رو تحمل کرد. از ایندیگه نمی بود.
پا زد توی دلم؛ دارم جون میدم! روی زمین افتادم. دیگه جون نداشتم 

هام بسته شد و من موندم و دنیای تاریکی!آروم چشم -بلند بشم. آروم  

*** 

 بردیا: 

که درش باز هست!به جلو در هستی رسیدم. این  

جاها که هیچ خبری نیست. فقط ای خدا! سریع داخل رفتم. این
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آشپزخونه مونده بود. واردش شدم. یا خدا! این یارو کی هست؟ 
هوش شده؟هستی چرا بی  

 سریع به سرهنگ اسکندری زنگ زدم. 

الو، سرهنگ؟ -  

سالم سرگرد؛ خبری شده؟ -  

یک اش و هوش شده توی آشپزخونهسرهنگ، خانم هستی مقدم. بی -
هوش هست. من فعالً به چیزی دست نزدم. نظرتون چیه؟مرد هم بی  

نگاری رو های انگشتبه چیزی دست نزن؛ ما اورژانس و بچه -
ای هم وارد شده بوده فرستیم تا ببینن به جز اون دو تا کس دیگهمی

 یا نه!

چشم؛ فقط زودتر بیاید! -  

خداحافظ. -  

خدانگهدار. -  

*** 

 دو ساعت بعد

اش اومدن و کارشون رو شروع کردن. چند و دار و دستهسرهنگ 
دقیقه قبل آمبوالنس اومد و هستی و اون مرد رو به بیمارستان برد. 

نگاری اومدن تا ببینن چه خبر های انگشتاآلن هم سرهنگ و بچه
بعد از تموم شدن کارشون که فقط اثر انگشت هستی و این  هست.

ای رو پیدا نکردن. دیگهمرد رو پیدا کردن، اثر انگشت کس 
ی هستی خورد. اوه! های خونهدفعه چشمم به دوربین مداربستهیک

ها رو چک کنیم. به سرهنگ گفتم تونیم دوربینچه چیز خوبی؟! می
ها که اون هم از نظرم خوشش اومد. با هم رفتیم تا اتاقی که دوربین

ی هابه کامپیوترش وصله رو پیدا کنیم. مجیدی، یکی از بچه
نگاری گفت که پیداش کرده. با هم به اتاق رفتیم و به مجیدی انگشت
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جا بزنه جلو تا ساعت گفتم که فیلم ساعت دوازده رو بیاره و از اون
جا رسیدم. تا ساعت یک که چیز خاصی نبود؛ چهار که من به این

ولی ساعت سه و یک دقیقه، یک ماشین که دو نفر توش بودن، 
هوش شده بود و اون یکی ن مرد ناشناس بیاش که همیاومد؛ یکی

کرد. اش چیزی تایپ میهوش شده با گوشیشناختم. مرد بیرو نمی
دیدیم. چون دو تا کامپیوتر توی ور هم هستی رو توی خونه میاون

اش هم اش رو روی دوربین بیرون زد و یکیاتاق بود، مجیدی یکی
کامل رو به دوربین دوربین داخل خونه. آشپزخونه و پذیرایی دید 

اش رفت. انگار بهش پیامک اومده سمت گوشی داشتن. هستی به
هوش هم گوشی بود بود. چند دقیقه گوشی دستش بود. دست مرد بی

اش رو روی اُپن کرد. چند دقیقه بعد هستی گوشیو چیزی تایپ می
گذاشت و به سمت آشپزخونه رفت، شروع به غذا پختن کرد و وقتی 

ماکارونی هم بود، خواست بخوره، انگار که به  غذاش رو که
اش پیام اومده باشه، به سمت گوشی هجوم برد. همین که پیام گوشی

رو خوند، بشقاب غذاش از دستش افتاد و شکست. بعد از چند ثانیه 
اش رو برداشت و سریع به یکی زنگ زد. به ساعت فیلم نگاه گوشی

. پس با من داره صحبت کردم. همون زمانی بود که به من زنگ زد
زنه. بعد کنه. به سرهنگ گفتم که با من داره توی تلفن حرف میمی

از قطع تلفن رفت و از دید دوربین گم شد. بعد از چند ثانیه به سمت 
شد. بعد چند گوشی برگشت. فکر کنم روح از تنش داشت جدا می

دقیقه همون یارو با یک نقاب به شدت مسخره که روی صورتش 
کردن. یارو یک چاقو آورد و ، داخل اومد؛ داشتن با هم بحث میبود

به سمت هستی رفت. هستی هم که معلوم بود نترسیده، با یارو 
هوشش کرد. معلوم گاه یارو زد و بیدرگیر شد؛ یک ضربه به گیج

های رزمی رفته. چند دقیقه بعد هستی دستش رو روی هست کالس
کنه؛ چون صورتش از درد جمع یقلبش گذاشت. معلوم بود که درد م
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ی هوش شد. وای خدا! صحنهشده بود! و همون لحظه افتاد و بی
دیدم. شدم و این صحنه رو نمیافتادنش خیلی بد بود؛ کاش کور می

ور دوربین که بیرون بود. راننده هم بعد از چند دقیقه که دید من اون
رون زدم و به جا نموندم و از خونه بیاومدم فرار کرد. دیگه اون

سمت بیمارستان رفتم. سارا رو دیدم که پشت در نشسته بود که 
شده. بعد از چند دقیقه دکتر و دکترها از اتاق بیرون بیان تا ببینه چی

 چند تا پرستار از اتاق اومدن بیرون. سریع پیش دکتر رفتم و گفتم:

طوره؟دکتر، حالش چه -  

آزمایش گرفتیم و منتظِر حالش خوبه؛ اما برای اطمینان ازشون  -
 جواب آزمایش هستیم!

بله، ممنون. -  

دکتر رفت و ما منتظره جواب آزمایش شدیم. بعد از چند ساعت 
 پرستار صدامون زد و گفت که پیش دکتِر هستی بریم. 

*** 

نگرم، نیستی!)شرق را می  

نگرم، نیستی!غرب را می  

 وجودت را جویا شدم.

 گفتند رفته است، دیگر نیست!

نگرم، هستی؛ ولی سراب است!هر کجا می  

 خودت نیستی، چه کنم؟ خطای دید است.(

M.ostadـ 

*** 

 دکتر گفت:

جوری بگم. خانم هستی مقدم نارسایی دونم چهخب، ببینید؛ نمی -
 قلبی دارن!
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 با این حرف دکتر شوکه شدم. نه؛ این امکان نداره.

نه، این... این امکان نداره! -  

ای ندارن؛ فقط باید رعایت وضعیت نگران کننده البته خیلی هم -
 کنن. باز هم خداروشکر زیاد جدی نیست!

 از اتاق دکتر بیرون اومدیم. سارا گفت:

کار کنیم؟ال چیَبردی )مخفف اسمم(، حا -  

دونم. نمی -  

طوره.ستی، ببینیم چههحاال بیا بریم پیش  -  

یشه.با سارا به سمت اتاق هستی رفتیم تا ببینیم چی م  

*** 

 هستی:

جا ز کردم. اوه! چرا همه جا سفید هست. من اینهام رو آروم باچشم
ها جا که بیمارستان هست. یکی از فرضیهخب، اینکنم؟ کار میچی

کنم؟ آهان! یادم اومد. اون َمرده کار میجا چیحل شد. حاال من این
 هوش شدم. ولش! حاال بگذار باز همرو زدم؛ بعدش خودم هم بی

شد که هام میهام رو بستم. خواب داشت مهموِن چشمبخوابم. چشم
حس کردم زیر سرم خالی شد و بعدش یک نفر بالش رو روی 

ام کنه. دست و پا خواد خفهصورتم برگردوند. معلوم هست که می
کار کنم. نفس کم تونستم چیشد. واقعاً نمیزدم؛ ولی هیچی نمیمی

جور که دست و ید؛ وضع بدی بود. همونکشآورده بودم. قلبم تیر می
تند نفس  -دفعه بالش از روی صورتم افتاد. تندزدم یکپا می

کشیدم. دکتر و پرستارها به اتاق اومدن. همین که حالم رو دیدن می
 -بخش بهم تزریق کرد. کمدست به کار شدن. یکی از پرستارها آرام

رفتم.خبری فرو هام بسته شد و به دنیای بیکم چشم  

*** 
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 بردیا:

اومد. سریع به سارا با سارا سمت اتاق هستی رفتیم. سر و صدا می
آروم داخل اتاق رفتیم. یک مرد بالشتی رو روی گفتم ساکت باشه و 

کرد. سریع دست به اش میصورت هستی گذاشته بود و داشت خفه
هوشش کردم. سارا هم گاه مرد زدم و بیکار شدم. یک دونه به گیج

ار نموند و سریع رفت و دکتر و پرستارها رو خبر کرد. من هم کبی
ها رو بفرسته تا بیان و این به سرهنگ اسکندری زنگ زدم تا بچه

طوره.یارو رو ببرن. خودم هم پیش هستی رفتم تا ببینم حالش چه  

طور هست؟خانم پرستار حالش چه -  

ی کتهبا این استرسی که بهشون وارد شده، شانس آوردید که س -
هوش هوش هست. تا پنج یا شش ساعت دیگه بهقلبی نکرده. فعالً بی

 میاد. 

ممنون! -  

*** 

 هستی:

 هام رو باز کردم. من کجا هستم؟ اوه؛ یادم اومد. عجبآروم چشم
ها! توی روز روشن قصد جونم رو کرده بودن. در باز شد و بردی 

 داخل اومد.

 بردی: سالم!

سالم َبردی. -  

ی پارادایس! یک یادی هم کنیم )اوه، اوه! خاک توی گور عمم و عمه
از پارادایس عزیز( این چه طرز حرف زدنم هست؟ زدم گوسفندش 

تر شده بود. معلوم هاش خیلی بزرگاش رو؛ چشمهم که کردم. قیافه
ایح! عیب نداره.  -ایح -هست زیادی تعجب کرده. به قول کاپی: ایح

ان من حال کردید؟( ام درست میشه. جبچه  
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 اومدم مثالً حرفم رو درست کنم:

بودم... اوم... بعدش... چیزه... من ترسیده -  

 بردیا با ذوق فراوون گفت:

خوب! -  

جور شد آره، بعدش کمب کلمات رو اشتباه بیان کردم. اوهوم؛ این -
 که بهت گفتم گوسفند!

م: ای خدا، باز هم خراب شد. اومدم بحث رو عوض کنم که گفت  

برده، از سارا چه خبر؟ -  

خندیدن.(های بردیا هم می)ای وای. باز هم خراب شد؛ چشم  

بودم؛ با وجدان بودم!نچیزه، اصالً با تو  -  

 وجدان گفت:

ی پارادایس. تو با من بودی؟آره جون عمه -  

ات رو ندارم. الً حوصلهوجی، گمشو برو؛ اص -  

هات!بله دیگه، با این سوتی -  

یا...میری  -  

ات بخندم.های بعدیخوام به سوتی. مینوچ، ِنمیرم -  

یک دونه به سرم کوبیدم تا وجدان گورش رو ُگم کنه و بره که دیدم 
کنه. حتماً پنگ نگاهم میی توپ پینگهای اندازهبردی داره با چشم

داره با خودش میگه این دختر احمق شده ها. با خودش هم درگیر 
 هست.

دفعه گفتم:یک  

ات هست!احمق عمه -  

اومد. حرصی رو به بردیا گفتم:دیگه واقعاً داشت اشکم در می  

برو بیرون.  -  
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دفعه اش رو نگه داره، یکتونست خندهبردیا هم که دیگه واقعاً نمی
 منفجر شد. حاال نخند، ِکی بخند.

ات بخند. کواال! اصالً حقت بود که بهت گفتم زهرمار؛ برو به عمه -
 گوسفند.

باشه؛ رفتم.  -باشه -  

بعد از رفتن گوسفند سارا داخل داخل، گفت که آماده بشم و مرخص 
ن هستم. اوف! باألخره مرخص شدم. با سارا و بردیا از بیمارستا
بیرون اومدیم. سوار ماشین بردی شدیم. راه افتاد و دیدم سمت 

ی خودم نمیره. پرسیدم:خونه  

ببخشید بردیا؛ کجا میری؟ -  

خونه! -  

ی من این نیست.ولی راه خونه -  

 سارا گفت:

ی ما!هستی جون، میریم خونه -  

چرا؟ -  

 بردیا جواب داد:

چون حالت خوب نیست. حاال یک چند روزی بمون، بعدش اگر  -
ات. خواستی برو خونه  

ی کافی مزاحم شما شدم.ی خودم؛ به اندازهخوام برم خونهه، مین -  

 سارا اخمی کرد و گفت:

طور نیست. تو باید بیای تا، چه حرفی هست؟ اصالً هم ایناین  -
 چیز...

تا چی؟ -  

هیچی! -  

خاطر همین ساکت شدم و باز ی کنجکاوی نداشتم. بهدیگه حوصله
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هم توی فکر رفتم. اصالً حال نداشتم و از طرفی هم قلبم درد 
اش رو نداشتم کرد؛ ولی اصالً حوصلهکرد. این چند ماه درد میمی

ها رسیدیم ی سارا اینم دکتر و ببینم چم هست! باألخره به خونهکه بر
 و بردیا گفت:

کنم و میام.برید باال؛ من هم ماشین رو پارک می تا شما -  

اوکی، بریم! -  

ی هام تو خونهی وسیلهی خونه رفتیم که یادم اومد همهبا سارا تو
 خودم هستن.

سارا؟ -  

بله! -  

خودم هستن که!ی هام خونهی وسیلههمه -  

کردیم خانِم زرنگ؛ دیروز با بردیا رفتیم و وسایلی که فکر می -
 الزمت میشن رو برداشتیم و آوردیم. 

واقعاً؟ -  

اوهوم! -  

دیگه حرفی نزدم و با سارا باال رفتیم. خونه دوبلکس بود. پایین 
اصالً اتاق خواب نداشت؛ فقط کتابخونه و آشپزخونه و پذیرایی بود. 

رنگ بودن. دوتا سمت ی درها همار تا اتاق داشت و همهباال چه
 راست، دوتا سمت

ی خیلی بزرگ قرار داشت. چپ؛ و در آخر، ته راهرو یک پنجره  

ی من هست؟خب، سارا جون؛ کدوم واسه -  

ی خودم هست و سمت چپ هم در سمت راست، دومی. اولی واسه -
هستن؛ و در دوم  ی مامان و بابام هست که اآلن آلماناولی، واسه

ی بردیا هست. سمت چپ واسه  

آهان؛ ممنون! -  
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هات رو عوض کن و بیا ناهار. لباس -  

باشه سارا جون! -  

رفتم توی اتاقی که برای چند وقت برای من شده. ست اتاق مشکی 
 قرمز بود. وای! چه رنگ قشنگی هست.

 هام رو عوض کنم که یادم افتاد آخرین باری کهخواستم لباسمی
ام رو حموم رفتم سه روز پیش بوده. پس یک دست لباس و حوله

ی جور که مشخص هست، همهبرداشتم و پیش به سوی حموم. این
که از حموم در اومدم موهام ها حموم جداگونه دارن. بعد از ایناتاق

هام رو پوشیدم و پایین رفتم تا ببینم غذا رو سشوار کشیدم و لباس
 چیه.

ونه. سالم بر اهل خ -  

 سارا گفت:

سالم بر هستی خودمون! -  

 بردیا گفت:

ا در بیاریم. سالم، بیا که دلی از عذ -  

قدر باحال گفت که من و سارا از خنده منفجر شدیم. این حرف رو ِان
ام اومده ناهار ماکارونی بود. اوم؛ یاد اون یارو افتادم که به خونه

کارونی پخته بودم؛ خواست من رو بکشه. اون موقع هم مابود و می
که یارو من رو بکشه، من اون رو هویج کردم. با این ولی جای این
ام گرفت. زیر خنده زدم که دیدم سارا و بردیا دارن با تفکراتم خنده

کنن.تعجب نگاهم می  

شده؟چی -  

 سارا پرسید:

خندی؟ آهان؛ پس بگو چه خبر هست!به چی می -  

خواست من رو ام و مثالً مییاد اون یارو افتادم که اومده بود خونه -
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 بکشه. نتونست؛ ولی من عوضش هویجش کردم!

 سارا گفت:

؟آهان؛ راستی اون َمرده کی بود -  

هام توی هم رفت. اون کشته بود، رها رو اون اش اخمبا یادآوری
بگردم؛ ولی ها رو گذرم. حاضرم ادارهکشته بود. به وهللا ازش نمی

تری گفتم:خون خواهرم پایمال نشه. به سختی و با صدای آروم  

قاتل رها بود! -  

جور مات و مبهوت هام رو توی هم کشیدم. سارا همینو باز هم اخم
کرد.نگاهم می  

ت تو؟.. بود سر وقپس چ... چرا اومده ب. -  

دونم، گفت به آقا پلیسه بگم دست از خیلی گنگ حرف زد. نمی -
جور شر و ورها. من که شکایت نکردم؛ ایت برداره و از اینشک

دونم پلیس کیه.هیچ نمی  

 بردیا گفت:

ها؛ برای پیدا ی همین حرفراستی، فردا باید بریم اداره واسه -
 کردن قاتل رها!

 با صدای آرومی گفتم:

باشه. -  

فردا به سرعت برق و باد رسید و من و بردیا به اداره رفتیم. کمی 
کردن. بود. همه یک جوری بردیا رو نگاه می عجیب  

کنن؟جوری نگاه میها چرا تو رو ایننمیگم ها! ای بردی، -  

ولش، بیا بریم؛ دیر شد! -  

ن چه؟خواد بپیچونه؛ ولی به محس کردم می  

خالصه به اتاق آقایی که بردیا گفت سرهنگ هست، رفتیم. 
خواستم کمی اَدا در بیارم و برای همین صبر کردم بردی در رو می
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باز کنه. بردیا در رو زد و با صدور اجازه از سرهنگ وارد شدیم. 
همین که وارد شدیم یک احترام نظامی گذاشتم. خیخ! بابا قبالً 

قاضی شده بود؛ به من هم چند نکته  سروان تمام بوده و به دالیلی
ی این چیزها گفته بود. خیلی دوست داشتم جایی باشه که درباره

سرهنگی یا سرگردی چیزی باشه من احترام نظامی براش بگذارم. 
ها مات و ایح! بردیا و سرهنگ دیدنی بودن. دیدم این -ایح -ایح

خواد بده. مبهوت موندن؛ خیر! سرهنگ فرمان آزاد نمی  

دید؟ کم مونده بیافتم!مینجناب سرهنگ آزاد  -  

چ... چرا؛ آزاد! -  

سالم جناب سرهنگ. -  

س... سالم؛ بفرمائید! -  

های مقابل میز سرهنگ نشستیم.با بردیا رفتیم و رو صندلی  

سری اطالعات رو به ما بدید. لطفاً دونید باید یکطور که میهمون -
ها خیلی مهم مو به مو بگید. این تون افتاد روهر اتفاقی که توی خونه

ی اطالعات درست و دقیق باشن!هستن. پس سعی کنید همه  

چشم. -  

 شروع به توضیح دادن کردم:

دونید من یک خواهر دیگه هم داشتم که متاسفانه طور که میهمون -
ام پیام به قتل رسید؛ قاتل پیدا نشد. یک هفته بعد از تولدم به گوشی

طوری. من اومد. بازش کردم که ناشناس بود. نوشته بود: سالم، چه
فکر کردم اشتباه فرستاده؛ ولی وقتی اسمم رو توی پیامک بعدی 

هام هست. چرا جواب نمیدم، فکر کردم یکی از دوستآورد و پرسید 
ی آشنا. گفتم من هم جوابش رو دادم و گفتم ببخشید شما. گفتش غریبه

کنم. دیگه جوابی نداد. من فکر یا خودت رو معرفی کن یا بالکت می
خیال شده. خالصه رفتم ناهار پختم. همین که اومدم شروع کردم بی
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ام. خیز برداشتم تا ببیننم ومد روی گوشیبه خوردن کنم باز هم پیام ا
همون یارو هست که دیدم آره؛ همون هست! توی پیام نوشته بود 

دونست. م غذام رو هم میای باشه. اسفکر کنم ماکارونی خوشمزه
که دیگه واقعاً ترسیده بودم! فوری زنگ زدم به بردیا تا بیاد. با این

باز هم من یک دختر های جودو و نینجا رفته بودم؛ ولی کالس
ی ویالیی خیلی بزرگ، تنها! باز هم یک هستم، توی یک خونه

ترسی هست. باز هم پیامک اومد که یارو گفته بود چرا هول کردم؛ 
ام هم هک های خونهخوام؟ دیگه مطمئن شدم که دوربینمهمون نمی

ام هست.که یکی توی خونهشده و هم این  

 سرهنگ بین حرفام پرید و گفت:

ات رو به دوربین مداربسته مجهز کرده بودی؟چرا خونه -  

اش هم هام جمع شد. یادآوریبا یاد دلیل این اتفاق اشک توی چشم
هام به آرومی به پایین روونه شد و دردناک هست. یکی از اشک

ها هم انگار که از این سرسره خوششون اومده باشه، با ی اشکبقیه
ازیر شدن. هم دوئل گذاشتن و به پایین سر  

من یک خواهر داشتم به اسم رها؛ یک برادر هم داشتم به اسم  -
ها کشتنش؛ اون رو کشتن!هیرسا! ولی... ولی اون  

م. هق افتاده بود -به هق  

وقت های من کشتن؛ اون برادر من بود. هیچداداشم رو جلوی چشم -
وقت!بخشمشون؛ هیچنمی  

سته خودم نبودن. درد قلبمم از هام ددیگه واقعاً خسته شده بودم. گریه
گرفت. دستم رو روی خود شده بود و داشت جونم رو میخود بی

قلبم گذاشتم. یک آخ کوتاه از دهنم بیرون اومد. سرهنگ و بردیا 
هول کرده بودن. سرهنگ به یکی تلفن کرد که آب قند بیاره. بردیا 

فت. گرهم سریع از اتاق بیرون زد. درد قلبم داشت جونم رو می
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گفت:اش میسرهنگ همه  

تون سم هست.اسهآروم باشید، ناراحتی و -  

دونستم. چرا ناراحتی برام بد هست؟ چند هاش رو نمیمعنی حرف
دقیقه بعد بردیا با یک لیوان آب و یک قرص داخل اومد و قرص 

دونستم قرص رو توی دهنم گذاشت و آب رو داد تا بخورم. نمی
یقه حالم جا اومد. اولین سؤالی رو که ذهنم ی چیه؟ بعد از چند دواسه

خودش مشغول کرده بود، پرسیدم: رو به  

بردیا؟ -  

بله! -  

بود؟ اون قرصی که دادی خوردم، چی -  

هی... هیچی؛ دکترت داده بود که هر وقت حالت بد شد، بهت بدم  -
 بخوری!

 حرفش رو اصالً باور نکردم. به خاطر همین گفتم:

ون چهارپا! ببین بردی؛ من بچه نیستم که با این من هم که اون حیو -
ها بخوای مثالً گولم بزنی. پس عین آدم بگو اون قرص حرف
ی چی بود.واسه  

کنیم.بهش صحبت میی جان، به خودت مسلط باش. بعدا راجعهست -  

ی من توضیح بده.نه، همین اآلن واسه -  

با... باشه؛ وایستا میگم.  -  

نداخت. من که نفهمیدم چرا؛ سرهنگ هم بعد نگاهی به سرهنگ ا
 سری تکون داد.

جوری بگم؛ اوم! دکترت به من و سارا دونم چهببین هستی، نمی -
 گفت که... که تو نارسایی قلبی داری و باید... باید عمل بشی!

جوری بشم.شوکه شدم؛ این حق من نبود که این  

ی به خودم نگفت؟پس... پس چرا دکتر چیز -  
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ها بشه.ستم حالت بدتر از اینخوانمی -  

ولی... ولی این حق من بود که بدونم چم هست. تو دیگه چرا  -
 لعنتی؟! من به تو اعتماد کرده بودم!

وروخدا آروم باش؛ اآلن حالت دوباره بد میشه ها!تهستی،  -  

ی هر چند نفس عمیق کشیدم تا به خودم مسلط بشم. من نباید واسه
م. این درد پیش دردهایی که قبالً کشیدم قدر ناراحت بشچیزی این

خیلی! وقتی که بابا از پیشمون رفت،  -خیلی ناچیز هست. خیلی
ها رها از ترس مامان به امون خدا ولمون کرد، وقتی که شب

کردم اون رو برد و خودم با ترسی که داشتم سعی میخوابش نمی
لی ناچیز تر از این رو داشتم. این خیآروم کنم. من دردهای بزرگ

 هست!

 پس گفتم:

ِکی عمل دارم؟ -  

 بردیا که معلوم بود از این همه خونسردی من شوکه شده، گفت:

یک ماه بعد یا بیشتر! -  

که برام سخت بود که خونسرد باشم؛ اما گفتم: با این  

باشه، حاال وقت زیاد دارم. -  

دفعه سرهنگ گفت:این  

اآلن بهتر هستید؟ -  

بله. -  

گید؟توضیحات رو میی پس ادامه -  

چشم. -  

*** 

سال قبل( 15)فلش بک به گذشته_  

هیرسا؟ -  
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جانم آجی! -  

شمک بخری داداشی؟پمیگم میشه بریم برام  -  

آره آجی. -  

مون هست، تر از خونهبا هیرسا به فروشگاهی که دو خیابون پایین
های فرعی به سمت خونه رفتیم. وقتی که پشمک خریدیم، از خیابون

ی غول توی راه دیدیم که چند نفر دنبالمون راه افتادن. اندازه رفتیم.
ها به رفت. پس وقتی که اونهای نینجا میبودن. هیرسا کالس

موقع سمتون اومدن، هیرسا مشغول دعوا باهاشون شد. هیرسا اون
رسید. یکی از ها نمیفقط ده سالش بود؛ پس قطعاً زورش به این

ار کوبوند که از سرش خون اومد و ها سر هیرسا رو به دیواون
هوش شد. یکی از مردها دستش رو روی نبضش گذاشت و گفت بی

هام گوش نداد و که مرده. هیرسا رو روی دوشش انداخت؛ به التماس
هوش شدم. وقتی جا بیفوری جیم زدن. من هم از ترس همون

م تونهوش اومدم از دکتر شنیدم که تشنج کردم و تا چند وقت نمیبه
شد. بابام گفتم هیرسا چیزدم. باید میحرف بزنم. من باید حرف می

موقع پلیس بود. با دوستش که اون هم سروان بود، هر روز اون
اش با کردن به حرفم بیارن. من هم همهاومدن و سعی میمی

. آخرش فهمیدنکردم بهشون بفهمونم؛ ولی نمیهام سعی میدست
اش با ماژیک بهم دادن و گفتن نقاشیبرد یک روز، یک تخته وایت

تونستم نقاشی رو کشیدم. از جایی که میرو بکش. من هم تا اون
که از پنج سالگی یک فارسی دست و ام عالی بود و اینبچگی نقاشی

ای بلد بودم. تقریباً فهمونده بودم. چند تا آدم ُگنده کشیدم. پا شکسته
کوبی به ه بودم. یک خالدست اونی که هیرسا رو برده بود رو دید

شکل گرگ در حال زوزه داشت، اون رو هم فلش زدم و کشیدم. به 
هایی ور تخته با چشمزور نوشتم این هیرسا رو برده. بعدش اون

اشکی هیرسا رو موقعی که به دیوار خورده بود و سرش خون 
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اومد، کشیدم. می  

ید و گفت:شده! بابا مشتی به دیوار کوبدیگه کامل فهمیدن که چی  

لعنت بهت دایان! -  

 و رفت. 

*** 

 )حال(

از اون به بعد هیرسا گم شد و بعد از یک ماه مرگش رو اعالم 
نشد. از اون  کردن. براش قبری بدون جنازه ساختن. هیچ وقت پیدا

جاش رو دوربین گذاشت و بعدها من موقع به بعد بابا خونه رو جابه
کی دخترهاش توی خطر نباشن خاطر این گذاشته که این یفهمیدم به

تر شه. خونه رو همه جاش رو شنود کار و خیالش کمی جمع
ی اون روز کردن. ادامهگذاشتن. سرهنگ و بردیا با دقت گوش می

خواستنام میکه توی خونه  

بکشنم رو هم گفتم. باألخره سرهنگ دهن مبارک رو باز کرد و 
 گفت:

شناختی من رو هستی جان؟ -  

شناختمش؟یدم؛ مگه باید میاآلن من نفهم  

 پس گفتم: 

ببخشید آقای اسکندری، من متوجه نمیشم؛ مگه باید شما رو  -
شناختم؟می  

شناسی؟ دوست پدرت بودم! با بابات عمو جان یعنی من رو نمی -
کردیم که بگی هیرسا اومدیم و سعی میهر روز بیمارستان می

شد.چی  

 وای؛ عمو مسعود هست!

گفتم:با ذوق و شوق   
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وای؛ باورم نمیشه! -  

بلند شدم و به سمت آغوش عمو مسعود پرواز کردم. بعد از اون 
میدم چرا غیب شد؛ ولی اآلن بعد از اتفاق دیگه ندیدمش. من که نفه

قدر که ه عمو حسابی آبلیموم کرد، ِاناین همه سال... بعد از اینک
هاش محکم فشار داد؛ ولم کرد و گفت: من رو توی دست  

قدر بزرگ شدی؟! خدا پدرت رو بیامرزه!عمو جون، چه -  

 بعد از یک عالمه چرت و پرت گفتن، عمو گفت:

تونی تحمل کنی؟وک دیگه رو هم میهستی جان یک ش -  

یگه چی هست؟عمو، منظورت از یک شوک د -  

خوام یکی رو معرفی کنم.می -  

بفرمائید! -  

د و گفت به آقا پلیسه ات بودونی منظور اون یارو که توی خونهمی -
 گفتی شکایت کنه؛ کی بوده؟

دونید؟لی کنجکاو هستم. شما مینه عمو؛ ولی خی -  

آره! -  

یلی ذوق دارم که بدونم کی هست.خمیشه بگید؟  وای عمو، -  

فقط آروم باش! -  

باشه عمو؛ بگو دیگه. -  

منظورش بردیا هست! -  

خیخ! با ذوق بلند ها شد؛ چی؟ یعنی بردیا پلیس هست؟ مثل این رمان
گفتم:پریدم و میهام رو به هم کوبیدم و باال پایین میشدم و دست  

ها شده.وای، شبیه رمان -  

دیا برگشتم و گفتم:خندید. به سمت برعمو هم می  

بردی؟ واقعاً پلیس هستی؟! -  

که بهت نگفتم؛ آخه... آره، اما... ببخشید -  
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 وسط حرفش پریدم و با ذوق گفتم: 

دونم که به خاطر مأموریتت نگفتی! نداره؛ میعیب  -  

 بردی و عمو با هم گفتن:

از کجا فهمیدی؟ -  

جوری هست دیگه.ها اینخب، آخه توی رمان -  

بعد همگی زیر خنده زدیم. خالصه بعد از یک عالمه چرت و پرت 
 گفتن، باألخره عمو رضایت داد که بریم. 

داره به سمتمون میاد. وقتی به خونه رسیدیم، سارا رو دیدم که 
هم  سمتش رفتم و قایمکی به بردی چشمک زدم که اون فوری به

های ترسیده، فهمید منظورم چی هست؛ پس خفه شد و اَدای آدم
ام دار رو درآورد و سرش رو پایین انداخت. قیافهناراحت و بغض

 رو عصبانی کردم و رفتم سمت سارا و بلند گفتم:

نداشتم!واقعاً از تو انتظار  -  

پته گفت:سارا با تته  

کار کردم؟م... مگه... چ... چی -  

کار کردی؟ ازت متنفرم. هم از تو و پرسی چیکار؟ تازه میچی -
گفتید!هم از اون جناب سرگردتون که دروغ رو مثل چی به من می  

 سارا جا خورد و آروم گفت:

 هستی به خدا... به خدا به من گفته بودن که نگم؛ وگرنه -
رفت!مأموریتش به فنا می  

ام رو کردم تا نخندم و گرفت؛ ولی تمام سعیام میکم داشت خنده -کم
 گفتم: 

خوام تو و اون داداش دروغگوت رو ببینم!دیگه نمی -  

هق  -و فوری داخل اتاق رفتم تا سه نشه. سارا با گریه اومد و با هق
 گفت:
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ری، بمون!کنم. تو در خطو؛ خواهش میهستی، توروخدا نر -  

   دیگه دلم براش سوخت، با خنده به سمتش برگشتم و گفتم:

بازیگر خوبی بودم؟ -  

کرد؛ ولی بعد سارا که توی شوک رفته بود و داشت فقط نگاهم می
 از چند دقیقه فوران کرد و با داد گفت: 

ی احمق؛ کم مونده بود جان به جان آفرین تسلیم کنم. آخه دختره -
 خیلی چیزی!

گفتی که بردیا پلیسه تا من ، شوخی کردم؛ ولی واقعاً کاش میخیخ -
 هم باهاش همکاری کنم تا مأموریت بهتر پیش بره؟!

دونم چرا. حاال بیا اتفاقاً من هم به بردیا گفتم؛ ولی قبول نکرد. نمی -
شده. بشین و تعریف کن ببینم چی  

باال و با ذوق نشستم و همه چی رو از اولش تعریف کردم. سارا هم 
 پایین پرید و گفت:

ها شده!مثل رمان -  

کجاش؟ -  

جایی که عموت رو پیدا کردی؛ خیخ!اون -  

آهان! -  

هستی؟ -  

بله. -  

دونستی یک پسره مجرد داره؟عمو مسعودت می -  

آره؛ خب، که چی؟ -  

خوام تو رو شوهر بدم!ی آفتاب هست؛ میمق، پسرش مثل پنجهاح -  

ارم!گلم؛ من صاحب دکنی تو خیلی غلط می -  

بعدش هم پشت چشمی نازک کردم که از خنده پخش شدیم. سارا 
 گفت:
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خِر ی خِر سوار بر گورهکلک، رو نکرده بودی؛ حاال این شاهزاده -
 صورتی کیه؟

گفت خر؛ خیخ!ها. به داداشش میعجب  

کردم. پس گفتم: بد نبود کمی اذیتش می  

اسمش برزین هست! -  

ها!دمت گرم، فعالی  -  

پس چی؟ -  

 و یک پشت چشم نازک کردم.

شده؟ باهاش حرف زدی؟حاال نتیجه چی -  

خواست بیاد بله که حرف زدم. قبل از این ماجراها می -
؛ ولی نشد. خواستگاری  

م؛ یک عروسی افتادیم. اوه! دمت گر -اوه -  

ون؟اوهوم. قرار بگذارم بریم بیر -  

کم به دیوار خورد و همین که خواست جواب بده، در باز شد؛ مح
 بردیا داخل اتاق دیده شد. وای، خدا! یعنی شنیده؟ بدبخت شدم. 

خوای گمشو برو؛ ولی سارا صاحب خیر هم. تو هر جایی مینه -
ی من هستی، مثل آدم داره. البته تو هم تا موقعی که توی خونه

مون حرف در بیارن!فردا واسهگردی! دوست ندارم فردا پسمی  

جوری حرف اش بغض کردم. اون حق نداشت با من اینهبا حرف
 بزنه. با بغض گفتم: 

زنی. جوری سرم داد مینکردم که این ولی من کاری -  

جا خوای اینکار کنی؟ حتماً میخواستی چیهه! پس دیگه می -
 سایکو بگیری و...

 دیگه حرفش رو ادامه نداد.

تر و با بغض گفتم:بلند شدم. یکم آروم  
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خوام ببینمت!متنفرم، از زود قضاوت شدن متنفرم؛ دیگه نمیازت  -  

تونستم گریه کردم. بلند شدم و با گریه و زود به اتاقم رفتم و تا می
اش بگه یام رو برداشتم و به سارا پیام دادم که به داداش روانگوشی

خواستم سر به سر سارا بگذارم. باز اش شوخی بوده و میکه همه
حال وسط اتاق افتادم. من کم بی -م گریه کردم و کمتونستهم تا می

 بودم و دنیای تاریکی که به روشنایی چیره شده بود. 

*** 

 مثالً بمیرم؛ قشنگه، مگه نه؟

*** 

 بردیا:

ها رو زده که هستی اون حرفواقعاً اعصابم داغون بود. هم از این
زده شد  در ها رو بهم زد.که با اون ناراحتی اون حرفبود و از این

خواسته باهاشو سارا با عجله داخل اومد و گفت که هستی می  

کار ها رو زده. وای، خدای من! من چیشوخی کنه که این حرف
روی در اتاق هستی ایستادم. کردم؟ فوری به راهرو رفتم و روبه

دونستم در بزنم یا نه؛ ولی در آخر دستم رو بردم، در زدم و نمی
 منتظر شدم که

تر زدم؛ باز هم جواب بار دیگه محکمجواب بده؛ اما جواب نداد. یک
تر زدم که سارا اومد و گفت: ِسری خیلی محکمنداد. این  

چته؟ مگه در طویله هست؟ -  

کنه چرا؟ برو داخل ببین.سارا، باز نمی -  

. اوکی -  

سارا داخل رفت و بعد از چند ثانیه صدای جیغش بلند شد. سریع در 
که این  دیدم شوکه شدم.کردم و داخل رفتم. از چیزی که می رو باز

 هستی هست. وای، خدای من! چرا روی زمین افتاده؟ فوری رفتم و
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زد. فوری به اورژانس زنگ نبضش رو گرفتم؛ خیلی ضعیف می
زدم و به سارا گفتم که چیزی تنش کنه. بعد از چند دقیقه آمبوالنس 

هاش سیاهی رفت و کم مونده بود اومد و با حرفی که زد سارا چشم
 بیوفته که گرفتمش.

لی خطر رفع شده.متأسفانه سکته کردن؛ و -  

*** 

 پنج روز بعد

پشت در اتاق عمل با سارا و آرین و آرینا وایساده بودیم که قلب پیدا 
اش از شد. پیوند قلب رو دارن انجام میدن؛ عمل سنگینی هست. همه

رفتم. شاید کمی از این سمت راهرو به اون سمت و برعکس می
شد. واقعاً نگران بودیم. حدود پنج ساعت هست توی استرسم کم می

دفعه در اتاق عمل باز شد و خبری نیست. یک اتاق عمله؛ ولی هیچ
 دکتر اومد بیرون. به سمتش هجوم بردیم. 

طوره؟آقای دکتر حالش چه -  

کنن به ساعت دیگه منتقلش میآمیز بود؛ بعد از نیمعمل موفقیت -
 بخش. نگران نباشید! 

چاره هستی که همگی یک نفس از سر آسودگی کشیدیم. اوف! بی
میاد. قدر بال سرش ِان  

*** 

جایی که هستم، تقدیرم هست به سالمتی خودم که آخرش نفهمیدم این
 یا تقصیرم!

*** 

 هستی:

دیدم؛ ولی بعدش درست شد. هام رو آروم باز کردم. اول تار میچشم
قدر سفیده؟ این چیه توی دستم؟ جا کجا هست؟ چرا ِانام؟ اینمن کی
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فشار آوردم. من که جا هستم؟ کمی بیشتر به مخ نداشتم چرا این
ی اول حل شد. )ایموجی پوکر( ام. خوب خداروشکر فرضیههستی

تونه های سفید و دیوار سفیدش هر احمقی میجا هم که از تختاین
ی سفید بودن دیوارها هم باید جا کجا هست. دربارهتشخیص بده این

بگم که هر بیمارستانی معموال سفید میشه و هیچ احمقی این رو 
قدر سفید هست. عجب! ) پ.ن: هستی خودش هم که چرا ِان نمیگه

ی بعدی ایح!( و درباره ی فرضیه -ایمان آورد که احمق هست. ایح
قدر پخمه شدم؟ و هم که یک چی شبیه ِسُرم هست. وای؛ چرا این

سؤال آخره خودم از خودمم که جوابش کامالً مشخص هست که چرا 
جام؛ اون بردیای خر!این عقل احمقخاطر احمق بیجام. بهاین  

قدر سؤال پرسید و جواب داد که احمق رو دوبار تکرار )پ.ن: ِان
دفعه در باز شد و یک پرستار داخل اومد. کرد؛ خیخ!( یک  

هات رو باز کردی؟سالم. باألخره چشم -  

اومدم حرف بزنم که دیدم چیزی روی صورتم هست؛ ماسک 
شده بود، اومد و ماسک رو اکسیژن بود. پرستار که انگار متوجه 

 برداشت تا حرفم رو بزنم. گفتم:

جا؟شده که من رو آوردید اینسالم. چی -  

سکته کرده بودی، ولی خطر رفع شده. خداروشکر قلب هم پیدا شد  -
و پیوند قلب برات زدن؛ عمل سنگینی بود. باز هم خداروشکر که 

 سالمی عزیزم! 

جام من چند روز هست این هاش فکر کردم. اوه! مگهکمی به حرف
 که این همه اتفاق افتاده؟ سؤالم رو پرسیدم که گفت:

حدود شش روز هست.  -  

اوه! چه زیاد. خیلی تعجب کردم. پرستار با گفتن میگم همراهت بیاد 
جواب تنهام گذاشت. در باز شد و یک رفت و با یک عالم سؤال بی
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ودمون!نفر داخل اومد. اون یکی کسی نبود جز بربرِی خ  

دب شده؛ منظورش بردیا هست!(ام خیلی با ا)پ.ن: بچه  

 این دیگه برای چی اومد؟ من باهاش قهرم. 

سالم، خوبی؟ -  

- ...  

هستی؟ -  

- ...  

اش تقصیر من بود! خوام؛ همهمعذرت می -  

- ...  

باهام قهری؟ -  

- ...  

اشه، پس من میرم!بسکوت عالمت رضا هست؛  -  

سمتش برگشتم و بعد از خواستم که بره. پس سریع بهولی من نمی
که ماسک رو پایین دادم، زود گفتم: این  

سالم، خوبم، تو خوبی؟ عیب نداره، بخشیدمت. باهات هم قهر  -
جایی که خیلی بخشنده هستم، بخشیدمت!بودم؛ ولی از اون  

ومد و بردیا که از این همه سرعت عملم جا خورده بود به خودش ا
هاش تموم شد، گفت:که خندهزیر خنده زد. بعد از این  

قدر باحال هستی!وای، چه -  

 با خشم برگشتم سمتش و گفتم:

حال باشه؟ برو بیرون! مگه سیرک هست که با -  

اون هم با خنده رفت. عجب! دیدم نفسم راحت باال نمیاد، ماسک رو 
 روی صورتم گذاشتم و خوابیدم.

*** 
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هام رو باز کردم. یک دکتر مرد بود؛ بسته شد چشم با صدای در که
زد. یادم نیست کجا دیدمش. خیلی آشنا می -زد. خیلیعجیب آشنا می

اش شبیه یکی بود؛ ولی یادم نیست. ّسنش حدود چهل یا چهل چهرهته
خورد. و پنج می  

سالم! -  

تر اومد؛ یک سرنگ دستش بود. سرم رو تکون دادم. نزدیک  

یار غار هیرسا رو پیدا کردم. اصالً فکرش رو هم  اوه؛ -اوه -
کردم!نمی  

 بعدش زد زیر خنده! ماسک رو پایین دادم و گفتم:

 

تو کی هستی؟ -  

 

خوای بگی که یادت نیست؟یعنی می -  

 

 و بعدش بازوش رو نشونم داد؛ تتوی گرگ بود.

حتی دوست نداشتم بهش فکر کنم که این ممکنه اون مرد قاتل 
دایان( باشه.)همون  

بینم که یادت اومد خانم شجاع. فکر کردی وقتی که تونستی می -
تونی؟حساب امیر رو برسی، حساب من رو هم می  

امیر کی هست؟ -  

عرضه بود شل و قدر بیات تا بکشتت؛ ولی ِاناونی که اومد خونه -
 پل شد. 

یش؟گیرم که شل و پلش کردم؛ فرما -  

زبون تندی داری!  -  

رری! هزبونم داری؟ کاِرت رو بگو و بعد  کار باچی -  
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بیارم.  خواستم این رو براتن؛ رفتی سر اصل مطلب. میآفری -  

دونستم داخلش چیه. توی دانشگاه و یک سرنگ رو نشونم داد. می
انواع مواد مخدر رو بهمون معرفی کردن و این هم چیزی نبود جز 

اش پیدا و کلههروئین. سعی کردم وقت بیشتری بخرم تا بردیا سر 
 بشه. 

و دوماً! کنم ای قبول نمیاوالً که من از یک آدم جانی هیچ هدیه -
یک سؤال بدجور ذهنم رو مشغول کرده. این هست که فقط حداقل 

کار کردی! بگو هیرسا رو چی  

ی موضوع اول که باید بگم، چه بخوای و چه نخوای همین درباره -
قدر بدون که هر و همیندوم ر  آش و همین کاسه است؛ موضوع

هاش ببینه حقیقت نداره.چی که آدم با چشم  

سمتم که سرنگ رو به دستم گرفت، بهاین رو گفت و بعد از این
فکری توی ذهنم جرقه زد.   کار کنم کهاومد. کمی فکر کردم تا چی

 رو بهش گفتم:

ها دووم نیاورد و گفت زیر شکنجهاز زنت چه خبر؟ آقا پلیسه می -
دونستی؟د. میُمر  

کوب شد. بعد چند ثانیه که انگار داشت حرفم رو دایان سر جاش میخ
کرد تا ببینه چی گفتم، گفت:یکی دو تا می  

چرت نگو؛ زنم سالم هست.  -  

کنم!جور فکر نمیمن که این -  

 بعد از جام بلند شدم و سرم رو از دستم درآوردم

 و بلند شدم. 

ردم. مت نکبشین سر جات تا یک گوله حرو -  

اش هاش رو نشونت بدم که قیافهنه، یک لحظه صبر کن عکس -
جوری شده!زیر شکنجه چه  
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ی کی بود رفتم؛ برش داشتم و دونم واسهبعد به سمت کیفی که نمی
ها بودم. یک روی دایان وایسادم و الکی مثالً دنبال عکسرفتم روبه

که با این لحظه دیدم هواسش به داخله کیف هست، سریع پام رو
سخت بود باال آوردم و زیر دستش کوبیدم که چون هواسش نبود 

سرنگ از دستش افتاد. اون که تازه به خودش اومده بود خواست من 
رو بگیره که فوری یک پشتک وارونه زدم، سریع روی دستم 

نشستم و پام رو چرخوندم و اون که فقط هیکل گنده کرده بود افتاد؛ 
بشه محکم با دستم کوبیدم پشت سرش و  وقتی که خواست بلند

هوش روی زمین افتاد. توی سالن رفتم و دیدم که جناب سرگرد بی
اش و تونستم نثار روح عمهاحمق خواب هست. هر چی فحش می

اش ی پارادایس کردم و به سمتش رفتم. دستم رو روی شونهعمه
 گذاشتم که بیدار شد و با تعجب گفت:

بیرون؟ چرا از اتاقت اومدی -  

تون گرفتم!یک لحظه پاشو بیا اتاقم ببین کی رو واسه جناب -  

ای از شادی کردم. بردیا هم با تعجب زیاد دنبالم به داخل اتاق و خنده
ی توپ بسکتبال شد.هاش اندازههوش شده چشماومد. با دیدن مرد بی  

ی اتفاقات رو براش جوری افتاده؟ همههستی، این کیه؟ چرا این -
یف کردم که کم مونده بود از تعجب شاخ در بیاره. تعر  

کار زنم تا بیاد و بگه چیمن اآلن به سرهنگ اسکندری زنگ می -
 کنیم. 

اوکی.  -  

*** 

 )کوه به کوه رسید

 ولی آدم به آدم نرسید

  دار رفت ِگناه پایبی
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 ندانست پای دار هم خواهد رفت

 بار کج به منزل رسید

بریدی خود را چاقو دسته  

 اتفاقاً!

 پول هم خوشبختی آورد!(

**** 

 "دو ساعت بعد"

ی اتفاقات رو براش تعریف کردم و اون هم خیلی عمو اومد و همه
 خوشش اومد.

عمو فقط یک چیزی! -  

بله؟ -  

هاش ببینه حقیقت نداره؛ واسه دایان گفت هر چی که آدم با چشم -
 چی گفت؟ یعنی دایان...

 عمو وسط حرفم پرید و گفت:

خوام بهت امید الکی بدم؛ ولی هر چیزی امکان عمو جون نمی -
 داره. 

وای عمو؛ خدا کنه حرف دایان درست باشه! راستی، دایان رو  -
کار کردید؟چی  

قالش دادیم بازداشتگاه؛ دارم میرم که ازش بازجویی کنم!انت -  

مواظب خودتون باشید لطفاً! -  

چشم، خداحافظ. -  

خدا سعدی! -  

زیر خنده زدیم.و با هم   

*** 
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روزها پشت سر هم دارن رد میشن؛ ولی هنوز بردیا جواب درستی 
ی دایان و هیرسا به من نمیده. درباره  

ای که عمو مسعود باألخره امروز صبرم تموم شد و دارم میرم اداره
کنه. یک لباس گرم پوشیدم؛ چون که آخرای پاییز توش کار می

برداشتن سوئیچ ماشینم و  هست و هوا بدجور سوز داره. با
سری از سارا از خونه بیرون زدم و ِد برو که  -خداحافظی سر

رفتیم. بعد از رسیدن به اداره پیاده شدم و به سمت اتاق عمو مسعود 
رفتم. سربازی که جلو در اتاق عمو مسعود ایستاده بود، جلوم رو 

 گرفت و گفت:

کجا؟ -  

اق سرهنگ اسکندری؛ بکش خوام برم اتی بزرگترها میبا اجازه -
 کنار حاجی!

ع صحبت کردن هست. بگم بیان بکننت تو گونی؟این چه وض -  

تونی من ِاه؟ نه بابا. جرأت داری بهم دست بزن تا نشونت بدم می -
 رو بکنی توی گونی یا نه. 

 با سر و صدای من و سرباز، عمو مسعود بیرون اومد.

جا چه خبر شده؟این -  

خواستم بیام اتاقت؛ ولی این سرباز نگذاشت!میسالم عمو.  -  

ون!قادری مشکلی نیست؛ بیا عمو ج -  

برگشتم و سرباز رو یک نگاه چپ کردم، چشمکی زدم و با خنده 
 وارد اتاق شدم.

طوره؟ خوبی عمو؟عموی خودم چه -  

کرد؟جوری میی که اینپاره. چی به قادری گفتتیشخوبم آ -  

کردم که عمو هم بیچاره مونده بود چی با خنده ماجرا رو تعریف 
 بگه. 
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که قضیه به کجا رسید؟ عمو من اومدم بپرسم -  

دیم که باندشون کجاست.ما تقریباً متوجه ش -  

جوری؟چه -  

یک نفوذی فرستادیم بینشون و انشاءهللا اگر خدا بخواد فردا  -
 عملیات هست. 

عمو، هیرسا چی؟ -  

جا هست و فراموشی گرفته!مون گفت که هیرسا هم اوننفوذی -  

روشکر؛ فقط عمو، توروخدا مواظب خودتون و هیرسا باشید. خدا -  

چشم عمو جون. حاال هم پاشو برو خونه دیگه؛ نگران چیزی هم  -
 نباش! همه چیز رو بسپار به من و سرگرد توکلی.

خونه رفتم.   با عمو خداحافظی کردم و به سمت  

*** 

 )روزگار با من چه کردی؟

ام را از من گرفتیو پر نداشته بال  

خواهی؟دیگر چه می  

 فقط جانم مانده

 بیا آن را هم بگیر

خواهمش!(دیگر نمی  

M.ostad- 

*** 

کار کنیم. دونیم که چیبا سارا نگران توی خونه نشستیم و نمی  

قدر رفت مأموریت چهسارا چرا پس خبری نشد؟ بردی همیشه می -
کشید؟طول می  

ها گرگ و میش هوا رفتن و اآلن کم مونده اذان دونم؛ اونسارا: نمی
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شد.مغرب بگه؛ ولی همیشه زودتر تموم می  

وای خدا؛ خدا خودت کمکشون کن! -  

*** 

 بردیا: 

ی نیروها سر جاشون مستقر شدن. سرهنگ با عالمت سرهنگ همه
خودش جلوی در عمارتی که به ظاهر محل زندگی چند خانواده بود؛ 

کار بود ایستاد و با بلندگو ولی در باطن محل زندگی چند تا جنایت
 گفت:

خواید آسیبی بهتون وارد ی پلیس هستید. اگر میشما در محاصره -
 نشه خودتون رو تسلیم کنید!

این جمله رو سرهنگ سه بار گفت و وقتی که دید خبری نشد، رو 
ن عملیات اومده به من عالمت داد. من و تکاورایی که برای انجام ای

زمان با هم حرکت کردیم. وارد عمارت شدیم و به سه گروه بودیم هم
ی تبدیل شدیم و هر کدوممون یک طرف عمارت رفتیم. طبقه طبقه

خوردیم سریع عمارت رو پاکسازی کردیم و اگر به کسی بر می
کردیم. کشوندیم و قایمشون میکردیم، پشت دیوارها میهوشش میبی

ی آخر به هم بر نوال پیش رفتیم تا هر سه گروه سر طبقهبه همین م
ی من خوردیم. حاال فقط پشت بوم عمارت مونده بود. با عالمت سه

تحت پوشش نیروها آروم وارد پشت بودم شدم. همین که پام رو 
پشت بوم گزاشتم خودم رو در محاصره ی چند نفر دیدم. بهشون 

شون دو نفر بیرون اومدن. قدر بزرگ بودن؛ از بیننگاه کردم. چه
شون گروگان بود که سریع مخم کار کرده که بله. هیرسا انگار یکی

ایشون هست. هیکلش ورزشکاری و کپی هستی بود و اونی که 
هیرسا رو گروگان گرفته بود هم تقریباً شبیه به دایان بود. 

گیر گفت:گروگان  
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ی دلداده جاست. یار غار مسعود؛ عاشقبه! ببینید کی این -به -
 هستی!

ببین. زود هیرسا رو ول کن؛ با کشتن اون فقط جرمت بیشتر  -
 میشه.

خوام با نیروهام برم و دیگه آب از سر من گذشته سرگرد. من می -
تو باید بذاری برم؛ وگرنه این جوون میره پیش آبجی جونش. بکش 

 کنار!

کنم که بری!وقت من کمکت میو ولش کن. اونهی؛ اون ر -  

ی گیر ایستاده بود نگاه کردم و یک سرفهآدمی که کنار گروگانبه 
مصلحتی کردم که خیلی سریع کلتش رو درآورد و از دست یارو که 

 تفنگ دستش بود زد، تفنگ

ها داخل ریختن و با هزار گیر افتاد. خیلی زود بچهاز دست گروگان
زحمت همه رو دستگیر کردیم. شروین که خودش از دست یارو زده 

 بود، پیشش نشست و گفت:

کردی که توسط من تحویل داده بشی به رایان هیچ فکرش رو می -
 پلیس؟

!توی احمق پلیس بودی؟ لعنت بهت -  

هات رو بگو!ی لعنتی زندون و بقیهباشه. برو تو -  

بند زد و بلندش کرد و همگی به بیرون رفتیم و بعدش به دستش دست
فت:تحویلشون دادیم. سرهنگ اسکندری گ  

طور تو سروان!رد و همینکارت عالی بود سرگ -  

 شروین گفت:

ممنون قربان. -  

 من گفتم:

ممنون سرهنگ. -  
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با سرهنگ به اداره رفتیم و بعد از انجام کارها و گزارش به سمت 
ی ما رفتیم.خونه  

*** 

 )گرگ باش

 مثل گرگ مغرور باش

رو بزنخوای خنجر بزنی از روبهمی  

 تعصب داشته باش

به شیر هم رحم نکن حتی  

 رودررو حق بگیر

 دشمن را بدر!

تفاوت باشگرد بیدر برابر سگان ول  

 مثل گرگ باش!

اعتنا، یکتااعتماد، بیبی  

 همیشه با گله باش؛ اما تنها.(

*** 

 هستی:

رفتم که یکهو صدای باز شدن در اومد. فوری با سارا داشتم راه می
و مسعود و بردی هستن. با بلند شدیم و رفتیم سمت در که دیدیم عم
 خوشحالی به سمت عمو و بردی رفتیم.

طور شد؟ خوب بود؟ موفق شدید؟ سالم، خوبید؟ سالمید؟ چه -
هستن؟ هیرسا کو؟ شکست خوردید؟ کشتینشون؟ زنده  

هام عمو کردن و بعد هضم سؤالجور نگاهم میبردی و عمو همون
 با خنده گفت:

الی بود.عسالم، خوبیم، سالمیم؛ عملیات  -  

 با ذوق به عمو نگاه کردم و عمو هم که فهمید دردم چیه، گفت:
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خواین بگم بیاد؟یک مهمون داریم، می -  

آره؛ بگید بیاد ببینیم کیه. -  

عمو رفت بیرون و بعد چند دقیقه با پسری داخل اومد. به پسره نگاه 
کردم. کپِی خودم بود؛ پس، پس هیرسا این هست؟ چه خوشگله. قد 

دفعه دیدم کرد و یکو چهار شونه بود. اون هم داشت نگاهم می بلند
های زمردی رنگش لرزن و اولین اشک از چشمهاش دارن میچشم

کردن. با دو به بدو سقوط آزاد می -چکید و بقیه پشت سر هم بدو
 سمت هیرسا دویدم و خودم رو تو آغوشش رها کردم. 

 هیرسا: باورم نمیشه؛ هستی خودتی؟

آره داداشی؛ خودمم. خوبی؟ آره، -  

خوبم عزیز دل داداش! -  

بعد از چند دقیقه از بغلش در اومدم و رو به عمو مسعود و بردی که 
ریختن، تأثیر قرار گرفته بودن و داشتن اشک میها هم تحتاون

 گفتم:

جوری این لطفتون رو جبران دونم چهممنون؛ خیلی ممنونم. نمی -
 کنم.

جوری خوای بگم چهکنم عمو جون. مییعمو مسعود: خواهش م
تونی این لطف رو جبران کنی؟می  

 با تعجب گفتم: 

جوری؟چه -  

که این جوون رو به غالمی بپذیری!این -  

گفتم:  رو به عمو با تعجب و بعد زیر خنده زد.  

کی رو به غالمی قبول کنم؟ -  

 بردیا گفت:

...عمو مسعود منظورش این هست که -  
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ی کوچیک آبی رو جیب کتش فرو کرد، یک جعبه دستش رو توی
 بیرون آورد و باز کرد، به سمت من گرفت و گفت:

این هست که با من ازدواج کنی! -  

هاشون رو هضم کردم کردم و وقتی حرفبا تعجب بهشون نگاه می
 رو به هیرسا گفتم: 

هر چی که داداشم بگه! -  

ه خود هستی کار رو بخب، اوم؛ من که نظری ندارم و این -
سپارم تا خودش تصمیم بگیره. می  

ی داداشی و عمو مسعود من حاضرم که تو رو به پس؛ با اجازه -
 غالمی بپذیرم!

 و بعدش زیر خنده زدم.

*** 

دستم وز عشق تو پابستمدل و بیگر بی  

 بس بند که بشکستم، آهسته که سرمستم

 در مجلس حیرانی، جاني است مرا جاني

تمدانستم، آهسته که سرمسمیزان شد که تو   

 پیش آی دمی جانم، زین بیش مرنجانم

 ای دلبر خندانم، آهسته که سرمستم

 ساقی می جانان بگذر ز گران جانان

بانان، آهسته که سرمستمدزدیده ز ره  

 رندی و چو من فاشی، بر ملت قالشی

 در پرده چرا باشی؟ آهسته که سرمستم

تو ترم ازبترم از تو من بادهای می  

ترم از تو، آهسته که سرمستمپرجوش  
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 از باده جوشانم وز خرقه فروشانم

 از یار چه پوشانم؟ آهسته که سرمستم

 تا از خود ببریدم من عشق تو بگزیدم

 خود را چو فنا دیدم، آهسته که سرمستم

 هر چند به تلبیسم در صورت قسیسم

 نور دل ادریسم، آهسته که سرمستم

گانگی خویشانبیکیشان در مذهب بی  

 با دست بر ایشان آهسته که سرمستم

گاه شد از مستاناي صاحب صد دستان بی  

 احداث و گرو بستان آهسته که سرمستم

*** 

 "هستی"

؟ ِد بازی تموم شد. بیا بیرون لطفاً!آروین کجایی -  

 دلوین: داداشی، بیا بیرون دیگه؛ اَه! خسته شدیم.

گفت: ود دفعه آروین از تراس بیرون اومیک  

نتونستید پیدام کنید! -  

خیلی. زن خوشبختی  -و زیر خنده زد. من خیلی خوشحالم؛ خیلی
طور وازده ساله دارم؛ و همینهستم. یک دختر ده ساله و یک پسر د

اش ی خانوادهیک جناب سرهنگ که حاضر هست جونش رو واسه
هم  ام هستم. زندگی بدون عشق یا غرور و یا شایدبده. عاشق زندگی

خوره. توی زندگی باید عاشق هر دو به درد جرز الی دیوار می
شد، عشق ورزید، درسته عقل و منطق این رو نمیگه؛ ولی این دل 

 هستش که باید تصمیم بگیره.

دیگه به این خوشبختی نگن چی بگن؟! زندگی با عشق خوشبختی 
 هست و تمام! بعد از چند ماه هیرسا و سارا با هم ازدواج کردن و
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 اآلن یک پسر به اسم هوروش دارن. چه زندگی شیرینی!

 

*** 

 

 پایان شب من باش

 چون جای درنگی نیست

 جز عشق برای ما

 پایان قشنگی نیست!

امیدوارم از رمانم خوشتون اومده باشه و اگر مشکلی داشت به 
بزرگی خودتون ببخشید. رمان اولم بود! از پارادایس عزیز تشکر 

ی اوشون رو رمان کمکم کرد. توی رمان عمهکنم که در نوشتن می
ایح! البته با کسب اجازه از خود  -مورد لطفم قرار دادم؛ ایح

طور ترنم که خیلی کمکم کرد.پارادایس عزیز و همین  

 شاد باشید؛ یا حق!

۱۴۰۰/۴/۱۰تاریخ پایان:   
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