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  مقدمه

  ام کهنه دردهاي از دلم از نویسم می

  سرنوشت گردباد در خسی چون ور غوطه

  غم ناکجاي تا مرا کشد می زندگی

  سرنوشت بحال خوش ولی ام خسته من

  بود رفتنم پاي نه

  ولی ماندنم جاي نه

  سرنوشت کاروان مرا برد می
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  دارزندگی و گیر در

  دفترت البالي نخورد رقم من شعر

  سرنوشت ز میزنی دم هنوز چرا ام مانده من

  ام شنیده بار صد اي هاگفته بار

  ...سرنوشت پاي بر خود گناه ننویس

  

  

 دباشن داشته وجود هایی آدم شاید حتی و جانوران رود این طول در و داره جریان رودي مثل زندگی ما سرنوشت تو** 

 برسیم رود این ته هب سربلندي و موفقیت با بتونیم که باشیم بلد خوب رو شنا و کنیم شنا طوري باید ما جالب اتفاقات با

 با بخوایم هاگ اما میرسیم رود این ته به ما ناخواه یه خواه البته. باشه داشته تاثیر ما کار رو نباید چیز هیچ و کس هیچ و

 که ینها مهم همینطوره هم زندگی. رسیم می سرشکسته و مرده بریم هدف و موقعیت گرفتم نظر در بدون و بیخیالی

 با عمرمون ایانپ به بتونیم ما میندازه راه که هایی بازي با و باشه نداشته تاثیر ما زندگی تو نوشت سر هاي نوشته دستْ

 راضی ام از هم خدا یعنی کارگردان که باشیم خوبی بازیگراي سرنوشت هاي بازي همه تو و و برسیم سربلندي و لذت

  .باشه

  

  

  

  اول فصل

 آروم باشید خدتون مراقب. میخندم خواهر تا 2 شما دست از من چقدر باال میاد سخت نفسم گرفت درد دلم خدا واااااي

  .خداحافظ برو

  .خوشگله خانوم باباي گن می هم با: ترانه و تارا

 ردنک شاد رو زندگیم که واقعا دارم دوستایی همچین که شکر رو خدا میگم تماشا رو ماشین شدن دور دارم که همینجور

 می االن جااین واستادم خشک چوب مثل همینجوري تو برم بهتر. کرد تغییر کلی به ام روحیه زندگیم تو اومدن وقتی از

  .دیوونست دختره گن

 بود پدري یا میگفت بهم نباشید خسته بود مامانی یه اینکه یا بود منتظرم کسی خونه میومدم وقتی میشد چی خدا ااااي

 فکر چیزا این هب باز بیخیال. بکنی رو فکرش که اونی از تر سخت حتی سخته کردن زندگی تنها. میگرفتم آرامش کنارش
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 باشه .باش شاکر و خوشحال داري که چیزایی واسه نخور و نداري که چیزایی حسرت نگفت استادت مگه دختر؟ کردي

  !قدیم نفْساي نفْسم ؟ دارم من که نفسی تواَم میزنی چرا حاال

 اینکه رخاط به مامان و مامانمم با من میکنن فکر ها همسایه همه نمیدونه کس هیچ میکنم زندگی تنها اینجا اینکه با

 و سن وت تنها دختر یه واسه اونم مسئولیتِ  پر و سخت تنها زندگی که دونید می خودتون نمیاد بیرون خونه از مریض

 که نهای منظورم داره تاثیر روم چیزي نه میکنه عبور ازم چیزي نه عایقم من تارا قول به کردم عادت دیگه من. من سال

 به زیاد هن اونم پیشم میان ترانه و تارا وقتا بعضی. تنهام هم همیشه.  میترسم چیزي و روح از نه وجودم تو میره جن نه

 که دختري نییع دیگه شانس کردن زندگی تنها عواقب از اینم( نیستم خوبی دختر من میکنه فکر مامانشون اینکه خاطر

 سر دمیش کاش خواستی واسم تو رو اومد پیش چی هر که روزگار رو تو توف هِی باشه نجیب نمیشه کرد زندگی تنها

 ؟ناشکري و خوردن حسرت به میشه ختم حرفات همه آخر چرا آمیتیس؟ کردي توشروع باز نچ. نوشت سر از رو نوشت

  .)خوبه بود اضافه غلتِ جونم نفس باشه بابا اي

 اب زنا فقط و فقط کنم دفاع زنا حق از و شم وکیل خوام می وکالتم عاشق من حقوق دانشجوي سالمه 22 آمیتیسم من

. اي ادهخانو چه اونم افتادم یادخانوادم بابا گفتم يِ ه. کردن اذیتم زیاد داداشم و بابام چون شاید ندارم خوبی میونه مردا

 از که طالق هاي بچه همه برعکس و میرم پیش منطق با که من مامانم بیچاره.جداشدن بابا و مامان بود سالم 10

 زندگی بابام با که سالم 13 همون مامانم دونم می نیستم اینجوري من خونن می اون چشم از و یاد می بدشون مادرشون

... اي خونه چه اونم خدا اي(میرفت بابام خونه از داشت وقتی بود سالش 35 اینکه با براش بمیرم داشت صبر خیلی کرد

 بابام همدست اونم. بود بزرگتر من از سال 6 که داشتم داداش یه.بود شده چروکیده و پیر صورتش تمام) خونه کش شیره

  .بود

  

  .دوم فصل

 بابا به)  روشف مواد(ثاقب بود قرار که بودم تریاك کیلو نیم برابر در من شم عروس بود قرار بابام قول به که بود سالم 15

 اجمازدو سن من اما نیست مهم زیاد سن میدونستم خودم بود بزرگتر من از بیشتر شایدم سال 20 ثاقب. بده داداشم و

 چون ایدش بود باالتر خیلی پسر از دختر ارزش و نمیشد ظلم دختر به روستاها و شهر تمام برعکس ما روستاي تو نبود

 براي یارزش هیچ من ها خونه تمام عکس بر اما بود عزیز خیلی دختر خالصه.بودن معرفت بی و نااهل روستا پسراي تمام

 پور انقدر مدل واال بگذریم.میشستم خودم غیرتمم بی داداش زیر لباس حتی.  بودم نوکرشون من نداشتم بابام و داداشم

 وبخ گفتم می ثاقب از داشتم. نمیگذره خدا که دونم می اما گذشتم داداشم و بابا از من. نداره تمومی بگم چی هر که

.  خونه ونا کلفت میشدم جورایی یه کنم زندگی خودش و داشش یکی اون پیش ثاقب خونه برم و نبرم جهیزیه بود قرار

 مهریه هک بزنن بود قرار عقد روز که بود بشه داده داداشم و بابا به بود قرار که تریاك کیلو نیم اون پول اندازه هم مهریه

 ینم کرد می گریه پیشش رفتم می که وقت هر مادرم. برادرش و آقا مواجب و جیره بی کلفت میشدم شده پرداخت

 یه اونم خوب چون کنه ضمانت رو امنیتم تونه نمی پیشش برم من که کنه شکایتم اگه دونست می کنه کار چه دونست

 بیکار داداشم و بابا بود بابام ضرر به جور بد که من گرفتن اونم میداد انجام کاري بابام علیه بر اگه که بود تنها زن
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 زندگی توش بابام که اي خونه هرچند. میکردم زندگی بابام پیش من همین خاطر به کردن می اذیتمون و نمینشستن

 ممیکش رو دخترت نزنی من نام به رو خونه اگه که کرده تهدید رو مامانم بابام روز یه که بود مادرم پدري ارث میکرد

 منم مامان بود خودش عین یکی و مرد پیش سال 2 که خواهرش خونه برده روزي چند بود سالم یک که و من بعدم

 عقد راحتی این به رو من اونا تا بیکارنشستیم مامان و من بگذریم چی همه از.کنه اون نام روبه خونه و بره شد مجبور

  .کشیدیم هایی نقشه یه و کنن

 اقبث با خوام می گفتم) نقشم اجراي براي بود اومده عقدم واسه اونم که مامانم با قبلیم قرار طبق اومد عاقد که روزي

 داشت حالم اتاق وت رفتیم وقتی. بزنیم حرف اتاق تو بریم مثال که اومد گشاد و کثیف لبخند یه با اونم بزنم حرف قبلش

 خواد می دبگه دقیقه چند که بزرگم کیک یه من انگار که کرد نگام همچین خورد می هم به هیزش چشاي اون از

 عروس خوب گفت تا باشه حموم در به پشتش ثاقب که وایسادم جوري.میترسیدم هم خیلی بخوایید رو راستش. بخورتش

 یرونب اومد حموم از بودم کرده قایمش حموم تو نبودن خونه اینا بابا وقتی که مامانم میشنوم رو حرفت کن شروع خانم

 اشهب نمرده کردم دعا شد هوش بی اون و ثاقب سر تو زد سنگینه و سخت هم خیلی که حموم مسی لگن با محکم و

 بیرون مامان.ورداشتم رو کلید و کردم قفل رو در من و) داره حیاط به رو در یه اتاق( حیاط تو رفت اتاق همون از مامانم

 و گفتی چی بهش که من به فحاشی کلی با اونا داره کارتون ثابق گفتم داداشم و بابا به بیرون رفتم منم شد من منتظر

 کن فرار يدار دوست رو جونت گفتم عاقدم به.  کردم قفل درو تو رفتن که همین اتاق تو رفتن کردي پشیمونش نکنه

  ...فرار دِ و وانستاد اونم که

 در پولی یه و فروخت می محلی کلوچه مامان جا اون آخه داشت پول هم کمی و بود داده پس رو قبلیش خونه مامانم

 آشنا ان و جدید بود جدید مسیر یه تو جدیدمون زندگی و شدیم خارج زندگیمون مسیر از ما که شد اینجوري و. آورد می

  ...شم محتاد منم نکنه یا شم فروخته قراره که نمیترسم این از داشتم ترسی هر دیگه حاال

  ...نزاریا تنهام بزرگیت شکر خدایا

  

  

  سوم فصل

 صاحب با ماا کنیم اجاره ویالیی خونه یه تونستیم کرج تو. کنیم زندگی اینجا همیشه واسه که کرج اومدیم ارومیه از ما

 چپ سمت هم تا 2 خونه راست سمت اتاق تا 2 که خواب اتاق تا 4 با داشت مسجدي پذیرایی حال یه خونه بود خونه

 خونه آشپز حکم اتاقا ار یکی که بود ما واسه هم سمتراست خواب اتاق تا 2. بود حال وسط مشترك هم دستشویی بودن

 سالی 10مک کمِ که بود پهن فرشی اتاق هر تو. بودا خبر چه نکنید فکر میگم که مبله یعنی بود مبله خونه. داشت هم

 ستیمش رو چی همه من و مامان. بود هم اینا و ظرف بود قدیمی خیلی که داشت تلوزیونم گازو و یخچال بود شده استفاده

 هم سیک و بود مرده شوهرش که بود تنها پیرزن یه صاحبخونه.  بهشت بود شده جهنم از خونه دیوارا حتی ظرفا فرش از

 اجاقش ودب اي العاده فوق و خوب خیلی زن.نکنه غریبگی ما با خواستم ازش یعنی ورداشتم رو حال وسط پرده من نداشت
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 خیلی سته هم بدتر تو و من از دنیا تو.طفلی بود تر تنها مامانم و من از تنها تنهاي که گفتم نداشت هم اي بچه بود کور

  ...بدتر

 میرم مسجد حاچخانوم با من همه با حاچخانوم و مامان و من کاراي همه دیگه حاال میگذره اونجا ما موندن از سالی یک

 ندنخو تو حاچخانوم به من. ترم سنگین چادر بی میکنم توجه جلب چادر با من معتقد چون کنم سرم چادر نمیزاره اما

 ار دبع ماه یک تو آبان از من گرفت مدرسه از رو من پرونده و رفت ارومیه به سفر یه مامان.کنم می کمک خیلی قرآن

 یستن خودش و من میل باب زیاد اما کرده پیدا کار مامان.  خوندن درس به کردم شروع من کردیم فرار اینا بابا از اینکه

 علمامم از یکی خونه میرفت هم جمعه روزاي.  بود کردن پاك سبزي حال در همیشه که روزا ده می انجام کار تا چند البته

 مامان اما خوندم می درس من هم اوقات گاهی خوندیم می قرآن داشتیم که حاچخانوم و من هم شبا میکرد تمیز رو

 ريبزرگت هاي کمک حاچخانم این جز به البته فروخت می مامان واسه رو اونا هم حاچخانم پخت می رو ها شیرینی داشت

 یم من و مامان اما کنیم زندگی میگیره ماهیانه که حقوقی با و نکنه کار خواست می مامان از حتی اون کرد ما به هم

 رو فرن سه ما کفاف اون حقوق اینکه هم کرده لطف ما به کافی اندازه به اون و نیست درست کار این هم که دونستیم

 مادر مثل سال چهار این تو کردیم زندگی حاچخانوم با سال چهار ما بگم خاطراتم همه از خوام نمی این از جدا. ده نمی

 انقالب از بعد همه. مرده اونم که ندارم عمه یه اون جز به رو هیچکس من آخه بود نداشتم عموي و عمه دایی بزرگ

  .نیس ازشون وخبري شدن نیست

. نکرد فوت و شده اندازي تیر بهشون) برادرم(ایشا و بابا که فهمید تماس یه طی مامان بودیم اونجا که دومی سال

 اكپ ذهنم از هستن توش هم داداشم و بابا که گذشتم خواد می دلم من.  خیلی نه اما شدم ناراحت بخواین رو راستش

 تو استنخو و کردن انتخاب رو کج مسیر خودشون اونا. کنم فکر بهشون ازین بیشتر خوام نمی دیگه. شه نمی که شه

  ...بمیرن هم مسیر همین

 رضایت شده مغزي مرگ مامان که دکترا صحبت و آمد و رفت ماه 3 از بعد کما تو رفت کردو تصادف مامانم بعدم ماه چند

 منِ  مامان.ندیدم رو داشتن احتیاج کلیه و قلب این به که رو اونایی وقت هیچ که شه اهدا مامان هاي کلیه و قلب دادم

 اهامب جا همه بود حامیم همیشه مثل داشتم رو حاچخانوم فقط من دیگه حاال آسمونا تو کشید پر و کرد تنهاتر تنهارو

 قتیو خواست ازم و کرد من نام به رو خونش حاچخانوم.بود شده برابر دو مسئولیتش و داشت دختر یه که انگار میومد

 هرچیم نیست امن من واسه قدیمیه میگفت چون بگیرم خونه دیگه جایی و بفروشم رو خونش و نمونم اونجا کرد فوت

 حاال اما ودمب می منتظر ازینا زودتر باید و حقه مرگ میگفت نمیداد گوش نزنید حرفا ازین دارم رو شما فقط من گفتم می

 ابعذ در روحم که نکنی مختل رو زندگیت کارو من مرگ از بعد خوام می ازت و نزدیکترمه روز به روز کنم می احساس

  .میمونه

  

  چهارم فصل



 ستاره چشمک زن سرنوشت و جریان زندگی من

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۶ 

 

 چشماش ندلبخ یه با حامیم تنها اما خونه اومدم شیرینی با. دلخواهم دانشگاه تو وکالت اونم شدم قبول دانشگاه که روزي

 اما ودب سختی ضربه رفت و گذاشت تنها مامان مثل و من عمیق خواب یه بود خوابیده شوهرش عکس کنار و بود بسته

 مامان یعنی فرشته تا 2 خاطر به عمر آخر تا دلم اما پوشیدم مشکی و کردم عزاداري هفتم تا فقط خودش خواسته طبق

 یلیخ شدو خاك مامان کنار خریدم جا واسش بود گذاشته اینروزا واسه که پولی با.هست پوش سیاه و عزادار حاچخانوم و

 تو ولمپ باقی. خریدم رو نقلی آپارتمان این یعنی اینجا و فروختم رو اونجا چهلم از بعد هفته یه منم گذشت روز 40 زود

 حتی روختمف رو حاچخانوم خونه وسایل تمام بگم باید هم خونه وسایل از.  نیست خیلی البته میگیرم رو سودش و بانک

. دمخری رو ضروري وسایل. داره خواب یه خونم. بودن کهنه و بود کرده رو کارش ها اثا دیگه چون نیاوردم هم نمکدون یه

 با دنکر تعمیر دادم بالشتم و دوشک. ندارم اضافه پول و نیست ضروري چیزاي چون ندارم اینا و مبل و خواب تخت اما

  .کردم تهیه بخور درد به و شیک ولی معمولی خیلی هم خونه وسایل بقیه. خونه این تو آوردم جدید روي یه

 میگذره ماجراها ازون سال 3 دیگه حاال. خالصه و گیري فاکتور با البته بود من گذشته کل اینم... کردما فکر خیلی بازم

 آریاست اسمش سالشه1خوردنی نازو کوچولوي پسر یه پرستار هستم پرستارم خوندن درس از جدا. درسممم آخراي من

 آریا وابخ وقت که یهجوراییه وقتاش که تونم نمی دارم دانشگاه که روزایی البته پیششم سره یه شب 8 تا صبح 7 از به

 به خودش قول به کارم دنبال که فهمید و فهمید من زندگیه از وقتی ادبیاتمونه استاد که باباشم دکتره مامانش.  کوچولواِ

 نهاییت از خونه تو رو زنش هم کوچولو یه و باشم پسرش پرستار خواست ازم مهربونیم و خوبم سیرت و خوبم ذات خاطر

 هتون نمی حتی بره راه زیاد تونه نمی عنوان هیچ به و وخیمه خیلی حالش و حاملست ماهه 7 دوم بار واسه آخه. بیارم در

 زما میکرم درست کادو جعبه داشتم داد قرار جا یه با هم اون از قبل. باشه تر راحت زایمانش که کنه روي پیاده کمی

 اما. بود من کار این اول سال جز به سال سه این تو.  میدادن بهم تومن 240000 میکردم درست که تا 60 هر میخریدن

  .برسم دانشگاه کاراي و درس به میتونم کمتر کم یه ولی حقوقش هم بهتره کارم هم اینجا حاال

 میترا به وقتی بمونم پیشش بیاد دنیا به بچش جون میترا بگم بهش خواسته حاال از که خانم تا ماه 2 این گرفتم تصمیم

 ورداشتم ور شخصیم وسائل. شدم مطمئن اونجا امنیت از خودم خونه رفتم. کرد تشکر ازم و شد خوشحال خیلی گفتم جون

  .منه متریه شصت خونه به حواسش کی البته کردم قفله شش در و

 جون میترا از مراقبت یکمم و داري بچه تو اما خونست شبا خودش هرچند کرد استقبال خودش خونه تو بودنم از استاد

 و جاک من آپارتمان اما بود آپارتمانی خودم خونه مثل استاد خونه. شد خوشحال خیلی همین واسه کنم می کمک بهش

 تیلیاردر لیخی استاد شنیدم اینکه با. نبود دوبلکس من رویاهاي خونه مثل اما بود بزرگ خیلی کجا اینا استاد آپارتمان

 نمک اب خودم اتاق از چیدم رو وسائلم تمام منم دادن قرارا اختیارم در اتاق یه. نمیده نشون لینجور خونش اما داره تشریف

 کس هیچ خدا واقعا. داشتم هم خانواده یه خوب حقوق یه و کار یه از جدا من حاال. داشتم عادت اونجا به من اما بود تر

  )...آمین الهی بگو( بزرگه نعمته یه که نکنه خانواده بی و تنها رو

 و شصت امانه و امن دونم می چون نزدم سر خودم خونه به اصال میگذره خونه این تو من کار از هفته دو یعنی روز 14

 خدا یابونخ گوشه برم باید بگیري ازم همینم اگه کردما ناشکري نکنی فکر خدا وااااي( نداره اینحرفارو که جا متر پنج

  ...بابا خوب. بگو رو داستان بقیه میزنی حرف چقدر آمیتیس اِ. بیامرزه رو حاچخانوم ومادر پدر
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 تو قطف خوره نمی مامانشم شیر چون داره عادت من به فقط گفت میشه دارم دوسش خیلی کرده عادت من به خیلی آریا

 تختشه تو ههمیش جون میترا میکنه کمک بهم درسام تو هست توانش در که جایی تا خونه تو استاد. میگیره آروم من بغل

 بازي ودمخ کمک با و پارك میبرمش وقتا بعضی موچوله کوچول خیلی اینکه با. باشه استراحت حال در مجبوره بیچاره

 یم زندگیش از واسم همیشه. یاره می رو سالش سه دختر هم آقایی یه پارك برمش می که سري چند این تو. میکنه

 اون فهمیدم امروز رو چراش اما. کنارم میومد جور یه کنم فرار ازش میکردم سعی هم چی هر ؟ چرا دونم نمی اما گفت

 تو همسرش بوده ساله 1 دخترش وقتی خودش تعریفاي طبق. بیشتر آشنایی براي خواست می تلفن شماره و آدرس ازم

 هم اول روز همون و دیده رو من وقتی که کرده می بزرگ رو دخترش مادرش سال 2 این وتو. میره می تصادف یه

  .. پررو ها داره هم رویی چه خدا تورو میبینید گرفته فراش تجدید به تصمیم هستم آریا پرستار فقط فهمیده

 دلم الاص من تازه اومد بدم کنیم عروسسی دیگه ماه تا گرفته تصمیم من نظر بدون که وقاهتش از کردم جوابش من

 خودش واسه کی هر خوب اما جنسم بد نکنید فکر کنم سر داره ساله 3 دختر یه که مردي اونم بیوه مرد یه با خواد نمی

 ازون بگذریم حاال. کرد نمی قبول عنوان هیچ به بود مامانم اگه اما هیچ که بابام ندارم پدر و مادر درسته داره ومرضی حد

 سخت کنارش در.میکنم گرمش سر و کنم می بازي خونه تو آریا با و نرفتم پارك که ماه یه من و میگذره ماه یه قضیه

 به تونممی بیشتر همین واسه اینجام وقت نیمه و خونه میگردم بر که هم دیگه وقت چند.  هستم خوندنم درس مشغول

  .مونده دیگه هفته 2 حاال. بمونم اینجا میشه فارغ وقتی تا بود قرار من و آخرشه روزاي جونم میترا دیگه آخه. برسم درسام

 هکرد تجویز دکتر که بده حالش انقدر که میدونید اما مونده هفته 2 اینکه با شه بستري بیمارستان جون میترا قراره امروز

 شلوغه سرم و دارم مشغله خیلی ترم آخر هاي امتحان خاطر به هم من. باشه ویژه هاي مراقبت تحت رو آخر هفته 2 این

 هب مهد میزارم رو آریا امتحان واسه دانشگاه میرم که وقتایی دیدنیه اوضام واقعا میخونم درس هم و آریام مراقب هم و

 اه بچه از و نداره رو آریا از مراقبت قابلیت و تجربست بی خیلی) استاد آقاي خونه خدمتکار(جون عزرا اینکه خاطر

  .کنم می رسیدگی اینم به روز میکنهی دعوا رو عزیزم آریا که دیدم چشم به بارها نمیاد خوششش

 رو استاد شدن شکسته وضوح به من.گرفته مرخصی رو هفته 2 این زنش خاطر به نمیاد دانشگاه دیکه کال که استادم

 بیمارستان یسرئ بیمارستان همیشه استاد اما داره مخصوص پرستار یه که چند هر. ناراحته خیلی زنش حال خاطر به میبینم

  .باشه پیشش نفر 2 که داده رو اجازه این و استاده صمیمیه دوست

 یراست.  ببینه رو آریا اینکه خاطر به اونم بزنم سر بهش تونستم بار1 فقط اما بیمارستانه جون میترا هست هفته یه... 

  .بفهمه نتونست دکتر نیست معلوم هم بچه جنسیت

  

  .ششم فصل

 خاطر به اما شد تموم خوشی و خوبی به امتحانمم آخرین امروز. شد تموم امتحانا دیگه امتحان آخرین از اینم آخیش

 رمب خوام می چون دارن نگه بیشتر رو آریا کردم صحبت مهد با امروز بگذریم. ندارم عالی نمره یه انتظار آریا اذیتاي

 ونچ خوشحالم خیلی که من میاد دنیا به جون میترا بچه و شد تموم هم مونده باقی هفته به اون امروز آخه بیمارستان
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 مربوطه طبقه مرفت آسانسور با و بیمارستان به رسیدم.. نمیکشه عذاب جون میترا هم نمیبینم پریشون رو استاد دیگه هم

 انگار و ودب شده خیره جا یه به اما کردم صداش جلو رفتم. خوشحالیه از حتما نشسته انتظار سالن وسط چرا استاد خدا واي

 هچش این خدایا شد سرازسر چشماش از اشک و کرد نگاه من به شونش رو گذاشتم رو دستم نشده من حضور متوجه

 تا پرستاري رفتم همین واسه. نزد حرف کام تا الم زدم حرف باهاش هرچی اما صندلیا رو نشست کردم کمکش. ؟؟.پس

 پرستار که یحرف از. ناراحته این واسه استاد و بوده سالم نا بچه شاید گفتم خودم پیش. رو بچه و بپرسم رو جون میترا حال

 هآخ میشنیدم چی جون خدا واي شد می سراریر چشمام از که بود اشک شدم خارج بهت حالت از که وقتی برد ماتم زد

 امتم و ندارن تو جز رو کس هیچ اینا دونی می که تو آخه خدایا کنه بزرگ تنها رو بچه تا دو خواد می جوري چه استاد

 کار وت بوده این صالح.  چه تو به آمیتیس؟ گفتی کفر تو باز( ها؟؟؟؟ بردي رو خونه زن و مادر چرا پس مردن خانوادشون

 سلیتت بهش استاد سمت رفتم. بود اضافه غلتِ همش جون خدا باشه.. مزاحم نَفْسِ تو به لعنت اَه.) هست حکمتی یه خدا

 یمارستانب پول و شه بلند استاد شد باعث فقط نکرد کم بهتش از من زدن حرف خوب اما زدم حرف باهاش کم یه و گفتم

 ادند تحویل رو بچه. گرفت می تحویل میومد باید فردا که هم فوت برگه کنه امضا رو مربوطه جاهاي و کنه حساب رو

 میکرد اهنگ استاد رفتن به تاسف با داشت که پرستار از رو بچه من آسانسور سمت رفت و نکرد نوجهی هیچ استاد اما

 پله از دمش مجبور شد بسته آسانسور در موقع همون آسانسور داخل رفت می داشت که استاد سمت رفتم و گرفتم تحویل

 واي کردم اهنگ بود بغلم تو که نانازي کوچولوي دختر به پایین رفتم می داشتم که همینجور برسم استاد به که برم ها

 رفتم ذوقه؟ بی انقدر باباش چرا حاال. میومد اختیار بی اشکام نباشه؟ پیشش مامانش که نیست دختر این حیف من خداي

 ساك این با جور چه من آخه که دادم فحشش تا چند مشد خارج ماشینش با داشت استاد دیدم که حیاط پارکینگ سمت

 نه اما دمز حرف باهاش خیلی راه تو.شدم سوار منم واستاده استاد دیدم بیرون اومدم که بیمارستان از بیام؟ خونه تا بچه و

 دختر این به راجع دیگه یکبار اگه که گفت سر آخر فقط. داد رو من حرفاي جواب نه انداخت دخترش به نگاهی نیم یه

 نمی و نداره وجود واسش اصال چون میکشتش یا و پرورشگاه میزاره بره می رو اون) کرد اشاره بهش دست با(بزنم حرف

 دنبال رفتیم چولوکو دختر با خیابون سر رفتم میام من خون برید شا گفتم و شدم پیاده کوچولو دختر با منم. ببینتش خواد

 بخوایید رو راستش چون نمیزاشتم من اما زد می دست بهش هی و بود شده زده ذوق کلی خواهرش ازدیدن آریا. آریا

 ردمک عوض رو جاش بود خواب همش که کوچولو دختر خونه برگشتیم وقتی. داشت ترسم بود ظریف و تازه ترو بچه

 که الحا دونستم می خوابوندم رو آریا بعدم. گهوارش تو گذاشتمش بعدم دادم کنه درست خواستم عزرا از که رو شیرش

 حرف هبرس چه شدم پشیمون زندگی از که زد دادي چنان اما... اما بزنم حرف استاد آقاي با تا خوبیه فرصت خوابن ها بچه

  .کوچولو دختر به راجع زدن

  

  هفتم فصل

 تهس آالله اسمش دیگه حاال که کوچولو دختر و ماهشه پنج و سال یک آریا دیگه االن حاال میگذره روز اون از ماه سه

 نمم برگشته عادي حالت به چیز همه دیگه حاال گذشت خلوت خیلی و آرامش و سکوت در جون میترا مراسم. ماهشه سه

. واینا بضق پرداخت واسه اونم میرم وقتا بعضی. نیازه وجودم به واقعا خونه این تو آخه همینجام هنوز برنگشتم خونم دیگه
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 تر شکسته و تر پژمرده روز به روز که استاد جز به درومده جون میترا مرگ از قبل حالت به چیز همه گفتم می داشتم

 تردخ به راجع نظرش و داد استعفا دانشگاه از و نکرد تدریس استاد دیگه کرد فوت جون میترا که روز اون از. میشه

 هم شناسنامه گرفتن واسه منه انتخاب هم اسم تازه نداره توجه دخترش به اصال همونه عزیزم آالله همون یا کوچولوش

 میزنه رفح گوشش در و میکنه بغلش که میبینم اوقات گاهی داره بیشتري توجه پسرش به عکس بر.  بردمش زور به

 فوق خترد یه آالله. میگذره جونه میترا خاك سر دونم می که خونه از بیرون وقتشم بیشتر نداره کاري آالله و من با اما

 می کاش صدا بی و داره بغض فقط سوزونه می رو آدم جیگر هاش گریه کنه نمی گریه اصال بچم. بوروس دل تو و العاد

 ارسازک هم آریا هاي زبونی شیرین البته کرد رام هم رو عزرا حتی دختر این. غریبه چقدر دونه می خودشم کنم فکر ریزه

 هم اب ها کوچولو دو هر از تونه نمی آخه میمونه عزرا پیش آالله مهد میبرم رو آریا دانشگاهم که وقتایی دیگه حاال بود

 و روشف واسه بزارم رو خودم خونه و بمونم همینجا همیشه پرستار عنوان به کنم صحبت استاد با خوام می. کنه مراقبت

 باشه مپوال به حواسم جوره همه باید و تنهام دختر یه من باشه چی هر بالخره. کنم گزاري سرمایه بانک یه تو رو پولش

 زودتر درسم تا وردارم بیشتري واحداي خوام می ضمن در. خودمم خدا از بعد حامیم تنها چون باشم داشته انداز پس و

 سال 2 ونچ البته میزنم دفتر هم خودم واسه شم می دادگستري وکیل که این از جدا بگیرم که رو لیسانسم وق شه تموم

 اندفعه نه اگه یچه که باشم اینجا کنه قبول استاد اگه نیس معلوم باز حاال بزنم دفتر شریکی یکی با شاید آموزم کار اول

 کار دفتر و خونه بخوام که ندارم پول هم انقدرا چون کنم استفاده هم کارم دفتر عنوان به بتونم بعدا که خرم می رو جایی

  .باشم داشته هم از جدا

 هم گاهی زدن می زنگ اونا اوقات گاهی داشتم خبر اینا ترانه از اول ماهه دو من میگذره ماه پنج اینجا اومدم وقتی از

 شونخون زدم زنگ که امروز تا بودن نیومده کالس رفتم می کالسشونم ساعتاي بود خاموش خطاشون اون از بعد اما من

 و ترانه فتگ که دادم رو دوستامون از دیگه یکی اسم شما گفت وقتی کنه قطع رو گوشی مامانشون که کیم نگفتم اما

 یعنی دایاخ... تحصیل ادامه واسه داداششون پیش استرالیا رفتن مدارکشون گرفتن و اونور کاراشون شدن جور از بعد تارا

 تو توف اي... بودیم صمیمیی خیلی دوستاي که ما نکردن خداحافظی من از حتی اونا چرا؟؟ آخه مرده وفا گن می راست

 هب استاد همین ندیدي مگه.  نمیشناسه رو صاحابش سگ دیگه دنیا این تو میره رو خودش راه کی هر. روزگار روت

 همینقدر ردام همه. بگیره آروم بغلش تو دخترش نزاشته بار یه ماه سه این تو کنه نمی نگاشم اصال ده نمی محل دخترش

 یم مقایسه پدرت و برادرت با رو استاد داري میگی داري چی آمیتیس ي( نیست؟؟؟ یادت خودت داداش و بابا نامردن

 هک بود مشاورت جوره همه سال چند این تو که همون داد خوب حقوق یه با کار بهت که نیست همون استاد این کنی؟؟

 که حاال اما ؟ شادي خانوادش کنار میکردي شکر رو خدا تو که نیست همون. داد می گوش دل و جون با رو حرفات همه

 همی؟؟ف نمی نگاهش از زنش رفتن از امیده نا اون کن نزدیک بهش رو دخترش تو کن کمکش خوب... خوردن مشکل به

 منونم جون خدا واي تواَم بابا خوب خیلی...) شن نزدیک هم به دوتا این که ببند همت کمر نبودي ذات بد انقدر که تو

  .میشه بخور درد به و خوبه جاها بعضی باز دادي بهم که نَفْسی این از

 دلش که میدونم شمال میره روزا همین استاد کنم می شروع امروز همین از کنم نزدیک هم به رو اینا باید من خوب

 هب دست بهتره پس اونجا بره خواد می گرفته رو بله جواب و کرده خواستگاري اونجا زنش چوناز و کرده رو زنش هواي

  .واسم کمه وقت باز اما دارم وقت هفته یه من و میره دیگه هفته اینکه با. شم کار
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  .هشتم فصل

  ...زدم صدا رو عزرا پایین رفتم همین واسه. کن کمکم جونم خدا ام زده هیجان چقدر واي

  !جون عزرا! جون عزرا: من

  .ام آشپزخونه تو جان خانم جانم: عزرا

 پس کارمندم یه فقط اینجا تو مثل منم ضمن در. دارم باهات واجب کار بزار رو کارا دقیق چند. عزیزم نباشی خسته: من

 که کرد وقبول بود موافق اونم گفتم بهش نقشم از و خودم اتاق بردم رو عزرا. خوبه آمیتیس همون خانم نگو من به دیگه

  .کنه کمکم

  ...بیاد زودتر استاد کنه خدا خدایا

 آریا بعد دقیقه 5 اتاقم تو رفتم بدو بود نشسته استاد که مبلی رو گذاشتم رو ها بچه منم بود حموم تو عزرا اومد که شب

 آجی بابات پرسیدم آریا از رفته و زمین رو گذاشته رو آالله دیدم رفتم زمینه رو آالله گفت نیمه نصفه زبونش اون با اومد

 ومشمعص صورت به اگه نکرده نگاه دخترشم به حتی خدا واي. زمین بزارمش خواست من از تازه نه گفت نکرد بغل رو

 ستهد مثل دختر به اصال استاد آقاي اما کردیم زیادي کاراي بعدم روز دو تا.  میشه حل چی همه کنه نگاه بار یه فقط

  .نکرد که نکرد نگا گلش

 یه به اونجا ببره دکتر مطب تا رو ما میگم استاد به. بزنم رو آالله واکسن برم خوام می کشیدیم عزرا با اي نقشه یه امروز

 ونهخ تو ماها وجود از همیشه چون رسید فکرمون به میزارم تنهاش آالله با اونجا بعدش مطب تو میکشمش اي بهونه

 ستادا سالم گفتم که همین بهش زدم زنگ االن. باشه تنها تنهاي باید همین واسه ره نمی آالله طرف هستش مطمئن

 فامیلیش رفت یادم خوب تربیت بی مردم هستن پرو چه. کرد قطع که بعدم کردم مرگ آرزوي که زد سرم دادي چنان

 به ممیگ بهت دارم چندم بار واسه گفت داشت کردنش آروم در سعی که عصبی کاملن لحن با دیروز آخه. کنم صدا رو

 زنگ هشب. نمونده واست غرورم دیگه آمیتیس بزنم زنگ بهش دوباره باید حاال واي. کن صدا رو فامیلیم استاد نگو من

 کردم طعق چرا بگه خواست تا خونه بیایید میشه لطفا رادمان آقاي گفتم... ) رادمان آقاي بگم بهش بود یادم( گفتم زدم

 اشغال فنتل چرا گفت هم اگه برگرده تر زود و شه تر نگران بخوره اشغال بوق خونه زد زنگ اگه که گذاشتم بد هم تلفن

 خبر امفرد از که من نه پولداراست آدم واسه موبایل آخه بزنه زنگ بخواد ندارم که هم موبایل.  مونده بد حتما گم می بود

  ...دیگه خوب اما نیستا خراب اوزام اونقدرام البته ندارم

 ونهخ تو اومد رادمان بببخشید نه واي استاد اگه که بود اتاق تو آریا با عزرا نقشه طبق ام آماده که منم زدن زنگ واي

 اشک و بغض همین اما کنه نمی گریه نکردم عوض رو جاش که هم آالله بیرون برم آالله با باید االن منم. نبینتشون

 دو حالت با. ببخشید تواَم خدا کنم می استفاده ازت اینجوري دارم که ببخشید جون آالله کافیه باباش واسه سوزش جیگر

 پایین برو کجا؟ فتگ دیگه بریم گفتم انداخت آالله به نگاه نیم یه استاد جلو نشستم و بیرون رفتم پارکینگ در از نگران و
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 نمی بود یبهغر اگه یعنی گفتم بعدم شد خفه بغض از نمیبینی مگه د گفتم زاري و گریه با مشکمه دم اشکم که منم

 گفتم تنیس عزرا مگه گفت شکست رو سکوت که بود اون بعد دقیقه چند افتاد راه حرف بدون که چیزا انجور و بردیش

 اینجور گها نه دیدم میکرد دیوونم داشت که داشت بغض همینجور آالله. نفهمیدم گفت لب زیر چیز یه پارك برده رو آریا

 گفتم راچ گفت دار نگه داروخونه کنار گفتم بهش دیگه کثیف جاش باشه چی هر بسوزه پاهاش ممکنه بچم برم پیش

 کنار زارم یم همینجاتنهاشون نشه جور یا باال نیاد دکتر مطب تو ممکنه گفتم دلم تو سرم به زد نقشه یه بعدم دارم کار

 واسش یبِیب ماي داروخونه رفتم و پایین اومدم زودي میام االن گفتم و پاهاش رو گذاشتم رو بچه داشت نگه که داروخونه

 نزدیک فروشنده نخریدم هیچی آخرم کردم سرگرم الك با آرایشی لوازم قسمت تو رو سرم اینا ربع یک حدود بعدم خریدم

 و هکن می نگاه بهش و جلوش گرفته رو آالله رادمان همون یعنی استاد دیدم بیرون اومدم وقتی.  بجواِ رو خِرخِرم بود

 پنجره کنار رفتم آروم بودم امید نا هنوزم اما شدم خوشحال یکم میزنه حرف باهاش داره یعنی پس خوره می تکون لباش

 چهب این صداي بالخره کرد می گریه داشت درومد صداش ماه سه از بعد من آالله میشنیدم چی من خداي واي واستادو

 یعنی ودب صدا بی نکشه عذلب باباش اینکه خاطر به بچه این یعنی خدا واي میکرد گریه دل ته از داشت حاال شد باز

  جونم؟؟؟ خدا حکمته با کارات انقدر

 از حاکی که لبخند یه با دستم داد رو آالله کرد می گریه داشت استادم انداختم سمتش به نگاه نیم یه نشستم صدا بی

 خیلی لمد تو. بریم واکسش وایه بعد برسم آالله وضع به که خونه برگردیم اول خواستم من. مرسی گفت بود دانی قدر

 خیلی اروز این میگه و خنده می ریشم به داره سرنوشت ازینکه غافل رسوندم هم به رو دختر و پدر یه که بودم خوشحال

  ...کوتاهه

  

  .نهم فصل

 برگشته کامل) خودمون استاد همون( رادمان آقاي میگذره هفته 2 کردم نزدیک هم به رو دخترش و استاد که روز اون از

 زیاد اول روز چند. رفته ها شنبه پنج اونم بار 2 فقط هفته دو این تو بود زنش خاك سر شب و روز هر که استاد. زندگی به

 سر هونهب به عزرا شب دو یکی. کشید می خجالت شایدم یا بود غرورش خاطر به میکنم یومدفکر نمی آالله و آریا سمت

 خودش کنار و بخوابونه رو ها بچه خودش خواستم می استاد از دارم درس اینکه بهونه به منم اتاقش تو رفت می درد

  ...ها چهب سمت میاد بیشتر و شد باز روش رفته رفته و. خوشحاله پیشنهادم از چقدر که فهمیدم می نگاهش از باشن

.....  

 از کیی چون کرده قبول میل کمال با دانشگاه رئیس اینکه و سرکارش برگرده خواد می گفت و خونه اومد استاد امروز

  .کنه شروع رو کارش فردا پس از قراره و. بود دانشگاه اساتید ترین قابل و بهترین

 این به صمیمیت و صفا اما خالیه خیلی جاش خونه تو جون میترا اینکه با شده قبل مثل خونه این تو چیز همه جون خدا

 صبح و شده مهد ثابت عضو که کرد زبونی شیرین اتقدر بشم قربونش کرده پیدا دوست مهد تو حسابی آریا. گشته بر خون

 ونجاا بزارم رو بچم تونم نمی من اما میکنه قبول هم آالله مهد.  میگرده بر و میره سرویس با و اونجاست کال ظهر تا
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 ستادما که روزایی و مراقبشن و خونست هم استاد عزرا از جدا دانشگاه میرم که وقتایی همین واسه میشه ناراحت خیالم

 دیگه هک حاال چون خوشحالم این بابت و کنم صحبت خونه بابت استاد با نشده وقت هنوز. مراقبشه عزرا دانشگاست

 ره نیست خوب اصال این و کردن عادت من به خیلی هاش بچه چون بهتره خونه برگردم من خوبه هاش بچه با استاد

 که کنم تصحب استاد با خوام می فقط باشم خودم زندگی فکر به و برم ازینجا باید ولی شدم وابسته بهشون منم چند

  .بگیره دیگه پرستار یه دیگه روزاي واسه اما پیششون میام خودم ها جمعه

 قبل ثلم اینکه با کرد تدریس نحو بهترین به همیشه مثل و کالس سر برگشت رادمان یعنی ادبیاتمون استاد امروز

 نداره امیلیف که اون آخه کنه عوض رو مشکیش تا بخرو چیز یه براش باید نیوورده در رو مشکیش هنوز اما بود خوشتیپ

 سر همین واسه.کنم می رو کار این هاش بچه پرستار و شاگردش عنوان به من خوب بکنن رو کار این براش بخوان که

 هم با و ریاآ دنبال رفتم خودم امروز استثناعا بعدم. خریدم عاشقشم که هم تر شیرینی جعبه یه خریدمو آبی بلوز یه راه

  .خونه برگشتیم

 و ودمخ لباس تاق تو رفتم دارم کارش اتاقش تو نره خواستم ازش همین واسه بود رسیده هم استاد خونه رسیدم وقتی

 خاطر به مگفت بهش چینی مقدمه جورایی یه یعنی کردم صحبت کم یه استاد با اول. پایین رفتیم کردم عوض رو آریا

 به بعدم ترهبه بزنه رو ریشش نشه اذیت ها بچه صورت اینکه خاطر به و نپوشه مشکی لباش دیگه بهتري ها بچه روحیه

  .بخوره یزاچ ازین زودشه فعال بود بیدارم اگه اما بود خواب که هم آالله کردم تعارف شیرینی کوچولو آریا بعدم استاد و عزرا

 امشب که گفت و کرد تشکر ازم هاشم بچه فکر به انقدر اینکه و هستم خوبی خیلی پرستار اینکه بابت من از استاد بعدم

 فکر بیرون ریم می شام شو آماده هم تو گفت هم عزرا به کنم آماده رو ها بچه که خواست و بازي شهر میریم همگی

 ساعت هواس گفت اتاقش تو رفت بعدم و ممنونم ازش این واسه و بیاد خواست عزرا از باشم تر راحت من اینکه واسه کنم

  ...نکنیم صداش و کنه استراحت خواد می موقع اون تا و باشیم آماده 8

 گرفتم ور آالله بعدم نخوره سرما که بپوشه رو لباسش زود گفتم عزرا به دادمش بعدم شستمش.  حموم رفتم آریا با من

 عجبت اون رو بزارمش که حموم ته کردم پهن ضخیم حوله یه و دراوردم رو لباسش ببستم که و در.  کنم حموم اونم که

 فتهه یه مامان کردیم می زندگی حاچخانم خونه مامانم با که موقع اون بلدم بزرگا مامان کاراي ازین جور چه که نکنید

 نمجو مامان از رو بچه کردن حموم کنه مراقبت ازش و خونه بیاره رو کرد می کار خونش که کسی ي بچه شد مجبور اي

 یگهد بسه خوب. خونم می زیاد پرستار عنوان به اونم اینجا اومدم وقتی از هم داري بچه واسه کتاب البته گرفتم یاد

 لوشج اما رسه نمی عقلش آبتین اینکه با آوردم می در رو خودم لباساي داشتم حوله رو گذاشتم رو آالله که همینجور

 شارشف بغلم تو داشتم که همینجور بغلم گرفتم خنده می بهم داره آالله دیدم آوردم در که رو لباسام. شم نمی لخت

. سینمه الدنب کنم می بغلش وقتی که باره چندمین این دهنشه تو سینم کردم احساس کردم می راستش و چپ و میدادم

 بگیره رو سینم هک تکاپاِ در باشم داشته لباسم اگه حتی مامانشم گه انگار بغلم میاد وقت هر میکنم سیرش همیشه اینکه با

 اما خوره یم ولع با چه خدایا. سینم رو میزاره کوچیکشم دست و میزنه میک تند تند دهنش میزاره رو سینم که ام وقتی

 چه ماا بخوره میدم اجازه بار یه این نداره اشکال. خورد می شیر مامانش سینه از بار یه حداقل کاش اي ندارم شیر که من

 داره فقط هش سیر اون که نداري شیر که تو شدي زده جو تو باز آمیتیس اِ( بشه سیر وجودت از یکی که قشنگیه حس
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 گشتی یک با تازگیا ها میزنه حرفایی چه هم ما وجدان این لَ لَ اُ) میزنیا حرفایی چه ورداشتت حسینی شور...  میزنه میک

  حسینی؟؟ شور چی یعنی ؟

 تو حامله نايز مگه افتاد واسم اتفاقی نکنه خدایا میومد شیر داشت من سینه از کردم تعجب کنار گذاشتم رو آالله وقتی

. داشتمن رابطه کسی با که من ندارم پسرم دوست حتی که من سرم به خاك واي نمیشه شیردار سینشون آخر هاي ماه

 خدا ردک غلت نه واي شدم حامله میکردم بد بد فکراي ذهنم تو داشتم اونروز شاید شد حامله میشه فکرم با نکنه واي

  ...جون

 می هک فکراییه چه این اي تحصیلکرده و بگیري لیسانس فوق خواي می دیگه وقت چند مثال آمیتیس واي: وجدان

  میشه؟؟ حامله فکر با کی آخه گذروندي چیزا این به راجع واحد یه که تو کنی؟؟

 حرف ارمد ساعته دو سرم تو خاك واي. چیه قضیه ببینم دکتر میرم فردا حاال رسیدي دادم به نکنه درد دستت واي: من

 عدب ساعت دو. بیرون رفتیم و کردم حموم خودمم بهش دادمش کردم صدا رو عزرا شستم رو آالله. کرد یخ بچه میزنم

 ور خریدم واسش من که بلوزي و بود کرده حموم هم استاد بیرون بریم که شدیم ماشین سوار عزرا همراه ها بچه و من

 زیاد آریا ورانرست رفتیم بود بازي شهر تو آریا که ساعت نیم یه از بهد. میومد بهش و بود شده سرزنده خیلی بود پوشیده

  .بچم بود خسته آخه نکرد استقبال بازیا اسباب از

 به حواسم همش بخورم زیاد نتونستم مخصوص صندلی رو نزاشتم رو آالله چون البته خوردم جوجه خودم رستوران تو

 از یکمم و خورد سوپ فقط من سفرش به بود مخصوص صندلی رو آریا. کنه آبروم بی و نشه سینم نزدیک که بود این

 ماشین تو. خورد خوردم من چی هر که هم جون عزرا کنه مریضش بیرون غذاي که بودم نگران دادم بهش خودم جوجه

 آریا ردمب خودم رو آالله رسیدیم وقتی.  بود نشسته جلو هم جون عزرا برد خوابش کشید دراز هم آریا برو خوابش که آالله

 بد و نبره شونخواب دیگه و شن بیدار ترسیدم بخوابن گذاشتم کنم عوض رو لباساشون اینکه بدون باال آورد استاد که هم

  .میام کنم عوض رو لباسام گفتم بهش منم کنه صحبت هام با خواست می اتاقش تو برم خواست ازم استاد. شن خواب

  .نمیبره خوابم چرا دونم نمی بخوابم که اتاق تو اومدم استاد با زدن حرف از بعد

 گاريخواست واسه رو خونم آدرس که کرده تعقیب رو من دانشکده پسراي از یکی که گفت چینی مقدمه از بعد استاد

 از و استادم ونهخ پرستار من که میشه متوجه تحقیقات از بعد و میکنم زندگی استاد با من که میشه متوجه و باشه داشته

 از تاداس به من بعدم. بیاد خواستگاري واسه مادرش پدر با خودمم خونه که روز یه تا کنه صحبت من با خواد می استاد

 من بگیره ها چهب واسه دیگه پرستار یه که گفتم بعدم و ندارم ازدواج به تصمیم عنوان هیچ به گفتم اول.  گفتم تصمیمم

 همب نباید ها بچه که بود نظر هم من با اونم و کرد قبول هم استاد. ها بچه دیدن واسه اونم بیام ها جمعه خوام می فقط

. انیمام گه می بهت بازم میدیم تذکر هم چی هر که آریا واسه مخصوصا سخته کلی جدایی هم همینجا تا و کنن عادت

 تارپرس یه فکر به اومد که شمال از.  بزنه سر زمیناش به شمال بره خواد می چون بمونم دیگه کم یه خواست ازم اما

 تاداس مثل منم پدر کاش میکنم فکر این به دارم. خودم خونه گردم بر تونم می من بعدم. میشه اعتماد قابل و خوب

 اما. دادم نمی رد جواب دیگه کساي یا همکالسیم خاستگاري به فکر بی االن نبود پدرم خاطرات اگه شاید. بود مهربون
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 ور خاسنگارام موقش به میدم قول من نرسه قهرت خدایا اما ندارم رو موقعیتش االن من میشه پیدا هم خوب مرد خوب

 زینهه پس از گرفت که بارم کارو شه تموم درسم.  نکردم تموم درسمم هنوز من اما کنم فکر بهشون و نکنم رد الکی

  .فعال بخوابم بهتره گرفت خوابم دیگه حاال مبکنم ازدواجم اومدم بر که جهزیه

. یاد نمی یادم میکنم فکر چی هر بود غریب عجیب دونم می فقط دیدم زیاد غریب عجیب خواب شدم بیدار که صبح

 درس کمی بهتره مهد رفت سرویس با که آریام. نیست که استادم. خوابه آالله که حاال. باشه خیر که ایشااهللا بیخیال

 نشده اربید هنوز آالله دیدم خوندم درس یکم. شم التحصیل فارغ خوب نمره با باشه خوب هام نمره آخري ترم این بخونم

 بمیرم سوزم می دارم کردم احساس لپش رو گذاشتم رو لبم تا ببوسمش اومدم خوابیده معصوم چه جانم باالسرش رفتم

 داشتم. نمک تنش لباس نبود وقت( دورش پیچیدم پتو همینجور کنم کار چه دونستم نمی. کرده تبی چه معصومم طفل

. شلوارم جیب وت گذاشتم ورداشتم پول همین واسه نداشتم وقت نپوشیدم لباس افتاد یادم بزنم زنگ آژانس به که رفتم می

. خرید رفته هک بود عزرا از یادداشت یه تلفن کنار اتاق از بیرون رفتم و کردم بغل پتو با رو آالله کردم سرم مشکی چادر یه

 بوده خواب تو اینکه و ضعفش خاطر به و داشت خوردگی سرما بیمارستان بردم رو آالله. پایین رفتم و زدم زنگ آژانس به

 و گرفتم آژانس. میکرد ناله خواب تو بچم. بودم بیمارستان 4 ساعت ظهر از بعد تا بود شده بد حالش اومده فشار بهش و

 دهنش نگران کنه خدا فقط کجام صبح از ندادم خبر هیچکس به که افتاد یادم راه وسطاي بره که دادم رو خونه آدرس

  .کنه حرکت شمال سمت به خواد می که غروبم.  خونه یاد می زودتر داشت کالس یه امروز استادم چون باشن

  :گفت کرد صدا رو استاد و گرفت ازم رو آالله عزرا خونه رسدم وقتی

  دختر؟ بودي کجا تو شکر رو خدا واي... آقا اومدن آقا: عزرا

 خاطر به صبح از من خدایا. میکردم حس صورتم رو که سوزشی بعدم شنیدم رو استاد داد صداي بدم جواب اومدم تا

 آریا و عزرا صداي بعدشم رفت سیاهی چشام کردم احساس بود؟ چک این حقم االن اونوقت بودم بیمارستانا تو دخترش

 اما ساکت گفت که استاد داد صداي بعد کشتیش آقا میگفت ،عزرا.  شو بلند جونم مامان گفت می آریا که میشنیدم رو

  ...نفهمیدم هیچی دیگه

  

  دهم فصل

 مک یه بوده خبر چه اومد یادم کم کم بعدش اما کردم تعجب دستم تو سرم از بودم خودم اتاق تو اومدم هوش به وقتی

 نشسته همه پذیرایی تو اتاقم از بیرون رفتم دست به سرم و کردم سرم روسري دست یه با بعدم ریختم اشک زندگیم واسه

  .بودن

 عصبی کش رفتنتم حال از داشتی ضعف کنی استراحت باید گفت دکتر جون خانم واي گفت عزرا بیرون رتم همینکه

 کارت شینب بیا اتاق تو ري نمی که حاال گفت من به بعدم برس ارا به برو عزرا گفت استاد.  اتاقت تو برو جان خانم بوده

 یه تا من تگف که شنوم می گفتم اي طلبکارانه لحن با و رفتم غره چشم استاد به بار اولین واسه نشستم رفتم. دارم

 دیگه هک بگم برم اینکه از قبل خواستم. موندم کارم از شما خاطر به باشم اونجا صبح تا که شمال رم می دیگه ساعت
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 همتت بهم داشتن ازینکه. گذرونی خوش ري می من بچه با تو اونوقت کردم اعتماد تو به من کنم کار اینجا خوام نمی

  :زدم صدا رو عزرا و کردم کنترل رو خودم اما کردم بغض زدن می

  بیا عزرا عزرا: من

  خانم جانم:  عزرا

  .کجاست بود دستم ُمشَما یه اومدم وقتی.  خالی آمیتیس.  نیستن خانم من بار هزار:  من

  . نبود دستتون هیچی خانم نه: عزرا

 مشما استاد متس رفتم بعدم.  بینه نمی کسی که طوري کفشی جا کنار افتاد مشما دیدم سالن در دم رفتم شدم بلند: من

 دیدم شدم بیدار که صبح گفتم میز رو گذاشتم بود بیمارستان حساب صورت هم و آمپول تا چند هم و نسخه هم توش که

 اگه.کردم فراموش کلی به رو خونه با تماس که بودم نگران انقدر بمونه اونجا بود الزم که دکتر بردمش داره تب دخترتون

 عنوان به ونفکریت سطح واسه پس گذرونی خوش گید می بیمارستان ببرم رو دخترتون خونه لباس با من اینکه به شما

 کردن معج مشغول اتاق تو رفتم. کرد می نگاه کاغذارو داشت استاد دیدم اتاقم سمت رفتم که بعدم.  متاسفم استاد یه

 همتايت با اونجا تحمل آخه بفرسته و کنه جمع رو وسائلم بخوام غزرا از برم خونه از گرفتم تصمیم بعدم شدم وسائلم

 وسایلم زحمت یب. رفتم جون عزرا گفتم بلند صداي با. بیرون رفتم برداشتم رو کیفم پوشیدم رو لباسم. بود سخت استاد

 قهرو قهر و لوس انقدر کجا قدیم دختراي دخترم کجا؟ آخه جان خانم گفت عزرا.  بفرست آژانس با کن جمع واسم رو

 اشتباه ماآد همه گفت و سالن در دم اومد استاد که میکردي رفتار همینجور زدن می تهمت تو به اگه مطمئنم گفتم. بودن

 به ور ها بچه شمال برم خوام می من گفت بعدم کنید عفو رو من شما هم حاال داشتم عجوالنه قضاوت یه منم کنن می

 زدم حرفی یه ودمب عصبی من که گفت استادم... برم ازینجا حرکتتون از قبل خواستین می که شما گفتم من بسپورم؟ کی

 زراع به آالله سمت رفتم می که همینجور دراوردم رو کفشم. شنیدم رو آالله گریه صداي هم موقع همون دختر تو بیا

 استادم . خونه آشپز سمت رفت و کنم می داغ االن خانم بله گفت که داري؟ خوردن واسه چیزي گشنمه خیلی من گفتم

  .خوابوندم دوباره رو آالله و رفتم منم.اتاقش سمت رفت خنده با

 آالله تگذاش برامون که پولی سفارش از بعد.  بیرون اومد ساك یه با پوشیده لباس استاد که خوردم می رو غذام داشتم

 می نمیشد جدا باباش از میکردیم کار هر اما کنه خداحافظی باباش با که در دم اومد خودش آریام بوسیدش آوردم رو

 دیگه هک بود کرده حس بچه اون نگو... کرد می گریه باباش دنبال بود بار اولین بود جالب واسم میام باهات منم گفت

  .نمیبینه رو باباش

 ساعت 3. شد پرت حواسش اونم و زدم گول رو آریا شکالت با بعد دقیقه چند منم رفت استاد دردسر کلی از بعد خالصه

.  دمکر می مرتب رو هام وسیله داشتم بودم خابونده هارو بچه تازه منم زدن رو خونه زنگ که میگذشت استاد رفتن از

 باسل هولی هول منم. جایی بریم بپوش لباس گه می داره باهات فوري کار و آقاست وکیلِ که گفت کردو صدام عزرا

 شما گفتم دیمش که ماشین سوار بیرون رفتم باهاش دیدم رو کارتش اینکه از بعد ببینم رو کارتش خواستم اول و پوشیدم

 میکنه خورد رب رو روبه از ماشین یه با جاده وسطاي استاد متاسفانه گفت که افتاده؟؟ اتفاقی کنید می نگران رو من دارید
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 سته امکانش لحظه هر هم االن و هستش خمینی امام بیمارستان و کرج برگردوندنش فوري... سخت تصادف یه بعدم و

 با التوندنب اومدم هم االن و ها نوشته از انگشت اثر بعدم کردم ضبط رو فهمیدم حرفاش از که چیزي تنها کما تو بره که

  .داشت کاري شما

 وقتی. گفت نمی چیزي)  استاد وکیل( هم زادمهر آقاي و میکردم صدا رو خدا اراده بی میومد چشمام از که بود اشک

 قبول ارستانبیم رئیس با هماهنگی از بعد و ببینیم رو استاد باید حتما که داد توضیح زادمهر آقاي بیمارستان رسیدیم

 کردنش ملع گفتن هم دکترا حتی بود مونده زنده جوري چه نمدونم باشه استا که نمیشد باورم اتاق تو رفتم وقتی. کردن

 اومدن زا قبل رو نامش وصیت بمیره خواد می میدونست خودش انگار که هم استاد. یاد نمی در عمل زیر از و فایدست بی

 رو دستم لوج بم کرد اشاره اتاقش تو رفتم وقتی. بود کرده امضا بود زده انگشت و بود نوشته وکیلش و بود گفته من

 گفت میاد رد چاه ته از که صدایی با زور به بعدم. میگه بهت زادمهر گفت که استاد چرا گفتم ببخش و من گفت و گرفت

 چی گفتم یلوک به بیرون رفتیم وقتی بیان پرستارا تا زد وکیل که بود استراري زنگ صداي بعدم هام بچه جون تو جون

  /.متاسفم گفت که شد؟؟؟

 استر بود خوبی مرد چه. رفت هم داشت خبر زندگیم تمام از و کرد می کمک بهم شرایطی هر در که کسی رفت استادم

  .خودش پیش بره می خوبارو و میکنه گلچین خدا میگن

...  

 نماند گفته ان البته شد دفن استاد هم فرداش پس و گرفتیم تحویل بیمارستان خونه سرد از رو استاد جنازه اونروز فرداي

  .کرد کمک من به کارا همه تو بود خوبی مرد استاد وکیل که

 چون وزمر هفت این که گفت و بیاد نامه وصیت خوندن واسه که زد زنگ استاد وکیل فرداش و شد تموم هم استاد هفتم

  ...نخونده رو وصیت نخواستم من

 از امیدوارم که گفت زادمهرم آقاي. ها بچه پیش رفت آورد چی واسمون ازینکه بعد عزرا. اومد کنم فکر زدن رو زنگ

  .خوندن واسه زد رو عینکش بعدم.  متعجب نه شین ناراحت خیلی نه خونم می که چیزایی

 نهمهای از اینکه یا کنم تعجب خودم از استاد هاي خواسته از دونستم نمی بودم مونده مبهوت و مات هاش گفته از بعد

  ...دارائی و ثروت

 دلیل خوام یم همین واسه کردین تعجب ثروت ایتهمه البته و ها خواسته این از میدونم گفت سرفه تک یه با استاد وکیل

  .شنوم می بفرمائید گفتم که. بگم بهتون رو دوش هر

 ودبارر تو که اي زلزله تو اما بودن بزرگ داراي سرمایه از بزرگاشون پدر و بودن فامیل خانومشون با رادمهر آقاي: وکیل

 و میشن تا سه همین وراث وتنها و. میرن بین از و میکنن فتح عمشون جز به خانمش و رادمهر آقاي خانواده تمام میاد

 مریضی همسرشون خاله و رادمهر آقاي عمه میشه که عمشون که اونجایی از. میرسه طرفی هر از بهشون ثروت کلی
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 ونمهم واسه. همسرشون رادمهرو آقاي به میرسه وصیت طبق خانم عمه ثروت بعدم. ره می دنیا این از داشتین سختی

  .گذاشتن جا به ارث انقدر آقا

 میره یممیکن زندگی توش االن که خونه این. میشه تقسیم بچش تا دو بین مساوي طور به زمین تا 4 ثروت اون از حاال

 چیزاي سري یه و ماشین تا 2 شمال تو زمین و ویال تا چتد جاده تو باغ و ویال یه شامل که ثروتش بقیه و خیریه واسه

  .کنید قبول رو خواستشون که میشه نامتون به زمانی البته شده شما نام به حساب یه و... دیگه

  .مکن قبول که کرده خواهش ازم و کنم مراقبت ام زنده که روزي تا هاش بچه از من که اینه خواستش... خواستش حاال

 قرار اینکه رخاط به خواستگارام از یکی با من کنم کار چه من خدایا کنم فکر یکم مثال تا اتاقم تو اومدم من و رفت وکیل

 ور بچه تا دو مردي هیچ وجود بدون طور چه حاال بیوست اون گفتم و دادم رد جواب کنم بزرگ رو سالش سه بچه بود

 من یستن مهم واسم اصال و بدم خانواده تشکیل تونم نمی دیگه که ازین جدا سختیه خیلی کا این خدایا کنم بزرگ

 پس رمب خیابون سر تا تونستم فقط اما برم ازینجا زودتر چی هر گرفتم تصمیم. گنم بزرگ رو ها بچه تونم می چطور

 هک من به سپرده اونارو استاد خوب چی؟ میشه ثروت اونهمه پرورشگاه میرن ها بچه برم من اگه ؟ میشه چی وجدانم

  .دیگه حتما. کنم خرج واسشون همینا از هم باشه داده رو هاش بچه کردن بزرگ دستمزد هم باهاشون

 شکر رو خدا . امتحانمه اولین فردا گرفتم می جزوه ها بچه از یکی از دانشگاه میرفتم باید شدم آماده. خونه برگشتم دوباره

 کنم استراحت یکسالی یه میدم ترجیح اتفاقات این با اما بدم امتحان دکترا واسه فورا داشتم تصمیم شد تموم درسم دیگه

  .بدم رو تاکسی پول رفت یادم که بودم فکر تو انقدر.  بهتم تو هنوزم اما. بعد بدم سامون سرو اوضاع به و

 سینه از اللهآ دونستم می منم نمیکنه قبول رو شیر شیشه گفت می عزرا اتاقم بردم رو آالله و خونه برگشتم دانشگاه از

 از عدب و زنان دکتر رفم آخه خورم نمی قرص نانازي دختر این خاطر به که کردم می فکر بهش داشتم خوره می شیر من

 دمش مطمئن اینکه از بعد اما باالست) شیري هاي غده به مربوط هورمون( خونم پروالکتین شد مشخص آزمایش کلی

 برام که دچن هر. بخورم رو قرصام شد شیرش از گرفتن وقت آالله ازاینکه بعد خواستم دکتر از نداره مشکلی هیچ شیرم

 خدا ونهبم غذا بدون ملوسکم این کنم قبول تونم نمی اما کنه رشد سرم تو سرطانی غده که ممکنه و داره ضرر خیلی

  .کنه می کمکم خودش

....  

 هر هک دارن اصرار زادمهر آقاي اما نیست اي عجله البته.  کنم خالی رو خونه باید ماه این آخر تا فهمیدم من که اینجور

 جابه مه سختمه واقعا چون کنه صبر امتحانام آخر تا خواستم منم.بپوشونیم عمل جامه استاد هاي وصیت به تر زود چی

  . کنیم ترك وسائلش با رو خونه این قراره هرچند بخونم درس هم باشم داشته جایی

 داره تعلق من به که چیزایی امضاي واسه من که امروزم. خواد می...  و وسیله کلی گرفتم نظر در من که اي خونه واسه

 ینجوريا بخرم داشتم رو آرزوش که رویایی خونه داده بهم استاد که پولی اینهمه با خوام می. دارم تصمیمایی یه. رفتم

 من که یکارای واسه گذاشته واسم استاد که ملیونی بیست صدو. راحته خیالم خودم هم هستن رفاه در استاد هاي بچه هم
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 می دردم چه به ویال اونهمه آخه. بفروشم رو شمال ویالهاي از تا 2 شم مجبور کنم فکر.  کمِ خیلی بدم انجام خوام می

  .دارم نگه بخوام خوره

 آخه ونهخ دنبال رم می شه تموم امتحانم این امتحان رم می بعدم. مهد میبرم رو آبتین دارم.  عزرا پیش گذاشتم رو آالله

  .دارم وقت بعدیم امتحان تا هفته یه

 سال و سن این با دختر یه طور چه که کرد می نگام تعجب با رفتم می که امالکی هر دیدم خونه کلی امتحان از بعد

 از گذار و گشت کلی از بعد خالصه. تنهام هام بچه تا 2 با من فهمیدن می وقتی مخصوصا خواد می اي خونه همچین

 ومدا خوشم خیلی.  بود نوسازم نوساز. جادار و دوبلکس خواستم می که اي خونه همون اومد خوشم جهانشهر تو خونه یه

 بعد بود لیونمی سی و دویست خونه بفروشه رو ویالها زودتر تا کردم می صحبت وکیل با باید اونم که بود قیمتش فقط

 که رو چی هر دارم الزم که پولی اندزه به زودتر چی هر خواستم ازش و زادمهر آقاي دفتر رفتم گذاشتم رو بیعانه اینکه از

 عجبت کلی دادم بهش داشتم رو خریدش قصد که جدیدي خونه آدرس و برسونه فروش به نداره چندانی ارزش بینه می

 درگیري انقدر فعال اما بودم وکیل دیگه جورایی یه دیگه خودمم اینکه با کنه تحقیق بهش راجع که کرد قبول اما بود کرده

 بلد رو عدمب هفته درس اینکه خاطر به. خونه رفتیم هم با و آریا دنبال رفتم بعدم.. مونه نمی واسم اینکارا حوصله که دارم

 کردن لهمب چون کنم صحبت دیزاینر یه با باید فقط و بخرم رو خونه وسائل از کم یه تونستم می روز هفت این بودم

  .مشکله واقعا بزرگی اون به خونه

  

  یازدهم فصل

 برم. گیرم می راحت رو فوقم رو میشم قبول رو همه که دونم می. شد راحت خیالم دیگه امتحان آخرین از اینم آخی

 سائلو و خرم می براشون لباس فقط البته بدم انجام رو الزم خریداي براشون بریم عزرا با قراره که آالله و آریا دنبال

 دید تاقاروا اومد اونم و کردم انتخاب دیزاینر آلبوم از قبل از رو اتاقشون سرویس و تخت مثل وسایلی چون نیازشون مورد

 هم ویال تا 2 و زمین یه رسوندن فروش به از بعد که بگم رفت یادم راستی. آمادست سفارشاتم تمام دیگه هفته دو تا و

 واستمخ عزرا از. مونده برام خونه وسائل خرید واسه پول کلی اینکه هم بخرم رو بود اومده خوشم که رو اي خونه تونستم

 فکر کهاین و گریه کلی از بعد اونم باشه کنارم همیشه مادر یه یا دوست یه خواهر یه مثل و بیاد همراهم جدیدم خونه تو

 هشب آستاد و بوده تنها زندگیش کل و نداره رو کسی اون آخه. کرد قبول و کر تشکر کنم ردش خوام می من میکرده

 که گفت اما چرا دونم نمی خرید ازم زادمهر آقاي خود رو خریدم حاچخانوم پوالي با که هم خودم خونه. بود داده پناه

 انندگیر برم فرصت اولین در باید. فروختم هم رو استادم ماشیناي و. حسابم به گذاشتم رو پولش و داره الزمش خودش

 من اینکه و هکن می پیدا نیاز ماشین به هم عزرا چون بگیرم راننده خوام می دارم فکرایی یه اما میشه نیاز چون بگیرم یاد

  .مشکله کم یه کنم رانندگی راحت آریا و آالله وجود با تونم نمی

....  
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 همه هالبت شد تموم چیدمان و خرید هفته دو از بعد بالخره جدید خونه میریم داریم امروز ما و گذشته استاد مرگ ار ماه دو

  ...مونده ریز خورده کوچولو یه و ها دکوري و آشپزخونه وسایل هنوز شد هولی هول چیز

 جلوي.  کردم مبله قهوهاي کرم هاي مبل با رو حال که پذیرایی و حال از. آوردم خونه سر بالیی چه آخر بگم بزارید

 از سمتق یه. خریدم بود آورده دبی از که دیزاینرم از رو پارچش نازه خیلی هام پرده. گذاشتم سفید هاي راحتی تلوزیونم

 دوداح پایین میره خوره می پله در ازون که هست مخفی در یه خونه آشپز از کوچیک گاه مخفی میگم بهش که خونه

 فرششم .صورتیه یاسی هاش پرده و کردم انتخاب بنفش رو اونجا مبل. میشه باز استخر به رو پنجرش و میشه متر 50

 پیش آریا و آالله وقتا بیشتر اینکه خاطر به. منه اتاق بزرگتره خیلی اتاقا همه از که اتاق دومین باال طبقه من اتاق. بنفشه

 رم بود خودم سفارش که کوچولو طبقه 2 تخت یه اتاقم گوشه یه بتونم که ورداشتم رو اتاق بزرگترین خوابن می من

  .یهسلطنت و نفره دو تختم که باشه نفره دو تختم داشتم دوست همیشه. بود قرمز من اتاق و تخت سرویس.  بزارم

 ورتیص رنگ با هم رو آالله خواب اتاق. کردیم پرش پستد پسر وسایل و ماشین با و شد آبی جونم آریا خواب سرویس

 ود یکی خوب اما من اتاق راست و چپ سمت ها بچه اتاق. چیدم توش جور وا جور عروسکاي از پر که کردیم قشنگش

 یسشسرو عزرا اتاق. بزارم تنهاشون خواب واسه یاد نمی دلم و هستن بچه هنوز چون میشه استفادشون مورد دیگه سال

 تا دو کردم پر اونجاهارو من خوب اما نداریم رو کسی ما اینکه با هست مهمون اتاق تا 3 و. سبزِ رنگ خودش انتخاب به

 واي .سرخابی رنگ و نفره دو خواب سرویس با رو اتاق یه و. اي قهوه و نارنجی رنگ و نفره یه خواب سرویس با رو اتاق

  .زدم حرف خیلی که

 تو عزرا هب بیاد بار دو اي هفته که کنم استخدام خوام می هم رو یکی خونه واسه باغبون یه و نگهبان یه و ماشین مونده

 آقاي هک رو نگهبان. سخته واسش تنهایی و بزرگه اینجا خوب اما خواد نمی گه می عزرا اینکه با کنه کمک خونه کاراي

 می بهش 55 حدودا مهربونیه و ناز مرد خیلی کردم پیدا دوستام از یکی کمک با هم باغبون. بیاره واسم داد قول زادمهر

 حتی و گاز و برق. آب(مجهزه جوره همه که بود حیاط تو خونه از جدا متري 60 اتاق یه هستش عشقعلی اسمش. خوره

 عشقعلی از.  کنن زندگی اونجا که. کنم مبله کنم می استخدام که ي نگهبان و عشقعلی واسه رو اونجا خوام می) تلفن

 نمز می حرف جدي و تعارف بی فهمید وقتی اونم. ما پیش بیاد و نکنه درست چیزي غذایی هاي وعده اسه و خواستم

  .کرد قبول

 زادمهر آقاي اعتماد قابل چون. رسید می نظر به خوب ساله 48 حدودا مرد یه آورد رو خونه نگهبان زادمهر آقاي امروز

  .ما پیش میاد شام و ناهر واسه اونم.کنم می اعتماد بهش منم بود

 صمیمیت و فاص اما. راحتم توش.نداشته مشکلی و کردیم زندگی توش راحت خیلی ماه یک این. قشنگه خیلی جدیدم خونه

  . دونم نمی.  نیستن زنش استادو دیگه چون شاید. نداره رو قبل خونه

 از من ورمبخ استاد پوالي از بخوام هی نمیشه اینجوري چون کنم شروع رو کارم که باشم کار دفتر یه فکر به باید من

  . کنم بزرگ رو ها بچه باید زمینا و پوال اون
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 رو هدیگ تا دو و بزارم باقی خودمون مسافرت براي اونم رو ویال یه فقط دارم تصمیم مونده شمال تو دیگه ویال تا 3

 یلوک به رو را اینکا همه البته.  دم می اجاره هم رو اون خونه یه همینطور و بدم اجاره و بخرم مغازه یه کرج تو و بفروشم

 نقشه یه .سپردم کنه جور کار و بشه پارتی واسم دادگستري تو قراره و کنه می راهنماییم کارام تو دیگه حاال که استاد

 یاليو دارم تصمیم داره چالوس جاده تو باغ یه استاد. نگفتم چیزي زادمهر به هنوز و. نکردم عملیش که دارم هم دیگه

 که. سنتی نهخو سفره هم طرفش یه و کنم تفریحی مکان رو طرفش یه رو باغ بیرون و کنم تبدیل رستوران به رو باغ تو

  .بریزم ها بچه حساب به و کنم نصف هست که چی هر رو آمد در تمام خوام می

 باهاش تراح داشتم کاري وقت هر که باشه مشخص دکترشون باید کنم پیدا ها بچه براي باید هم خوب خیلی دکتر یه

  .بگیرم تماس

 رو استشر کنم باز اینجا رو مرد اینهمه پاي الکی بخوام که خطرناك میگه و نیست موافق اصال راننده بابت زادمهر آقاي

 انتخابش هم ماشین و. بگیرم یاد رانندگی سریع خیلی خودم دارم تصمیم همین واسه. میگه راست ترسیدم خودمم بخوایید

 راحت هم ها بچه باشه چی یه اینکه و کنه پیدا واسم جادار و محکم بدنه با ماشن یه خواستم وکیل عهده به گذاشتم رو

  ..باشن

 کنم حملت باید اما باالست خونم پروالکتین اینکه خاطر به همش دونم می خودم گیرم می بدي خیلی سردرداي اینروزا

 در اريک چه فهمید وقتی عزرا یاد نمی دلم اما بگیرمش شیر از تونم می و خوره می کمکی غذاي دیگه آالله که چند هر

 میکرده رفک و کرده قضاوت زیاد من به راجه دلش تو گفت کنم حاللش که گفت و کرد گریه کلی میدم انجام آالله حق

 فتمگ کردم بغلش منم سپرد من به رو هاش بچه استاد چرا که فهمه می حاال اما دارم رو استاد مال و پول تصاحب قصدم

  .نیستم ناراحت دستش از پس کردم می رو فکر این بود من اگه شاید نباشه ناراحت

 یه مثل زراع بچرخونم رو زندگی طور چه نیستم بلد که انگار میارم کم و شم می خسته وقتا بعضی شلوغه خیلی سرم

. یدهم انرژي بهم جورایی یه میده دلداریم زنه می حرف واسم تنهام کنم می واحساس میارم کم که وقتایی کنارمه مادر

 به رو خرجش خودم و اجباره جور یه گفتم بهش بنویسه اسم نهضت که خواستم ازش نداره سواد عزرا که فهمیدم تازگیا

 بدشون وضع خاطر به اما بوده آرزوش خوندن درس همیشه که گفت و شد جمع چشماش تو اشک عزرا. گیرم می عهده

 گفتم عزرا هب واینکه. برسه آرزوش این به نتونسته نبوده مشخص زندگیشون وضع و داشتن جایی جابه همیشه اینکه و

  .ریدستپ رنگ کنم می احساس و شده زیاد خیلی خوابش جدیدا چون شه مطمئن سالمتیش از و بده کامل چکاپ یه باید

 اطرخ به شمال برم ها ویال از یکی فروش براي باید گذاشتم مالقات قرار یه باهاش و گرفت تماس باهام زادمهر آقاي

 بچه فتمگ واینکه. بیاد همراهم خواستم زادمهر آقاي از منم. کرج بیاد تونه نمی قبل خریداراي مثل ویال این خریدار اینکه

 زادمهر آقاي و گفتم چالوس جاده تو باغِ بابت نقشم از راستی. شه عوض هواشون و حال که یارم می هم رو عزرا و ها

 اینکه و بشه زیادي خرج باید اولش گفت ولی. آمیزه موفقیت که بگم االن از تونم می و ایه العاده فوق نظر گفت بهم

 هم ینگپارک به اینکه و. داره درآمد خرجامون برابر چندین بعد اما. بفروشیم هم شمال زمیناي از یکی شیم مجبور شاید

 اول. دارن نیاز واینا ك پار واسه جا یه به میان خونه سفره و رستوران حاال یا تفریح واسه که هایی خانواده چون.داریم نیاز

 هفته 2 از تازه. واقعا ممنونشم کنه می کمکم خیلی گرفت عهده به زادمهر آقاي که بود نیاز چیزا اینطور و مجوز همه از
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 دفتر تو تونم می سال 2 که کارآموزیم دوره پایان تا خواسته ازم زادمهرم آقاي و شه می شروع دادگستري تو کارم دیگه

  !!!!!!گیره می اجاره ازم اما شم کار به مشغول داره اضافه اتاق یه که خودش

  

  دوازدهم فصل

 که هرانت و کرج و ارومیه جز به من بخواییید رو راستش میکنم سفر ایران شمال به که بارمه اولین شمالیم تو االن

 زا هم اونا که شن بزرگتر کم یه ها بچه نه االن اما بگردم رو ایران جاي همه دارم قصد.ندیدم رو دیگه جاي دانشگامه

 گیشونزند واسه کنم محافظت ها بچه از فقط و بمونم مجرد عمر آخر تا گرفتم تصمیم. بفهمن چیز یه گردش و تفریح

 عاشقشونم دل ته از منم میدونه مامانش رو من هم آالله که دونم می کنه می صدا مامان و من آریا زارم نمی کم هیچی

 ايج واقعا. زدم می حرف شمال به راجع داشتم بگذریم. باشم جدا ازشون تونم نمی هیچوقت که کنم می فک این به و

 مخصوصا . بودم عاشقشون همیشه من که مونه می پستاال کارت تو نقاشیه مثل هستش رویایی و رمانتیک و قشنگ

 فوق کنه انخاب رو ویال این داشت حق زادمهر آقاي واقعا داره راه دریا به اونورش از و هست ویالمون تو که باغی

  .بوده استاد پدر واسه ویال این شنیدم العادست

 آژرانس داشت اسرار زادمهر آخه دادیم جا ماشین یه تو رو خودمون زور به. آورده هم رو سالش 4 بچه و زنش زادمهر آقاي

  . دلسوز و مهربون العاده فوق خانمش... بگیرم یاد رانندگی زودنر چی هر دیگه که شد واجب بریم ماشینه یه و نگیریم

 بهش .ممنونشم منم. داد یاد بهم ها بچه نگهداري بابت چیزا خیلی. شده صمیمی آریا با و هست راحیل اسمش بچشون

 با اونم. مباشی داشته آمد و رفت هم با و بشن خانوادمون کرج برگشتیم وقتی خواستم و نداریم اي خانواده هیچ ما گفتم

 ونچ کردن ترکش خانواده همه داره آمد و رفت او با و میکنه زندگی تهران که برادرش جز به چون کرد قبول میل کمال

 درد زیاد) زادمهر همسر( سحر و من بگذریم. کرد انتخاب رو زادمهر آقاي و نکرد ازدواج خالش پسر با اونا خواسته طبق

  .میشید خسته کنم تعریف بخوام رو همش کردیم دل و

 چون مبفروشی هارو زمین همه که رسیدیم نتیجه این به محضر میریم زادمهر آقاي با داریم شدم بیدار زودتر صبح امروز

 یخوادم رو زمینا همه زمینامونه کنار خونش که آقایی. میبیننن آسیب دارن مراقبت بدون زمینا که شده متوجه زادمهر

 اینا همیمون واسم شمال تو ویال تا دو و میرسه فروش به ویال یه با زمینا همه دیگه حاال داده پیشنها هم خوبی قیمت

  ...کرد نامشون به مال اینهمه میشه و شدن بزرگ کافی اندازه به شم مطمئن که روزي اما هاش بچه واسه همه

  ...خرید بریم همگی غروب قراره راحت خیالم دیگه.  رفت فروش به ویال همراه به زمینا همه

 خصوصام بزرگن خیلی هنوز بعضیاشون البته که خریدم ها بچه واسه واجور جور محلی لباس دست چند یه من خرید تو

 لیلباسمح هم عزرا و خودم براي. نمکه با و داشتنی دوست خیلی خریدم سحر دختر واسه لباسم دست یه. آالله واسه

  ...میشه نیاز خونه تو و شمال سوغات که چیزا ازینجور و انار رب و زیتون و ماهی دیگه. خریدو
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 حسابی باید اه بچه حال این با آبتنی وایه میده جون و تابستونه هواي که هوام دریا لب بریم گرفتیم تصمیم صبح امروز

  ...آالله خصوص باشنبه پوشیده

 به. اریمد قرار باغ تو دیگه ساعت سه واسه معمار یه با زنیم می سر جاده باغ به راه تو برگردیم خواییم می امروز بالخره

 لپ دارم نیاز تاپ لب یه به البته. بگیرم کمک اینترنتم از تونم می خودم با ها طرح همه خواییم نمی دیزاینر گفتم زادمهر

  .کرده پیدا مشکل کم یه سرامیک رو افتاد آریا دست از خودم تاپ

 و کاردان به هش سپرده باید فقط میشه طرفداري پر جاي. تره دلباز و قشنگتر میکردم فکر که چه اون از ویال به رسیدیم

 شد رارق و رسیدیم نتیجه به کردن صحبت ساعت سه دو از بعد که حاال کنن اداره رو اینجا اعتمادي قابل آدماي اینکه

 رنبگی تماس من با کردن درست رو باغ قسمت تمام و شه تبدیل رستوران به قراره که ویال از اعم رو جا همه وقت هر

 یدفهم چون. داشت فروش قصد صاحبش که بود باغ کنار خاکی زمین یه ما شانس از و. وسایل و طرح انتخاب براي

  ...نداره وجود هم نگرانی و دادم پارکینگم ترتیب دیگه حاال خوب اما فروخت باال کم یه خوام می حتما رو زمین

 خواب از هآالل گریه صداي با نیست یادم راه تو از چیزي و برد خوابم زیاد خستگی از راه تو کرج سمت افتادیم راه هم بعد

 کردم کرتش ازش و گرفتم سحر از رو آالله شم می بهشتی خیابون وارد داریم و کرجیم میدون شدم متوجه که شدم بیدار

. رفتن ااون و کردیم خداحافظی زنش و زادمهر از عزرا و من نکنه خلقی بد شد بیدار یهو اگه خونه دم که کردم بیدار رو آریا

 در مد خونه سمت رفتیم کردیم وباز در کنه با رو در من کلید با خواستم عزرا از نکرد باز رو در کسی زدیم در چی هر

 درخونه از بودم گفته بهشون من اما نگهبانست کار حتما گفتم اما خون هم یکمی و روشه انگشت جاي در که شدم متوجه

 عزرا زا داخل؟ رفتن اینجا از چرا پس. برن نداشتن حق دیگه جاي آشپزخونه جز به اینکه و. کنن آمد و رفت آشپزخونه

  .داخل رفتیم و کنه تمیز رو در رو استراحت از بهد خواستم

 تا نشست نهشومی کنار چر هَپی رو رفت بیرون لباس با همونجور آریا نیستن که شدم متوجه زدم زنگ عشقعلی اتاقک به

 تو رفتم. بدم شیر آالله به تا باال رفتم کنه استراحت و بگیره دوش بره گفتم عزرا به اینکه از بعد منم بخوره تاب یکم

 شدم صبیع خیلی. روش بود رفته کفش با یکی بود روش پا جاي اینکه و ریختست بهم تختیم رو که شدم متوجه اتاقم

 ما تدس از ام بیچاره اون بزنم زنگ زادمهر به باید بود جوري یه اولم از نگهبانست کار یعنی... خورد نمی رو خونم خون

 کن اهنگ... خبره چه ببینه بیاد زادمهر تا نمیزنم دست تختی رو این با گیره می پول که اون خوب اما ها نداره آسایش

 هک زادمهر زدم زنگ و کردم عوض لباس عصبی... هست انگشتم اثر اینجوري مونده کمدا همه رو دستش جاي تروخدا

  ...میزنیم حرف بهش راجع اومدین گفتم چیه جریان نگفتم بهش اما برسونه زودتر رو خودش

 که آالله .خوابید رفت و گرفت اجازه اونم ببینه بیاد زادمهر تا کنه تمیز و در نیست الزم گفتم بهش و اومد حموم از عزرا

 یگفتم بود شجاع پسر عاشق. کنه نگاه بزارم شجاع پسر واسش خواست ازم و کرد عوض رو لباساش آریا و. بود خوابیده

  ...شجاعم پسر من
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. ستنه نگهبان و عشقعلی شدم متوجه که زدن رو زنگ دوباره اصلی ساختمون در دم رسید زادمهر وقتی بعد ساعت نیم

 رو نگهبان بازوي زیر عشقعلی که دیدیم مهر زاد و من رسیدن وقتی اصلی ساختمون بیان گفتم بهشون عصبانیت با

  ...پیچیه باند هم نگهبانم سر و میارتش داره و گرفته

  بود؟ اومده پیش چی یعنی شدم نگران و ناراحت یکم خونه آوردنش کرد کمک جلو رفت زادمهر

 تخت ور کفش با چرا و هستش خاکی و خونی در چرا خبره؟ چه بگید میشه گفتم کردم تعرف کردم درست شربت رفتم

 یه با بعد دهز دست بهشون کثیف دست با یکی معلومه کثیفه اتاقم هاي دیواري کمد تمام ضمن در رفتید؟ راه من خواب

  شده؟ چی سرتون شما...  داره هم انگشت اثر تازه گفتم پیروز نگاه

 شما از دبای من... تره ارزش با آدم یه از خونه در و تختیتون رو رسیدم می نتیجه این به داشتم کم کم عجب چه: نگهبان

 و یدد و من چرا اینکه و خونه تو اومد دزدکی فامیلتون چرا و نکردین هماهنگ ما با فامیلتون اومدن واسه چرا بپرسم

 سرم تو زد یزچ یه با ورداشتم رو گوش شد بهش پشتم که همین بزنم زنگ بهتون تا بشینه گفتم کرد معرفی رو خودش

 اما قعلیعش یا بود کثیف اون دستاي یا کثیفه شما اتاق یا خونه در که این اومدم هوش به بیمارستان تو که بعدم و

  .کردیم باز رو در شما مهمون خاطر به و داشتیم آمد و رفت خونه آشپز از ما نرفت شما اتاق تو هم عشقعلی

 تو ومدما آشپزخونه از نبود جا هیچ گشتم و حیاط همه شدم نگران نیومد دیدم وقتی من میگه راست خانم بله: عشقعلی

 جاي امیلتونف دونستم نمی اما کردم تمیز اونجارو آمبوالنس زدم زنگ اینکه از بعد منم افتاده تلفن کنار دیدم اصلی خونه

  ...کرده خرابکاري و رفته هم خونه دیگه

  کنید؟ می لطف رو آدرسش دارم شکایت فامیلتون این دست از من: نگهبان

 ماهنگه باهاتون بیاد کسی بود قرار اگه اوال. ندارم فامیلی اصال ندارم رو کس هیچ من ندادید؟ خبر پلیس به هنور: من

 وت دونم نمی واینکه بوده دزد صدم در صد که دزدا مثل نه شد می خونه وارد آدم مثل بود من آشناي اگه دوما میکردم

  میگشته؟ چی دنبال من خونه

 نگهبان گفتید؟ن چیزي چرا ؟ شده چی نپرسیدن بیمارستان تو:  پرسد نگهبان به رو بعد. میکنیم رسیدگی اونم به:زادمهر

  نکرد؟ خبر پلیس

 همون(علی دنب خبر پلیس به خواستن که همین دونستم نمی چیزي من چون نگتیم هیچی بخوایید رو راستش:  عشقعلی

 که ردک تعریف من واسه خون راه تو بعد و.  نیست پلیس به نیاز و زمین خورده گفت و اومد هوش به) میگه رو نگهبان

  . شده چی

  داشته؟ دلیلی نگفتید پلیس به چیزي شما چرا پس: من

 بوده دیوونه دشای گفتم بعدم بودیم خونه تو اون و من فقط اما سرم تو بزنه شما فامیل ندیدم من اینکه خاطر به:  نگهبان

 نمیشناسین یدمیگ شما اما.  کنم شکایت ازش برم آدرسی یه با که بیایید بودم منتظر... احتماال اینجور از و بوده اتفاقی یا

  بودن؟ شوهراتون فامیل از شاید نداري؟ فامیلی و
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 هیچ.نرفت بین از زلزله تو شوهرام فامیل گفتم لحظه اون اما نه یا نیست من مال ها بچه بگم دونستم نمی خودم: من

  فهمیدي؟ شما فمم نمی چیزي که من گفتم زادمهر به رو. مطمئنم ندارم رو کس

  ...بیاد پلیس بزنیم زنگ باید گفت. کرده باورش ساده که هم علی بوده دزد معلومه که اینجور گفت زادمهر

 حالم گفت نیدک استراحت همینجا بیایید بري باغ اونطرف تا نیس خوب حالت شما گفتم برن شدن پا نگهبان و عشقعلی

 یه گفتم شد اربید عزرا. کرد قبول اونم که بنشینید همینجا پس باشه گفتم که ندارم نیاز کنم استراحت خوام نمی خوبه

 ترسی یه. ادمد توضیح بهش چیزایی یه مفید و مختصر و نکنه ضعف نگهبانه این وقت یه که کنه درست چیزي غذایی

. کنارشون منشست بود رفته خوابش راحتی رو که هم آریا و پایین آوردمش دادم شیر آالله به باال رفتم. وجودم تو بود رفته

 شد معلوم...  و امضا و گزارش رد و کارشناس کردن خبر و جا همه دیدن از بعد. اومد هم پلیس بعد ساعت یک حدود

 دوم رضیهف همه که بوده چیزي دنبال اینکه ویا برسونه انجام به که داشته خونه تو کاري یا داشته خاصی هدف یه طرف

 خونه رزشا با وسائل از کدوم هیچ اینکه به کسی و بوده ارزش با چیزه دنبال اینکه حساب رو گذاشتن و کردن قبول رو

 اتاق نبالد که معلومه قشنگ اما شده باز درا همه البته... نکرد توجه اونجا رفته و گشته رو من اتاق فقط چرا و نشده برده

  ...خوره نمی دردمون به و بود دستکش با طرف اما درسته ها انگشت اثر واون. گشته می من

  

  سیزدهم فصل

 دارم استرس من دید بود نگران یکم چون اونم بود خودم خواهش یعنی من پیش بیاد خانواده با زادمهر آقاي قراره امشب

  .کرد قبول میترسم و

 می صبحانه داره که زادمهرم آقاي نیافتاده هم خاصی اتفاق بود مرتب و خوب چی همه شدم بیدار خواب از که صبح

 وامخ می.  مونه می من پیش هم) زادمهر زن( سحر. خون بفرسته هم دیگه نگهبان یه علی جز به قراره سرکار بره خوره

 میاد مه سحر من پیشنهاد با همین واسه خونه بزارم رو ها بچه ترسم می اما کنم نام ثبت رانندگی آموزشگاه واسه برم

 و بگیره واسمون ماشین یه خواستم نگهبان از.  من کاراي هم بدیم انجام رو مدرسش کاراي باشه باهامون عزرا هم که

 یه هموی. بودیم منتظر کالفه هم ما و ماشین ودنبال بود رفته نگهبان بود اي دقیقه چند. حیاط در دم رفتیم خودمون

 ردک پارك رویی روبه خونه در جلو اومد مونه نمی یادم و میره یادم اسمش هنوزه که هنوزم که کالس با خیلی ماشین

 اشتد رانندش اون انگارر انداخت ما به نگاه یه نبود بدك بیرون اومدن آقایی یه بعد دقیقه چند زد رو خونه زنگ بعدم

  نه؟ بودا ترسناك چقدر مرده خدا واي گفت سحر که رفتن شدن سوار بعدم میزد حرف باهاش ما به راجع

  .تننیس امان در میکنم احساس ها بچه خاطر به بیشتر نه خودم واسه میترسم خیلی من اما.  بابا بیخیال.  نه: من

  .نمیاد دیگه هم دزده فرستن می هم دیگه نگهبان یه دارن نباش نگران عزیزم نه: سحر

 چیککو وسیله کلی من خونه تو نداد اهمیت داشت توجه من اتاق به فقط دزد اقاي اون چرا اینکه به کس هیچ اما: من

  نبرد؟ اونارو چرا بود قیمت گرون و
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  .اومد تاکسی بالخره عجب چه بریم بیا. نکن مشغول رو فکرت واال دونم نمی: سحر

 اونی ستد باال تو االن باشه چی هر باش مراقب حسابی. کنه کمکت بیاد یکی قراره) نگهبان(آقا علی. عزیم باشه: من

 اومد وششخ اونه دست باال گفتم که ازینکه انگار. (کن استراحت کم یه برو بهش سپردي که رو کار باشه بهش حواست

  .چشم رو خانم چشم گفت و شد باز نیشش

....  

 اون ندهران که انگار مواظبمه چشماش با یکی میکنم احساس چرا دونم نمی خرید اال بود چیز همه به حواسم بازار کل تو

 رو رمس میزد حرف رمزي جورایی یه انگار و اشاره زبون سرو با نفر یه با که دیدم هم یکی بود اون شبیه خوشتیپ آقا

 تو ترس. مش مطمئن نتونستم شد شلوغ جلوم یهم اما مردست همون راننده کردم احساس باز که کیه ببینم برگردوندم

 گفتم رمسح به گرفتم درومد اخش که انقدر گرفتم سفت هم آریا دست گرفتم تر محکم رو آالله بود شده پر وجودم کل

 وشت عزرا که تاکسی سمت رفتیم هم با کرد بغل رو راحیل ترسید که اونم نکن ول بچسب سفت رو راحیل دست

 رو نهضت سآدر شد تموم نامم ثبت اینکه از بعد... اونجا بره گفتم دادم رو نیکو آموزشگاه آدرس نشستیم بود منتظرمون

  ...دیگه شه نام ثبت باید بود مهر اول دیگه روز چند کنیم نام ثبت هم عزرا بریم که دادم

 راننده رنگ چرا دونم نمی برسیم اصلی خیابون به تا بریم پیاده جا یه تا شدیم مجبور بره باید گفت تاکسی نام ثبت از بعد

 مرد یه کرد ترمز پامون جلو ماشین یه رسیدیم که کوچه سر. بره گفتم کردم حساب رو پولش منم بود شده گچ مثل

 کوچولوت پسر هنبین آسیب کسی خواي می اگه گفت فقط بود کتش زیر بود چاغو بود تفنگ نمیدونم بیرون اومد نقابدار

 هک همین. شکمم تو زد چاقو یه یه مرد اون اما. تر محکم رو آریا دست من اما. بکشم رو همتون مجبورم واال میاد من با

 ونچ شد قطع صداش کم کم مامانی گفت می که شنیدم رو آریا جیغ صداي برد رو آریا شکمم رو گذاشتم رو دستم

 می هک سحر جیغ صداي کم کم اما گرفت دستم از رو آالله بچم یکی دیدم زمین رو افتادم زانو با بود شده دور ماشین

  ...شد محوتر و تر محو بردن و کشتن کشتن کشتن گفت

 ممشک و ازدل داره وجودم تمام کردم می احساس شد نمی باز چشام زیاد درد از اما کنه می بغلم داره یکی کردم احساس

 چشمام زور به بردن می راه و من و بودم خوابیده صاف چیز یه رو انگار بیمارستان بودیم رسیده کنم فکر. بیرون زنه می

. کرد می گریه زار زار و هات بچه خاطر به کنن می خوبت دکترا االن کن تحمل آمیتیس میگفت سحر که گردن باز رو

 بودي جاک کرد رو اینکار کی پرسیدن ازم زدن می آمپول که همونجور بودن سرم باال دکتر تا ه که اتاق یه تو بردن و من

 بی انگار یاد نمی یادم چیزي دیگه اما دادي قول کی به گفتن دادم قول من بردن رو بچم بچم گفتم زمزمه با منم ؟

  ...شدم هوش

 میرممی دام خدایا آآآآي کنه می درد شکمم چرا خدا واي بیمارستانم چرا من یاد نمی یادم چیزي انگار اما بودم شده بیدار

 میکرد مصدا و میزد جیغ داشت گلم دسته مثل پسر بردن رو بچم که اومد یادم شدم ساکت دقیقه چند واسه یهو... درد از

 راه ونستت نمی شدم بلند زور به/ یعنی؟؟ بودم اینجاب صبح از من شب که الن خدا واي کنم کمکش نتونستم چرا من

 بعدم تگف چیزایی یه دونم نمی زد بیسیم بود در جلو مامور یه بیرون رفتم کردم باز رو در دیوار و تخت کمک به برم



 ستاره چشمک زن سرنوشت و جریان زندگی من

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٢۶ 

 

 که آمپولی جز به تختم تو برگشتم وقتی کرد صدا رو پرستاري فایدست بی دید وقتی اتاقم تو برگردم گفت و سمتم اومد

 بیدار دشنی که رو نالم صداي بود سرم باال سحر بود شب بازم اومدم هوش به برد خوابم انگار نیست یادم چیزي خوردم

 ناسمشونمیش من بودن؟ کی اونا کردن پیداش شد چی بچم برم خوام می من گفتم بهش کرد گریه پام به پا یکم و شد

  خدا تورو شو بلند بزنم حرف خوام می بیاد پلیس بگو

 فقط هوا وت رفتن شدن آب انگار اما کردن کار هر پلیسا روز سه این تو باش آروم گفت و دستش تو گرفت رو دستم سحر

 ارانگ نامردا دارن کار خودت با چون کننن می صبر تو اومدن هوش به تا امنه و امن جاش بچه گفتن زدن زنگ بار یه

  گذاشتن مامور تو واسه همین واسه دارن جاسوس هم اینجا

 پیدا کامال من ضعف توش خوب اما نبود جیغ به شباهت بی که بلند صداي با یهو روز سه کردم زمزمه خودم پیش: من

 فیلم اون یاد یرونب رفت سحر کنن؟ پیدا رو پسرم نتونستن غیرتا بی این شد چی پسرم اینجام من روز سه یعنی گفتم بود

 نه نم خدایا گفتم خودم پیش داد نجات رو بود قدیمیش عشق بچه که رو پسره اون و رفت فردین که افتادم قدیمیه

  .کن کمک خودت پس دارم فردین نه بده نجات رو بچم بیاد که هستم کسی قدیمی عشق

 فتگ سحر که ندادم جواب من. کرد سال که شنیدم رو مرد یه صداي فقظط بود سرم پتو من اما تو اومد یکی با سحر

 شد تموم رونبی رم می من هستن اسکندري جناب ایشون بگب چیزي پلیس به خواستی می اینکه مثل زارم می تنهاتون

 خودته رکا دونم می که من نامرد اي گفتم گریه و اخم با خوردم جا واستاده کی دیدم وقتی کنار زدم رو پتو تند یام می

  چرا؟ آخه کنی می ادا رو همسایگی حق زدیماینجوري بهت ضرري کردیم کار چه و با هام بچه و من آخه

  ...باشه آشنا دمز می حدس منتظرم پس میشناسید رو دزدا گفتی شما خوایید نمی کمک اینکه مثل ساکت خانم: اسکندري

 بودن ممراقب چشم تا چهار جا همه و بود و تعقیبم در دیگه مامور یه با رانندتون دیدم من آقا ندارم رو کس هیچ من گفتم

 مسئول نم بودن مراقبتون بعد به دزدي قضیه از بود مراقبتون فقط اونا خانم گفت بود رانندت و تو کار بودم مطمئن

 گمتون بازار وت مراقبتون اما داشتین نیاز مراقب به که کردیم پیدا خونتون چزي ما و بود بزرگی پرونده چون شدم پروندتون

  .کرد

 مکان نقل اشم خونه رو به رو به حتی من نگم بودم مجبو گفت نگفتین؟ و کردین پیدا من خونه تو چی شما گفتم من

  ...شد میشد نباید که چیزي باز اما کنم

 هس این تو چرا بزنن حرف باهام خوان می چرا بود؟ چی من خونه تو خوان می چی من از اونا خبره چه بگید میشه گفتم

  . دارم شک بهتون هنوزم من ؟/نشدن پیدا روز

 تو تهرف آلود زهر چاقو یه خوبه گم می اما نیست خب حالت چند هر کنم تعریف واست تا جیگربگیر به دندون گفت

  کجاست؟ شوهرت راستی گفت بعد...! داري انرژي انقد و شکمت

 دندون هب لب.  مشکوکید خودتونم شما مرده گفتن جدا گفت باال رفت ابروش یه. بفرمایی حاال آقا مجردم گفتم من

 بسیار گفت دبگی شما اول اما میکنم تعریف واستون مرده ها بچه پدر پیچیدس مسئله گفتم. دادم سوتی فهمیدم گرفتم
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 بگه کرد شروع وبعد... گرفته عهده به رو بچه تا 2 سرپرستی مجرد خانم یه طور چه بدونم که میگم زودتر پس خوب

  ...داره هم به ربطی چه بچهم دزدي با خونم دزدي

  

  چهاردهم فصل

 رفتیمگ شد دستگیر خونتون نگهبان که همونروز بیرون اومد حیاط در از که همونروز شما خونه اومد که دزدي: اسکندري

 ما و نبود صلیا آدم اون چون بیایین شکایت واسه که بدم خبر و نگرفتم تماس باهاتون چرا نگید بودیم تعقیبش در چون

 یگهد یکی نیس خبري دیدن و رسید کاریا اصل گوش به اگه که دونیم نمی چیزي که کنیم وانمود خواستیم می

 یشپ باري چند رادمهر آقاي بودن شمان پیش طور چه دونم نمی که ها بچه پدر یعنی رادمهر اقاي دنبال اونا.بفرستن

 اما هست من آمد و رفت به حواسش کسی و داره مراقب خونه انگار که بودن کرده شکایت همکارا پیش اما نه من

 و کردن فتح هست ماهی 6 یا 5 اینکه مثل وکیلتئن هاي گفته طبق اینکه تا نشد دستگیرشون چیزي من همکاراي

 از بعد گفتم می داشتم. ندونه چیزي کسی خواستید شما چون بزنیم حرف خودتون با گفتن نگفتن شما از چیزي ایشون

 بهش ودب اومده شما خونه که اونی درارن چنگتون از میگیرن تصمیم شما دست افتاده رادمهر بیا و برو دیدن رادمهر مرگ

 اتونواین کسی اثاث و ولخرجیا از اینکه یکی نفهمیدیم و همینار ازش نداره حرف دوییدنش آخه پا سه حسن میگن

 پیدا که نمیگشت دنبالش شما اتاق تو اونروزم. هستن جاده تو باغ سند دنبال و مونده واستون میراث و ارث چقدز فهمیدن

 کشی خود یغت با بیمارستان همون تو بیمارستان بردیمش شد بد حالش گفت رو کلم چند این تا خورد کتک انقدر نشده

 از عدب و بود منگ خیلی بود در جلوي که نگهبانی چون مشکوك جورایی یه داده تیغ بهش کی نی معلوم حاال کرد

 که اینجور. نیست یادش مامورمون دونه می خدا داده کی حاال دادن خوردش به دارو جور یه شده داده نشون آزمایش

 چیز نهممک وسط اومده پلیس پاي چون اما برن پیش صدا سرو بی خوستن می دزدامون باند همون یا آقایون این معلومه

 بچه پسر هی که دونی می نکنه عصبیشون منطقی و احتیاط با خیلی اما بزنی حف باهاشون باید حاال.  بخوان ازت دیگه

  .دستشونه

// س؟نی تشنش االن یعنی خواد می آب میشه بیدار خواب از موقع این روز هر اون خورده؟ چیزي یعنی گلم پسر آره: من

  .امنتره بگیرم راننده گفتم چقدر. کن کمکم باش کنارش خدایا

 هستن کوچولو پسر مراقب خودشون اون نباشید نگران واینکه. مشکوك خانم بدهکارید من به توضیح یه شما:  اسکندربی

  .برسن پولشون به خوان می اون وجود با چون

  . میگم واستون بعد.  نخورده شیر هست روزي چند اینکه مثل بدم شیر بهش بیارید رو دخترم اول باشه گفتم

  .میرسه بهشون ایشون و هستن زادمهر آقاي همسر پیش: اسکندري

  میشه؟ یکی خشک شیر با مادر شیر تحصیلکرده آدم آخه گفتم داد با: من
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 زن هی طور چه نبرده؟ سوهرتون از اسمس شناسنامتون چرا پس مادر؟ شیر: گفت و باال دا رو غابروش تا یه: اسکندري

 ضمن در .کالهبردارین پا یه خودتون شما گیره؟ می شناسنامه دیگه کساي اسم به بچش واسه میشه؟ حامله شوهر بی

. ینبود بیهوش روز چند و شدین عمل همین واسه بوده آلود زهر خوردین که چاقویی چون باشه سمس مکنه شما شیر

  .بدهکارید وکیلتون به رو بیمارستان خرج و. میکنن سازي پاك رو بدنتون دارن دارو با االنم

 توضیح لقاب همش گفتم کردم غلبه خجالتم به اما کشیدم خجالت بخوره من شیر از باید بودم گفته راحت ازینکه: من

  .خواد می حوصله وقت فقط

  بفرمایید. حققت و اعتراف واسه میرم می من: اسکندري

 مطلعتون دنداری خبر که چیزایی از فقط که نیستم مجرم. کنم نمی اعتراف من. میکنم حساب ایشون با حتما رو پول: من

  .کنم می

  .میدم گوش بفرمایید بله: اسکندري

 در و استاد وصیت بعدم و جون میترا مرگ و بچه از پرستاري و استاد با دالم و درد زمان از کردم شروع من بعد: من

 اونم. رفتمگ فاکتور رو ارومیه از فرارم قضیه و خصوصیم زندگی از البته. گفتم رسید بهم که ثروتی و مال و خواستش

  .کردن فوت یکم درجه خانواده همه گفتم پرسید وقتی

 نویسیان رو من اسم فقط دراري ازش رمانم یه تونی می شده پلیسی پرونده اینکه از جدا باحالی داستان چه: اسکندري

  .میدم بهت مستعار اسم

 می وخیش دارین بیخیال شما کجاس نی ملوم من بچه بارتونه؟ خیلی شما گفته کی نیست شوخی وقت االن آقا: من

  ...که واقعا کنید

 نخندیم اگه. حرفاست این از تر شلوغ سرم وگرنه اینجا اومدم که داشتم نیاز شما توضیحات همه به من خانم: اسکندري

 رسمب کارا به برم من فعال... و خوره نمی درد به کارش گن می بخندیم اگه دادست قورت عصا و عبوس و خشک گن می

  .بخونم هم رو فکرتون با استاد این وصیت حرفاتون اثبات واسه و

 اتماد یکس حرف به که آدمایی گفتم منم. گفتم دروغ انگار.  گرفت حرصم شه مطمئن حرفام از خواست می ازینکه: من

  ... عالمن خطاي هفت اون از خودشون نکنن

 تا زنن می زنگ شب 9 ساعت فردا گفتن دزد آقایون راستی. خداحافظ ماست باش حق کامال راژانی خانم بله: اسکندري

  ...خداحافظ. کنید استراحت و باشید خودتون مراقب باید خونه تو اما میشین مرخص که گفتن هم موقع اون

 رو چمب کنه دشمنی نکنه اون اما جاشون سر بشونم رو عنق پلیساس این خواد می دلم همیشه شد خنک دلم یکم: من

  .فهمیده فامیلمم بیاره در رو الکیم شوهر آمار رفته حتما آها میدونست کجا از رو فامیلیم راستی نده؟؟ بهم
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  پانزدهم فصل

 ات هنوز خوب اما میگشت سینم دنبال بغلم اومد تا آالله.  مرتبه جون سحر و عزرا لطف به چی همه خونه اومدم امروز

. میکنیم قبرص دیگه هفته تا همین واسه شیم وطمئن بدنم از زهر خروج از باید گفته دکتر چون کنم صبر باید دیگه هفته

 از یدهد میکرد نگاه داشت ندار هیچی حیاي بی پلیس این آخه کشیدم خجالت سینم سمت رفت دهنش آالله وقتی

 رفت یادم آها. دبو پایین سرشون همیشه قدیم پلیساي پلیسم... نیس بدبختی. میده ادامه کارش به اما شدم قرمز خجالت

 با هستن دیگه نفر چند با اون بود اسکندري فامیلش نمیدونم آها بود چی اسمش پلیسه این. که زارن نمی حواس بگم

 آلمان از اون رو دستگاه. میگن چی فهمم نمی میزنن حرف آلمانی اومد آلمان از خارجیه هم یکی. دستگاه و دم ري یه

 خواست در لمانآ از هستن گیر گروگان باند این دنبال وقته خیلی چون که گفت پرسیدم پلیس از وقتی رو اینا بود آورده

  ...تره پیشرفته خودمون دستگاه از که کردن چی چی دونم نمی دستگاه

 یدادمم جواب باید من اما بود دیگه ساعت یه قرار چون باشن دزدا اون داشتم شک زد زنگ تلفن که بود 8 ساعت خالصه

 صدات از وقت یه نزنی حرف بچم جلو گفتم بهش موقع همون بود سفت و خشن صداش که بود مرد یه دادم جواب

 فتگ شد عصبی اون. نکنه احساس رو کمبودم و بگذره خوش بهش باید بدم بهت خواي می چی هر قراره اگه میترسه

 شم تناراح وقت یه اگه چون گیرم می نشنیده هم رو یکی این شنوي می تو میزنم حرف من بزنی حرف تو نزدم زنگ

 اینا و زدم افهاض حرف خدا ترو نه گفتم افتادم گریه به من که فرستادم می واست رو انگشتش یه کم کمِ بگیرم دل به یا

 فتمگ بهش میداد تکون رو سرش و بود عصبی زدنم حرف طرز از پلیس اینورم از هستی جیغویی جیغ عجب گفت که

 داشتم. استاد معشوقه گیري خودتم کنی نمی خبر پلیس میدونم. قالبی مامان گفت خندید.  میاري رو بچم کی حاال

  .کرد قطع. خداحافظ دیگه ساعت یه تا گفت دزده بعد نده توضیح گفت باعالمت پلیس که میدادم توضیح

 آب عزرا رفتگ رو آالله سحر کردم گریه یکم. نکردیم پیداش گفت ما به رو بعد پرسید چی یه آلمانیه از پلیسا از یکی

 نمی زنگ اشهب ها بچه واسه مشکلت اگه تو میکنن فکر اونا نیست گرفتن آبغوره وقت االن گفت پلیس بعد. آورد قند

 بلیس از و زدین گول رو استاد و گرفتین رو و ها بچه نقشه با شما میکنن فکر اما ببخشیدا میکنن فکر و پلیس به زنی

  .میترسین

  .واال خوبه دیدن مدرك شما خوبه حاال گفتم شدم عصبی من: من

  .تیهس ها بچه قیّم و بود پرستارش که دونن نمی ائنا خبره چه میدونم من ببخشید گفتم که من بله: اسکندري

 پول ملیون 500 خواستش که گفت و زد زنگ که بود دقیق 9:10 بزنه زنگ شدیم منظز همه و نگفتم چیزي دیگه منم

 واسه و برم کجا میگه میزنه زنگ شنبه5.  شنبه 5 روز تا یعنی داد وقت بهم روز 5 کرد لطف زیادیه پول دونه می چون

  .کرد قطع باشه جواب منتظر اینکه بدون و میزاریم قرار جمعه

 نشد گرفتن رو دستامک همه سمتم میاد آمپو با داره اسکندري دیدم تا کردم بیداد و داد کلی. بزنن رو ردش نتونستن بازم

  .برد خوابم بعد کمتر شایدم یا دقیقه 8 کنم فکر زد که رو آمپول کنم تالش
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 باز رو چشام تعجب با صبح 8 گفت چنده ساعت گفتم داد بهم قرص تا چند. شدم بیدار خانم گفت می که عزرا صداي با

  .کنم فکر بود گاوي آمپول بود زده بهم چه قالبی پلیس اون نی معلوم میگفت راست کردم

  ؟ رفت پیسه گفتم

 همینطور و کنن منترل رو خط خونه خود از خواستن می. موندن خارجکیه اون با مامور تا 2 اما رفت اصیه اون: عزرا

  .باشن ما مواظب

  .بردن نمی رو چم که بودن بلد رو کارشون اگه اونا: من

 کردین مگ رو مامورا بازار تو شمابود تقصیر. میگشن دارن زحمت ها بیچاره میگن چیزایی چه دونید نمی خانم نگید: عزرا

.  

 شلوغ هوی بود خودشون تقصیر کنن گمم که نکردم تالشی هیچ من بعدم. هستن ما مواظب اون که دونستم نمی من: من

  .کردن گمم شد

 فکر مه اونا و خریدم داشتم رویا تو چی هر کردم پروازي بلند انقدر بود خودم تقصیر: گفتم و شدم ساکت کم یه: من

 کنم جمع دارم حسابم و شمال تو چی هر جاده باغ و انجا جز ه نداره اشکال. کنن اخاذي تونن می راحت خبره چه کردن

 جز من.  نک کمکم خدایا. میره بین از ها بچه سرمایه بیشتر چون کنم کار باید خیلی بعد به ازین اما. میشه ملیون 500

  .خوام می تو از رو بچم. ندارم رو کسی تو

 ارهند ارزش دنیا مال.  داري که پول نباش نگران پیشت یاد می سال و سهی بچه خانم گفت می و داد می عزرداداریم

  .شد ساکت دیگه بعد و زد حرف باهام یکم. شد چی شدیم بزرگ پول بی ما مگه

 استاد پدر ایهو که ویالیی خواد نمی دلم اصال میکردم فکر داشتم. بزنه زنگ که رفت عزرا. بیاد بزن زنگ زادمهر به گفتم

  .بفروشم رو هست

 که اي خونه و جاده زمین جز به اما بفروشیم رو اون نیست نیاز و میشه جور پول هم اون بدون گفت اومد که زادمهر

 رو جاده باغ کار مجبورم کنم فکر و رفت همه منم پوالي حتی مون می برامون چیزي شمال ویالي و هستیم االن

 دنبال ترف دادم بهش که وکالتی با و کنه می کمک بهم داشتم خرجی اگه کارم بی که مدتی گفت زادمهر کنم متوقف

  .کارا

 من ذرهبگ دادگستري تو کارم از ماه یه تا یعنی میخریدم زیاد خونه واسه اي وسیله هر از من خوب اما بود نگران خیلی

 راهنمایی پول دادم سال یه واسه رو آریا مهد پول شکر رو خدا. مونه می هم باقی تازه دارم خونه واسه بار خوارو و وسیله

 دارهن اشکال اما آره واي... بخري ماشین تونی نمی دیگه تو دختر باطل خیال زِهی هِ همینطور هم عزرا مدرسه و رانندگی

  ...دیگه روزاست همین واسه تاکسی. داشتم ماشین امروز تا مگه
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  شانزدهم فصل

 رو تنم ینپا عزرا کمک با همین واسه حموم برم بخیه خاطرب به تونم نمی بهتره حام خیلی منم هستش شنبه پنچ امروز

 مامان مگفت. مون می مادرم مثل بیامرزه رو مادرش پدر خدا خوبه خیلی همینم کشید خالی لیف با رو باالتنم و شستم

 حتما شد دمساع حالم یکم تنگشه دلم چقدر خاکش سر نرفتم سر یه دارم مشکل و درگیرم انقدر شد جمع چشام تو اشک

  ...رم می

 کم ملیونی 50 اما تکمیل پول. بببرن پیش کاري نتونستن باهوش خیلی مامورین بازم زد زنگ دزد محترم خیلی آقاي

 کمتر زادمهر پیشنهاد با دسته هر تو منم بشمارن پول ملیون 500 اونجا نمیشینن که اونا کنم جور نشد کنم کار چه داره

 هک مراقبمه مامور کلی که رحته خیالم و خونه اومدم من کمه پول و خبره چه بفهمن اونا تا نشه مشخص که گذاشتم

 چکار ور باباشون پول نگن شدن بزرگ ها بچه این کن کمکم خدایا اینور بیان و بدن تله به دم دزدا اون دوباره شاید

 اینکه از بعد منم کنن دستگیر اونا که میان دنبالم اینام فردا بود اینجا عنقه پلیس االن بگذریم. کنن باور رو حرفم و کردم

 داره همیدمف نمیاییم باشه گفت اونم کنن کاري خواد نمی بعدم به اي از و نکردن کاري حاال تا که کرم بیداد و داد کلی

 نمی بودنشون پلیس از جسوري خیلی گفت زادمهر که کردم خونهبیرون از رو همکاراش و خودش از میکنه مصخره

 نداره حق اون خوب یول ببخشیدا البته بکنن تونن نمی غلتی هیچ گفتم میکننا درست پاپوش واست ندارن دل اینا ترسی

  ...بندازه خطر به رو بچم جون

  .بگیرن پس واست پوالرو هم بچه هم ممکنه باشن اونا اگه کن فکر این به اما آره: زادمهر

 بچه یک باشم من نفر یه اون اگه ؟ چی بیفته گیر یکی وسط این احیانا اگه هست احتمالش درصد 50 اما شاید آره: من

 نه هِ ه؟میش شناخته مقصر پلیس اونوقت چی؟ بچم به بخوره شانسم از کنن ول تیر یه اگه ؟ ها کنه می بزرگ رو هام

 که وزامر همین کنم نمی ریسک اصال من زادمهر آقاي میدونید بهتر رو چیزا این که شما بود وظیفه انجام هین در چون

  .میکنه کنترل رو مکالممون پلیس که میفهمونم بهش جور یه زد زنگ

 رو آریا رتردی کنی اینکارارو چی هر. بگی اونا به چیزي خواد نمی. کردي بیرونشون یعنی رفت دیگه که پلیس: زادمهر

  .میبینی

 تر یرد رو آریا بعدم. جمع خیالتون کنترلشونه در من خط هم االن اونا باش مطمئن حرفایی اون از تر زرنگ که شما: من

  .بشه چیش یه بچم وقت یه اینکه یا آریا یا نرسم خونه این به من یه که اینه از بهتر ببینم

 می هتب که همونجور میشه تموم ضررت به بدجور روز یه دي نمی گوش کسی حرف به اینکه و شقیت کله ابن: زادمهر

 پشیمونت مه کردنت ریسک این و شقیات کله پشیمونی حاال و ندادي گوش شه می تموم دردسرت به خونه اینجور گفتن

  .بیرون رفت پاشد و ببین حاال کنه می

 بی سايپلی این که هست این از بهتر اما میگه راستم خوب اما. چه تو به بگو آخه بود شده متشنج اعصابم حسابی: من

  .میشم کار به دست خودم بندازن دردسر تو رو من عرضه
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 چی فهمیدي تمگف بعد کنم تموم رو حرفم باید بشه دقیق سه اینکه قبل ببین گفتم واضح کامال بهش زد زنگ دزد شب

  شد؟

  .تو نه میزنم حرف من: دزد محترم جناب

  فهمیدي؟ چی حاال دقیه سه میگم. دِ نشد دِ: من

  طوري؟ چه واقعا. چیزایی یه گقت من من از بعد: دزد

 گون. میزدیم حرف رمزي داشتیم سرمون خیر مثال( هست؟ اي دیگه ارتباطیه پل. دونم نمی. شد ثانیه 42 گفتم: من

  !!!)خندیدن می گفتنم ارتباطی پل و بودنم وکیل من ریش به دارن پلیس آقایون

  هست؟ میشت پیش کالسا با اون از تیلیف: دزد

  چی؟ چی من؟

  پیشم؟ میاي که فردا داري همراه. دیگه تیلیف:  دزد

  ... خطش خصوص به میاد گیر سخت دنبالش رفتم نه. میگفت چی فهمیدم تازه اآه: من

  کاهدون به زدم پس: دزد

  .شد ثانیه 7 و دقیقه 1: من

  .دستت گرفتی شمار ثانیه: دزد

  .سواد بی اي: من

  .مزنم زنگ بهت خونه از دیگه ساعت نیم باش زنگم منتظر میدم خبر بهت:  دزد

  بزنم؟ حرف هم آریا با میشه گفتم: من

  )بود کرده قطع( بوق بوق بوق بعدم. بزنی حرف میشه ثانیه 10 کردي همکاري چون: دزد

 ارستانبیم که روزي چند با بود عروسی دلم در هم قسمتی تا کمی هیچ گنجیدم نمی پوستم در شدم خوشحال خیلی

  .ندیدم رو زبونم شیرین پسر میشد روزي 9 بودم

....  

 قولی دب دزد چه بود دوخته چشم سقف به و بودم کشیده دراز تختم بودرو نبرده خوابم استرس از هنوز بود شب 2 ساعت

 فشار ممشک زیر به چون شدم خیز نیم میشد باز داشت کم کم اتاقم در یهویی. ها میزنه زنگ بهم خونه میره االن گفت
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 میکرم سکته تمداش باشم ساکت یعنی که بینیش رو گذاشت دست بست درو. ت مد.ا تند یکی کشیدم دراز ناله یه با اومد

  .کردم نمی درك شک علت به بود چی هر بود دزد بود جن بود آدم نی معلوم

  .م ومدا پیششه پسرت که اونی طرف از گفت میزد حرف نفساش با داشت یعنی نبود صدا که صدایی با: غریبه مرد

  .منتظرم کی از من نززدي زنگ چرا پس گفتم نگیرم درد دل دیگه که شد پا آروم آروم بیرون اومدم شک از یهو: من

 خونه زیاد و نکن پیدا رو خونش آدرس باشن تکاپو در پلیسا اینکه واسه گفت.  اونم طرف از که نیستم مناون: غریبه مرد

 اون هک بود تلفن یه.  نمیشد اي دیگه طور آخه بیام تر راحت بتونم من که زد رو حرفا اون نباشه توجه معرض در من

 حتی یبینیم بد باشه سرت تو اي نقشه اگه که دونی می گفت و انداخت من به مشکوك نگاه یه بعد. بود کنترل تحت

  .شه منقرض نسلتون که داریم آدم انقدر یا میره می یکیتون موقع همون یه بگیرن هم رو ما اگه

 بود شمکف به ریگی اگه گفتم و دادم قورت رو دهانم آب میدیدم خودم در کمتر که ترسی با بود ترسناك قیافش: من

  .نیست خوب اوضاع فهموندم نمی بهش رمزي

 پول االح. یشه تموم خودت ضرر به دروغ اما دروغ شایدم بگی راست شاید. نکن توجیح توضیح با رو کارت: غریبه مرد

  . نیست امن جام بمونم اینجا زیاد بدو... برم بیار رو

 پول اینکه اب خواي می پولم اومدي پسرم بدون زرنگیا: گفتم. شدم پشیمون تخدیدا با بکنم کاریم خواستم می اگه: من

 بزار قرار جا یه 12 ساعت واسه.  بگیرم بانک از میرم صبح نیست اینجا گفتپول اما بودیم کده قایم عزرا تخت زیر رو

  .میارم هم عزرا خدمتکارم برم راه کسی کمک بدون تنها تونم نمی من راستی

 اما. باش پارك ته رودخونه پیش چمران پارك 12 ساعت فردا باشه نیست اي چاره اما... شد بدتر که اوضاع: غریبه مرد

  .نیار کار خدمت تنها

 پول ساك یه با برسه چه میبرم زور به رو خودم من. ها کرده ناکارم زده شما احمقاي از یکی رفته یادت اینکه مثل: من

 و کنم ي حرکت شما طرف به من من سمت گرده برمی داره. گرفت شما از رو بچه جلو اومد وقتی میاد اونم ضمن در

 نمی ااونج از کسی هیچ و داره تند شیب که ك پار ورودیه اون از پارك سر یاو نمی خونه رود پیش اینکه. میدم رو پول

  )آب تو بندازن رو من وقت یه که تسیدم آخه.(ناشناختس و ره

  .رفت و نقشه بی ضمن در خداحافظ. خورد سگ باشه دي می دستور تو دزدیم ما: غریبه مرد

 نهست خونه بیرون صد در صد که مامورایی و عشقعلی و نگهبان تا 2 وجود با که باشه اي حرفه باید گفتم رفت وقتی: من

 بعد ودب ممکن چون میدادم یاد چیزایی یه هم عزرا به باید خوب اما. بدم انجام کار ونقشه نقص بی بهتره پس تو اومده

  ...برد خوابم درهم افکار با بعد و. بگیرن گروگان رو یکی دوباره پول گرفتن از

  

  هفدهم فصل
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 خونه وت بیان خواستم ازشون عشقعلی و نگهبانه دست میسپارم هم آالله قرار سر ریم می عزرا با داریم 11 ساعت االن

 خانم میگه. میاد که داده رضایت االن رم می راه عزرا مخ رو دارم 8 ساعت از. بیام تا باشه حواسشون هم حسابی و خودم

 چقدر که معلومه پریدش روي و رنگ از. باشه مراقبمون که بگو هم پلیس به میشه اگه فقط میکنم کار هر شما واسه من

 امیدوارم. کمه ملیون 51 دیگه حاال. نداریم ماشینم کرایه حتی چون وردارم پول از دیگه ملیون یه شدم مجبور. ترسیده

  .نفهمن اونجاییم ما تا

 کرد نمی ولقب برد می بو قضیه از کنی قایم رو خودت باید گفتم می و میشنید رو حرفام تا گرفتم می که تاکسی هر

 نیومده کسی اما بود 12 ساعت رسیدیم وقتی بودم داده آدرس دزدا به که جایی همون سمت رفتیم و شدیم خسته بالخره

 شدیدیم تا بود بغلشون عزیزمم آریا شدن پاده بودن گنده خیلی که نفر 2 اومد ماشین یه یهو که واستادیم همونجا بود

  .مامانی مامانی میگفت و بیرون بیاد دستش از میکرد تال آریا.  خدا بودم دلتنگش چقدر شد سرازیر اشکام

  :گفت یکیشون

  . نیست خوب اوضاع باش زود بگی رو بچه بیاد کن رد رو پول. نیست گرفتن آبغوره وقت: دزد

  .میدم بهتون رو پول من رفت بچم با کردم اشاره عزرا به خانم این وقت هر: من

  مونید نمی زنده کدومتون هیچ میدونی که کش نقشه گفت که

 می يسرازیر همین از رو ساك اال و بدین گوش حرفم به. کنم توجیح نباید دوستتون قول به ندارم اي نقشه من: من

  .نکنید سخت رو کارتون. پایین ندازم

  بیاد بگو زنه به خوب خیلی: دزد

  .نده خرج به تاملی هیچ.  خونه بره بگیره تاکسی سریع خیابون سمت بره بعدشم بره گفتم عزرا به: من

 ترف لرزون هایی قدم با و باشد مواظب جان خانم چشم گفت لرزید می م بود شده گچ مثل رنگش که حالی در: عزرا

 حکمم رو نفسم زدم لبخند یه شد محو دید از دیدم که جایی تا رفت دو حالت با تند تند گرفت رو آریا. دزدا اون سمت

 خوشم فتگ برم که برگشتم دادم رو ساك سمتشون رفتم اومد خودم به دیگه یاال میگفت که دزد صداي با. بیرون دادم

 نیکهز اي گفت که شنیدم رو همون صداي که گرفت رو دورمون پلیس ماشین کلی که میشد سوار داشت و آدمی اومد

 رو تگذاش رو داشت باریکم سر یه که اسلحش و گرفت رو بازوم انداخت دست بعد.  رومیکشتم بچت بود حقت احمق

 گفتبهترهخودت و تورداش جلو به قدم یه که توجه بی پلسا از یکی ندارم شوخی که میدونید نیاییید جلو بهتره گفت و شقیم

  .بیا ما با و کن ولش پس افتادن گیر کارتونم آخر نکنی اذیت رو

 وارس خورات الش و خودت پس ندارم شوخی که دونی می. پلیسه آق نیس من کار تو آفتادن گیر و شدن تسلیم: دزد

  . برید بکشید رو راتون شین ماشین

  .کرد جا جابه دستش تو رو تفنگش اینکه و. کن ولش پس نیستی اینکاره که دونم می. رذل اي: پلیس
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  ؟.کنم ثابت خواي می: دزذ

  .داره ترسم من جاي بزارید رو خودتون خوب. لرزیدم می بید مثل داشتم من: من

  .نکن احمقانه کار:  پلیس

 با شد دهپیا. بود پلیسه همون واسه بود خونمون در جلو که مشکیه ماشن همون اومد هم مشکی ماشین یه که بود اینجا

  :گفت ما به رو بعد زد حف بود ما سمت تفنگاشون و نگاشون که همونجور پلیسه با اي لحظه چند. تفنگش

 یچ دیگه برو وردار رو پول ولی نیستی اینکاره دونم می. گن گم رو گورت خودت کن ولش رو خانم: اخالق بد پلس

  میخواي؟

  . سرش میریزن پلیسا کنه ول رو من تا و بود دروغ همش بود معلوم

 تر دور گرفت و داد سر رو تفنگ تر عقب کشید من نگرفتین جدي اینکه مثل نه گفت و گرفت تر محکم رو من: دزد

  .شدم کر خودم که بود بلند انقدر جیغم. دستم تو زد یکی

 یم نگاه رو همدیگر تعجب ما همه بود من خفیف نالهی صداي فقط بود شده قطع چی همه بیسیما آژیرا صداي یهو

  .میدادم فحش بهش همینجورم افتاد می بودتم نگرفته اون اگه که منم.  بود منظره غیر انگار کردن

  .عوضی فطرت پست آشغال نامرد کتافت: من

 بد رمامو دستور به موقع همون چون جدیه فهمید پلی شد حس بی لبام که سورتم تو زد و شو خفه گفت آنچنان: دزد

 که داییص با ترسیدم من. برید تونید می گفتن بعدم. پایین افتاد که زدن چی با دونم نمی رو خشاباشون همه اخالقه

 گفتم. وش سوار و. شو خفه گفت اون دوباره که. چی من پس گفتم بود شده بم و میلرزید درد از اما شم بلند داشتم سعی

 میزم رو اقمات تو پول یکم بگن عزرا به بگو گفتم:  چته ببینم بنال اول گفت بگو بهشون من طرف از چی یه حداقل

  .وردارن خاستن چیزي ها بچه یا خودش اگه هست

  .نزن حرف و وماشین ت بتمرگ: دزد

  .افتادیم راه نبسته رو در نشست خودشم نشون رو من و گفت پلیسا به اون که قرآن تر خدا ترو گفتم التماس با: من

 اون که. عقیبمونهت ماشین یه میکنم احساس اما نیست دنبالمون پلیس: گفت راننده.  بعد دقیقه پنج شاید بعد دقیقه چند

 کم کم) من به هاشار(این برو دیگه راه یه از بپیچ گفت شد دور خیلی وقتی. رفت کردیم صبر میره ببین کن صبر گفت

 ساعت نیم. ودب شده امید نا اومیدم رفته بود دنبالم پلیسیم اگه دیگه رفت دیگه جا یه از پیچید فوري. میشه جنازه داره

  .بود جاده تو باغ یه رسیدیم بعد

 وسط خونه هی تو فتیم ر. کشید می خودش دنبال و بود گرفته رو سالمم دست بغل زیر بیام راه تونستم نمی که رو من

 تو بودن معلوم حاال. خونه در. ختا در بین باغ تو اصلی در پشت. بود واستاده گنده مرد یه خوندي چر می چشم جا هر باغ

 حمل االن ات رئ ساك هم و بود راننده هم که یکی اون بود نشسته یکی خونه تو رفتیم کردن باز و در. بود خبر چه خونه
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 رو ومنه گفت کرد من به اشاره یه بعد و نرفت پیش خوب گفت جلو گذاشت رو ساك جلو رفت و د کر سالم بود کرده

 بازیاتون کثافت از رو من گفته وقته خیلی نمیاد که دونی می گفت و شد باز صداش مرده اون. میره می کم کم کن خبر

 میشد شکی دونم نمی که هومن دست از انگار زد تمسخر با رو حرفا این. ندارم کار تو با و شریفم انسان یه من کنید دور

 حتما یاب و وردار رو هات وسیله خورده تیر یکی بگی بزنی زنگ بهش میمیره گفت یکی اون. بود ناراحت بود چکاره و

 بود تهگرف رو من دست که مرده به رو بعد بهترو میمیرهو که جهنم به دارم نگه رو این تونم نمی که من گفت اون. میاد

  .دیگه بشینید میکنی نگاه رو من واستادي چرا کو سالمت گفت

 500 مثال یا خوردم تیر من بودن دزدیه رو بچم شده گیري گروگان انگار نه انگار اصال بود خونسرد چقدر خدا واي: من

 رو من ردهم یکی اون. تا صد چیه تیر یه میکنن حوالم هم دیگه تیر یه کمه پول بفهمه اگه خدا واي. جلوشه پول ملیون

 چشام کم مک بعد. میکنه زیادتر رو خونریزیت گفت خوام می آب گفتم دیگه ور یه رقت خودش کناپه رو خابوند کش دراز

  .نفهمیدم هم چیزي دیگه داشتم ضعف احساس شد بسته

....  

 درد از دستم که االنه کردم می احساس. بود تاریک هم خیلی و بودم بسته در و تاریک اتاق یه تو اومدم هوش به وقتی

. باال یدمکش گردن زیر تا سالمم دست با رو پتو نبود تنم هم چیزي شلوار جز. بود پانسمان اما میکرد درد خیلی شه جدا

 با کالسبی دزداي چ گفتم خودم پیش بدم ورود اجازه بود منتظر پشت اون یکی انگار بعد و خورد در به تقع تا چند یهو

 اومد ناراحت خیلی ودب معلوم که متشخص خیلی آقایی یه شد باز ذر بفرماییدو گفتم ضعیفی صداي با بعد هستن فرهنگی

 نیست عالی یلیخ دستپختم بخوري تونی نمی غذایی هر گفت نشسست کنارم اومد.  بود دستش تو که سینی یه با. داخل

  .کنی تحملش تونی می خوب اما

 و شخصیتش مقابل در موندن مات از هم و بود ضعیف صدام درد از هم. ممنون. بگم لب زیر آروم تونستم فقط: من

 به که تاداس حتی. نمیشناسمش که مردي اونم ضعیفم مرد یه مقابل در بارمه اولین نبود شبیه اینا به کهاصال چهرش

  .نبودم ضعیف مقابلش در نداشتمم شک بودنش خوب

  .قرصاتون هم کنم تزریق رو آرامبخشتون هم که بخورید رو سوپتون برگردم تا میرم من: متشخص مرد

  .بخورم نیستم راحت جلوش فهمید کنم فکر فهمیده چه. باشه: من

. کنید ارک چه من با خوایید می اصال یا هستی کی تو شدن چی هام بچه اینجام کی از بپرسم رفت یادم بودم مات انقدر

  ...کن خیر به رو ما عاقبت خدا اي

  

  هجدم فصل

 در بودن خشک حالت از تا دم می برگ و شاخ کمی آمیتیس زندگی حقیقت به رمانم بعد به قسمت این از گلم دوستاي

  .شه تر موندنی یاد به و بیاد



 ستاره چشمک زن سرنوشت و جریان زندگی من

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٣٧ 

 

 بخورم تمراس دست با مجبورم و خورده تیر چپم دست بدم شانس از و هستم چبی دست چون بخورم تند تونم نمی خیلی

 شریفت متشخص آقاي که زاشتم می دهنم تو رو قاشق داشتم. ریخت ولباسم پتو رو سوپ از کمی. نداشتم عادت چون و

  من کنار ونشستن آوردن

 هستیم چپی دست شما من خداي واي ریخته همه واي اي: مکس کمی از بعد. نخوردین هنوز که شما: متشخص آقاي

 راقبتونم خواهرتون یا مامانتوت صد در صد بودید بمارستان اگه خانم ببخشید ببخش منو خدایا هستم دکتري چه من

  .هبد غذا من به کرد شروع بعدم. خوام می غذر واقعا کنن ولتون من مثل اینکه نه میدادن غذا بهتون اینکه و بودن

 زیزايع دنیا کل تو گفتم بعدم شد سرایر چشمام از اشک قطره یه مامانم یاد به بعدم و. مادر نه دارم خواهر نه من اما: من

 رو پول که من خوایید می جونم از چی دیگه دورم ازشون شما همچنین و دزد آقایون لطف به االنم که من ها بچه من

  ...کردم نگاه بهش همین واسه دونستم نمی رو اسمش...  آقاي دادم

 حواس مآد واسه اینا مگه ببخشید اوه. متاسفم واقعا: گفت کنار گذاشت رو شوپ خورم نمی دید وقتی: متشخص آقاي

  .شم آشنا باهاتئن باید موقعیتی همچین تو متاسفم حسنی هومن هستم هومن میزارن

 آقا گفتم یم داشتم. بشم صدا اسم به و کنم صدا اسم به میدم ترجیح نیستم فامیلی اهل زیاد هستم آمیتیس منم: من

 که اقوییچ خاطر به هام بچه پیش برگردم باید من بدید نجات رو من لطفا گفتم و کردم تگاه چشاش تو ملتمسانه هومن

 باشم سرمپ پیش و بدم شیر بهش باید االن اینجام هست روزي چند گفتید که اینجور نخورده شیر دخترم هفته یه خوردم

 ینم چند هر. شما به دادم رو اندازام پس تمام سرکار برم زودتر چی هر باید ندارن پولی هیچ اونا تازه. میکتم خواهش

 و یستین قماششون از میگه احساسم اما میکنید همکاري دزدا آدم با چرا هستید اي تصیلکرده فرد و دکتر که شما دونم

  .میکنم خواهش کنی کمکم تونی می

 مدرتالش حا همه در جوره همه چکارکنم برادر این دست از دونم نمی من و باش مسلط اعصابت به میکنم خواهش: هومن

  .ام شرمنده شما از واقعا.جمع خیالتون. بیرون ببرم رو شما که

  .ممنونم: من

 جواب به هم که میدم توضیح رو چیز همه و گم می چیز همه و خودم از کامل بعد بپرسم ازتون سوال یه میشه: هومن

  .نکنید فکر بد من مورد در هم برسید سواالتون

  .میدم جواب بدونید که بود الزم اگه. بپرسید: من

 هک من میگم رو اي ببخشید اینکه و. نیستن شما مال ها بچه اون که فهمیدم ماجراها از روز چند این دونید می: هومن

  .بودین دکتر معشوقه شما میگن اما ببخشید نکردم باور

  .نهک باور که هرکس سر تو خاك و زده رو حرفا این که کس هر سر تو خاك گفتم و گرفتم باال رو سرم سرعت به: من
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 بهتون و چیه قضیه اصل بدونم دارم دوست خیلی راستش نمیاد چیزا این شما شخصیت به نکردم باور گفتم که من: هومن

  .نگم کسی به و خودم و بدونم خودم فقط دم می اطمینان

 یکردم فکر شماها مثل برادرتونم پرونده مامور کنه فکر بد من به راجع کسی ندارم دوست چون فقط میگم باشه: من

 ازدواج و درمپ قضیه البته و کردم تعریف رو امروز تا شدنم پرستار از ماجرا تمام بعدم.بدم توضیح هم ایشون به شدم مجبور

  . گرفتم فاکتور رو میدم آالله به شیر اینکه و زوریم

 یهو دارم سوال یه اما ستایشید قابل و پاك خانم یه شما واقعا متاسفمو همسرشون و استادتون واسه واقعا اوه: هومن

 نشید اراحتن امیدوارم و کنید استفاده احسن نحو به میارید دست به که هایی موقعیت از همیشه: نصیحت اول. نصیحنت

 من ظرن به باشید دید تو شد باعث کارتون اما زدید هم به رو وتشکیالت دم و خونه اون هاتون بچه راحتی براي میدونم

 از امیدوارم اییدمی بر پسش از شما که تربیتشونه مهم بگم اینم البته میشن بزرگ بهتر تر ساده زندگی تو هاتون بچه

  .نشید ناراحت حرفم

  .دزدیدن رو نازم پسر آریا که وقتی درست دیر خیلی اما شدم متوجه خودم میگید درست شما نه: من

 هم مشترك زندگی حتی شما اما میدم حق بهتون من کنید می درك بهتر رو چیز همه حاال که خوشحالم <هومن

 و وبیخ به مسئله اي اینکه از بعد حتما میدم پیشنهاد بهتون کنید می بزرگ بچه تا 2 اي تجربه هیچ بدون و نداشتید

 جربهت کسب و هاتون بچه بهتر تربیت براي حتما واینکه کنید مراجعه مشاور به کاري هر انجام براي شد تمو خوشی

  . بگذرونید هم روانشناسی هاي دوره میتونید بیشتر

  .راهنماییتون از ممنون بله: من

  بپریم؟ رو سوالم میشه حاال: هومن

  .بفرمایید بله: من

 صذاقت به . بپرسم خوام می دکتر ه عنوان به پس محرمه دکتر و دکترم یه من میدونید همونجور بببخشید البته: هومن

  .فهمیدم حرفاتئن از رو این میدید شیر بچتون به شما چطور اما نکردید ازدواج ومطمئنم دارم اطمینان حرفاتئن

 جذاب ساله 30 ور دورو پسر یه من براي خوب اما باشه محرم آدم به دکتر هم چی هر خوب.  کشیدم خجالت یکم: من

 که نجرهپ به رو و شد پا چون میکشم خجالت فهمید کنم فکر. میباره چهرش از صداقت و انسانیت کامال مه میاد نظر به

 بدونید کنم فکر باالستو خونم پروالکتین گفتم بود پایین سرم که همونجو ایستادو هست حصار و آهنی هاي نرده از پر

  سخته چقدر واي... شس... هاي غده... غده هورمون همرمونیه چه

  رفتینک دکتر شما اونوقت. شیري هاي غده: هومن

 درمان هب آالله گرفتن شیر از ا بعد دادم ترجیح نداره دخترم براي ومشکلی ضرر هیچ شیرم فهمیدم وقتی اما بله: من

  .برسم
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 امیدوارم نهمیک رشد سرت تو غده یه تدریج به اما. نمیکنی قبول بگم هرچی دونم می هستی شقی کله دختر واقعا: هومن

  .خطرناکه چقدر بفهمی امیدوارم. بفهمی

  .میشه بهترش رشد و شدن تر باهوش باعث که خوره می شیري از اینکه و طبیعیه غذاش بچم که اینه مهم: من

  کردي؟ فکر این به. میکنه بزرگشون کی شد چیت یه تو اگه اونوقت آره: هومن

  .نمیشه چیزیم

  .لجبازي که واقعا: هومن

  .بست محکم رو در و بیرون رفت عصبی حالت یه با بعدم

 پسره ینا نشد قرار مگه خدایا. نمیشناسم یکیارو اون اما بود هومن دعوا طرفین از یکی میومد بیداد و داد صداي بیرون از

  .رفت کجا لین پس بده توضیح واسم رو چی همه

  : نشست اومد و شد وارد هومن بعدم در به خورد تقه یه که. شد می گرم داشت تازه چشام

 نیدک ازدواج خوایید نمی هیچوقت شما یعنی. بود خودتون خاطر به اما زدم حرف بد باهاتون که متاسفم واقعه من: هومن

 دیر خیلی النشک همین تا میشه عالج ال باال بره سنتون که مرور به نشه مان در اگه دونید می بدید؟ خونواده تشکیل و

 چنده رو چند ونپروالکتینت دونم نمی. خریدم قرصارو این واستون بیرون رفتم مراقب یه دعوابا کلی با من. افتادیم فکر به

 یعنی دوتا روزي ما 3 از بعد بخورید دونه یه روزي. کرده تحریک رو شیریتون هاي هورمون که باشه باال خیلی باید اما

  .ببینیم رو درمان روند تا بدید آزمایش بارم یه ماه 2 البته بار یه ساعت 12

 همون بود نبروموکریپتی کردم نگاه رو جعبه رو. گرفتم شیر از رو آالله آینکه از بعد البته حتما بیرون رفتم زنده اگه: من

  هستین؟ ماماء شما پرسیدم. بود داده بهم امینیان دکتر که قرصی

 انهخوشبخت دادم انجام کار میومد بر ازم که اونجایی تا دسستون واسه. قلب جراح جراحم من. دارم رشته سر اما نه: هومن

  داداشمه وحشیه هاي نوچه از جعفر این. متاسفم واقعا من نرسیدهو آسیب حساسی جاي به

  /مشد گیج حسابی چیه؟ به چی بگید من به خوایید نمی راستی داداشتونه کاري اصل که فهمیدم دیشب: من

  .لطفا بدونه سرنوشتم از دیگه کسی خوام نمی فقط. که نمونده حواس چرا اوه: هومن

  .جمع خیالتون حتما: من

. بودن مواد قاچاق کار تو بابامون با هادي مامان هستیم ناتنی داداشاي هادي و من. میگم که دارم اعتماد بهتون: هومن

 و من اخد بعدم یکسال کنه می ازدواج من مادر با بابا که میمیره هادي مامان خرمشهر بردن می که جنسایی از یکی تو

 یکسال بابا ومدما دنیا به من وقتی بگم باید البته. مردن تصادف یه تو بابا و مامان که بودم پزشکی دوم سال. میده بهشون

 مثل. هنمیش بیخیال میبینه لیز و خوب لقمه یه تا و گرده دندون همچنان ما داداش این اما. کنار گذاشت و خالف بعدش
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 رو من همیش زخمی با خوره می تیر یکی که هردفعه اما نمیاد خوشش اصال من از. بوده شما پوالي ایندفعه لقمه اینکه

 نکنن ضعو رو محلشون که زمانی تا و اینجا کشونن می یاد می رحم به زود که دلم و قلبم از از استفاده با حاال یا زور به

 واسه کنم کار دیگه جاي و بدم دست از رو کارم شد باعث که داشتن نگه رو من ماه 1 آخر دفعه میدارن نگاه رو من

 داداشم فتمگ منم بیارنم زور به که دنبالم بیمارستان اومدن همین خاطر به که. کنم نمی کمکشون دیگه گفتم همین

  .شدم آشنا ایرانی فداکار و متشخص خانم یه با چون خوشحالم. گرفتم خصی مر هفته یه مرده

 ابحس شما کمک رو تونم می ندارن دل کدومشون هیچ که غریبه همه این بین اینجا که خوشحالم همینطور منم: من

  .هومن آقا ممنون. کنم تکیه بهتون و کنم

  ...کنم می رو تالشم تمام ولی بستست خیلی دستم منم فقط.  وظیفمه کنم می خواهش: هومن

  و..کنید استراحت کمی هم شما بهتره رم می من.  خوردید قرصاتونم کردم تزریق که رو آمپوالتون خوب: هومن

  .مرسی. حتما بله: من

  .فعال: هومن

  

  .نوزدهم فصل

 یاقتل که دونم می. کن کمکم خدایا. شدم عاشق نگاه یه تو من میشه باورش کی آمیتیس. خانمی. آمیتیس: هومن

  .کن کمکم اما ندارم فرشتتو

 رو دنیا ردم بهترین تونم نمی خوابمم تو من بابا نه منه؟ با همونه اي بیداریه این یا میبینم خواب من خدا واي: آمیتیس

  بیداري؟ تو اینکه برسه چه ببینم

 دومک هیچ به نامردن مردا همه گفتی می نمبودي تو ها؟ اومده خوشت پسره این از که بگی خواي نمی آمیتیس: وجدان

 بالق در همیشه وقتی نیاست مرد بهترین این کنی اعتراف میشه روت جوري چه. برم رو روت ها؟ کرد؟ اعتماد نمیشه

  .میگفتی بد مردا از خدا

 تونم ینم خوابم تو من که پاشم بزار.  میکنه صدام همینجور پسره این شم بیدار بزار گفتم چی یه من حاال خوب: من

  .کنم خوش دل بهش و باشم داشته رو کسی همچین

  .میزنه غر داره همش من داداش این پاشو ظهر 12 ساعت خانمی استراحتا اینجا اومدي دیگه پاشو آمیتیسم: هومن

  .بخیر صبح. سالم. کردم باز رو چشمام آروم: من

  .پاشو.  خوبه خریدن پاچه کله واست دادم سفارش پاشو. بخیر ظهرت خانمم سالم: هومن
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 ها فرشته مثل داره نازي صورت چه آخی. دیدم نمی خواب من پس داشته دوسم واقعنی نبود خواب پس خدا واي: من

 من فتمگ لجبازي حالت یه با بعد کنید تهیه مسواك یه واسم میشه وگفتم درومدم حالت اون از وجدانم کمک با. معصومه

  .خورم نمی چیزي نزنم مسواك تا

 ادمد مسواکم سفارش واسهت همین خاطر به هستی تمیزي خانم چه دونستم می: گفت کردو شیرین خنده یه: هومن

 واسه یبپوش و بشوري همونارو بهتره بخره واست دیگه کسی کنم قبول تونستم نمی رو دیگه چیزاي متاسفم ولی

 پاشو توام. کنم داغ رو پاچت کله میرم من... درسته نه شه می روم نه اما ببخشدا. کنم کمکت تونم نمس شستنشم

  .نده تکون هم دستت. بزن مسواك

 گهب نشد روش حتی... حیایی چه پسري چه قربونت آخ. خروس تاج رنگ شدم خجالت از خودمم خدایا.  بیرون رفت: من

  .زیر لباس

  ...روش آبم یه خورد می رو دختره موند می تنها اینجوري دختر یه با من داداش اگه

  .زدنه حرف طرز چه این روشن مامانت چشم. آمیتیس شدي حیا بی که واقعا: وجدان

  .نگفتم که دل ته از پرید دهنم از کنی می دخالت من خصوصی مسائل تو چه تو به اصال. خوبه خوبه: من

 دیگه همونست مثل اینم. زدم حرف دیگه اگه باشه اما. بود دلت اعماق ته از دونم می که من خدت جون آره: وجدان

  .طالفی اینم. نزد گولت اگه همست مثل

 پا .کنم محلش نباید دیگه مرده اینم میگه راست ددلی تو موندم من اما زد حرفارم اون طالفی واسه رفت وجدانم: من

 زده هم به يا قیافه چه. هستنا کالس بی دزداي ازین معلومه بود کثیف که چقدرم بود اتاقم تو که دستشویی رفتم شدم

. شدم بد هچ برم تونم نمی که حمومم کنم کار چه میشدین دار روکش اسکلت مثل میخوردین تیر اگه هم شما خوب بودم

 نبض انگار میزنه بخیش جاي چرا کنه می درد اما ندادم تکون رو دستم جام سر دوباره برم زدم رو اینام مشواك خوب

 طلبکارانه حنت یه با کنم تشکر اینکه بدون و اخم با شدم بلند منم نشست کنارم اومد بعد دقیقه 10. کشیدم دراز رفتم. داره

 قرار تازه همیش شروع دادگستري تو من کار دیگه روز سه از ضمن در. کردین می بیدارم زودتر بود بهتر ولی ممنون گفتم

. کنید شخصم رو من تکلیف زودتر. گرفتم مرخص نرفته هنوز بازي پارتی کلی با کنم کار به شروع پیش روز چند از بود

  .بزنید آرامبخشم یه میکشه تیر دستمم

 دلخور که یلحن یه با و بیرون داد دار صدا رو نفسش. باشم کش سر اینقدر نداشت انتظار انگار کرد نگام تعجب با: هومن

  .داشتم عملم تا چند من تازه شما مثل منم.  کنم می رو تالشم تمام دارم که من گفت بود مشهود بودنش

 یرت خودشون بعدم من نه اینجا اورده رو شما اون داداشتون واسه میره منتش نزارید من سر رو منتش گفتم اخم با: من

  .بوده وظیفشون زدن

 عوض هم دستتون پانسمان باید بزنم رو آرامبخشتون بخورید بیام تا بیرون رم می.  خانم خوام می عذر باشه باشه: هومن

  .داره کرئن عفونی ضد به نیاز اونم بندازم نگاه یه هم چاغوتون جاي به و کنم
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  .باشید اینجا دیگه ربع یک باشه: من

  .خانمم چشم: هومن

 نه. رفت و گذاشت رده ذوق همچین رو من و. بیرون رفت می داشت و بود کرده باز و در که گفت حالی در و این: من

 لقمه یه فقط همین واسه بخورم خیلی نتونستم. کنم بخت بد رو خودم نامرد جنس یه به عشق با وتنم نمی نمیشه اینجور

 چی هر رفتم. کنم صداش شدمکه پا همین واسه بیاد و بشه ربع یک تا بود مونده اي دقیقه 12 هنوز. خوردم زبونش از

 ور دزد ردکت یه هه. اي بقیه با توهم پس گفتم آروم و در به زدم مشت با بودن کرده قفل رو در کنم باز رو در کردم سعی

  تو واومد شد باز در بیاد کلید و قفل صداي اینکه بدون بد ثانیه چند نشستم جام سر فتم

  .نخوردي چیزي که تو زدي رو در شنیدم شد چی: هومن

  .تونستم نمی گفتم اخم با: من

  :گفتم اینکه تا شد قرار بر سکون اي لحظه چند

 جمع تو بزنن اونا که دکتري هم نکنم اذیتتون ودادم جیغ با مثال که میزنی حرف اینجوري اي بقیه با هم تو پس: من

  .دکتر آقاي خورم نمی رو گولت و نیستم بقیه من اما میزنی گول رو بقیه خوشتیپیت با اینکه هم کنی

  اینه؟ من به راجع فکرت طرز واقعا: هومن

  .درد از مردم بزن آمپول یه بیا یاال نیستی مهم دیگه هم اصال و آره: من

 کردن عوض رنگ و شدن قرمز کلی با و کرد عوض دستمم پانسمان میبارید دلخوري چشماش از اما زد آمپولم اومد

  .کرد عوض دلمم پانسمان

  : گفتم بره که پاشد

  .نداري من واسه فرقی هیچ اونا با تا بیاد دیگه یکی بگو اتاق این تو بیاي خوام نمی دیگه: من

 کنن تزریق رو آمپولت یه تونن نمی حتی اینا. کنم عوض رو پانسمانت بزنم سر بهت بیام باید من دکترتم من اما:هومن

  .اتاقت داخل بیان بدم اجازه تونم نمی من ضمن در

  . دکتر آقاي میدم دستت کار اتاقم تو بیاي دیگه بار یه اگه گفتم من: من

  : گفت: نشست جاش سر و برگشت و موهاش تو کشید دست کالفگی با

  قفلِ در اگه لجباز خانم: هومن
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 نسشتن اتاقت بیرون که سگایی اون چون باشه باز در خوابی اینجا که زمانی کنم اعتماد تونم نمی چون بود من خواست

 کردن وباز کردن قفل صداي نذاشتم و نگفتم بهت امروز تا اگه و بفهمی رو این امیدوارم کنن رحم دختر یه به تونن نمی

  .بس و همین کنی امنی نا احساس نمیخواستم چون بشنوي رو اتاق در

  :گفتم بره که پاشد

 اتاق این وت دیگه. کن تزریق خوابم وقتی آمپوالمم ببینمت دیگه خوام نمی صورت هر در خواستم توضیح ازتون من: من

  نیاو

  .لجباز: هومن

  .بست محکم هم رو در بیرون رفت بعدم

....  

. نفهمید هک بیشعور انقدر اون یعنی کنم ناز کم یه خواستم دلم ته شاید خوب بابا اي ها بره گفتم که کردم غلتی عجب

  .دیگه بیاد گشنمه منم رفته که ساعت سه الن بابا. بکشه رو نازم خوابا تو مثل حاال نمیشد

  .که واقع: وجدان

  نیا هم دیگه برو پرو بچه اومدي؟برو تو بازم: من

  .خداحافظ باشه. فکرات طرز این با تویی پررو:  وجدان

 ناز و ناز فکر اینجا من اونوقت کنن می کار چه دارن نیت معلوم اونجا هام بچه هستما پررو واقعا من خدا وایی: من

  ...ه ه ه اَه بدن نجاتم میان کی پس ندارن عرضه که هم پلیسا اي... خدا هی کشیدنم

 بود رقلد دزداي از یکی هوا پریدم متر نیم خودم منم داد وصدا دیوار به خورد که مکم انقدر شد باز چی مثل در هویی یه

 حرفم سپ گرفت دلم کم یه مینشست هومن همیشه که جایی نشست تو اومد. ها بزرگه چقدر بود ندیده حال به تا رو این

  یادو نمی دیگه و گرفته جدي رو

  .نیستم کار بی باش زود د خالی ظرف با اونم برون برم شد تموم غذات کردن سفارش بخور رو غذات: قلدر مرد

  .نمیکشه میلم: من

  نه ای همیديٰ◌  بیام کنر نازت جور هزار با که نستم دکتر آقاب من خوشگله خانم بیین گفت گرفت رو موهام هو یه

  .بیرون برو پاشو حاال. نفهمیدم نه کن ول رو موهام. آیییییی: من

  .کنم می حالیت ؟ دیگه نفهمیدي: قلدر



 ستاره چشمک زن سرنوشت و جریان زندگی من

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۴۴ 

 

 همین واسه بیارم کم جلوش خواستم نمی اما رفت می داشت نفسم بود خورده تیر که جایی رو گذاشت رو دستش بعد

  : گفت ورداشت رو دستش نیاوردم در جیکمم

  ؟ یانه خوري می:  قلدر

  نه: من

  ...خورم می نه نه گفتم و باال آوردم رو سالمم دست اون که زخمم رو بزاره رو دستش دوباره اومد

  .خوشگله بخور گفت کردنم انداز بر کلی از بعد و خوبه گگفت و زد پیروزیش از حاکبی خنده یه: قلدر

 رو از و کنار گذاشت رو سینی. خوردم اینکه از بعد اونم. پایین دادم رو غذا داشتم که بغض کبلو دو یه با کم کم: من

 نبودم قموف خیلی داشتم درد چون تخت گوشه کردم می مچاله رو خودم هی منم نشست نزدیکترم تختم رو اومد صتدلی

  :گفت بزنم حرف اومدم کرد نزدیکم رو سرش جلو اومد و شد نزدیکم تونست که جایی تا اونم

 حق ونهخ این ماموراي تمام ضمن در بشویم تو و من فقط بگم چی یه خوام می ندارم کاریت نیاد در صدات ببین قلدرك

 تو تمتکش منم کنی فرار گه زدي می و من داشتی گم می دراد صدات اگه بودي فرار حال در اگه البته بکشنت که دارن

  ها؟ خوایی؟ نمی که

  .نه گفتم بغض با و داشت اشک از اي حاله چشمام که حاي در: من

  .تره خوردنی اشک با داري چشایی چه شم فدات. قربونت آ:  قلدر

 تو دست اام بمیرم حاظرم باش متمئن کثافت بیرون گمشو کنی کار چه خوایی می گفتم خورد می بهم داشت حالم: من

  .نخوره بهم

 باشه وزیلیه زخم جات همه همینکه. میاي راه کم تو هم. کمه وقت هم چون بکنم تونم نمی که رو اصلی کار گفت: قلدر

  میرم و گم می گوشن در چیز یه ندارم کاریت

 گفتم و بگه گوشم در خواد می نکشم خجالت من اینکه واسه بزانه بد حرف یه خواد می گفتمحتما خودم پیش منم: من

  ...زودتر فقط. برو و بگو بیا باشه

 نزدیک اومد تا روم یوفتهن سنگینیش که اونورم گذاشت دستشم یه گوشم پاییکنار اومد کثیف خیلی خیلی لبخند یه با: قلدر

 این اخد خورهواي می آبنبات داره انگار ره می ور صورتم کنار و گوشم الله با زبونش نوك با داره کردم احساس گوشم

 ور گذاشت رو دستش موقع همون چون د نمیش اما کمک بیاد یکی بزنمکه جیغ بزنم داد اومدم کنه می کار چه داره

  .کثیف سگ سري یه سگن همشون اینا گفت که فهمیدم رو هومن حرف حاال ریختم می اشک فقط منم دهنم

 رو رو تشدس کم یه. بودن کرده پاره رو آستینش بود خورده تیر که دستم اون و بود اي دکمه لباسم. پایین داد رو پتوم

 و دلم تو رو خدا اسم و ببندم رو چشمام تونستم فقط لباسم هاي دکمه سراغ اومد بعد کرد پایین و باال زخمیم دست اون

 میاد داره باز دهن با کردهو باز رو همم دکخمه دیدم که میکنه کار چه ببینم کردم باز دوباره رو چشمام... کنم صدا ذهنم
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 مشاس کرد صداش میومد دور از صداش انگار که یکی یهو خدا خدا میگفتم دلم تو همش میرو می داشتم گلوم سمت

 اگه هک روم انداخت رو پتو اومد خودش به زود پرید یهو رنگش بود شده هول اینم کردن صداش اسن به اما نیست یادم

 شخصیتم دنش خورد قیمت به اما برگشت نفسم دوباره برداشن دهنم از رو دستش بهد و هیس گفت بهم نبینه اومد کسی

  .بودم دستخورده من دیگه حاال روحم و

 مزه مه خیلی. خوشگله خانم گذشت خوش اما میوند نیمه که هیف گفت. بره داشت ورمی رو سینی که حالی در: قلدر

  ...خدافس شام موقع شب تا نریز اشک انقدر دیگه پس شدم من چیت همه مسئول خوشبختانه. بوس. داد

 غر دايص بیرونم از میزدم ضجه و میریختم اشک بلند صداي با بزنم حرف تونستم نمی ضعف از که منی رفت وقتی

 سرم تعجب اب. زد در به تقه یه یکی که کردم می گریه داشتم که بود ربع یه یا ساعت نیم نمیدنم میشنیدم رو همه زدن

 فوري دبو شخصیت با و داد می اهمیت چیزا اي به خیلی اون بود هومن کرد می رو اینکار که کسی تنها کردم بلند رو

  تون بیا گفتم و کردم پاك رو اشکم

 شده زيچی ببینم خوام می اما ببینی رو من خوستی نمی و میشدم مزاحمت نباید دونم می گفت و کرد باز رو در: هومن

 رو بود ستهنش دیگه نازي ناز خانم بزنم بهت آرامبخش یه تا بخواب هستش درد از اگه بگی بهم میشه گفتم چیزي بهت

 رو رمس کنم می گریه وقتی خواست می دلم همیشه شونش رو گذاشتم رو سرم و بغلش انداختم رو خودم منم صندلی

  :گفت. بود تر مرد مردم تا صد از که بود کسی روشونه سرم حاال اما باشه بابام شونه

 بزارم ور حقش برم تا بزن حرف د کردن کار چه گفتن چی بزن حرف قویبودي خیلی که تو شده چی بگی میشه: هومن

 داره یازن من به کنن می داغون زنن می که کسایی مان در واسه چون اما نمیاد منخوششش از داداشم درسته دستش کف

  ...بگو راحت خیالت میدن گوش بگم چی هر

 اما گفتم و نپایی انداخم رو سرم بعد بود خوب نگفت چیزي داد غذا بهم که کسی بود گرفته دلم فط نیستو چیزي نه: من

  :گفت بعد تو خوبیه به نه

  .شد عوض نظظرت و نیستم اونا مثل تو دید از حداقل که خوشحالم مرسی: هومن

  .شما ببخشید گفتم چی یه بود خورد اعصابم من: گفتم

  .بزنم رو آمپولت بخواب. نزن حرفشم دیگه بیخیال نگرفتم دل به من: هومن

  بره که پاشد و زد رو آمپول

  لطفا. پیشم بیا خودت فقط بعدم به ازین کن قفل رو در میري داري میشه اگه گفتم: من

  .باش مطمئن گفتم نشده چیزي باشم مطمئن گفت برگشت دوباره: هومن

  .فعال. شام تا گفت میرفت داشت بیرون رفت و بوسید رو پیشئنیم شد دوال جلو اومد لبخند یه با

  ...خوابیدم نمیاد وکسی قفله در دیگه که راحت خیال با م من: من
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  بیستم فصل

  دیگه پاشو وقتشه االن خانمی تروخدا پاشو آمیتیش پاشو: هومن

 ور دستش که بزنم جیغ خواستم کردم باز رو چشام سریع. افتادم وال و هول به شب نصفه اونم مرد یه صداي از: من

  : گفت دهنم رو گذاشت

 ونطرفا از مجبوریم سبک خوابشون خوابیدن همه بریم که وقتشه االن اما ترسوندمت ببخشید هومن منم عزیزم: هومن

  .بریم داره حفاظ دیواراش نه داره سگی نه کع باغ

  :گفت و پایین آورد دهنم رو از رو دستش که دادم تکون فهمیدن نشونه به رو سرم: من

  .خوام می عذر رفتارم بابت: هومن

  میریم؟ االن. دزداست اون از یکی کردم فکر من نیست خواهی عذر به الزم: من

  االن همین آره: هومن

 پایین برم من هکن کمک تا پایین رفت داشن زمین با کمی فاصله اونور از که پنجره سمت رفتیم و شدم بلند کرد کمکم

 داد صدا بدجور سکوت اون تو و شکست و پایین افتاد ود اتاق سمت به پنجره تاقچه سر که گلدون یه برم خواستم دا

 120 سرعت با منم. باده کنن فکر بزار باز رو پنجره بدو خواب به بزن رو خودت تختت تو برو گفت باال همون از هومن

 در زد لقد با ییک کنن باز و در دستگیره با که جایی یهو گلوم زیر تا کشیدم پتومم تخت رو خوابیدم ساعت در کیلومتر

  : گفت یکی که شدم بلند جیغ با و ترسیدم صداش از منم پایین فتا می داشت

  ؟/ میکردي غلتی چه داشتی: دزدا

 ها محکما ازون محکم گم می گوشم تو زد محکم یکی موقع همون میکردین؟ غلتی چه شما بودم خوب من واال: من

 ردخت به زورت فطرت پس گفت می که شنیدم رو هومن صداي میرفت سیاهی چشمام ثانیه 30 تا شاید بگم اغراق بی

 هومن جیهتو همه البته شکست گلدون اومدا باد فهمیدن چیزا طور این و توضیخ و حرف کلی از بعد اومدم حال سر میرسه

 اورشب انگار کرد می نگامون مشکوك قرار مکان و جا تعیین واسه خونم بود اومده شب یه که همون دزدا اون از یکی بود

 حرف اهامب پیشم موند هومن یکم بیرون رفت اونم شدن توجیح همه اینک از بعد اما گیم می دروغ داریم فهمیده یا نشده

 اینکه موقعیت اون تو خوب اما هستما بدي دختر نگین داد ماساژ رو بود مونده دزده دست جاي که صورتم یکمم زد

  .مرحممه تنها دزدن همشونم که بیشتر شایدم یا نفر 20 بین که اون مخصوصا عادیه بخوره من به دستش

  .باش آماده شب فردا واسه اما نشد امشب: هومن

  :گفت که بیوفتی دردسر تو خواد نمی بگم اومدم: من



 ستاره چشمک زن سرنوشت و جریان زندگی من

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۴٧ 

 

  ...فردا تا. بخیر شب نگو چیزي: هومن

  ...بخیر شب: من

 ینطورهم و ها بچه و استاد بابام از تر نامرد برادر و نامردم باباي حاچخانم مامانم واسه دلتنگی سر از یکم رفت که هومن

 و دب و زدم غر نداره کاري من احوال و حال به و داره جریان رود یه مثل که سرنوشتم با یکمم. ریختم اشک جون میترا

  ...برد خوابم اینکه تا گفتم بیراه

...  

 ااینج خودش اگه گفت میریم امروز که میداد امید بهم همشم محبتاش و هومن کنار گذشت قبل روز مثل بعدمم روز

  ...بیرون میفرسته اینجا از رو من بمونه

 مردونه زبلو از یکی نپوشیدم زیادي چیز تابستون گرماي خاطر به منم نیست خبري هنوز اما شب نیمه از بعد 2 االن

 داشت تازه. مبخواب یکم برم نیست خبري انگار بود فایده بی هیجان اینهمه اما کردم آماده شالمم بود اختیارم در که هاییی

  .سیدمیتر چیزي از انگار بود پریده کلی رنگش... بریم گفت و اومد هومن بعد خورد تقه یه در که میشد گرم چشمام

  کجان؟ اونا میزنی حرف راحت چرا شده؟ چیزي پریده رنگت چرا: من

 قدري هب البته بریزم آرامبخش کلی همشون غذاي تو شدم مجبور متاسفانه...  نمیشی پا نگمم تا البد خدا واي: هومن

 پاشو دارن یازن معده شوي شست به همشون گم می پلیس به اطالع از بعد بیرون رفتیم ازینجا بخوابن سنگین فقط که

  .خوابن تا

 دیدم ردمک دقت بودن خواب همه دیگه آخه بریم آدم مثل اندفعه که پذیرایی سمت فتیم شالم کردن سر از بعد شدم پا

  میکنه؟ چکار تو پیش این: گفتم. پوالست ساك دیدم کردم دقت بیشتر دستشه ساك یه هومن

 رسیدیم تا یمرفت. نیوفتادیم گیر تا بیوفت راه... آوردمش داري احتیاج بهش بیشتر تو دیدم منم بود داداشم اتاق تو: هومن

 من هک ها مرده مثل بون افتاده زمین ورو بودن نگهبان مثال که دزدا از نفر دو کنر از ویال در به خوره می که خاکی به

  گفت هومن که کنم غش بود نزدیک کردم وحشت

  ...نشده چیزیشون باش مطمئن هوشن بی فقط: هومن

 صداي که میکردیم ذوق اینجا از شدن خالص و رسیدن واسه داشتیم و بودیم اصلی در نزدیکاي دادیم ادامه راه به

 دیگه دقیقه 5 ات شکسته شیشه قفله در دیده اینکه از بعد و شده بیدار یکی نکنم غلت گفت هومن اومد شیشه شکستن

  .بدواَم دستم و شکم این با جوري چه من آخه: بدومن تونی می که جایی تا بهمون رسیدن

  کنم باز رو در میرم من بیاي تند کن سعی باشه: هومن

 اومد فشار شکمم به یکم کرد بغلم سمتم اومد کنارش گذاشت رو ساك و کرد باز رو در در سمت دویید ساك همون با

 یکی دايص پشت اون بودم جلو من پایین گذاشت رو من در دو رسیدیو نگفتم چیزي کنم خیالش بی نشد کردم کار هر
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 جیغ یه تهس در به دستش هومن دیدم برگشتم... شنیدم رو تیر صداي اون ومتعاقب وایسید عجله این با کجا گفت کخ

  زدم

  آمیتیس برو: هومن

  نزار تنهام هومن تروخدا نمیرم جایی تو بدون من: من

  باش بچهات فکر به برو شده منم خاطر به نیست التماس و بازي هندي فیلم وقت االن ببین: هومن

  ....هومن دست به یکیشم در به خورد یکیش اومد دیگه تیر تا دو صداي که وایسه پاتر سر اومد هومن

  .بزارم تنهات جور چه آخه: من

. اینجا مونن برو من هم میمیري تو هم بمونی اینجا اگه اما کنی پیدا نجات منم شاید بگب پیس به زودتر اگه برو: هومن

  .برو وردار ساکم

 ازش اقعاو که مردي تنها کنم اعتماد بهش زندگیم تو تونستم که مردي تنها میکنم اعترافی یه قبلش اما باشه: من

  ...هومن دارم دوست خیلی بودي تو دیدم مردونگی

 اینجا میگم اینجا از.( بخونه تونه می هومنش بود معتقد چون بنویسم هاش خاطره وسط تا گفت آمیتیس رو تیکه یه این

 می لبمق تو عمر آخر تا عشقش و یادشم به دارم عمر تا و هستم و بودم هومن عاشق من بنویسه رمانش تو شیوا تا میگم

  .)باشه موندگار همیشه و بدونی تا...مونه

 رو وجل رفتم.  کنم می خواهش برو آمیتیس برو هستم آخرش تا دارم دوست که بدون شدم عاشقت دیدم تا منم: هومن

. دوییدم داشتم توان در تونستو می که جایی تا ساك برداشتن از بعد و بوسیدو رو میرسید همونجا به قدم که شونش

 جونم نیمه صداي با منم کردنو سوارم اوضام دیدن با خانواده یه جلوتر یکم میشد باز خیابون به رو ویلتا در خوشبختانه

 مامور تا چند و عزرا زدن در از بعد و رسوندن رو من اون.  نرسونن بیمارستان به رو من که خواستم و داد رو خونم آدرس

 یه ورداره رو پول ساك گفتم عزرا به تو بردن و من رفتن اونا ان کاره هیچ خانواده اون گفتم اینکه از بعد در دم اومدن

 حفظ که همونجر رو ویال آدرس قند آب خوردن از بعد کردن پهن اینا و دوشک برام پذیرایی تو همونجا کنه قایم جا

 می فقط خدا انگار رفتم حال از هم بعد. خورده تیر هم تا 2 که کنه کمکم کرده سعی یکی گفتم و دادم و بودم کرده

 ردمک نگاه ساعت به کردم باز رو چشام بود شده صبح کنم فکر بودم خودم خونه تو شدم بیدار... بدم رو آدرس خواست

  ...بیرون اومدن آشپزخونه از عزرا و سحر که بعدم میومد صدا سرو صداي. بودم هوش بی من شده ظهر بابا نه دیدم

 رو ردخو تیر من خاطر به دیشب اونکه حال خواستم آه و اشک و گریه و احوال حالو کلی از بعد شدم بیدار دیدن وقتی

 می همونب میا اونجا از بوده بیمارستان اینجا میاد داره اسکندري دادههد قورت عصا همون پلیس جناب گفت که بپرسن

 از چمب آوردن رو آریا بود خواب آالله. ببینم بیارن رو ها بچه که خواستم و نگفتم چیزي دیگه منم...  بوده خبر چه گه

 نرفت هم یگهد گرفت رو لباسم سفت کنارو نشست کردم بوسش کلی اینکه از بعد و میخندید و کرد می گریه خوشحالی

 آریا لوج بهش شدم مجبور شد بیدار که آالله برم باز ترسید می بود فایده بی زدیم حرف هم چی هر کنه بازي راحیل با
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 به نباید ادمد توضیح واسش بعدم بدم شیر کرد می نگاه بود کوچیکش سر باالي سوال عالمت یه با جوري یه داشت که

 روزا منه انگار نه انگار اومد خوشش خیلی خورد وقتی خوام می منم گفت حسودي و لجبازي کلی با اونم و بگه کسی

 ستراحتا من که گرفتش سحر شدن سیر از بعد هم آالله. کنارم نشست دوباره کرد دعواش دیگه که بعدم. سال 4 تو میره

  .کنم

 تهگرف و هم در خیلی تو اومد نشستم شدم پا منم اومده اسکندري که داد خبر نگهبان 3 ساعت نزدیکاي بود ناهار از بعد

  :گفت پرسیدم ازش رو هومن حال وقتی بکنن کاري نتونستن اینکه واسه تاسف اظهار و احوالپرسی از بعد بود

  میکرده؟ کار چه اونجا اما پزشکِ که دونم می اینو که گفت دکترم گفتم بوده کی: اسکندري

  چطوره؟ حالش حاال میگم مفصل بهتون بعدا.  کنه درمان رو من که آوردنش زور به: من

  ...کرده فوت متاسفم: اسکندي

  

  یکم و بیست فصل

 همه چرا هک بگید بهمون چی همه از باید بزنید حرف ما با باید شما نداره ربطی شما به ایشون مرگ آخه خانم: اسکندري

 خهآ کننن می گریه دارن همش ببرید رو هاتون بچه حداقل... کرد شلیک کی بودن یهوش ب همه اگه بودن بیهوش

  ...افتاده سکسکه به کرد گریه انقدر آریا یاد می دلتون جور چه... شما رحمید بی چقدر

  ...بودم خودم هواي و حال تو آخه بتسم شد باعث که در به زد محکم بعد

  ...من جون نجات خاطر به مرد من خاطر به اون: من

 شما ماا... من خاطر به مرد من خاطر به گین می همش اتاق تو رفتین کرده فوت گفتم که حاال تا دیروز از بله: اسکندر

 کرده دازيان تیر بهش که کسی مطمئنا خواست؟ می اینجوري اون چی؟ که اتاق تو نشستین کردین کار چه خاطرش به

 در گها خدا خداوندي به... باشه کرده فرار ممکنه چون شده دیر خیلی نزنی حرف اگه همینجام تا نبوده هوش بی افراد از

 تو برمت می و کنم نمی احوالت و حال به نگاه دارم رو بازداشتت حکم که بدون اینم و شکنم می رو در نکنی باز رو

  ...پایینم من داري وقت دیگه دقیقه 15 تا بود گفتن من از ببین حاال... بیاد حال جیگرت بازجویی اتاقاي

 راريف هومن قاتل نزارم اینکه خاطر به تهدید خاطر به نه... کردم عوض شده زورم به رو لباسام تند تند شدم بلند: من

 از اون ثلم دیگه من گرفتیش ازم چرا خدایا... برگرده پوال خاطر به ممکنه چون بره دستم از دیگم عزیز یه دوباره و بشه

 تو. یکنمم زندگی آخرت لحظه گذشتگیه خود از با و محبتات و مهربونیات با یادت با دارم عمر تا هومنم... کنم پیدا کجا

 رنگ تک گل تو نیست دیگه جاي هیچ تو مثل نظرم به اما... میشه پیدا خوم مرد کردي ثابت من به و زندگیم تو اومدي

  ...پایین رفتم کردم پاك رو اشکام... خودش پیش بردش که بودي خدا
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 ببین هم رو اعکس اي کن تعریف بشین بیا حاال... نمیاد خوشش بازجوییی اتاق از کس هیچ میاي دونستم می: اسکندري

  نه؟ یا هست اینا از ببینیم که

  ...شه پیدا قاتلش اینکه و هومن خاطر به فقط اینجام که نیست شما حرف خاطر به من: من

  .کنی می ما به کمکی یه شده که هومنم خاطر به حداقل خوبه: اسکندري

  بپرسم؟ رو سواالم میشه حاال

 یوقتب بیرون رفتن انگار عزرا نه و سحر نه میومد ها بچه صداي نه بودن مامور یه و اون و من فقط نشیمن تو: من

 شونجا هم اونجا گفت دید رو من تلخی اوقات وقتی و باشن زادمهر آقاي خونه اماروز خواستم گفت اسکندري پرسیدم

  ...نگفتم چیزي دیگه منم دارن ماممور هم امنتره

  کنم؟ شروع خوب: اسکندي

  ...بفرما: من

 می زادید؟آ االن بازي پارتی با و میشه محسوب جرم کارتون دونستین می رفتین؟ ما با هماهنگی بی چرا شما: اسکندري

  دونستین؟ می کردین؟ بازي خدمتکارتون و خودتون همینطور و بچتون جون با من اعتبار با دونستین

 ونیدد می... دونید می دونین نمی موفقیت جز چیزي دل سنگ آدماي شما چون رفتم هماهنگی بی همین براي من: من

 گرفتن و تموفقی فکر شما من آریاي نه بودید خودتون اعتبار فکر سما چی؟ یعنی آدم یه زتدگی میدوند چی یعنی بچه

 بودم؟ تخورده رتی من االن نمیومدید اگه دونستید می شما... خدمتکارم و من جون بودین بیشتر پول یا باالتر مقام و پست

 اگه ونستیند می ؟ بود سالم دستم من میرفتین عقب اولش تحدید با و کشیدین می موفقیت از دست اگه دونستید می

 احمق اطرخ به میدونستین...  بودم؟ کارم و زندگیم پی منم رفتن می داشتن می ور رو پول دادین نمی دخالت رو خودتون

 اسمش هک شما جنس از یکی دونید می بود؟ زنده االن اون نبودین اگه میدونید ؟ مرد گم می رو هومن دکتر یه شما بودن

  ...فهمید نمی چیزي بودن مهم و موفقیت جز شما نه... بردین؟ بین از رو گذاشت آدم میشه دنیا این تو رو

  ...ومدا جا حالم آب لیوان یه با که دارم نیاز اکسیژن به میکردم احساس میزدم نفس نفس آوردم کم دیگه اینجا به

  ...غیره و عصبی فشار حساب به میزارم رو زیادتور توهین: اسکندري

  ...لیسپ آقاي نیستس هیچی هه... میشم اعدام بعدم زندان میرم حتما عصبی فشار رو نزارین اگه ممنون واهقعا واي: من

  ...شدم ساکت شو خفه گفت که دادش با

 اینه شق لهک دختر تو حرفاب تمام معنی افتادم عقب کارام از کلی االنم تا که نیستم بیکار دارم کار کلی من: اسکندري

 خودت صريمق دنبال اگه... شده ریخته آب مثل کرد جمعش نمیشه و افتاده اتفاقا دیگه الن قبول باشه ندارم قلب من که

 زاشتن می داشتن نکن این به نگاه بردن می تورو اونا نبودیم هم ماه باش مطمئن... بودي دخیل کارا این تو همه از بیشتر

 ورکش از شدن خارج واسه اونا نیستم عقلشون تو و ندارم خبر ازش من که کاري با میکردن هوشت بی یا حاال بري
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 ودنب هوش بی باغ و ویال تو که اونایی تمام نخواي چخ بخواي چه میبردن رو آریا پسرت یا عزرا یا تو باش مطمئن

 اندازي یرت کی نبود هوش بی اون چرا درسته بود اونجا کسی... نداشتن کاري ایران تو دیگه باش مطمئن و دارن سابقه

 چیز چکترینکو حتی کن تعریف رو چیز همه و کن لطف بودي قدیمی آشناي هومن با بیرون بیاي تونستی شد چی کرد؟

  ...کارا به رسیدن براي مهم چیز یه واسهمن و باشه کوچیک تو جانب از ممکنه چون

 دح ر بود مطمئن و بود داده قرص همشون به هومن اما بود نشده هوش بی چرا اون دونیم نمی بود هم دیگه یکی: من

 تیر هومن به که بود خونم تو اومد قایمکی شب یه که همون یعنی یکی گفتم بعدم...میشن بیدار دیر لی و نیست مرگ

 از چیز همه من بعدم... میکنه رسیدگی گفت که خونه تو اومدن مامورا حضور با جور چه که کرد تعجب خیلی کرد اندازي

  .گقتم واسش نمیشدم بیدار و خوابیدم می چقدر حتی و دزدا از هومن با آشناییم نحوه

  ...کن نگاه بگیر رو آلبوم این: اسکندري

  ؟؟؟/دارم کردن نگاه آلبوم حوصله من نظرتون به موقعیت این تو گفتم و کردم قطع رو حرفش: من

  ؟:بزنم حرف من بدید اجازه هوایید نمی شما خانم: اسکندري

  ...بگید: من

  ؟...نیست اینه تو اون ببینید خالفکاراست و قاتال دزدا تمام عکس: اسکندري

 نگاه ور آلبوو حرفی بدون...  عقله کم گه می االن کنیی می رفتار جوري چه ببین دختر آخه کشیدم خجالت یکم: من

 که میشدم دامی نا داشتم بودم رسیده آخرش به میکردم تحلیل و تجزیه رو ها قیافه دقیق داشتم بود ساعنی نیم... کردم

  ...دادم نشونش اومد کردم صداش... خودش خود بو خودش دیدمش

  .خداحافظ.مرسی باشه نشده دیر وارم امید و بود خوب کارت: اسکندري

  ...رفتن و

 پرسی احوال و سالم عزرا با درست بالخره بودم داده لم مبل رو هنوز من اومدن ها بچه و عزرا که بود بعد ساعت نیم

 تايدس با که آریا با و کردم بغل رو آالله منم و وظیفمه گفت اونم. کردم تشکر ها بچه از مراقبت بابت ازش و کردم

 پاشو شدي مردي ماشاهللا مامانم گفتم آریا با تخت رو نشستم ها بچه با اتاقم تو باال رفتیم بود گرفته رو شلوارم کوچیکش

 اتاقش تو رفت و مامانی چشم گفت خاصی غرور یه با مامان مرد شو بلند عزیزم کن عوض بیار رو خونت لباس اتاقت از

 مادر اگه استاد ببخش و من نگرفتم براش تولد یه هنوز سال 4 تو ره می داره بچم گفتم دلم تو کردم نگاه وباالش قد به

  ...ببخشی رو من امیدوارم بود تجربگی بی کردم رو تالشم همه من اما نبودم خوبی

 رو لوزمب کنار بود بغلم هم آالله شده بلند من بخوابه آالله و من کنار که تختم رو اومد.  کرد عوض رو لباسش اومد آریا

 فتمگ کندم لباسم از رو دستش کنم نمی بازي دیگه بدم؟ من ؟ نداري دوست و من میري هی چرا مامانی گفت گرفت

 دستم رو ندمخابو رو آریا کشیدم دراز تختم تو برگشتم و مخصوصش تخت تو گذاشتم رو آالله میام االن کن صبر پسرم
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 رفت اباب عزیزم گفتم... شده تنگ بابام براي دلم گفت بود دار بغض صداشم و داش غو چشاش کردم نگاش سالمه که

 خواهرت و تو عاشق من ضمن در حقه خدا پیش رفتن گلم رم می منم پیشش میري روز یه هم تو وقتی گفت خدا پیش

 پسرم با کمی که جاش سر بزارم رو خواهرت گفتم شدم بلند پیشم اومدي اگه االنم ندارما دوست بگی نبینم دیگه هستم

 رو تگذاش رو کوچولوش دست بئد امید از پر نگاش نشست شادي به غم از چشماش رنگ... همین عسلم باشیم تنها

  .بود شده کوچولو واست دلم کلی نریا مسافرت دیگه مامانی گفت و صورتم

  بود شده تنگ واست دلم بگو مامانم نه کوچولو: من

  ...تنگ نه بود شده کوچولو بگیم باید گفت من به راحیل بگم چی من بالخره حدا اي: آریا

 کم کم که کردم نوازش رو هاش مو بعدم. میکرد شوخی داشت راحیل درسته من حرف. خدا نه حدا مامانم جان آریا: من

 انگار شدن بیدار هم آالله و آریا من شدن بیدار با بخورم رو قرصام تا کرد بیدارم عزرا که تا برد خوابم منم برو خوابش

 هگشن باید موقع اون از اما خوردن چیزي سحر خونه ها بچه و عزرا صد در صد بودم نخورده چیزي صبح از بودن منتظر

 بیام ن تا بچینه رو میز کن کمکش خودتم کنه آماده چیز یه بگو عزرا به برو گفتم شستم رو آریا صورت و دست باشن

  ...باش کن گوش حرف مامانم دیگه برو گفتم برم خوام می کرد فکر کرد نگام تردید با کم یه

  . بیرون در از رفت سرعت با. مامانی چشم: آریا

 مک هب کرد شروع شد ساکت دهنش تو رفت سینم که همین کرد می گریه داشت که آالله دهن تو گذاشتم رو سینم

 چرا... جالبی مریضیه چه شد دار شیر اینهمه 75 به شد تبدیل من 70 سایز دخترونه سینههاي چطور عجیبه واقعا.  زدن

  انگیزن هوس که خودم واسه شده قشنکتر اولم روز از من هاي سینه... اینا و میفته و میشه زشت دار شیر سینه گن می

  ...حیا بی اي: وجدان

  نکنا شروع: من

  ... شما خداحافظ کردم فراموشت نگی باشم کرده ادبی عرض اومدم بابا خوب: وجدان

 رفتم در دم ات. کرد می صدام که میومد آریا صداي تختش تو گذاشتم شده سیر بود معلوم دیگه که رو آالله لبخند یه با

 رفت سرعت به سر یه کردم احساس پنجره سمت برگشتم ببره رو دخترم بیاد یکی نکنه گفتم داشت برم ترس لحظه یه

 اگه باال قهطب بود رسیده بود خالی پاش زیر بود کی هر چون شم مطمئن جلوتر برم نکردم جرعت که ترسیدم انقدر کنار

 دوییدم ردمک بغل رو آالله فوري نیست خوب اصال این و میشد بیشتر جسارتش کردم احساس رو حضورش من فهمید می

  ...کمتر دلم اما گرفتن وحشتناکی درد دلم هم و دستم هم شد بیدار ترس با آالله هم کارم این با بیرو سمت

 خیاالتی ترس خاطر به فهمیدم نبود چیزي اما گشتن واستخر حیاط و بیرون و داخل از خون تموم گفتم ماورا و نگهبانا به

 ورودي در رايب قفالش بهتري و ترین امن از بگو بهش و بیاره ساز قفل بره یکیشون خواستم نگهبانام از حال این با شدم

 شپزخونهآ حتی خونه هاي پنجره تمام واسه بیاره رو کسی سازم قفل از بعد گفتم و کنه عوض رو همه و بیاره اصلی در و

 منم... رسنب گفتم که کارایی به که رفتم بعدم کنن ترشون تیز و تر بلند هم رو باغ دیوار دور حفاظاي و بزارن حفاظ هم
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 عکس رب رو خودش زور با یهو که کنیم بازي باهاش آریا منو که کرد درازش مبل همون رو آالله پایین نشستیم بچه با

  ...ماما گفت که میومد خیز سینه داشت خوابید که بعد اومد پا و دست چهر یکمی زور کلی با من سمت وبه کرد

 مبارك زدنت حرف پا و دست 4 به افتادي راه زود چه عسلم فدات به ماما گفتم کردم بغلش و کردم گریه خوشحالی از

 نگاه دیدخن می داشت چون گم می چی فهمید انگار بوسیدمش بعدم عسلم کدي خوشحالم کشمکش کلی از بعد عزیزم

 میومد درد کموی بود سنگین اینکه با میکنن حسودي آقا غافل دل اي فهمیدم کنه می نگاه حسرت با داره آریا دیدم کردم

 شبوس یکم مبل رو گذاشتمش افته نمی بودم مطمئن که جوري هم رو آالله پام رو نشوندم و کردم بغلش اما سراغم

 بفهمه رسمت می... نشیا ناراحت ؟ مامانم باشه میکنه حسودي آخه نمیام سمتت خواهرت جلو زیاد نکنی نگاه گفتم و کردم

  دارم دوست بیشتر تورم من

  :داري دوست بیشتر رو من یعنی: آریه

 تورو اام دارم دوسش اونم داره گناه اونم اینکه واسه نشو ناراحت کنم می بوسشم اگه.... بهشا نگی بده قول اما آره: من

  بیشتر

  مامانی باشه: آریا

  ...بزاره رو شجاع پسر که رفت و پایین پرید بغلم از بعدم

  

  دو و بیست فصل

 همین خاکش سر رفتم باري 2 منم... زندگیم مرد تنها مرگ از ماه یه گذره می دنیا مرد بهترین مرگ از ماه یه االن

 دولت واسه رفت نمیشد هم خیلی که ثروتش مالو تمام نداره رو کسی که هم اونجایی از... کردن خاکش محمد امازاده

... ایرانه تو وزهن ده می نشون که میشه پیدا ازش هایی نشونه یه فقط نگرفتن رو قاتلش... نداشت هم وصیتیی هیچ آخه

 خیلی ...کردیم سالم سر با که دیدمش دادگاه تو بارم یه ندیدم مالقات اون از بعد بار سه دو جز به دیگه رو اسکندري

 ونهخ مراقب مامور تا چند هنوز چند هر خوابه می ما پیش میاد عم عزرا پذیرایی تو میندازم جا شبا همین واسه ترسم می

  ...هستن

 ارايک براي میدارم بر ازش باشه نیاز وقت هر و بانک تو نخریدم رو جایی دیگه پول اون با میره پیش خوب کارام همه

  ...فروردین 10 واسه بزارم رو جشنش و افتتتاحیه کنم فکر میشه تموم کاراش زمستان آواخر تا زادمهر هاي گفته طبق جاده

 قاتل یه زا باید خورده پیوند بدبختی با من شانس که اونجا از کردم شروع دادگستري تو که میشه اي هفته یه رو کارم

 منشیم دیدم شرکت رفتم میگه تعریفاش طبق دیدمش بار 2 هفته 1 این تو دروغه همش میگه خودش البته کنم دفاع

 از اثري هیچ اما کرده هوشش بی کسی داره ادعا... نفهمیدم هیچچی دیگه بعدم میاد خون سرش از و زمین رو افتاده

 مشخص املک اینا و پریده دهنش از معلومه که گه می چیزایی یه حرفاش تو و نیست اینا و سر به ضربه یا هوشی بی مواد

 آگاهم ارک... تحقیق شرکت برم باید حاال...  بودن معشوق و عاشق منشیش با پزیده دهنش از که اینجور قاتله میکنه
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 پایان به رفینط صلح با یا نمیرسه جایی به یا کیفري... میدم ترجیح رو حقوقی نمیاد خوشم کیفري پرونده از اصال... شدم

 واسه میره و شد شناخته قاتل میگن یا درصد 2 احتمالش که گناهه بی میشه ثابت یا که اینه آخرش اینم پرونده... میرسه

 چه ومدا در آب از مرد موکلم اولین بشما مردا وکیل خوام نمی گفتم خوبه میبینی...میدن رضایت دختر خانواده یا اعدام

 واسه رو اون که بود اضافه اتاق یه زادمهر دفتر تو. کنم قبول رو اي پرونده هر باید کارآموزي سال دو این دیگه کنم کار

 اتاقم تو هکتابخون یه و میان حقوقی مشاوره براي که کسایی و موکال واسه صندلی تا چند میز یه منم کردیم درست من

 زدم رمباالس مدارکم تمام همراه به هم نامم قسم تابلو...چیدم توش رو هست قانون به مردم که کتابایی تمام و گذاشتم

  ...دیوار به

 به کردن لقبو که بگم البته دارم شهري تو امتحان فردا شدم قبول رو نامه آئین رفتم رانندگیمم کالساي ماه یه اي تو

  ...برم تر فشرده کارام خاطر

 هب اما کردم قبول منم کنه دعوت رو دوستاش روز یه که خواست ازم کرده پیدا خودش همسن دوستاي مدرسه میره عزرا

 من دهعه به کارا همه اومدن که دوستاش و منه عمه بگه همه به و خونست این خدمتکار نگه کسی به دیگه که شرطی

  ...یاد می بدش کی خوب کرد قبول شادي کلی با اونم... باشه

  ...کشم می رو اون هم دیگه روز چند بهتره دستمم... کشیدم رو شکمم بخیه

 تولدش چون مهدشون تو خونه تو نه اما بگیرم تولد جشن واسش خوام می گله آریا تولد روز یعنی آبان 10 میشه هفته آخر

 یکک جمله از تولد خرید و کردم صحبت مهدم با بیاد کوچولوش دختر با که کردم دعوت سخرم از میشه خلوت خونه تو

) مهد مدیر( سالمی خانم از و مهد برم نمی روز چند این رو آریا گذاشتم اختیارشون در رو الزم پول و خودشونه عهده به

  ...کردیم انتخاب جشن واسه رو تعطیله هد که جمعه روز که بگن مادرا همه به که خواستم

 پا و دست چهار مشکلی هیچ بی گرفته یاد که هم آالله... سالگی 2 تو میره تیر االن نه اما میگیرم تولد هم آالله واسه

... یکنمم تاتیش وقتا گاهی خودمم برم قربونش وایسه شه بلند خواد می انگار محکمه جاهاي به دستش همش و بره راه

  .ماه یک این گزارشاي از اینم

.  

 یاد انندگیر تا کرد کمکم خیلی زادمهرم بگما باید خدایی اما قبولی پایین برو گفت بهم هورا شهري تو امتحان از اینم

 همه قیمت من که اونجایی از اما نمیبنده من با دادي قرار هیچ اینکه با خوب اما. کرده پر واسم رو استاد جاي.  بگیرم

 خودم کارام مه دنبال دیگه بیفتم راه که کم یه... میزش رو زارم می و زارم می پاکت تو پولی یه همیشه و دستمه چی

 خبر واسه زادمهر دفتر رفتم و خریدم شیرینی جعبه یه. باشم ماشینم فکر باید دیگه حاال... شلوغه خیلی سرم فعال... میرم

  ناشین خرید واسه صحبت و... کردن تشکر و قبولیم

....  
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 مبخری لباس خودمون واسه هم که اومدم عزرا با منم داره نگه رو ها بچه خونمون اومد و کرد لطف سحر شنبست 5 امروز

  ...ببینه شد بزرگ ها بعد که بگیریم فیلم و عکس تا چند فردا حداقل که دوربین یه و... کادو هم

....  

 آخه ابنخو می ما خونه شب زادمهرم آقاي و سحر...  خونه گریم برمی گرفتیم تاکسی شد برگزار نحو بهترین به تولد

  ...خواسته خدا از که منم من پیش بیاد سحر خواست شمال بره روز دو باید زادمهر آقاي

...  

 بگم بهش ور خودم احتماالت و بزنم حرف قاضی با تونستم گفتم بهتون بهش راجع که پسره این دادگاه شنبست امرووز

 و بشه بد واسم که نیست مهم هم اصال هست بودنش قاتل احتمال درصد 99 که باشم کسی وکیل تونم نمی گفتم

 سهجل تو االنم... کنم می اعالم رو نهائی راي امروز منم نداره اشکالی که گفت و گفت دارم که خوبی وجدان از قاضی

  .کنم نمی پیدا حضور

 االو دارین مالقات قرار ادیب خانم با گفت زد زنگ منشی خوبه... دارم مالقات قرار موکالم تز یکی با دفتر میرم دارم

 چیزا جور این از و ندارن شرایط بعضیا چون اما غروبه واسه مالقاتامون قرار اکثرا ما بگما اینم البته بود رفته یادم پاك

  ...ریم می هم ها صبح بعضی

...  

 درمان طول داره وبزن دست شوهرش خواد می مهریشم خواد می طالق همسرشون از ادیب خانم راحته خیلی پرونده این

 ردهک کارارو همه کشیده سختی انقدر بدبخت داره هم بارداري عدم برگه که این و داره هم قانونی پزشکی از مدارکم و

 براي خودش همیشه و نداده بهش سال 3 این تو که نفقشم از من پیش اومده مشاوره و نوشتنا خواست در واسه فقط

 دادم قرار ندارن هم بچه شکر رو خدا...کنه عنوان دادگاه روز خواستم ازش من اما گذشته هم کرده می کار زندگی خرج

 ها کار یلوک کمک با و داره وکیل بفهمه کسی خواد نمی آخه ببره بیاد خودش و بنویسم دادخواست یه شد قرار بستیم

  ...چیه خوانده شغل بپرسم رفت یادم فقط... میبره پیش رو

...  

 بازي راحیل با که خونه زارم می رو آریا و هستش ما خونه سحر آخه کودك مهد آریا دنبال رم نمی دیگه که امروز خوب

 رشدشون ماشاهللا هزار ماشااهللا که بخرم وروجکم تا دو این واسه لباس یکم و بکشم رو دستم بخیه برم باید فقط... کنن

  ...میشه کوچیکشون لباساشون تند تند شده ساعتی

 هک بودم اصلی در نزدیکاي خون رسیدم...خریدم راحیل واسه هم گوگولی لباس یه خونه رم می دارم شد تموم خریدم

 و عزرا به دادم خریدارو داخل رفتم شدم جدي یکم منم... اومده اسکندري اینکه مثل دارم مهمون گفت بهم عشقعلی

 صدام خورد یم رو شربتش داشت پذیرایی تو رفتم بدم نشون سحر به رفت اسکندري تا گوشه یه بزارشون که خواستم

  :گفتم کردم صاف رو
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  ...اومدین خوش هستین؟ خوب... دارین خوش خبراي که ایشااهللا... سالم: من

  ...بفرمایید. خوشه خوشه خبرم بله...  ممنون... سالم: اسکندري

  اسکندري آقاي میدم گوش من: من

 من اما تنبفرس احضاریه خواستن...دادگاهشه آینده هفته بگم خواستم گرفتن رو گوش تک حسین خوب بله: اسکندري

... فرستم می هم راننده براتون من باشید مواظب خیلی هم شما اطرافن و دور این آدماش میدونم آوردم رو احضاریه خودم

 گاهداد به شما نزارن و باشن ور و دور این داره امکان زاریم می براتون رو بیشتري ماموراي اینکه و الزامیه شما حضور

  ...داریم نیاز هامون گفته همه اثبات براي شاهد عنوان به رو شما ما برسین

  دیگه؟ هومن قاتل همون گوش تک حسین پرسیدم مسخره به شبیه خند پوز با: من

  ...دادم بد فحش یه هومن جاي به انگار کرد بهم دار معنی نگاه یه

 و نزنید حرف اینا و صمیمیت از دادگاه تو کنید لطف بوده اي هفته یه آشناییتون و نداشتین آشنایی قبال خوبه: اسکندري

 و هستش ومنه قاتله همون گوش تک حسین بله. کنید استفاده فامیلشون از داشتین ایشون به مربوط هایی گفته اگه

 بودن وشه بی ائنشب که اونایی تمامی راستی... بریده رو گوشاش از یکی کی نی معلوم چون میگن بهش گوش تک

 مونه(دکتر آقاي داداش البته. خورده بهشون ابد حبس که نفر دو چز شدن اعدام داشتن که اي دیگه جرمایه دلیل به

 شاکی شما و داشتن خالف هم اندازه به و بوده هم با خالفاشون تمامی چون گوشه تک حسین با دادگاهش هم) هومن

  ...هستید جفتشون خصوصی

  .اه اه اه گیره می ایراد من از داره داده قورت عصا پرورواها چه خورد بر بهم یکم: من

  ...برم ینم بیرون کال رو ها بچه هم هفته این ممنون هم راننده بابت دادگاهم دیگه هفته من گفتم شدم مسلط خودم به

 واسه ایینپ برگشتم و آوردم در رو لباسام رفتم خداحافظی از بعد منم کرد خداحافظی و دیگه سفارش کلی با و شد پا بعدم

 جابه رو لباسا باال رفتم بعدم... دادم راحیلم هدیه و دادم نشون رو خریدم تازه که رو لباسا گفتم رو ماجرا هم وعزرا سحر

 چطور که بودم هومن فکر به اینکارا همه حین در... بخوریم چیز یه تا کردم بیدار رو آریا و دادم شیر آالله به و کردم جا

 مین رسید پایان به اي هفته یه من عشق موند ناکام من عشق شدم عاشقش زود قدر چه و شد مرگ جوون من خاطر به

  ...مطمئنم... میشن اعدام حتما برن در قسر قاتالش زارم

  

  سه و بیست فصل

  :گفت شنید رو وکیلشون اسم تا زادمهر. میزنم حرف خودم اما میرم زادمهر با دادگاهه روز امروز
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 در سرمق اگه چند هر.نکن تردیدم باش زدنت حف مراقب کنه می قبول رو ها کیفري بیشتر ایه کشته کار آدم: زادمهر

 کنه ابتث نتونسته کشی حاال تا اما کشتن آدمم زندانن عمر آخر تا ربایی آدم و کردن حاحاال تا که کارایی خاطر به برن

  ...بودن مراقبت مامور انقدر همین واسه دیدي رو یکیشون کشتن آدم که هستی کسی تنها ام تو

 شدم احضار من ودب استرس بی و قشنگ خیلی جفتشم که شنیدیم اونارو اظهرات اینکه بعد... تو رفتیم اشکندري اشاره با

 کردن یاد سوگند و خوردن قسم از بعد جایگاه تو رفتم بیارم کم نباید مملکتم وکیل من گفتم دلم تو کرده یخ دستام تمام

 وضیحت تا چند دفعه هر پیچوند می جور چند رو سوال یه میدنستم رو فنش وکیلم خودمم خوشبختانه شد شروع سواال

 دیگه گفت وقتی گرفته حرصش من از بود معلوم گفتم می تغییر بدون حرفارم و نشدم گیج من اما میشد اضافش دیگه

 و ندرياسک دراوردم شاخ تعجب از بوده عالی چی همه فهموند بهم لبخند با اسکندري بشینم جام سر اومدم ندارم سوالی

  ...بود عالی گم می تبریک بهت گفت زادمهر نشستن وقتی!!!!!! لبخند؟؟

  ...شد صحبت خواستار و شد بلند اسکندري شه اعالم ها حکم خواست می وقتی تعجب کمال در

 زا یکی خصوص در دیگري شاهد بدهند اجازه تا دارم خواست در قاضی جناب و دادگاه از من:  گفت اجازه گرفتن از بعد

 اضیق جناب بله... بودید نداده دادخواستی مورد این در شما اما گفت قاضی...  بیاورم یَرَهانی هادي آقاي جناب هاي قتل

  :فرمایید می اجازه حاال با نیارم اسمی امروز تا بودم مجبور بیشتر مراقبت دلیل به بخواهید رو راستش

  ...دارن حضور اجازه: قاضی

  دارم اعتراض نمیشه اي نه گفت وکیل

  نیست وارد اعتراض کنید رعایت رو دادگاه نظم لطفا: قاضی

 هرچی خوام می که گفت بهش اسکندري گرفت قرار جایگاه تو اومد... شد وارد ساله 45 حدودا مرد یه شد باز دادگاه در

  :بگب دیدي

 دهنش و داشتن نگه رو مرد شده تجاوز زن به دیده و بوده شاهد خونشون پشتبون باال از که قتلی از کرد شروع مردم اون

 قیافه از دقیقا و... کشتن بود صدا بی که تفنگایی با رو جفتشون بعدم کردن می تجاوز زنش به داشتن و بودن گرفته رو

 من دزدیه از بعد روز دو دقیقا که من دزدیه جریان از قبل یعنی پیش ماه 3 مال قضیه داره عکس هم گرفته فیل هم ها

 تو یرنشبگ تازگی به قراره نگهداره دست گن می و میگیرن رو مدارك ازش پلیس که گزارش براي پلیس پیش ره می

 نگقش خیلی شاهد.......میکشه طول و میفتن گیر همه انتظار حد از تر دیر خوب اما میکنن رو پروندرم این دادگاه اون

  ...بوده افرادش یا آقایون این کار همش و نداره دشمنی هیچ بشه چیزیش اگر که گفت و داد توضیح

  .کرد اعالم تنفس ساعت یک مدارك گرفتن از بعد قاضی

  :گفت اسکندري که
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 تایید براي کارشناسارم مهر حتی و کردم چک رو چی همه من اما نباشه تقلبی ببینن اینکه و فیلم تحلیل و تجزیه براي

  ...دارم فیلم این بودن واقعی

....  

 اسکندري با مخوشحال خیلی من و اعدامبشن قراره جفتشون که بگم بهتون خالصه نشستیم رفتیم ما و گذشت ساعت یه

  ... خودشه کنه می چکار اینجا اون من خداي واي در دم اومدیم

  ؟ بودن بیهوش همه نگفتین مگه گرفتین رو همه نگفتین مگه شما گفتم اسکندري سمت برگشتم

  مگه؟ چطور بله: اسکندري

 رو رمس میبینم دارم رو یکیشون من اما نکنید عوض هم رو حالتتون کنید نگاه رو بر دورو خونید نچر رو سرتون: من

  ...کنه تجاوز بهم خواسن می که همون گفتم و پایین انداختم

  چی؟:  اسکندري

  ...بود نمونده واسم چیزي نبود هومن اگه کثیف مرد همه اون ین داره؟ تعجب: من

  ...ستنی بدبختی بابا اي هومن اسم به داره حساسیت انگار هم تو میره اخماش میشنوه رو هومن اسم چرا این دونم نمی

  کجاست؟ حاال:  اسکندري

  ...شیم سوار کرد اشاره و بیرون اومد پارکینگ از زادمهر داده تکیه درخت به خیابون اونور: من

 دادن تکون اب ندازم می سري سر نگاه یه منم ندیدیش یعنی اونور به نکن نگاه در سمت برمیگردیم که االن اسکندري

  بود؟ زشت هیکلش و بود پوشیده آبی پیراهن که همون گفت ماشین تو نشستیم فهمیدم که فهموندم بهش سر

  آره:من

  ...کشید دار صدا نفس یه بعدم و توان دنبال: اسکندري

  میرنید؟ حرف چی از:  زادمهر

  نگرفتینش؟ چرا راستی اسکندري به رو بعد... آزاده هنوز دزدیدنم که اونا از یکی: من

  ...شه منقرض نسلشون باید سراغتون میاد یکی روز هر اینجوري هم با همه هستن هم اي دیگه کساي: اسکندري

  .کنیم چکار باید االن زادمهر

 رو چیز همه و گرفت تماس خونه تو رفتیم بگیرم تماسم یه باید بکنم فکري یه من تا خانم خونه بریم فعال:  اسکندري

  ؟ میمونم اینجا من نداره اشکال اگه گفت کرد قطع اینکه از بعد و کرد بیشتري مامور خواسن در و گفت
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  :گفت میز سر ناهار واسه رفتیم بعدم و نداره اشکالی نه گفتم. میترسیدم واقعا چون شدم خوشحال دل ته از: من

  ...میبرنتون که میدونم میرسن مقصودشونم به و میخوان رو شما اونا: اسکندري

  ...کرد گیر گلوم تو لقمه گفت رو این همچین: من

  میدونید؟ کجا از گید می چی شما: گفتم خودن آب کلی از بعد

 از بلق عرب اون قضا از عرب یه به بدن رو پول اون قراره اونا گفت می که حسین از فهمیدیم ها بازجویی از: اسکندري

 اومده اما هراحت خونت به ورود اینکه و شنیده اینا و فرارت از که تعریفایی از یعنی دیده در دم رو تو حسین شدن زندانی

 هدفش باغ اون دیدنت از قبل تا یعنی باغه اون هدفش هنوزم خواسته می رو باغ اون عرب اون شد وارد ش نمی دیده

 چون لجبازي رو از حسین رو اینا خواد رومی شما میلیون 500 اون و باغ اون جاي به خواد می رو شما اون حاال اما بود

 به اجعر شما با و بشه خونه وارد که بود اومده گفتم می داشتم دادن خبر بهم تلفن از االن همین گفت نکردن کمکش

 شما شخواستا در همه جاي ازشون و میبینه رو خودتون که بزنه حرف هست ایرانیش خانم یادگار اینکه مثل که جاده باغ

 ما که ارومیه تو اي حرفه خالفکار نفر چند و بودن نفر 2 که کسایی بقیه از افتاد گیر حسین شنیده وقتی خواد می رو

 اونا الدنب ارومیه تو فرستادن هم حاال.... خواستن کمک ان زنده که گفت تازه حسین و مردن کردیم می فکر سالهاست

  ...بیارن گیرشون میدونم بعید که

......  

 تپروندس این مسئول و مامور چون البته شخصیم راننده شده باهامه جا همه منم اونا هدف گفت اسکندر که روز اون از

 اام راحته خونه بودن امان و امن و چی همه از خیالم اینکه با... گیره نمی ایرادي ازش کسی و میده انجام رو کارا راحت

  ...یزاچ اینجور و نمیشه چیزي که داد می دلداریم سحرم باشه هام بچه مراقب اومد سرم بالیی اگه خواستم سحر از باز

 شنصف که الوکاله حق باقیمونده ااومد بگیره رو طالقش آمد و رفت جلسه 2 از بعد بود تونسته خانم اون دفتر اومدم امروز

 رفت کنم ورج واسش مخفیانه تونستن که هایی پارتی و دادخواستام از تشکر بعد و بده کار انجام موفقیت از بعد میمونه

... کردم رو رکا این بدبخته واقعا مردم دختر میدونم اینکه خاطر به خوب اما جنسم بد نکنید فکر نیستما پارتی اهل من

 بیشتر هاینک خاطر به منم نکنم قبول اي پرونده بازي پلیس و دزد ماجراي این شدن تموم تا فعال خواست ازم اسکندري

 آریا هترهب برم پیششون میره سر حوصلشون آریا مخصوصا بیرونمنمیرن خونه از که حاال مخصوصا باشم ها بچه پیش

 دفتر وت کارام... سرهونگ میگه باز نگو اشتباه سرهنگ میگم هرچیم سرهونگ میگه بهش جوره اسکندري با حسابس

 از مردي هی پشتش منم میرفت جلو اسکندري بودیم دوم طبقه...  دفترمونه سوم طبقه ما پایین میرتیم هم با شد تموم

 پایین فتیمر و دادیم ادامه بعد و کرد نگاه رفتنش باال به و کرد مکث یه اسکندري. نبود خوشایند قیافش شد رد جلومون

 اسکندري هک جلو برم خواستم میاد خون سرش از افتاده دیدیم تر جلو رفتیم نیست دفترش تو نگهبان دیدیم رسیدیم

 رسیدیم ماشین در دم کشوند می خودش دنبال خیابون تو و بود گرفته رو من دست ببرنش میدم اطالع بریم بدم گفت

 که رفمط بیاد اومد اون دهنم رو گذاشت دست یکی بشینم که کرد باز رو در نشست کنه باز رو در که خودش سمت رفت

 گردنم ور بود گذاشته که چاقویی با هم یکی اون و درآورد پشتش از رو اسکندري اسلحه اون دهن رو گذاشت دست یکی
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 یه به تنبس رو کدوممون هر بعد بود کهنه خیلی که بوس مینی یه تو بردن رو ما بگیره خون خفه خواست اسکندري از

  ایستاد یهو میرفتیم که بود ساعتی نیم کنم فکر پوشوندن رو چشمامون و صندلی

 15 یمخطرناک چقدر انگار شیم پیاده که بردنمون کردن باز رو چشمامون و بستن رو دستامون کردن جدا صندلی از مارو

 شنیدم رو سکندريا صداي... میشد پیدا خونه توك و تک شاید بود باغ همش که بودیم جا یه پاییین رفتیم میشدن اینا نفر

 رفت دمخن حرکت این از نکردم جمش تا ببند رو دهنت اون گفت کلش پس زد محکم یکی... گرمدره روستاي گفت که

 اسکندري کله پس بود زده که اونی کردن می نگام تعجب با و شدن خندم متوجه همه زد حال با و هوا بی خیلی آخه

 فتمگ بهش... کنه تجاوز بهم خواست می که بود همون نخندیدم دیگه اما زد هم دیگه یکی دیدیم تورم خنده ما ا گفت

 الزمت هک حیف گفت ن به رو ایرج هست؟ حواست ایرج گفت یکی که باال رفت دستشم سمتم اومد زشت ایشششش

 باغ یه تو بردن رو ما... کنم پذیرایی ازت حاال از جوري میدونستمچه واال خوان می رو لوکت و لک بی گفتم یعنی دارن

 چشم تا کناراش از که بود خاکی جاده یه رو روبه.  بود قدیمی خیلی که بود خونه یه چپ سمت کنر تو رفتی می در از که

 تو ردنب رو ما نمیرسه درختا این و باغ به کسی که بود معلوم بود مرتب نا چی همه اما... بود مختلف درختاي میکرد کار

 رو تو بده سترد بیاد کاري اصل تا بشینید گفت ما به رو یکیشون... بستن پاهامونم و زمین رو نشوندنمون قدیمیه خون

 االو شی شکلی اون تا داري کار اي هفته یه آقا اون هاي خواسته طبق اونجور آخه کنیم آماده هفته آخر واسه جوري چه

 هناخوند مهمون مثل که خرم سر این حساب بیان خودشون بزار باشه همرات خرم سر این که آوردیمت نمی زود انقدرام

  ...میرسیم رو وسط یاد می دماغ با جا همه

  ...کنم پشیمونت زندگی از که نکن کار یه دارین نیاز بهم که دونم می باش دهنت مواظب: من

 ادوافت شالم میومدیم داشتیم تا آخه میشه جدا دونه دونه داره موهام کردم احساس کرد بلندم گرفت مو از سمتم اومد

  ...شکست کریپسمم

 من دراد زبونت دیگه بار یه فهمه نمی چیزي کسی میکنم من که کارایی با کسی نکنم فکر هستی که زبونم بلبل: دزد

  فهمیدي؟ تو و دونم می

 میکردم داد و جیغ چی هر... دراورد بعد و کرد تیکه تیکه چاغو با رو مانتوم بود بسته دستام چون کرد باز مانتومرو دکمه بعد

 ابجور بود پارچه نمیدونم رو اون دهن رفت زمین رو کرد پرت رو من داد بهش فحش تا چند هم اسکندري نداشت فایده

 شکیم رنگش زیرمم لباس بپوشم چیزي مانتو زیر ندارم عادت که منم من سمت اومد دوباره... بست اون با بود چی بود

 میکرد عیس بود معلوم خشم آتیش چشاش تو از میکرد نگاه داشت اونم ببین حاال گفت اسکندري به رو کرد بلندم بود

 میدادم حششف و کردم می گریه داشتم منم پایین اومد و گردنم رو کشید رو دستش دزده تونست نمی کنه باز رو دستاش

 رو کشید یم میومد قلقلکم که جور یه رو دستش پایین امد کم کم و میاد برفیت پوست به خیلی مشکی رنگ گفت

 پتو یه و زمین رو کرد پرت رو من کرد صداش و کرد باز رو در کسی یهو مونه می سوتین باالي که سینم قسمتاي

 دمدی کرد باال رو سرم داشت کارم انگار کرد می اوهم اوهوم اسکندري زمین رو گذاشتم رو سرم منم رفت و روم انداخت

 داشت یشپ لحظه چند که اون اما میفتاد سرم از پتو میشدم بلند اگه میاره کم نفس داره کردم احساس پریدست صورتش
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 و شستمن سختی کلی با زانو رو بهش رسوندم کشون کشون رو خودم و نشستم زور به نداره اشکال میکرد برانداز رو من

  ... کردم باز رو بود دهنش رو گرش که رو پارچه دندونام با دهنش سمت برم بود از که دهنم

  ...کنم کاري نشد متاسفم میشدم خفه داشتم مرسی: اسکندري

 روش افتادم و دادم دست از رو تعادلم جوري چه دونم نمی برگردم اومد بودیم هم رو روبه هنوز...  میکنم خواهش: من

 تقال رچیه کنم بلند رو خودم داشتم سعی من بودیم دیدنی حاال روش افتادم منم خوابیدم اون بیفته اون شد باعث که

 پا و ستد تو دست از گفت کرد کج رو خودش یهو بیرون داد دار صدا رو نفسش بهش میمالیدم رو خودم بیشتر میکردم

 به دادم یهتک روم بندازم رو پتو نتونستم دیوار سمت بردم کشون کشو رو خودم میشده آب خجالت از داشتم من چلفتی

 صداش هک یکیشون میزدن حرف باهم ئاشتن نفر دو نکردم باال رو سرم من اما شد باز در... پاها رو گذاشتم رو سرم دیوار

 این آشتاست خیلی صدا این خدایا...  قربان کنم ادبش خواستم می گفت یکی اون لخته چرا این گفت بود آشنا برام خیلی

  ...نشوندش کرد بلندش مو با اسکندري سر باال رفتن دیدم کردم باال رو سرم کیه

  ...برادرم... ایشا... کردم زمزمه آروم.. بود مرده اینکه خدایا میبینم چی من واي

  

  چهارم و بیست فصل

...  موقع ناو از تر کثیف بود شده کثیف چقدر نشست جلوم اومد... بود زده خشکش اونم... سمتم برگردوند رو سرش یهو

  :گفت انداخت پام تا سر و لختم بدن به نگاه یه

 این نبود معلوم االن واال کردي فرار ثاقب دست از خوبه شدي تر خواستنی و تر خوشگل موقع اون از نه): برادرم(ایشا

  :گفتم و صورتش تو انداختم تف یه...بکنه خواست می کار چه و خواست می ازم چی عربه

 ونا به دیوار به خورد و شد کج سرم محکم که صورتم تو زد چنان آن... بخت بد غیرتی بی هنوزم سرت تو خاك: من

  گفت یکی

  ...شه کبود جاش نباید... بدرخشه هفته آخر خوام می بیار یخ: ایشا

  ...بابا مرگ شنیدن از همینطور شده کم جمعمون از انتر یه که شدم خوشحال مردي شنیدم وقتی: من

... دیگه خرن... هسوخت بابا با که منم کردن فکر همه بود سوخته بابا که اونایی از یکی گردن انداختم رو گردنبندم من: ایشا

 میلیاردر خانم وکیل خانم پس... جالب چه... خودم خواهر بودي تو من بزرگ پرونده این پس... شدیا بزرگ آمیتیس

  ...تویی استاد معشوقه

  ...آشغال شو خفه گفتم گریه با: من

 درآورد ور اسلحش اسکندري سمت رفت... شد بلند... خوادت می سالم عربه که هیف گفت بیرون داد رو نفسش صدا با

  :گفت بهش
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 من ثلم جماعتی یه که میارم رو دخلت حاال اما میشدي دردسر آوردنت نمی اگه گفتن اما بودم نخواسته رو تو من: ایشا

  ...شن خالص دستت از

  :گفتم که خالصی واسه به اومددستش

 یه اام کشمتون نمی میارم رو دخلتون شه کم سرش از مو یه گفتم دلقکاتم اون به باشه حواست هوي هوي هوي: من

 ونمد می شماست کار میگم عربه به و کنم می زیلی و زخم رو خودم همچین بمیره اون نمونه ازتون چیزي میکن کار

  ...کنه می خطیتون خط اونم که

  جدیدته؟ معشوقه چیه... زبونم بی خواهر شدي الت: ایشا

 گریه اشتمد که همونطور منم... بیرون رفت و پام جلو انداخت رو یخ... بیرون گمشو تویی دنیا آدم ترین شخصیت بی: من

  ...صورتم رو گذاشتمش و بینشون گذاشتم رو یخ مُشَمايِ بودن بسته جلو به بهم رو دوتاش که دستم میکردم

  چرا؟ حاال میدیا نجات رو جونم باره دومین مرسی:  اسکندري

  چرا؟ چب: من

  شده؟ مهم انقدر من جون چرا: اسکندري

  ....میاي بر اینا پس از تو فقط بدي نجات و من تونی می تو کنم آزادت جوري یه خوام می تداره ورت خیاالت: من

  ... جوري چه اونوقت اها: اسکندري

  ...بخوابیم هم پیش کن دعا....گم می بهت شه شب کن صبر: من

  هم؟ پیش ببخشید: اسکندري

 آقا ستنی ریختن مزه وقت االن گفتم... کنه جمع رو لبخندش شد باعث که سمتش چرخوندم رو سرم عصبانیت با: من

  ...باشیم شبم همیم پیش االن که همینطور دومون هر که بود این منظورم

  ...آها گفت داري معنی لحن با اسکندري

  ...نمیکشه خجالتم پررو بجه: من

  ... و کنارت میومدم موقع همون بودم من اگه گفتی تو که اونجور خوب کنه کار چه: وجدان

  ...بیتربیت شخصیتی بی که واقعا گفتم کردم قطع رو حرفش: من

 نزدیکی احساس کم یه دید رو من وقتی چرا کنه نگاه بهم لختم من وقتی شد روش چهطور واقعیمه برادر ایشا یعنی خدایا

 یکم کاش سالمه که بودم خوشحال دل ته از من اما کردن حقم در بدب اینهمه خدایا کنه بغلم نخواست چرا نکرد
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 اون ماا کرده لختم چرا ککه دهنش تو میزد کنم ادبش خواستم گفت برگشت مرد اون کاش... بود وجدش تو مردونگی

  ...بود همین خواهرشم فهمید که بعدم حتی خندید

  میریزي؟ اشک اینجوري که میکنی فکر چی به: اسکندري

  باشه؟ من واقعی برادر این میشه باورش کی... کنم می گریه دارم که نبود حواسم اصال: من

 حس من ... نقشست همش اینا نکنه دونستی؟ می باید که ؟تو مرده کردي می فکر چرا... برادرته واقعا پس: اسکندري

  ...ها قویه ششمم

 گربه یه میک حس اندازه که ببرن رو ششمت حس اون شور مرد بیشعور احمق گفتم سمتش برگشتم عصبانیت با: من

  ....مردن که شنیدم بعد سال چند نداشتم خبر ازشون سالگیم 15 از من... کنه نمی کار هم

  چرا؟: اسکندري

  ...بود سوال اینم دیگه کردم فرار گفتم فکر تو بودم رفته نبود حواسم: من

  هستی؟ فراریم دختر پس: اسکندري

  :من کی: من

  من نه: اسکندري

  گفته؟ کی: من

  ...دیگه گفتی االن خودت شدیم بدهکار ه چیزي یه بابا اي: اسکندري

  ...نبود حواسم: من

  ...چرا میگی واسم حاال: اسکندري

  نه: من

  چرا؟: اون

  نه: من

  نه؟ چی: اون

  دیگه نمیگم خوب: من

  دیگه؟ نمیگی چرا میگم منم خوب: اون

  ...رفتم بهش غره چشم یه خودم به میده پس بهش چسبونه یمی چ یه میگم چی هر میکرد مسخرم داشت بیشعور
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  میکنی؟ چپش اونجوري نگرفت درد چشات قلقی بد چقدم شه عوض هوات و حال خواستم بابا اي: اون

  نه: من

  خوردي نه قرص: اون

  نه: من

  میگذره خوش:  اون

  نه: من

  ...درومد چشام نیستی ام بیچاره من فکر نیست تنت لباسم چرا؟:  اون

 اون دببن.: گفتم بهش... کنم جدا تنش از رو سرش خواستم می اینکه هم بود گرفته خندم هم کشیدم خجالت هم: من

 حیا بی اینهمه که تو... میده قورت رو من چشماش با داره باشه فرار راه فکر به اینکه جاي کن اونور رو سرت رو چشات

  کثیف بیتربیت هیز نبودي

  ...خوردنیه فحشاتم: اون

  ...کردم گریه بعدم ادبی بی خیلی...  که واقعا: من

 عاشق که نمم کنده پوستشم کنارم گذاشته هلو یه یکی اومدیم نیست هلو فصل االن کنم کار چه نکن گریه خوب: اون

  ...بد... هلو

 کنم نترلک رو خندم نتونستم... بود شده دار خنده بود مونده هلو یه حسرت در یعنی که آویزونش لباي اون با قیافش: من

  ...شه عوض هوام و حال کنه می اذیت داره فهمیدم خندیدم ریز یکم همین واسه

 وستپ هلو برسه چه نیستی ام گندیده آلو تو واال بخندونمت یکم میخواستم فقط خوام می معذرت... شد حاال آها: اون

  ...کنده

  ...خنده می داره بود معلوم پاهاش رو گذاشت رو سرش بعدم

  ...روانی... خول... دیوونه... عقل کم...  احمق: من

  ...کردي قلمبش من واسه که محبت اینهمه از مرسی: اون

  ...سکوت... من

 یکی یبستمم قندیل داشتم واقعا کنم تحمل رو سرما تونم نمی دیگه نه دیدم بعد ساعت یک تا... نزد حرفی دیگه اونم... 

  اسکندري گفتمک کردم صاف رو صدام... روم بندازه رو پتو بگم بده ما به چیزي دونی آبی یه نمیاد هم

  سکوت: اون
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  ...اما تو با: من

 من کنم نمی محلت کنی صدا رو فامیلیم اگه بعد به این از... کردي صدا رو فامیلیم انقدر شدم خسته شما نه تو:  اون

  ...جون آمی دارم اسم

  دونم نمی رو اسمت... آمی نه آمیتیسم من... درد: من

  ...هستم ماِزستا منم: اون

  ...خوشگله هلو خانم خوشوقتم ما باش ازآشنایی گفت و کرد خم یکم رو سرش بعدم

  هست؟ چی اسمت معنی حاال... باشه شوخ انقدر تو مثل داده قورت عصا یه نمیشه باورم گفتم بعد خندیدم: من

  ...گفتم جدي نکردم هم شوخی خانوم نیستم داده قورت عصا) اخم با: (اون

  ...نفهمیدم کنم وانمود باید جور یه دادم قورت رو خندم: من

  بود؟ چی اسمت معنی گفتی: من

  ...جدا هسته هلو دارین تشریف هلو شما کنم نمی شوخی گفتم نگفتم رو اسمم معنی من خانم نپیچوندي خوب: اون

  ...که خوایید؟واقعا می دوزم و دوخت و آستر دادم رو بهتون: من

 داریوش پسر نام ...بهترین: یعنی مازِْستا نیست جایی هر تکه خیلی اسمم... نمیشه تکرار دیگه ببخشید باشه باشه: اون

  ...هست یکمم

  ...شد ترم عالی هست یکمم داریوشم پسر اسم فهمیدم که حاال مخصوصا قشنگیه اسم جالب چه جدا: من

  ...خانوم اومد خوشتون که خوشحالم: اون

 دیدم بگم؟ حاال که بزنم حرف کلم یه زاري نمی: اسکندري کردم صدات چرا میدونی میزنی حرف قدر چه واي: من

 بابا بگم رو همین خواستم می هم تابال سردمه خیلی مازستا بابا باشه گفتم اونور کرد رو روش دیدم برگشتم نمیده جواب

  ...دیگه برگرد مازستا زنم می یخ دارم من ها زمستونه اول نزدیکه مثال

  نگفتی؟ زودتر چرا خوب... ها نشه تکرار دیگه: اون

  دي؟ می صحبت اجازه مگه: من

  آخه روت بندازم رو پتو طور چه بسته دست این با... ببخشید باشه: اون

  :گفت و کنارم اومد ندارم اي چاره میگه حال همون در و من سمت میکشونه رو خودش کشون کشون داره دیدم

  ... نداریم اي دیگه چاره اما ببخشید: مازستا
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  باال برد رو بودنش بسته محکم طناب با بعد و بودن شده چسبیده بهم جفتش که دستاش

 داخل اربی رو سرت بازه که دستم جاي این از بیا خوري می سرما االن شده سیخ تنت موهاس چطور ببین گفت: مازستا

  ...میشی گرم یکم که گیرم می رو دورت دستم با منم سینم رو بزار

  خواي؟ نمی دیگه چیز گر استفاده سوئ تربیت بی حیایی و شرم بی که واقها: من

  ...کن باور گفتم خودت خاطر به نداشتم منظوري جونم آقا خاك به کن باور بابا اي: مازستا

 جیغ چی هر ودمب آورده کم دیگه نشستیم ساعتی نیم یه کنم فکر نگفت چیزي دیگه... باشه قسمنخور خوب خیلی: من

 دستش زد شنگق لبخند یه به... باال بگیر رو دستت گفتم بستم رو چشمام سرم آخر نیومد کسی کمک تو بیاد یکی زدم

  باال برد رو

  خانما خانم بفرمایید: مازستا

  قدیم پلیساي پلیسم... میشما پشیمون نزن اضافه حرف: من

 نبود خوب ودمب نشسته که مدلم میشدم اذیت داشتم نگفتم چیزي دیگه میشی گرم خواي می تو خوبه که واقعا: مازستا

  :گفت چون فهمید کنم فکر

  تو هم راحتم من هم اینجوري پام رو بشین اینورم بیار رو پاهات حداقل منی بغل تو باال به کمر از که حاال

  میدیدم رو صورتش که طوري بود شونش رو سرمم پاش رو نشتم بود زوري هر به کردم همینکارم

  شد؟ تموم: اون

  چی؟: من

  ...ها منه صورت رو تیکت ساعتع دو کنی می نگاه رو چی... زدنتون دید: اون

 و 168 قدم اینکه با... رو اون صورت من نه ببینه رو من صورت اون نه دیگه که شونش یکی اون رو بردم رو سرم: من

 می فساشن کردم احساس یهو... شد نمی اذیت همین واسه بودم سبک بهش نسبت بود کوچولو بغلش تو باز اما 60 وزنم

  :گفت که چی به خورد سرم دونم نمی کنک بلند رو سرم اومدم ترسیدم کردنم پشت خوره

  ... آیییییی بمالش بیا شد داغون دماغم کنی می کار چه... آخخخخخ: اون

 هواست بمالم رطو چه بسته دست با من بعدم... میکنی کار چی بخوري تیر تو کن نگاه رو مملکت پلیس اینا مامانم وا: من

  ...که نشدم رمگ... زنم می یخ دارم من بعدم بکش نفس باال به رو...حساسم من گردنم تو بدي رو نفست نبینم دیگه باشه

  حساسی؟ چرا میشه؟ چی حاال شه؟ گرمت کنم... ها میخواستم سرم خیر مثال منم: اون

  ...شد ورج یه نفست اون با بدنم تموم واقعا الن اما... میشدم جوري یه مامانم حتی یا میزد دست گردنم به آریا تاحاال: من
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  ...بود نشده چندشت بود دیگه چیز یه اون خوب آها: اون

  سوسک؟ بود چی: من

  ...هباش اومده خوشت باید اینکه منظورم... خنگیا که بزنم حرف درست شه نمی باهاتم اینجوري چرا تو خوا واي اونک

  پایین برم خوام می باال ببر رو دستت بیشهور: من

  ...ببخشید بره یادت سرما خواستم می خدا به: اون

 ور نفساش و گردنم رو آورد رو دهنش بعدم. بهش تربچسبم محکم من که شد باعث و تر عقب آورد رو دستش بعدم

 اینکه نا ردک می ها تند تند و بود شده تند نفسامم کنم داغ شد باعث کم کمکم اما میشد مورم مور اوالش گردنم تو میداد

 آتیش بود آتیش اون لباي بودم داغ داغ لبام رو آورد رو لباش میلرزید چشماش مرمک کرد نگام یکم صورتم سمت اومد

 گفت باال برد ور دستش میکردم نگاش منگ و گیج نم کشید کارش از دست یهو... لبم دور کشید زبونش با وقتی گرفتم

  ...ببخشید بشین اونور برو

  

  پنجم و بیست فصل

 کارم فهمیدم کم کم اما... شدما گرم چقدرم دادا مزه خداییش اما بودم شک تو هنوز نگفتم هیچی پایین اومدم: من

 گفتم ردک باز رو دستش... کنه می باز رو دستش دندون با داره خوابید دیدم... نگفتم هیچی ولی نببوده درستم همچین

  ...کشما می زجر دارم ساعت دو گفتی می زودتر خوب نگیري مرض

  رفتن میشدم مطمئن باید: اون

  رفتن؟ االن یعنی: من

  ...دیگه نگهبانن تا چند باشن خیلی نشنیدي ماشین صدا مگه آره:  اون

 یعنی دستش تو گذاشت جوري رو طناب بعد نگی چیزي گفت مازستا... ببر شام واسشون گفت اومد یکی صداي یهو

  بخوریم؟ جوري چه بگی میشه گفتم میرفت داشت جلومون گذاشت رو غذامو تو اومد یکی... بستست دستش

 آورد رو پتو شد بلند مازستا بعد دقیقه 5 رفت اون... بیرون رفت بعدم آدم مثل گفت و انداخت سینم به کثیف نگاه یه

  ...داد بهم آبم یکم خورد خودش قاشقم چند داد بهم غذا قاشق چند روم انداخت

  ...برم باید من ببین

  ...نزار تنها رو من ببر منم خدا تر کجاك کردم قطع رو حرفش: من
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 بزنم رو رفمح زاري نمی بدي دست از هاتم بچه حتی ممکنه میفتی گیر دوباره و دوباره ببرمت االن اگه من ببین: مازستا

 خیالت گورم و گم ها همینجا من کردم فرار میان اینا داداشت که دري همین از من بگو تو اما خونه همین تو من که

 دارم یاب رد من نه یا دز تلفن میشه ببینم کجان خودشون اینا ببینم میرم فقط میاد پیش چی ببینیم واسیسیم باید تخت

  /باشه نیست مشخص هنوز اینا داداشت باند رئیس من صبر هفته آخر تا بندازمش کار از خوام نمی اما

  ...بیرون رفت در از بوسید رو پیشونیم... باشه گفتم گریه با: من

  ...گفتما شعر شد باحال چه... بیرون درومد قلبم درون از من که شد باز شدت به در که بود بعد دقیق 20 شاید

 دیگه ارب یه گفتن بهش من بغل انداختن آوردنش... بخوره تکون تونه نمی زدنش قدر چه مازستاست این جون خدا واي

 می داشتن نشبست بعد میکشیم تورم شد لبنان راهی خانم این وقت هر هفته آخر البته گشیمت می زد سرت به فرار فکر

  یخ گفتم که... بیرون رفتن

  چی؟: من سمت برگشتن

  ... کنید باز منم دستاي حاال همین بیارید یخ: من

  ...چیز همه بی هرزه رو صدات ببر باش رو خانم: ایشا

  برم؟ پیش خودم روش از یا کنی می و اینکار... کنید باز دستامم... یخ گفتم که همین منک

  ..اومد چی قویتر تو از سر که دیدي کنی فرار بخواي حالت به واي: ایشا

 ننک حمله بهت هار سگ گله یه توام که نبدن هار سگ تا دو یکی چون اومد بال این سرش کنم نمی فرار نترس: من

  :گفت کشید رو موهام اومد... مسخره لبخند یه با... بوده مرد خیلی این باز میري بین از

  ...بودم وشنیده کردم می فکر که هستی اونی از تر هرزه: ایشا

  ...ت غیر بی... بودن من مثل ها هرزه همه کاش: من

 میشه پیدا رچیزيه با پنبه الکل بتادین بساتتون تو شما گفتم بیار یخ گفت یکی به کرد باز پاهامم کرد باز رو دستام

 رفت ایشا یدنکن نگام اونجوري یاال د بخر برو نداري بیار اینارم پس کنید می مجروح اینجور رو نفر چند هفته در مطمئنن

 یادم اما بدم بهش آب کا غذا سینی سمت برگشتم خوام می آب تشنمه گفت مازستا سمت رفتم رفتن هم یکیا اون بیرون

 زخماتپ کن صبر...کنه می تشدید رو خونریزیت بدم آب بهت میاد خون داره جات همه گفتم نیست خوب واسش افتاد

  ...بعد ببندم رو

 با ولا رو جاش همه بودن کرده پاره لباساشم حیوونا نبود عمیق خیلی اما بود چاقو رد دستاش رو آوردن رو وسیله واسم

 بتادین ونروش اونرم که نبود زخمی خیلی داشت خراش چندتا صورتش بستم و زدم بتادین بعد کردم پاك الکل و پنبه

 15 تا یهکاف بسته یه خوام می بخش آرام قرص که گفتم کرد باز رو در یکی تا زدم در انقد در دم رفتم شدم پا بعد... زدم
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 داریم نیاز بهت که هیف گفت در رو زد محکم بستم روش رو در که اونی که بستم و در بعدم باشی اینجا باید دیگه مین

  رفت بعدم

 هترب بگم چیزي عربه به من میترسن و دارن نیاز بهم که حاال اما بودم اومده حیرت به جسارتم و جرعت اینهمه از خدمم

 اون پرسمب مازستا ببخشید نه نه اسکندري این از باید... مهمم عربه واسه انقدر من چرا راستی... ببرم رو استفاده نهایت

  ؟ بیداري گفتم سرش باال رفتم... بدونه باید

  ...آره: مازستا

 هر کهاین یا نگم چیزي بهش که میترسن اینجوري اینا که مهمم عربه این واسه انقدر من چرا دونی می تو گم می: من

  ...میدن گوش میگم چی

  ...تو... تو: مازستا

  ...بزنی رف خواد نمی داري درد اگه: من

  ...اولشی زن شبیه.. یه.شب..  تو.....  بده...  اجازه: مازستا

  ...عجبا خواد می رو من همین واسه یعنی واقعا: من

 کنار کنن کرف تا نکن خلقی کج کنن رفتار خوب باهامون هفته آخر تا که بکن رو استفاده بهترین فرصت این از: مازستا

  میگم؟ چی که فهمی می اومدي

 دزده اون روش انداختم رو خودم پتوي بعدم...  باشه... کردم درستش واستون من گفتا می بریده بریده رو اینا البته: من

 لباس رامب برو زود گفتم شد بسته نیشش ها گم می عربع به ببند رو هیزت چشماي اون گفتم بهش داد رو قرص اومد

 مازستا هب دادم رو قرص...  بیشرف داد فحشم کنم فکر رفت و گفت لب زیر چیز یه...کن جمع هارو غذا این بعدم بیار گرم

 گذاشتم بالشت هی آوردم بالشت تا دو و پتو تا دو بود اینا و پتو اتاق یه تو خونه تو گشتم پوشیدم آورد واسم که لباسایی از

 خسته نقدرا اما کنم فکر ها بچه به یکم قبلش خواستم بخوابم اومدم خودمم... روش انداختم دیگم پتو یه مازستا سر زیر

  ...برد خوابم که بودم

 گفتم...  ردمک باز رو دستش نشست کردم کمکش بود شده خوب سرش باال رفتم شدم بیدار مازستا سرفه صداي با صبح

  ...کنم رفتار آروم گفتی من به خوبه نکن کارا ازین دیگه

  ...راهه در اي نقشه یه فهمن می بام آروم من اگه اما کنن می باور کنی رفتار آروم تو اگه اونا: اون

  بهتري؟: من

  .مرسی آره: مازستا
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 فجیح رهغ چشم یه بیار صبحونه واسمون گفتم اومد خوابالو یکی تا زدم در دوبارهاتقدر در دم رفتم میام االن وایسا: من

 چهب مثل رو خودش اونم گرفتم می لقمه مازستا واسه و خوردم منم آورد رو صبحونه... بستم رو در من بعدشم رفت بهم

 بهش بدي حس خندم می و گم می راحت خیلی و راحتم خیلی باهاش جالبه واسم کردم دعواش منم کرد می لوس ها

  ...بیخیال کردم فکر پرت و چرت به بازم... ندارم

.....  

 خیلی زن یه ناهار از بعد دادن سفارش غذا بیرون از بود معلوم آوردن ناهار برامون بود ظهر از بعد سه یا 2 کنم فکر. 

 شگرهآرای فهمیدم باشه بد یومد نمی بهش کرد احوال حالو و داد دست من با ظریف زن تو اومدن قلچماغ زن یه با ظریف

 من که هجمع گفته فرستاده واسشون عکس یه عربه اینکه مثل... دزداست این با شد نمی باز اخماشم که قولچماغ زن و

  ...بدن ترتیب مهمونی جمعه واسه اینکه و کنید شکلی این رو دختره این میام

 منم موهاي رنگ اگه یعنی بود خودم شبیه بود خوشگل واقعا دیدم رو عکس... آقا این عروسک بشم قراره نیست بدبختی

 ماه 2 از عدب بیان تو نذاشتم که خموم بردن رو من... میشدم کپش آرایش یه با و بود فر موم اگه میشد مشکی و شرابی

 کگفتن دادنن بهم خواستم تیغ بودم تو اون ساعتی یه کنم فکر شستم رو خودم حسابی بودم بسته کنه واقعا حموم اومدم

  ...تربیتا بی کنم درست رو خودم خوام می عربه واسه من انگار ایششش حموم ریم می بازم هفته آخر تا

  

  ششم و بیست فصل

 حوصلشم هپلیس اون حداقل که بیرون بریم گفتم اما بدن انجام رو کارها اتاق تو خواستن می پوشیدم لباس بیرون اومدم

 این نده اتمنج کسی هفته آخر میترسیدم طرفم یه از کنه تغییر خواد می قیافم بودم خوشحال طرف یه از دلم ته نره سر

  :گفت گوشم در اومد مازستا که بودن گذاشته تاثیر چهرم رنگ رو نگرانی و استرس

 خوردن حاال بودي گلی بودنت کنده درخت از موقع اون شسته هلو یه شدي االن راستی بترسی انقدر نیست الزم: مازستا

  ...خانمی باشه عافیت کردم شوخی نزن نزن داري

 ناراحت چرا همه مثل چشاشون حالت و لحنشون چقدر خانمی گفت می هومنم... خانمی خانمی کردم تکرار دلم تو: من

 این قعاش کنم فکر نکنیا عاشقم دوباره خدا اي... میشه آب قند هزار هزار دلم تو چرا میزنه حرف صمیمی انقدر نمیشم

 می هک اومدم خودم به هست نجمه اسمش فهمیدم حاال که ظریفه دختر صداي با... نکنه خدا واي اي... بمیره شم یکیم

  :گفت

  نمیسوزونه؟ رو ؟؟سرت خوبه سشوار درجه: نجمه

  ...خوبه عزیزم نه: من

  ...بزارم رو رنگت بعد کنم خشک رو موت اول باید نجمه
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  ...بکن رو کارت گلم باشه: من

 الستیکیپ کاله یه که بعدم... سرم گذاشت کرد مخلوط رو کالغیه پر مشکی گفت که رنگ یه بعد کرد خشک رو موهام

 مرنگه ابروها و موهات چون گفت پرسیدم ازش شستشون ربع یه حدودا از بعد و گذاشت رنگ رو ابروهام سرم رو کشید

 ابرو شست رو ابروم رنگ اینکه از بعد... میارم در رنگ همون هم رو ابروهات کنم می مشکی رو موهات دارم و بودن هم

  !!!!کرد نگاه انقدر شد خسته بود برده خوابش مازستا دیگه اینجاهش البته انداخت بند صورتمم... ورداشت رو هام

  گفتم کنه کوتاه رو موهام یکم گفت خیس خیس همینجور بعد شست بردیم رو موهام دقیقه 45 کنم فکر از بعد

  نکردي؟ کوتاه رنگ قبل چرا: من

  ...خانم بهتره اینجوري: نجمه

  نکن کوتا قدش از فقط دونی می صالح خودت جور هر باشه: من

  ...کنم می کوتاه رو مدل اون گرفتم یاد هاتف استاد از ترکیه تو خورد مدل یه من جان خانم باشه: نجمه

  ...هش بلند تا کشیدم زحمت خیلی و رسم می خیلی بهش چون سوتینمه بند از تر پایین یکم تا موهام من: من

 گفت یم که کاغذي نوع یه با بهد مالید می موهام نوك به و کرد درست دیگه رنگ یه کرد کوتاه رو موهام اینکه از بعد

 کردن خشک رو موهام سشوار با شد مشغول بعد نشستم ساعتی نیم کارش از بعد... میبست فرستادن واسش آلمان از

 و من دفعه یه ماا ترسیدیم اول ما... واستاد سیخ پا سر شد بلند پلیسی حالت با یهو مازستا کرد روشن رو سشوار همینکه

 ومجل کرد خشک رو موهام نجمه...  خندید فهمید رو سوتیش وقتی خودشم رفتیم ریسه خنده از دزده خانم اون و نجمه

 رفتن دبو شده تموم کارش هم نجمه کردم سرم آورد رو روسریم دزده خانم ببینه رو من تونست نمی مازستا بود وایساده

  ...شدما خسته آخیش گفتم زمین رو نشستم منم بیرون

  نباشی خسته: مازستا

  ...دیوونه ترسیدما :ِمن

  ...میاد بهت شدیا خوشگل...  ببخشید: مازستا

 میزد رقب و بود پرکالغی موهام گفت می راست...(ندي نظر غریبه خانم یه به راجع ندادن یاد بهت بودي ادب با قبال: من

 مو جشن روز شد قرار که موهام ف میموند بود عالی کارش واقعا بود شرابی رنگ سانت 3 اندازه به موهام نوك از و و

  ...)کنه فر رو هام

  ...کرد تعریف خانما از باید داده یاد من به تجربه اما: مازستا

  هستی که ام تجربه با: گفتم... بیاد در حرصم باید چرا اما بیشعور مییآورد در رو حرصم داشت: من

  ...بخواد دلت تا اوه: مازستا
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 بیرون اومد دزده زن در سمت رفتم شدم بلند و کردم جمع رو موهام بعدم دادم بهش بودم بلد فحش چی هر دلم تو: من

  بیارین رو یکی کشیدم می باید دیروز نکشیدم هنوز رو دستم بخیه گفتم بهش

  میکشم میام االن شین برو: دزده زن

  بیاد دکتر گفتم بیاس تو نگفتم من: من

 نزار اومد بدت دیدي اگه برو کمتره دردشم تازه بهتره دکتر از کنم می من که کاري یاري می در بازي لوس چرا: دزد زن

  ...رفت بعدم بدم ادامه

...  

 کاري چرا ازهب پات و دست که تو یاد نمی بر ازت کاري بسته پا و دست گفتم غیرتی بی چقدر واقعا گفتم مازستا به رو

  ....کنی نمی

  ...دارم حرف باهات بشین بیا: مازستا

  دم، می گوش بگو گفتم نشستم

 اون بریزیم نقشه یه اگه نیست اینا از کردم دقت آرایشگر دختر این قیلغه به بگیرم تماس یه باید حتما من ببین: مازستا

 بین هم ام ماموراي از یکی تازه بگیره تماس خودش بگیم تونیم می نشه اگه بگیرك تماس یه کنه کمکم تونه می

 بگو کن صحبت اون با سخته آرایشگره طریق از میبینی اگه یاد نم در صداش و تره ساکت همه از که همون ایناست

  ...دارم الزم تلفن حتما گفت اسکندري

 نگاه و کردشون می مرتب داشت که همینجور... لنگست به لنگه هام ابرو کنم می احساس گفتم بهش زدم صدا رو نجمه

  اینجا؟ آوردنت بزور گفتم نداخت می بهشون

  :چطور نه: نجمه

  اومدي؟ خودت پاي با یعنب: من

 استخو ازم جمعه مهمونیه واسه خوان می آرایشگر مخفیه پلیس اونم که همکارش واسه که گفت بهم ایشا... آره: نجمه

  ...کردم قبول منم بیام من

  داري؟ نسبتی چه ایشا با: من

  ...شغل شد هم پلیسی آخه میشم پشیمون وقتا گاهی... کردیم ازدواج هست سالی دو. عزیزم شوهرمِ: نجمه

 حموم سمت بریم که میکشی رو بخیم تو بگو بگیر رو گیر ناخن ازش نجمه گفتم ما سمت برسه تا شد وارد دزده زن یهو

  ...بگیر فقط هم تونی نمی اگه... دارم خصوصی کار باهات من
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  ...باشه باشه: نجمه

  کشم می رو بخیش من بدید) دزده( خانم بلقیس: نجمه

  :گفتم من که بزنه حرف اومد

 مرفتی هم ما بیرون رفت نجمه به داد رو گیر ناخن انداخت نجمه به مشکوك نگاه یه ترم راحت نجمه با بده آره: من

  ...بود عالی گفت آروم و زد لبخند بهم کردم نگاه مازستا به اتاق سمت

  داره؟ نسبتی چه من با نگفته بهت ایشا جان نجمه گفتم میاوردم در رو لباسم داشتم که نهمونجور: من

  که گفتم دیگه همکارین گفت عزیزم چرا:  نجمه

 داشته رارهق نسبتی چه ؟ چی یعنی گفت هم تو رفت اخماش و کشید کار از دست نجمه نگفت؟ چیزي این جز به نه: من

  .داده ازدواج قول بهت بگی خواي می حتما گفت باالتري صداي با باشین

 هم با ما گمب خواستم می نیست اینچیزا اصال نه بفهمه چیزي کسی خوام نمی عزیزم آرومتر گفتم گرفتم رو دستش: من

  ...فامیلیم

  نداره فامیلی هیچ ایشا اما: نجمه

 من...  من... خبریم بی جاشون از ما و کشورن از خارج همشونم داره فامیل ایشا گفتم کردم آروم خیلی رو صدام: من

  باشه؟ کنی کمکم بدي قول باید باشه؟ بگم بهت تا وقت یه نکنی صدا و سر به قول خوب

  بشنوم رو حرفات تا مونم می ساك باشه میکنم خواهش خبره؟ چه میگی میترسونیم داري: نجمه

  گم؟ می رو آمیتیس نزده؟ حرف خواهرش از تو به ایشا: من

  ...داده دست از تصادف تو مادرشم و پدر بوده فرزند تک ایشا نه: نجمه

  ...مادرش و پدر به راجع هم گفته دروغ رو شغلش هم گفته دروغ بهت: من

  ....نفهمیدم حرفاش از دروغی هیچ کردم ازدواج باهاش که ساله دو من نیست آدمی همچیت ایشا گی می داري چی: نجمه

 اون اما تنیش خواهر ایشام خواهر من ببین نزارنت سالم فهمیدي بفهمن اگه مممکنه فقط. میدم توضیح رو چی همه: من

 موتد ستنی پلیس اون بفروشه رو من قراره اینجاك اگه االنم کرده می معامله جنس یه مثل من با همیشه بوده من منکر

  میده انجام قاچاق و دزدي اینکه مثل حاال ام بود فروش

  ...کنم نمی باور که من... کردي گیجم حسابی میگی؟ چی: نجمه



 ستاره چشمک زن سرنوشت و جریان زندگی من

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٧۴ 

 

 زخمی اونجوري زدنش انقدر دیشب پلیسه اون دیدي؟ رو اون هست من با که مردي اون گم می راست کن باور: من

 استو زندیم از داري حوصله گفتم همین واسه شده گیج خیلی دیدم دادم نشون بهش هم شکمم و دستم بخیه شده

  بگم؟

 قراره و کردین نفوذ توشون و پلیسید اون تو فقط و دزدن همه بود گفته من به اون... دارم حق زنشم من حتما آره: نجمه

  ....شی هفته آخر ستاره تو

 تو داشت مازستا کردم نگه رو بیرون پاشدم اول... میرسیم هم هفته آخر جریان به کنم می تعریف رو همه واست حاال

 از قبل از حتی گفتم بهش رو چی همه نجمه پیش نشستم اومد بعد نبود هم اي دیگه کسی کشید می سرك رو خونه

  :گفت بعد کرد گریه کلی شد تموم تا کشید طول ساعتی یه کنم فکر که حرفام... سالگیم 15

  کنم؟ چکار باید حاال: نجمه

 قبل مثل رفتارت تیزه خیلی ایشا باشه حواست داره نیاز هماهنگی براي یهتلفن به منه با که همون اسکندري آقاي: من

  نیوورد تحمل دلم دیدم رو بخیه جاي بگو کردي گریه چرا گفت اگه باشه

 تلفن اونجا از یارمب وسیله واست آرایشگاه برم باید اینکه بهونه به نشد اگه کنم حور تلفن میکنم سعی راحت خیلت: نجمه

  طالق؟ واسه کنی می کمکم... یارم می

  ..میره پیش کارت راخت خیلی گفته که دروغایی خاطر به آره: من

  ...بخوابم همونجا هم شبا تونم می دارم رو آرایشگاه یه خوبه: نجمه

  کجاست آرایشگات: من

  ...کرج میدون: نجمه

  میکنه؟ زندگی کرج ایشا پس: من

  ...االن اما خیلی داشتم دوسش... خونست روز 1 هفته در اما میشه سالی سه آره: نجمه

 اراشونک تو زیاد تویی امیدمون تنها باش خودتم مراقب کرد شک بهمون حسابی الن که برو پاشو کنم می درکت: من

  ...نزدیکتر برم می آرایشگاتم خودم پیش میبرمت شی جدا ایشا از قراره اگه ضمن در... نکن کنجکاوي

  فعال... بهترینی تو: نجمه

  بکشید؟ رو ام بخیه شما میشه گفتم بیرون رفتم ندارم رو دلش که خودم کنم چکار رو ام بخیه اما رفت نجمه

  کردین؟ می چکار تو اون داشین ساعت دو پس: مازستا
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 گفته بهش داداشم زنداداشمه دونستی می گفتم بهش آروم بعد بده انجام رو خواستمون که میکردم راضیش داشتم: من

  ...زدن گولش پلیسه

 ختل جلوش نمیشد چون کرد پاره رو لباسم آستین بعد... میاد دلش طور چه موال به داري نامردي داداش عجب: مازستا

  ...کشید دونه دونه رو ام بخیه و که شم

  

  هفتم و بیست فصل

 چه ندیدم من... کردن آماده جش واسه رو نیست دید قابل که باغ اونور فهمیدیم که اینطور جشن فردا شنبست پنج امروز

 رو امه اندازه همه اومد یکی گفتم نجمه به رو واقعیت همه که روزي فرداي...شوده قشنگ خیلی میگه نجمه اما شکلیه

  ...رنگش حتی کرده انتخاب خودش لباسمم عربه آقا اینکه مثل گرفت

 رو اش یهبخ جاي که نیاوردم مخصوص کرم که گفت همین واسه بیاره تلفن اینجا از نتونست کرد کار هر نجمه راستی

 نستیمنتو هنوز اما... آورد هم رو تلفن بیاره رو مخصوصش وسائل مثال که آرایشگاه رفت دزدا اون از یکی با بپوشونم

  ...بگیریم تماس

.....  

 من جشن تو نیاد پلیسه این اگه بگم من قراره...  داریم عالی نقشه یه اما بگیریم، تماس نتونستیم هنوز جمعست امروز

  :گفت گفتم، ایشا به بیاد سردستشونه مثال که ایشا خواستم همین واسه... کنن آمادم دم نمی اجازه هم

  ...باشه نیست حرفی اینکه: ایشا

  ...بره باید حمومم... کنید آماده لباس واسش پس باشه: من

  حتما: ایشا

 رستد رو من داره حرافت آرایشگر این که غروب تا گفتم ایشا به رو بعدم... شده کن گوش حرف چه گفتم دلم تو: من

  :گفت و کرد اي غروچه دندون یه بیارید ناهار برامون 2 ساعت فقط باشه مزاحممون کسی ندارم دوست کنه می

  نداري رو دنیا آرایشگر بهترین لیاقت تو نیست حراف من آرایشگر: ایشا

  خبراییه؟ ؟اِ: من

  ...باشه خبري چه باید نه: گفت و باخت رو رنگش: ایشا

  ...خدافظ حموم بره تونه می گفت بعدم
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 رو تلفن بعدم و بزنم زنگ باید اول کنم نمی حموم اول اما کنم می باز رو آب رم می من آفرین زدي حرف خوب: مازستا

  ...داخل نیاد کسی باشه حواست حموم میرم بعد کنم قایم جایی

  ...جمع خیالت برو باشه: من

 عربه 4 ساعت واسه شم اماده که بیام و حموم برم بعد که ورداریم رو تنم موهاي بیاد بود قرار نیومد نجمه چرا دونم نمی

  ....هستن کلفتا گردن همه شنیدم من که اینجور میشه شروع مهمونی هم 5 میاد

...  

  سالم: نجمه

  ...عزیزم منتظرم وقته خیلی بودي؟ کجا اومدي؟ بالخره: من

 ساعت هی عربه بدید گوش میگه چی هر فعال گفت می ایشا بودم وایساده فالگوش گم می چی ببین کن گوش:  نجمه

  ...میده ایترض عربه که مطمئنا و بکشن رو پلیسه خوان می اینا و پلکه می ورت و دور پلیسه این گیم می میاد تر زود

 می فتمگ بهش داشت نگه رو حرش میزد حرف داشت مازستا اتاق تو رفتم... بیام و برم من باشه در به حواست باشه: من

 اومدم منم شه عوض باید نقشه گفت اونطرفیه وبه باشه گفت بکشنت میشه شروع مهمونی که 5 ساعت از قبل تا خوان

  ...بیرون

 پوستم رو دز رو بود چی چی دونم نمی که سبزي ماده یه بعدم کند رو موهاش بدنم تمام و دیگه اتاق یه تو رفتیم نجمه با

 مالفه پارچه البته بیرون اومدیم ساعت 2 حدودا از بعد... خوبه خیلی گفت می و مالید پوستم کل به اما نمیاد یادم اسمش

  ...میکرد خشک رو موهاش داشت هم مازستا بود دورم

  شد؟ چی: من

  ...گم می بهت بیا بشور رو صورتت و سر حموم برو: مازستا

  آوردن؟ لباس واست: من

  ...نداریم زیاد وقت بیا برو آره: مازستا

 پایین رفتم پوشیدم رو خودم هاي لباس بود دقیقه 1,30 ساعت تازه بیرون اومدم ساعت یه حدودا از بعد و حموم رفتم

 و لیسپ پیش خدمتکارا گروه که گفت... کنیم کار چه باید که گفت نجمه و من به مازستا خوردن حین. خوردیم ناهار

 ندونست می اون رو از حاال تا که داره گردنبندش تو یاب رد یه... میارن خدمتکار عنوان به خودمون هاي نیرو از اینکه

 اشاره ام به که جا هر اینکه و... میان کمک براي اون فشار با که داره دکمه یه نبود مراد وفق بر اوضاه وقتم هر کجاییم

 که نیمک کار یه باید کار شروع براي... بره پیش تر راحت کار که شیم خارج اینجا از سمتمون میان که مامورایی با کرد

 اسلحه اب هستم عربه پیش من حتما که احتماالت طبق مهمونی اون تو و کنن بیرون سرشون از رو مازستا کشتن فکر
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... برن پیش اون ردستو طبق رئیسشونه چون و باشن نداشته سالحی بقیه که بگیرمش گروگان باید میرسونن بهم که اي

  ...برن می پیش خودشون و میریم ما دیگه هم کارا بقیه

...  

 ماالن... ریز هاي بیگودي تو پیچید بعدم و زد بهش موادي یه بعد کرد خشک رو موهام اول نجمه اتاق تو اومدیم االن

 حاال انگار شه تموم کارم باید گفت نجمه اما اومده عربه که دادن خبر دقیقست 4,5 ساعت کنه می کار صورتم رو داره

  ...کنم سوپرایزش بخوام اینجوریم که ببینه رو من اون که دارم ذوق چقدر من

 میشه ستم دیدنت از انقدر عربه عالیه آرایشتم پوشوندم بخیتم جاي کردم باز که رو بیگودیا شد تموم کارام خوب: نجمه

 شنگق خیلی بودمش ندیده خودم هنوز آؤردم رو لباسم بعد... خندیدیم هم با بعد بیچاره نداره مشروب به نیاز امشب که

 ایینپ و بود شده دوخته بهش موهام همرنگ نواراي الیه بود پرنسسی دوختش مدل که مشکی دکلته پیراهن یه بود

 مشکی گرن نداشت پاشنه خیلی کفشم میومد بهم هم خیلی بود تنم کیپ بودن دوخته رنگ همون از الیه یه دامنشم

 هیچ ملباس... زد رو رنگ همون دستامم به زد بود شرابیم موي همرنگ که زرشکی الك برام نجمه که بود باز جلوشم بود

 رو هم هک انداختمش جوري و کردم استفاده بود بلند و مشکی که خودم شال از منم بود باز خیلی باالشم و نداشت شالی

  ...ومدمی بهش خیلی که ساده آرایش با ساده لباس یه شد آماده هم نجمه... پوشوند رو سینم و هام بازو رو هم و بود سرم

 که دادز از یکی به نبودم یادش اصال زد شور دلم لحظه یه نبود مازستا بیرون رفتم اتاق از که بود 5 به ربع یه ساعت

 اگه حداقل بگو منمیا نباشه کنارم پلیسه تا بگو عرب آقاي همون یا ایشا به برو گفتم اصلی ساختمون ببره مارو بود اومده

 بعد دقیقه 5 رفت و داد تکون رو سرش نداره اشکال باشه که خوان نمی اگه باشه اون بره پیش درست جشن خوان می

 برم بودم مجبور... کشنش می نیایید هم شما واگه شه تموم جشن تا مونه می اتاق تو که گفتن) ایشا(آقا که گفت اومد

  ...رفتم و گفتم اهللا بسم یه میرفت پیش دیگه جوره داشت هامونم نقشه

 آوردن شریفت گفت که ایشا بودن واستاده پشتش نفرم چند که بود نشسته مبل رو مرد یه شدم که اصلی ساختمون وارد

 چون دفهمی کنم فکر کردم تعجب زد حرف فارسی به سمتم اومد شد بلند کرد نگام مات لحظه یه من سمت برگشت

 بخندبهشل یه با کردم ظاهر حفظ اما بیشرف پررو دهنش بزنم خواستم می گرفتم یاد فارسی ایرانیم زن خاطر به گفت

 شوندن خودش کنار برد رو من... بوسید و دستم و کرد استفاده اونم که بود دخترا دادن دست مثل دادنم دست دادم دست

 نفس کنارش واقعا اما داشت هم جذابی قیافه بود خوشتیپ خیلی... گردنم دور انداخت دستشم کنم تحمل بودم مجبور

 بره که خواستن ازش بعدم شد معرفی من به که ساله 12 بچه پسر یه بود باهاش هم عربه داداش... بود سخت کشیدنم

 فهمیدم حاال که عربه شدم بلند کرد استفاده ازش میشه اما دونممعصومه می خدایا نیاد بیرون هم جشن پایان تا اتاقش تو

 یه میرم گفتم کجا گفت گرفت رو دست... نامرده این رو که اسم این حیف داره هم اسمس چه هست یزدان اسمش

  ...دستشوي برم خوام می بعدم بگیرم درد سر قرص

  ...برگرد زود عزیزم باشه: یزدان
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 هم با ور بیصاحب ایشاي اون و تو مردشور لبخندت اون از خورد بهم حالم ایششش... گلم حتما گفتم لبخند یه با: من

 هستن مامورا زا خدمه تمام که بود گفته مازستا... کنن می نگاه بهم کاال مثل غیرت بی بیشرفاي کشن نمی خجالتم بورد

 همون... نمیده رو ام اسلحه چرا پس تنهاییم آشپزخونه تو االن که خدمه این و من بخوام اسلحه کی از االن من خدایا

 رو و ردمک صاف رو صدام بعد بگیرم سردرد قرص اومدم گفتم کنی می کار چه اینجا گفت آشپزخونه تو اومد نجمه موقع

  ؟میدین من به سردرد قرص یه ببخشید گفتم... میریخت همه واسه اون آخه بود ساقی کنم فکر که خدمتکار به

  الساعه بله: خدمتکار

  ها؟ مامورن کدوم بفهمم کجا از کنم کار چه گفتم نجمه به رو: من

  ...یاشه خدمتکار که یومد نم تیپش و هیکلش به اصال بود مامور اون که من نظر به: نجمه

 اونا رفط نباشی تابلو کن سعی کشم می اسلحه من که موقعی جان نجمه فقط... حاال کنم می امتحان جور یه باشه: من

 و مهمی بفهمن خوام نمی نقشتونه؟؟ جزو اینم ایشابپرس به آروم نداري خبر هیچی از بگب اینکه واسه حتی وایسا هم

  ...کنن استفاده ازت

  ...وکیل نه میشدي پلیس باید پلیسیا پا یه توام اما باشه: نجمه

  ...خانم بفرمایید: خدمتکار

 وحشت اب آوردنتون؟ اسکندري آقاي آوردنت خدمگی براي کجا از گفتم کارش سر بره گردوند می بر رو داشت ممنون: من

  ؟ دش چی من تفنگ دونه نمی کسی اما خودمونن از هم ایشون زدم حدس درست پس گفنم که نجمه سمت برگشت

  ...باشید مراقب خیلی فقط پرِ بودم فرصت منتظر ببخشید بله بله: خدمتکار

  ...دارم نقشه یه بیشتر ایمنی واسه فقط هست حواسم: من

 خوردم بود داده دونه یه که قرصم میز رو بودم گذاشته رو آب اونموقع که منم آشپزخونه داخل اومد یکی موقع همون

 بگید جان یزدان به ببرید تشریف شما بیاره قرص برام خدمه از یکی منتظرم گفتم لبخند با مرده اون به رو همین واسه

 هب رو همین واسه بود جلوتر مرده اون بیرون برم شدم مجبور منم میارم واستون من بیایید گفت اون اما میام االن

 که نیا من یشپ هم دیگه بشینه ایشا پیش بره گفتم هم نجمه به... میام دوباره کن صبر گفتم بود مامور که خدکتکاره

 اي بهونه چه به من حاال یگذرون خیر به خدا اي...  اونورش گذاشت ماموره اومد اون وقتی که هم اسلحه... کنن شک

  ...آشپزخونه تو برگردم دوباره

  ...یزدان پیش نشستم برگشتم

  ...جان آمی کشید طول چقدر: یزدان

 منتظر زخونهآشپ بعدم دستشویی رفتم...  شه مخفف اسمم ندارم دوست هستم آمیتیس گفتم سمتش به برگشتم: من

  ...میارن خودشون بشینم بیام من گفتن هم آقایی یه نیاورده هنوزم که بیاره قرص برام بودم خدمتکار
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  ...نکن خسته رو خودت عزیزم گه می راست:  یزدان

  ...میشم خسته نشستن جا یه از بیشتر من: من

  ...بزنیم قدم باغ تو بریم چیه نظرت پس:  یزدان

  ...سرده خیلی بیرون ممنون نه گفتم... یاد می در دهنم از پرت و چرت حرف که من به لعنت اي: من

  بخواي تو جور هر عزیزم باشه: یزدان

 بی... نهک خودش عاشق و من و شخصیته با خیلی بگه خواد می مثال گذره می چی مغزش بی کله اون تو نی معلوم: من

  ...ادب

  ...ها شه می چیزیت یه ؟ ادبه بی کجا میزنه حرف قشنگی این به اون آمیتیس وا: وجدان

 من هب رو یزدان آخه بده جواب وجدان نشد فرصت نشه پیدات دیگه لطفا.... نیست تو با کل کل وقت اینجا خوب: من

  پرسید

  همه؟ تو اخمات چرا: یزدان

 قشمونن نمیاد خوشش من از یا دیوونست گه می االن کردم اخم تو با جدال در من باز وجدان بمیري اي گفتم دلم تو: من

 چون بده جواب نشد وقت... یاد نمی خوشم اینجا فضاي از گفتم اومدم خودم به بود شونم رو که دستش فشار با... میره لو

  ...باال طبقه بره کردن صداش

 االن که ساله 12 ربراد یه عربه این گفتم بهش رو آشبزخونه سمت رفتم ریلکس خیلی شدم بلند منم بود موقعیت بهترین

 با که بیار رو داداشش برو تو گیرم می گروگان رو عربه همین یعنی یزدان من اینکه از جدا اتاق تو فرستادنش اینجاست

  ...کنیم تهدیدشون اونم

 بغلش جیب تو رو اسلحه بتونین که لباس رو بپوشین گرفتم براتون خانم اون از رو دخترونه کت این عالیه خوبه: مامور

  صدِ  در صد احتمالش هست همراش اسلحه هم عربه خود که باشه حواستون فقط بزارین

  .نکنه کش کسی باشه حواست چپیست سمت پایین اتاق همین پسره وقت سر باالن تا برو بیا هست حواسم باشه: من

  بیرون رفت و باشه: مامور

  ...بیرون رفتم کردم جا جابه رو اسلحه و پوشیدم رو کت که دقیقه چند از بعد منم: من

 رس حوصلم گذاشتی تنهام چرا که نشستم دلخور منم اومد بعد دقیقه 10 حدودا بیرون بود نیومده هنوز مبل رو نشستم

 چند عدب اومد پیش مهم کار عزیزم ببخشید گفت خودش سمت برد رو گوشم گردنم دور انداخت رو دستش اونم... و رفت

 گرفت رو مدست بیارم چی یه برات بشین گفتم کردم شل رو دستش... کرد لپم از تا چند و گوشم رو از کوچولو بوس تا

 لباش رو وردمآ ناز و عشوه حالت یه با و بینیش رو گذاشتم سکوت معنی به رو دستم بیارد گم می االن گلم چرا تو گفت
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 ازیگرب انگار گفت یکی شنیدم کردن می نگام جوري یه همه میارم برات خودم عزیزم گفتم کردم لمس رو لباش یکم

 پاشدم کرد فااکت ساده باشه یه به بود شده قرمز بیچاره بود دیدنی واقعا که هم یزدان نگفتم چیزي من اما هست... فیلماي

 بخشیدب(میخورم تیچرز من هست تیچرز میز رو گفت خواي می چی رفت حاالیادم گفتم کردم بغلش پشتش از رفتم

 یه آروم بعد) بردم داشتم شناخت روش خودم که رو اسم این منم بوده چی مشروب اسم موقع اون نبود یادش آمیتیس

  ...مبگ همه به چیز یه خوام می دارم کار کنن قطع کال رو موزیک گی می گفتم حن همین تو گرفتم لپش از بوس

  ...بزنه حرف خواد می خانمم ساکت هم شههمه قطع آهنگ: گفت ایشا روبه بعد عزیزم حتما: یزدان

 ساکت گیهم گفت می داشت کرد قطع رو نوار که ایشا...  شدم خانمش نگرفته بللللله هنوز پررو چه گفتم دلم تو: من

 بهش ودب گردنش دور که دستمم شقیقش رو گذاشتم آؤردم در رو تفنگم بود ایشا به حواسشون همه که موقع همون منم

 ...شه بلند گفتم

 

  هشتم و بیست فصل

 اسلحت فتمگ بهش بود آشپزخونه دیوار به تکیم عقب رفتم داشت جا که جایی تا بود ایشا صداي کنی می کار چه: یزدان

 تشانداخ کرد خالی رو خشابش آؤرد در رو اسلحش کرد رو کار همین نم.ا... بشینن جلومون بگو هم همه به زمین بزار رو

 دیگه حاال داشتم اسلحه زناشونم حتی صاحابا بی نشستن بعدم شد خالی خشابا همه گفت رو همین هم همه به زمین

 تدونس می بود اون با چون بیار رو اسکندري بر گفتم اون به بود اسلحه با بود دزدا بین که ماموري اون خدمه تمام

 اومد انیزد داداش با اونم که زدم هواییی تیر یه مامور اون با قرارمون طبق بیارن رو اون رفتن دیگه نفر یه با کجاست

  داري؟ چکار اون با نامرد زنیکه گفت خورد تکون یه دید رو داداشش تا یزدان

 اسکندي النا گفتم خوایید می چی بگید باشه گفت... نکنید رم هم شما که شرطی به ندارم کاریش ساکت سسس: من

  ...گه می بهتون میاد

 یم دستگیر رو همه تک تک داشتن مامورا بودنش زده بازم مردا نا...  اومد مامور کلی با اسکندري بعد ربع یه حدودا

 دیگه ونقرارم طبق منم... منتظرتونه بیرون ماشین برید) مامورا از یکی( صالحی آقاي با نجمه با گفت من به رو کردن

 ترین پست تو گفت ایشا به رو نجمه... کرد می نگام تعجب با داشت ایشا حاال کردم بلند رو نجمه رفتم... نگفتم چیزي

.... باشید ودتونخ مراقب گفت و نزدیکمون اومد اسکندري در سمت رفتیم و نکنه گریه بهشگفتم قالبی پلیس زمینی مرد

 پیشش من و باشه اداشته ادامه اسارت این کاش میگم دلم ته چرا شدم اینجوري چرا خدایا شد جمع چشماما تو اشک

 کار هر.. .گرفتنش مامورا دیگه اما بود هم ایشا کار و بود خورده تیر پشتش به اسکندري که اومدم خدم به وقتی باشم

 قیممست رو جفتمون نه خونه اما بردنمون و شدیم ماشین سوار مامورا از یکی همراه به نجمه و من بمونم نذاشتن کردم

  ...داشتن نیاز جدا اسکندري و نجمه و من یعنی کدوم هر حرفاي به اظهارات ثبت براي کالنتري بردن
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 اومد شیدک طول ساعتی دو به نزدیک که نجمه بت صحبت از بعد و دادن بهم مناسب لباس چیز هر از قبل کالنتري تو

 جمهن از اینکه از بعد و گذشت بود شدنم دزدیده روز از به راجع سوال همش که منم هاي حرف اتاق تو رفتم من و بیرون

  ...بردن خونه سمت به همکارشون از یکی با رو ما باشه شهر تو و نره دوري جاي فعال خواستن

 و حال و کردنش بغل عزرا اینکه از بعد بود شب 10 نزدیک دیگه خونه رسیدیم ببینم رو ها بچه میزد تاپ تاپ دلم

 مهنج اختیار در رو خودمه اتاق به نزدیک که اونی و نفرست یه تختش که مهمون اتاق خواستم از شد تموم احوالمون

 نم خواسته طبق رو ها بچه عزرا حاال که رفتم خودم اتاق به نجمه به نکن تعارف و باش راحت گفتم از بعد و بده قرار

 ور زیم لباس تازه بیرون اومدم که حومو از... حموم سمت رفتم و بوسیدم رو جفتشون بودن خواب اما اتاقم بود آورده

 شم داتف شدا بیدار عزیزم قربونت به مامان گفتم همونجا از تخت رو نشست و شد باز آالله چشماي دیدم که پوشیدم

 نشستم ردمک بغلش سمتش رفتم و پوشیدم رو لباسم تند تند خندید بعدم ماما گفت دید که رو من هم آالله... عزیزم الهی

  ... .جاش سر گذاشتمش برد خوابش بغلم تو دادم شیر بهش و تخت روئ

.....  

 براي و شکایت براي رفتم باري چند منم و کردن احضار رو نجمه دیگه بار چند گذره می ماجرا اون از ماهی یه االن

 طبق وانخ ایشا... کردم پرونده ضمیمه داشتمم شکمم چاقوي و دستم براي که اي نامه باشه داشته خریدار حرفم اینکه

 مهنج داده انجام رو... و تریاك قاچاق آدم قاچاق قتل چندین نیاوردن دووم خوردن کتک زیر که همدستاش بقیه اظهارات

 چندین و دادن می انجام بریاش و دور رو همه یعنی نداشته سنگینی خالف عرب آقاي... داده طالق دادخواست که هم

 تو.... بنانل فرستادن رو کوچکترش داداش یاسر اما بشه فرستاده خودشون کشور به که اومده تقاضا هم لبنان سوي از بار

 یمارستانب داشت که عملی خاطر به اي هفته سه یه بیمارستان مالقاتش رفتم یعنی دیدم رو مازستا باري چند مدت این

 یا ودمخ دفتر تو که زود صبح باري چند کرد شروع رو کارش فوري اما بود می استراحت حال در باید... خونه بعدشم بود

 وبارد یا بار یه هفته سحزم... شده موندگار اینجا دیگه اینکه مثل دیدمش و درومده خونش از داشتم کار دادگستري

  ...میبینمش هفته در بار 4 حداقل واحده یه تو هم با دفترمون که زادمهرم آقاي...  میبینمش

.....  

 اشتند حبس سالی چند یا بقیه بود اعدام حکمش که نفر یه جز به همشون و شد تموم ایشا همدستاي تمامی دادگاهی

 الفايخ تمام گفتن از بعد بگم براتون خالصه بود ایشا دادگاه روز امروزم خوردن می خنک آب باید تو اون عمر آخر تا یا

 البته خندید می داشت و نبود مهم براش اصال بگم الزمه که اعدام بار 4 شد حکمش بود داده انجام که آوري سام سر

 و یلشوک بشم خودم تونستم می... بوده علیهش بر اعترافات همه اما زاشت نمی جا به مدرکی هیچ ایشا که بگم اینم

 همون یا ربع آقاي... نباشه دنیا اي تو آدمی همچین بهتره و فلیدست بی دونم می اما باشیم داشته تجدیدنظر دادخواست

  ...خورد براش حبس سال 3 بوده ایشا همدست چون همین خاطر به نداشته خالفی ایران تو یزدان

 ایشا اشقع اینکه حساب به بزارم دونم نمی بود شده ضعیف وقت چند این بود فایده بی دیگه اما کرد گریه یکم نجمه

 اعتمادي یب دیده با همش آریا نداره صمیمیت و صفا خونه اصال... ناراحته نیرنگش و ایشا دروغ از اینکه یا ناراحته بوده
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... خورهدل و مونه نیم بغلم زیاد بازم اما هست من به حواسش و یاد می دنبالم جا همه اینکه عین در کنه می نگاه من به

 يجا دیگه که گفت هم مازستا چون اول روزاي به برگدونم رو خونه حالت باید... نگرانه همش... داره دلشوره همش عزرا

  ...نیست مهم بیخیال نیست نگرانی هیچ

.  

 که هاساسی شدن جیده مونده فقط تموم چیز همه و کشی لوله و نقاش از اعم کاراش همه بزنم سر جاده باغ به میرم دارم

 میریم بعد یمخوای می صندلی میزو چقدر رستوران براي و چطوره باغ ببینیم اول میریم نجمه با بخرم برم باید قبلش من

  ...خرید براي

...  

 صندوق قسمت براي که آوردیم نجار االنم... میرسه شب تا کردیم انتخاب دادیمو سفارش رو همه شد خریدي چه واي

 که بیاره اننگهب اتاقک کردن درست براي میشناسه جوشکار اگه خواستیم ازش و شه کار به دست رستوران و خونه سفره

 انتخاب هک میزایی رستوران براي... بگم انتخابامون از بزارید راستی... بیاد دوستاش از یکی زد زنگ و کرد قبول اونم

 رو نفره 4 که دادیم سفارش رو نفرش 18 و نفره8 نفره، 4 نفره، دو...  العادست فوق که قرمز صندلیاش و مشکیه کردیم

 میان که هایی خانواده که گذاشتم ایستاده منتقا یه متر 50 هر باغ تفریحی قسمت براي.... دادیم سفارش همه از بیشتر

 شدن گیري انگروگ از قبل که تختایی هم خونه سفره براي بهداشتی کاراي دیگه و نچیننن رو کبابشون بساط زومین رو

 از اشهب باز خواست نمی دلم چون دورشم براي چیدیم ما که آوردن فرشاشم و آوردن بودم داده سفارش که و بیفته اتفاق

 سر براي زادمهر آقاي بگم رفت یادم راستی...  قاجارین هاي طرح همه قلیونامم...  کنیم می استفاده اجارئ◌  ها ترمه

 نفر هس که هم خونه سفره قسمت براي همچنین... میشه کار به دست رستوران دار صتدوق و گارسون و آشپز و آشپز

 تا 2 میدم هم رو اینکاراشون پول حقوقشون از جدا من که کردن کمک کارا تمام تو امروز همه و کرده پیدا رو بودن

  ...کردن کمکم کارم این تو و کردن لطف زادمهر آقاي که خواستیم می باغ براي هم نگهبان

 بقیه تا آشپز سر و آسپز از قبل روز یه که فرئردین 10 روز شد هم افتتاحیه و کاري تمیز میمونه فقط شد تموم چیدمان

  ...شدن بیمه و بستم داد قرار همشون با و میشن کار به مشغول

.  

 آرایشگاه... شمال بریم تحویل سال از بعد همه خوام می هست اسفند 25 االن شه عوض همه هواي و حال خوام می

... شهقبلی جاي از بهتر خوب اما نزدیک خیلی نه البته خریدیم مغازه یه براش خودمون خونه نزدیک و فروختم رو نجمه

 به و باشم داشته عهده به هم رو اون خرج نباید من که گفت عزرا اما دادم انجام رو نجمه و خودم و ها بچه عید خرید

 ماشین یاآر براي گردنبند یه نجمه براي خریدم النگو یه عزرا براي عیدي... بخرم چیزي براش من نکرد قبول خاطر همین

 و) انانگهب( علی آقا و هرمز آقا براي... قشنگه هم خیلی و وصله هم به که انگشتر و دستبند یه هم آالله براي بزرگ

 برعکس و استمخو کمک عشقعلی از نگهبانا سایز فهمیدن براي البته خریدم مخصوص لباساي کدوم هر) باغبون( عشقعلی

  ...نگن مقابل نفر به گفتم بهشون اما
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...  

 هم نجمه که بودم شسته پایین من از بعد دقیقه 15 خونه اومدم آریا دنبال رفتم اینکه رو کا کلی از بعد 2 ساعت امروز

  جان؟ نجمه شده چی گفتم گریه زیر زد بعد نشست اومد اومد

  ناراحت؟ یا باشم خوشحال کنم چکار من آمی: نجمه

  خندي؟ می بار یه کنی می گریه بار یه چرا شده چی بگو حاال باشی خوشحال باید همیشه معلومه عزیزم: من

  ...بود مثبت آزمایشم جوا امروز اما داشتم شک میشد ماهی یه االن آمی نجمه؟

  ...نکنه بود؟ مثبت چی جواب شما می نگران دارم عزیزم: من

 خیلی ایشا ؟ منه حق این آخه کنم بزرگ پدر بی رو بچم طور چه کنم کار چه حاال ماهمه 3 من آمی آره آره: نجمه

  ...لیاقت بی نامردي

 میدم قول بهت حامیتم جوره همه... کنم می کمکت جوره همه خودم مردم؟ من مگه نکن گریه عزیزم جان نجمه: من

  ...ندارن بابا منم هاي بچه من مثل شدي هم تو دیگه حاال ببین نکنه احساس رو پدر نبود هیوقت بچت

  ...ندارم رو تحملش بیام کنار چیزي همچین با تونم نمی من اما: نجمه

 نوشتسر ضمن در ها بمونه دلت به بچه حسرت روز یه میکنه کار یه بیاد قهرش خدا اگه نکن شکري نا جان نجمه: من

 بیاریم ستد به رو تحملمون و صبر یا بیام کنار شرایط با که نمیسته وا تو و من خاطر به رودخونه جریان مثل داره جریان

 خونه تونم یم من نیستی راحت ما کنار اینجا اگه داري کارم مشااهللا که تو باش بچت تولد منتظر و ببند همت کمر پاشو

  ...بده من به رو پولش کم کم میشی ناراحتم اگه کنم اجاره برات

  :گفت و بغلم اومد

 تدوس که معلومه... مهربونی و خوب خیلی تو داداشت برعکس کردم می کار چه نداشتم رو تو اگه من آمی واي: نجمه

  ...کردم ناشکري که ببخش منو خدایا خواسته می رو صالحم و خیر حتما برم خدا قربون... باشم تو پیش دارم

  ... بخوریم هم با نخوردم ناهار مهنم بشور رو صورتت و دست کن عوض رو لباست پاشو عزیزم پاشو: من

 عید یاد اصال و نداشتم سین هفت سفره درست که یال دو االن تحویل سال دیگه دقیه چند خوشحالم چقدر خدا واي

 نجمه و ها بچه با بود سال آخر شنبه 5 که پریروز... کرد غافلم اینکارا همه از استاد مرگ بعدم و جون میترا مرگ نبودم

 دچن که هومنم قبر بردم سبزه کدومم هر خاك براي و هومن.  جون میترا. استاد. حاچخانوم. مامان خاك یر رفتیم عزرا و

 قعلیعش و نگهبانا که اونجایی از... دادم خرج خانواده تا چند به مراسم جاي و انداختم سنگ بود چهامش که پیش هفته

 یه زدم رفح چقدر دیگه بسه... باشیم هم پیش تحویل سال براي و ما پیش بیان که خواستم ازشون نداشتن رو کسی

  ...جدید سال براي بخونم دعا
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 هم عشقعلی و نکهبانا و نجمه و عزرا و دادم رو عیدیاشون و بوسیدم رو همه روي پاشدم جدید سال اینم بووووووم

  ...دادن رو عیدیاشون

 وقتی هم عزرا که شدم متوجه کنه می نگاه بهش جوري یه همش آخه داره دوست رو عزرا) نگهبان( هرمز میگه احساسم

 این بر صمیمت بزنم حرف هرمز با باید کنم چکار براشون تونم می ببینم... میکنه گم رو پاش و دست کنه می نگاش اون

 چند مسافرت زادمهر آخه جاده باغ بریم زادمهر آقاي و جون سحر اتفاق به خانواده همه فروردینه دوم که فردا که شده

 اینکه از بعد... باشه راحت خیلمم بزنم حرف قبلش بهتره... نداره خوبی هواي و آب گه می داشته شمال به که پیشی روز

... زنیمب قدم حیاط تو لحظه چند میشه هرمز آقا گفتم هرمز به رو کنن آماده رو ها بچه و باشن آماده گفتم عزرا و نجمه به

  ...دارم حرف هاتون با

  خانم حتما: هرمز

  ... حیاط تو اومد و شد پا سرم پشت بعدم

 يخواستگار االن همین عزرا از شد قرار و کرد اعتراف عشقش به هرمز و رفت پیش تر آسون میکردم فکر که اونیم از

 و دید براي هم ما خونه نیومد عزرا دیگه زد حرف هرمز با عزرا اینکه از بعد بیرون بره گفتم عزرا به تو رفتم من و... کنه

 و زدم حرف عزرا با برگشتم که شب خوردیم دورهم رو شام و گذشت خوش خیلی هم اونجا زادمهر خونه رفتیم بازدید

 اشکال عزرا مثل نداره اي خانواده هیچ هرمز اما خوبه این نکرده ازدواج حاال تا هرمز معلومه که اینجور+  جوابش فهمیدم

 نگهبان نوانع به کارش به گفتم کنه آماده خودشون براي رو پاییین بزرگ اتاق خواستم عزرا از خانوادشون میشیم ما نداره

 و دکر قبول تشکر ضمن هم عزرا چیش همه میشه اون و ره نمی حیاط ته سوئیت به کاراش براي دیگه اما بده ادامه

... یگیریمم عقد جشن براتون خواستن هم اگه بدن انجام رو کاراشون خواستم ازشون کرد تشکر هرمزم گفت هرمز به وقتی

 باغ به ما روزه دچن تفریح که شد ترتیب این به ندارن اینا و جشن یبه نیاز... باشه محضري عقدشون میخوان که گفتن اما

 فرستادم هرمز با رو عزرا... دادیم رو کادوهامون ما و شدن عقد خودمون حضور در هرمز و عزرا فروردین 6 و شد کنسل

 انوادهخ همرا به ها بچه و نجمه و من و کنن مراقبت خونه از موندن علی و عشقعلی...  اسرار کلی با البته شمال ویالي

  ...بود افتتاحیش دیگه روز 4 که شدیم باغ راهی زادمهر

  

  نهم و بیست فصل

 تفریحی و عالی مکان یه واقعا زدیم تاپ رو بود مناسب که جاها بعضی نجمه پیشنهاد به شده رویایی و قشنگ واقعا باغ

 باغ سمتايق بعضی نباشه خطرناك که پوشوندیم مشکی رنگ به آهنی حفاضاي با خوره می آب به که رو باغ ته... شده

 دیدیم و اومدیم امروز ما که شده گذاشته نیمکت و صندلی بودیم داده سفارش بهش ما و بود اومده که آهنگري وسیله به

 یجای کوچولو بهشت این زادمهر قول به اما رفت زیادي پول شد تسویه آهنگر و نجار و کارگرا و معمار جمله از همه با

 به... یهعال واقعا شده درست باغ ته که سوئیتی... کنم نمی ضرري من و خستس روحشون که کسایی همه واسه میشه

 کردن جمع حال در همش که هم آالله سوزوندن آتیش حال در و باغن تو همش که آریا و راحیل داره جا هممون اندازه
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 شگون بچه زبون با تازه که نمیده گوش اََخه میگم که هم چی هر دهنش تو گذاشتن اون از بعد و زمینه رو که چی هر

 ارهد هم حیش رو... کنه می کمکم ها بچه از مواظبت تو خیلی نجمه!!!! بخور توام مامانی یعنی هم تویم ماااانی میگه

 روعش رو قرصام دیگه بهتر بگیرم شیر از رو آالله خوام می قرصام خوردن به کردم شروع امروز از... میشه بهتر و بهتر

 هم تیوق میاد بدش رنگش از هم آالله سینم سر بمالم قهوه کم یه گفت نجمه... است کشنده واقعا دردام سر چون کنم

 آالله گفت درست که واقعا... کرده انتخاب رو راه این دوستاش از یکی گفت می خوره نمی دیگه دهنش تو بره مزش که

  ...اَخه و هتلخ می می خوام نمی یهنی اَخه تَخِ ِممی نُخوام میگه می می بیا میگم بهش وقتم هر نمیاد سینم سمت دیگه

......  

 امروز زدیم هم دوري یه و گردشی جاي رفتیم باغ از باري چند گذشت هم افتتاحیه به بود مونده که روزي چهار این

 تو که هرچی از خواستم آشپز سر از... میان زیادي مهموناي مطمئنن شده پخش که تراکتایی با... افتتاحیست 2 ساعت

 رد جلوي منقل تا چند... شه آماده تا سفارش مونده فقط آمادست چیزش همه خونه سفره... کنه درست هست مِْنیومون

 باغ...  شدن ماستخدا بیشتري نگهباناي امروز براي... کنیم دود ربان بریدن موقع تا گذاشتن اسفند نگهبان کمک به هم

 گذشتم ور باغ اسم بگم رفت یادم راستی نوشتن روش رو باغ اسم که هست بادبادك جور چند و رنگی بادکنکاي از پر

 نیم و کی ساعت دیگه) هستش الله گل و شقایق گل از تلفیقی آالله( هست آالله دخترم اسم معنی که الله و شقایق

 هم ههمون و کردیم وصل قرمز و صورتی ربان اصلی در از جلوتر یکمم و کردیم باز رو باغ در شدیم آماده همه شد

 و زدن حرف کمی از بعد اومدن بیشتر اما 2 به مونده ربعی یه هنوز داخل بیاییم روبان بریدن از بعد که واستادیم اونورش

 معیتج تا زادمهر پیشنهد به هستن ما مهمون همه امروز اینکه و باغ مختلف قسمتاي به راجه صحبت و گویی آمد خوش

  ...خواستن می که جایی سمت به رفتمن همه سوت و دست با و بریدم رو ربان نکشیده خیابون داخل به

 براي که تنیس سحر و نجمه و من به نیازي دیگه گرفتیم که کارگرایی با... شدم خسته حسابی اما بود خوبی روز واقعا

  ...داره نظارت هم زادمهر آقاي و بریم کمک

...  

 بودم هکرد اینجا براي که خرجایی سوم یک... میشه طرفداري پر جاي که گفت راست زادمهر واقعا بود در به سیزده امروز

 یه باشه باید هم کارگرا تمام حقوق براي پول البته که میکنیم سود برابر دو نکشیدن ماه به میگه زادمهر اینکه و... درومد

 ردیمبرمیگ داریم راحت خیال با االنم که دادن ترتیب و جا همه مدیریت براي گذاشتم رو بود زادمهر اعتماد مورد که نفر

  ...واقعا شد برداشته دوشم روي از براي که انگار خونه

....  

 ودیمحس میکنم نگاشون وقتی خوبن هم با خیلی هرمز با عزرا... میره پیش و میگذره هم پی از روزا دارم خوبی زندگی

 همدم یه به منم کنم می فکر خالیه زندگیم میکنم احساس وقت یه نخورن چشم که ماشااهللا میگم بالفاصله اما میشه

  ؟...کریح نه زشتم نه که من ندارم؟ خواستگار رمانا تو دختراي مثل من چرا پس خدایا دارم نیاز
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 و کنی جازدوا نمیخاوي میگفتی دیروز تا که تو اي؟ گرفته و دمغ انقدر چرا چته تو میشم نگرانت دارم آمیتیس: وجدان

  هایی؟ بچه فکر به فقط

 هرمز با دشای گفت دیدي که عزرا نمیام بر پسش از تنهایی من اما هام بچه فکر به میگم االنم جونم وجدان کن باور: من

 یخوب خواستگار زودي به مطمئنا نازیه و جوون دختر اون مهمونمه هم نجمه) زنجان تو( خدابنده هرمز خانواده پیش برن

 میشه ینا میاد بدنیا بخواد اگه بچش که مهر بمونه من پیش خیلی دارم نگهش خودم خاطر به خوام نمی منم میکنه پیدا

  ...بالشدن میاد وقتا یابعضی در جلو میارش متشخص خیلی آقی یه دیدم اینروزا مطمئنم نجمه از من مهمونداري نهایت

  !!!!!نترشی کنیم می برات فکري یه عزیزم کنی گریه خواد نمی حال باشه: وجدان

 هِی... رفت انگار نداد رو جوابم دیگه.... ندارما رو حوصلت اینور نیا دیگه بیشعور کردم حساب آدم داخل تورو من باز: من

 از تا ندچ فروش که موکم این پیشنهاد به نظرت به میگما جون خدا راستی... تو رضاي به راضیم کن کمکم خودت خوا

 رو ریخته کار کل که دفتر برم...نباشه مناسب هام بچه واسه اون شاید بیخیال نه کنم؟ فکر من به سپرده رو هاش خونه

  ...شهریار اتوبوسرانی پرونده دنبال برم باید سرم

.....  

 و سحر و ماماناشون با آریا مهد هاي بچه از تا چند بودن کم مهمونام گذشت خوش قدر چه... قشنگم آالله تولد از اینم

 ببنیه کیک تو بره کله با بود نزدیک که بود زده ذوق انقدر بچم آالله... گذشت خوش خیلی اما نبودیم خیلی... من و نجمه

  ...باشه خودش عکس کیک رو که دادم سفارش و قنادي به دادم رو عکسش آخه کنه می کار چه اونجا خودش کس

 هیجان و نشاط وروش سراسر هام بچه پیش وقتی نواخته یه تنهام اوتاقم تو که وقتایی من براي البته نواختی یه زندگیه چه

 حرف خانمم؟.. .خانمم نباشس خسته بگه گردن بندازه رو دستش یکی باشه منتظرم یکی دارم دوست اینجا میام وقتی اما

 و زندگیم همه شدي زود چه... نمیرسه بهت دستم هیچوقت که حیف دارم و داشتم دوست خیلی هومن... عزیزم هومن

 با ونهنمیت اون مثل هیچکس دیگه... نبخش رو باعثش خدایا... ها ستاره پیش رفتی خدا پیش رفتی رفتی، زودم چه

... میدهن من خاطر به رو جونش اون مثل هیچکس باشه، مواظبم نمیتونه اون مثل هیچکی کنه، نگاه چشمام تو صداقت

 رو ترتدخ بار یه میذاشتی میشد چی جونم بابا اي شدم دلبستت زود خاطر همین به شاید ندیدم پدري محبت که من

 ازت ههمیش اینکه با میکردم افتخار تو مثل پدري داشتن از بودم بچه وقتی جون بابا ؟؟؟ برسه آرامش به هات شونه

 تو مثل اباییب داشتن از شدم بزرگ وقتی اما بدم خندت یه واسه رو بچگیم دنباي تمام بودم حاضر باز اما بودم دلشکسته

 خواست می هک بچگی آمیتیس همون میشدم باز پشیمونی میگفتی میومدي روز یه اگه اینهمه با ولی میکشیدم خجالت

 کنار که ختهس قدر چه کنم دلخوش الکیتم محبت یه به شب یه حتی نتونستم که حیف صد و حیف اما بده واست رو دنیا

 قسم اباییب نفهمی و کردن زندگی هم با طعم و بودن کنارش لذت وقت هیچ اما باشی کست عزیزترین یا چیز عزیزترین

 دست از هم داخ دیگه تنهام خیلی زندگیم تموم به قسم جون بابا میخواد گاه تکیه یه دلم میخواد بابا دلم اشکام همین به

 مونه تو نکنه آدمایی با همیشه تو میگن خدایا آه و اشک بشه تنهاییات همدم بده قدر چه... خستس دالم و درد و من

  ...تو رضاي به راضیم پس تویی اون اگه باهامه تولد بدو از که غمی
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 برمشونب بپوشونم ها بچه به خنک لباس یه بهتر ها شده فرساییی طاقت و گرم تابستون چه اما آخراش تیرم ماه دیگه

 یحتفر و گردش نقدر هام بچه بمیرم کشیدن هورا هورا از شدن منفجر نارنجک مثل گفتم و کردم صداشون تا پارك

 خواد نمی که پار نیوفتی اینجوري دیگه تا یواشتر مامان عاشق همیشه گل قربونت به آي شدن بدیدا ندید مثل نرفتن

  کنه فرفر

  )کرد فرار دیدي وقت یه نداریم شانس که ما تو قول به...( کرت فُالل دیدي وت یه ندارلیم سانس که ما تو گول به: آالله

 تو توق یه باشه رفتارم به حواسم باید... میکنه تکرار میگم هرچی طوطی مثل خدا تورو کن نگاه... شو آماده برو: من

 تو اومدي اوندفعه اینکه با... باشم خوبی مادر هم پدر هم براشون تونم نمی اگه استاد ببخش... نذاره بد تاثیر روحیشون

  ...میزارم کم هات بچه براي کنم می فکر خودم باز اما کردي تشکر ازم خوابم

 هم االح خوب خودته تقصیر در دم اومده نگرفتی جدي تو دیده اون کنی فکر بهش باید ندار عصبانیت عزیزم: نجمه

 با کردن بازي جز پارك بردیشون که پیش مه یه از ها بیچاره بیرون ببریم رو ها بچه هم شده آماده... نزن جوش انقدر

 این رفح به من هم میشه باز ذهنت خوري می هوایی یه تو همینکه نکردن کاري بازیاشون اسباب و باغبون و نگهبان

  ...شه تر سهل زایمانم تا میکنم روي پیاده کم یه و میدم گوش دماغم گند دکتر

 مد اومده شنیده رد جواب خوبه...  ندارما ازدواج قصد من که گفتم بهش اوندفع خوبه پررو پسره زورداره خیلی آخه: من

  ببره؟ رو آبروم چی؟ که در

  تو؟ زدي حرف باز آبرویی بی یعنی رفتن خواستگاري تاحاال کی از آخه شدیا اخالق بد آمی:  نجمه

  ...بیرون ببریم وروجکم دوتا این تا شم آماده منم شو آماده برو خدا ترو نجمه کن ولم: من

 که مالقاتمون آخرین از بعد خواست می کمک من از هاس خونه فروش واسه که همون ها مشن پیدا آدمالیی عجب

 اهنگیهم بدون اونم خواستگاري واسه خونه اومده شیرینی و گل دسته با که امروز تا ندیدمش دیگه دادم رد جواب بهش

  ...ژکوندش لبخند اون با بیاره در و من حرص خواد می آدمیه عجب... بزرگتر بدون چی تازه

 خوبه... مکن بغلش میخواد همش اول دسته تنبل هم آالله این اوففف سرشون رو میزارم رو خونه ها بچه االن برم بیخیال

 داره رخریدا نازش دونه می... من خواستنی و داشتنی دوست بچه پاااام پام میزنه غر هی پیرزنا مثل بره راه گرفته یاد

  ...دیگه

  ...پارك رسیدیم دیگه

  ...میکنه کار چه اینجا این وااي: نجمه

  جان؟ نجمه کی: من
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 اونم دمش آشنا میشه ماهی یه کنه می نگاه رو ما نشسته صندلی رو که آقا اون با من چیه دونی می آمیتیس واي: نجمه

 همه یشاا و حاملگیم از... داشته رابطه آقا این دوست با اینکه مثل رفته گرفته طالق پارسال زنش داره ساله 3 دختر یه

  ... بزارم تنها رو تو خاوم نمی من اما میرسه نظر به خوبی مرد بخواي رو راستش ازدواج قصدش... میدونه رو چی

  ...کنی کم ور شرت کم کم دیگه شدنت فارغ از بعد که میکردم فکر داشتم پیش روز چند اتفاقا حرفیه چه این عزیزم: من

  ...بدي خیلی آمیتیس اِ: نجمه

  ...میشم بدترم دیدي شو کجا تازه: من

  ...میگی جدي کردم فکر دیوونه: نجمه

  دارم؟ ازت خواسته تا دو فقط: گفتم گفتم و شدم جدي بعد... عسلم کردم شوخی: من

  بخواه؟ جون تو عزیزم بگو: نجمه

 هم که نک صبر بچه اومدن دنیا به تا یعنی باشین کی پی قراره زادم برادر تو بدونم و کنم تحقیق بهش راجع بزار: من

 از و نگرفت عروسی واست که ایشا... بدیم انجام موقع اون تا رو کارامون بود خوبی مرد اگه هم شه کامل تحقیقات

  ...بگیریم واست هم عروسی یه حداقل کرد استفاده نداشتنت خانواده

  ...ندارم اي عجله من عزیزم باشه: نجمه

 بزاري رو اسمش بود پسر بچت اگه میخوام اما... نشی ناراحت امیدوارم نکنی قبول میتونی نشنیدي رو دومم خواسته: من

 دوست وت قلب جنس از قلبی با بهتر ذات به برادرمه همون پسرت کنم فکر دارم دوست بمیره ایشا خواد نمی دلم ایشا

 اسمش بود دختر اگه و... تر متفاوت خیلی ایشا سرنوشت از تر متفاوت سرنوشت با باشه ایشا اسمش بود پسر اگه دارم

 نیایش اسم یاقتل من میگفت جورایی یه نیست من براي نیایش اسم میگفت اما بود نیایش اسم عاشق بابام نیایش بشه

  ...ببخش شدي ناراحت اگه... آمیتیس شد اسمم همین واسه ندارم رو

 دو نکهای با کرد حقم در بدي اینکه با ایشا بکنم اعترافی یخ خوام می دونی می...  کن پاك رو اشکات... عزیزم: نجمه

 این به تونم می من اما نیست اول عشق عشقی هیچ... عاشقشم هنوزم بودم عاشقش من اما گفت دروغ بهم تموم سال

 مثل مردم نای به کم کم که دونم می کنم انصافی بی خاوم نمی کنم تکیه حامیم عنوان به بچم سرپرست هنوان به مرد

  ...یشاا بزارم رو پسرم اسم داشتم تصمیم نمیگفتیم اگه... کنم می خاك قلبم گوشه یه رو ایشا میبندم دل ایشا

  ...پسرم همیزن حرف مطمئنم چه... کنن می نگامون بد همه گرفتیم آبغوره جفتمون کن پاك رو اشکات تو خوبه خوبه: من

  ...پسرن هام دوقلو داد تشخیص سونوگرافی پریروز اینکه خاطر به عزیزم: نجمه

 سلکمع میگم تبریک گفتم و ندادم اهمیت من اما کردم نگامون سمتمون برگشتن همه کشیدم جیغ خوشحالی از: من

 این دیدم ودب شونش رو سرم و بودم کرده بغلش که همینجور... کنم کمکت میدم قول سختته خیلی میدونم نکن گریه

 میاد داره دلخستت عاشق اما نکنی 3 گفتم نجمه گوش در آروم... سمتمون اومد کرد می تعریف ازش نجمه که مرده
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 اعتس سه مظلومه بچه این بس از آریا پیش میرم من گفتم و شدم جدا ازش بعدم رو هات آبغوره اون کن پاك سمتمون

 صداي اب... نجمه کنار نشست مرد اون که دیدم تاپ پیش رسیدم من... خندید... نشده نوبتش هنوز تاپ صف وایساده

 خوب جالتمخ گفتم میکرد نگاش خمصانه داشت و بودتش انداخته که دختري به رو...  افتاد آالله خدا واي برگشتم گریه

  ...شدي تربیت بی انقدر که کیه تو اولیاي چیزیه

  اومده؟ پیش مشکلی خانم منم: دختره ولی

 رگشتمب دادم می تکون رو بود چسبیده خاك و سنگ بهش که رو کوچیکش دست داشتم که همونجور کردم بغل رو آالله

 اینکه میکنه کار چه اینجا این... ببازم رو خودم نباید خدا واي... کردم تعجب که باشه دخترتون به حواستون بله بگم

  !!!!!بود؟ نشسته

 نگاه نگرانی با داشت و بود وایساده که نجمه به کردم جور و جمع رو خودم نیست بدبختی کنما سکته بود مونده کم

 خودش از بچه هی نباید که دادین می یاد بچتون به کاش گفتم کردم نگاه محترم ولی این به دوباره انداختم نگاه یه میکرد

  ...چی میشد چیزیش اگه آقا ترچک من بچه... باشه مراقبشم باید بلکه بده هول رو کوچکتر

  ...)کرد خم رو سرش یکم و... (ببخشید میدم یاد بهش شماست با حق بله: نجمه آینده شوهر

 کرد می نگاه کردن خطا که کسایی مثل حاال که رو آریا دست و نگفتم چیزي اما کشیدم خجالت رفتارم از یکم: من

... ئولیتمس خداي که اونم خونست مرد که بودم گفته بهش باشه آالله مراقب خواستم ازش آخه... شدم دور ازشون و گرفتم

... گفتمن چیزي منم و کرد خواهی عذر ازم آریا ماشین تو خون سمت رفتیم گرفتم تاکسی... من بشم پسرم تک فدا جان

 خو گوشش در چی هر... کنم کار چه شد هالك بچم واب... نمیومد بند کریش کردم می کار هر چرا آالله دونم نمی اما

 بود کنارم که پولم کیف از کنم کار چه دونم نمی نشد ساکت آالله اما میشه ساکت بدي انجام بچه هر با که کاري کردم

 از کردم اهنگ... خونیه خدا واي دیدم بزنیم زنگ تا بردم رو بود آالله پاي زیر که رو دستم شدیم پیاده راننده به دادم پول

 و تو ببر رو ریاآ بگم تونستم فقط کرد باز رو در عشقعلی زدم زنگ سنگ یا رفته شیشه نی معلوم میومد خون داشت پاش

. میکردم ریهگ هینجور و خیابون سمت رفتم ؟ شده چی میگفت که عشقعلی صداي و میام منم که آریا گریه به توجه بدون

  بود مازستا اینکه دادپایین رو شیشه وایساد پام جلو آشنا ماشین یه یهو میومد تاکسی مگه

  اومده؟ پیش مشکلی: مازستا

 را حرفی چهی بی اونم کودکان بیمارستان برید گفتم گریه با و ماشین تو نشستم بهش دادن جواب و سالم بدون: من

  ...شکست رو سکوت که بود اون نمیزد حرفی کسی و بودیم توراه میشد اي دقیق 10... افتاد

  ...خانم آمیتیس شده؟ چی بگید خوایی نمی: مازستا

 متوجه ونهخ در دو رسیدیم نمیاد بند گریش دیدم افتاده پار تو... سالم... کنم سالم حتی نبو حواسم ببخشید واي: من

 یا بعد ققیقهد سه بود ترسناك واقعا تند خیلی کرد تند رو سرعتش... دونم نمی باشه توش چیزي شایدم بریده پاش شدم
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 باال برد و تگرف ازم بخوره زخمش به دستش اینکه بدون میکرد کریه داشت که رو آالله بیمارستان رسیدیم زودتر شایدم

  ...باال رفتم و کردم قفل رو ماشین برداشتم بود کرده پرت که رو سؤییچش منم... 

...  

 چیزي...  ردک گریه که بس از بچم کنه می سکه سک خوابم تو اما خوابیده بچم آالله میگردیم بر داریم یکساعت از بعد

 فداي بخوابه دمر یه باید...  خورد ام بخیه تا 3 که کرده پاره رو پاش بوده چی نی معلوم که تیز چیز یه فقط نبو پاش تو

  ...مامانی بشه کوچولوت پاهاي

  ...نشده چیزي که حاال...  ندیدیش حاال تا انگار رو بچه خوردي نکن نگاش انقدرم بسته کن گریه کمتر: مازستا

 یه خیابون سر ببخشید میشد هالك بچم میرسیدم بیمارستان به کی نیست معلوم نبودید شما اگه امروز بابت ممنون: من

  ...شده ضعیف رفته ازش خون بچم بخرم براش آبمیوه تا چند من دارین نگه میشه اگه مغازس

  ...داشت نگه خیابون سر

 بهزار همیش تموم ضررت به خدا به کنس لوسشون زیادي بخواي و بزاري الالشون به نی نی اگه رو ها بچه این: مازستا

 بعد بکشی رو نازش بخواي کوچیکم خراش یه واسه وقتی اگه اما بود درست کارت امروز مثال... باشن خودساخته کمی

  ...وایسه خودش پاي رو تونه نمی و میشه ننه بچه ها

 کرد یادهپ رو من بعدم... خرم می خودم شی پیاده خونی لبساي با خواد نمی تو که گفت و سوپري رفت و شد پیاده بعدم

  ...بگیریم تماس داشتیم مشکلی اگه که داد خونشم شماره

 ضعم و وسر دیدن با دوشون هر و استقبالم اومدن نگران هاي قیافه با نجمه و عزرا اصلی ورودي به رسیدم تا خونه رفتم

  شده؟ چی بده مرگم خدا گفتن

 بچم ايپ ببین... ها میاره معصومات طفل سر بالیی یه باشه وحشی اتقدر دخترش این اگه جان نجمه نشده چیزي: من

 خاك خیهب گفت اولم حرفاي به توجه بی که شنیدم رو عزرا صداي اتاقم تو برم که ها پله سمت رفتم بعدم خورده بخیه

  بخیه؟ چرا شده؟ چش بگو دختر میکنی جونم نصفه چرا سرم تو

  ...کرده پاره رو پاش چی نیس معلوم زمین خورد عزیزم هیچی: من

  ...جان آمی ام شرمنده من: نجمه

 از بعد و اتاق تو رفتم بعدم... بودم شده دور دیگه آخه شرمنده دشمنت نکن ناراحت رو خودت گفتم بلند صداي با: من

 آشفته قیافه این با و بود لباسم رو که خونی با واقعا اینکه براي حموم رفتم تخت رو خوابوندنش دمر و آالله لباس تعویض

  ...داشتم حموم به نیاز

 پیش ماه 2 که من دختر آخه بنده دختر حال پرسیدن یا خواستگاري براي میارن تشریف دارن شخصیتی با آقاي چه: من

  ...کشیدن بخیشم
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  ...بدي خیلی...  دیگه نکن اذیت آمی اِ: نجمه

 که زاییسب گوجه از تا چند نجمه حرفم این با... دیگه خواستگاري میاد کالم ختم کالم یک هم تو بابا خوب خیلی: من

  :گفت و سمتم کرد پرت رو بود دستش

  ...میاد خواستگار هم تو واسه معرفت بی نامردي خیلی: نجمه

 نمیاد کسی دیگه چششونه به عقلشون مردم مگه شده سیر جونش از من خواستگاریه میاد اي دیوونه آدم کدوم آخه: من

 رهنگف اونا مثال یا ام ریشه بی من اونا قول به گذشته اینا از بگیره عهده به رو بچه تا 2 پرستی سر که بگیره رو دختري

 خوان می دیدهن مهتاب آفتاب دختر مردم میکنه آرایش کم یه مثال که کنن انتخاب رو دختري نمیکنه قبول خانوادگیشون

  ...خدا به واال بدترن همه از ندیده مهتاب آفتاب دختره این دونن نمی دیگه

 و بوده OK چی همه کردم شانس خوش داماد آقا این از که تحقیقاتی تو اینکه با جان نجمه اما زدم حرف قدر چه واي

 ارمند دوست شدنت فارغ از بعد واسه بزار رو چی همه که گفتم کرده تعریف ازش محلم سوفور حتی همسایه و در همه

  ...قلن تا 2 نیستن که ام دونه یه ماشاهللا بیفتین نفري 4 هم عکسات و فیلمات تو

 اتحرف منی بزرگتر عنوان به تو چون میگه اونم دادم انتقال هم رو تو حرفاي تمام عزیزم گم می رو همین منم: نجمه

 دنیا به زا بعد واسه باشه عروسی و عقد باشه بینمون صیغه و نشون انگشتر یه میگه اما احترام قبل و داره خریدار همه

  ...وروجکا این اومدن

 نکن نگاه اونجور آها آها بد؟ سالت چند تو همشا سالمه 26 خوبه سالمه چند انگار تر بزرگ میگه همچین اوه اوه: من

  ...بزرگترما ازت سال سه خوبه حاال سال 23 اومد یادم

  ...مهمه واقعا نظرت پس منی کس تنها االن تو کوچکتر سال سه چه بزرگتر سال سه چه: نجمه

  ...شرطی یه به اما قبول باشه کنی خرم خواد نمی خوبه خوبه: من

  حاال؟ شرطی چه قربونت قربونت: نجمه

  .....خوب... ممام که اینه شرطم... نره یادت داري عمر تا بهت میدم اساسی حال االن که شی خوشحال خواد نمی: من

  ...دیگه بگو: نجمه

 کنید صیغه خواي می دونم نمی کردي فکر یاروها این خونه بري نداري حق این صیغه تا ببین...  کن صبر خوباِ : من

  ...داره که هم مجردي خونه ها؟ کنید شیطونی و ععلهبع همدیگه خونه برید

  مگه؟؟ کنیم کار چه خواییم می نامرد ام حامله من خوبه حاال بدي خیلی یآمییی: نجمه

  ...قدیم دختراي دخترم روزگار هِِِي/ میکردین؟؟؟ کار یه نبودید حامله اگه یعنی آها... شدم کر بچه نزن جیغ: من
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 بهتر یمباش محرم بهم گردونه می بر آرایشگاه میبره رو من دنبالم میاد روز هر این ببین نکن اذیت من جون آمی: نجمه

  ...تره دردسر بی و

 یه امشم یه تو تختم رو راستی... حموم برو گلم برو بود خنده و شوخی محض فقط زدم هم حرفی اگه عزیزم باشه: من

 درشپ مادر جلو موندم من. .برو ده نمی نشون رو قلمبت شکم اون زیاد که هست جوریم حاملگیه پیراهن هست پیراهن

  ...بیاي شکمت این با خواي می نمیکشی خجالت

  /دیگه؟ نمیشی حامله تو یعنی نمیشه تو نوبت یعنی آمی که واقعا: نجمه

 زاده برادر هات بچه امیدوارم داره پدر خواهرم شوهر که خوشحالم آمی ولی.... خرش کره تا کن پیدا رو خرش تو: من

 اذیت رو هام زاده برادر زیرش نزنه براشا بزاري عقد ضمن شرط باشه یادت... نکنن پناهی بی احساس وقت هیچ هام

  ...کنه

 ستنی خودم دل خاطر به گم نمی نیست بد اونقدام باش مطمئن... دونی می خواهرت مثل رو من که برم قربونت: نجمه

 کیی این تو خدا پسرن اونا هرچند شن بزرگ خودم مثل ندارم دوست هاست بچه بخاطر بیشتر اما کنم می ازدواج که

  ...کرده رحم بهم

  ...شو آماده برو عزیزم برو حرفیه پر عوارضشم از یکی کنم فکر خوب داره عوارض حاملگی میگم جان نجمه: من

  ...بعد تا میدم بعدا رو جوابت گلم باشه: نجمه

 شههمی و... کنه خوشبختش که خوام می باشه مراقبش که خوام می خدا از کنم می تماشا رو رفتنش دارم که همینجور

 دل مهم نیست مهم اصال پول اما میره باال بیل از خوب اما نه که پارو از پولشون داماد آقاي اینکه با... باشه شاد دلشون

 اینجور تو که کنم آماده رو ها بچه برم منم ها میوه از اینم خوب... باشه خوش دلشون دارن عمر تا امیدوارم که خوشه

 متص با گفتن اونا من بزرگ مادر و بزرگ پدر عنوان به... باشن عزرا همراه به خواستم هرمزم آقا از... نفرن اولین مجلسا

 هم نااو خانواده طرف از... عزیزترین بزرگم پدر و بزرگ مادر از شما من براي که گفتم من اما ندارن مشکلی اصلیشون

  ...میان مجرده که خواهرش با پسره مادر پدر فقط

 رتش از بدیم سامون و سر هم تو که بیان وروجک قلوهاي دو این مونده فقط خوبن که خانوادشم عزیزم باشه مبارك

  ...شیم راحت

  ...بدي خیلی: نجمه

 اونم که داشتم مشاوره قرار یه ندارم کاري هیچ من فردا جان نجمه راستی نشو ناراحت بود شوخی عزیزم خوب: من:

 یه... قلوها ود این واسه سیسمونی خرید به میشه مختص دوروز این پس جمعست و تعطیلیم که هم فردا پس شد کنسل

  :گفت و گرفت خودش به غمگین قیافه
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 از نونمم ندارم مالی مشکل میکنم اش تهیه خودم نیست مامانم که حاال عروس مادر وظیفه سیسمونی تهیه اما: نجمه

  ...لطفت اینهمه

 عروس مادر هک صورتی در کارا این نیستم االن بودم بزرگتر خواستگاریت برا طور چه وظیفست عزیزم نیست لطف: من

  ...توها و دونم می من که نباشه حرف دیگه... منه با نیستن که حاال وظیفشونه باشن خانم

  میشه؟... میگم... چیز همه از ممنون گلی خیلی تو: نجمه

  ...بگو میگی؟ ونیمه نصف چرا گلم بگو:من

  ایشا؟ خاك سر بریم امروز میشه: نجمه

 مانما خاك سر وقته خیلی میریم حتما گلم آره واسم بود سخت باورش نرفتم ام هفته 2 این تو اگه حتما آره... ایشا: من

  ....نرفتم حاچخانومم و

  !!!!!انداختی جا رو کاري اصل: نجمه

  ؟؟ کی: من

  ...میگم رو هومن دلخسته عاشق خانم راه اون به نزن رو خودت اِ: نجمه

 چند ررفتا تا چند رو از گبی و کنی مسخرم شاید... زمین کره روي مرد بهتریم... میرم اونم خاك سر معلومه دیوونه: من

  ...بود من تعریفاي از فراتر اون... ومیدیدیش بودي باید اما فهمید میشه چی روزه

 جنس از مردا همه بفهمونن تو به تا بودن خدا فرستاده اون و استاد نیست االن اون اما... عزیزم کنم می درکت: نجمه

  ...هست بالخره اما میشه پیدا کم خوب مرد درسته نیستن هم

  ...بود تک هومن نظرم به اما دونم می: من

  کند رو عروسکش آالله بیا مامانی مامانی: آریا

  کند؟ رو عروسکش چی یعنی اومدم: من

  مامانی رو عروسک تلّه: آریا

 جاي و ردنک پیشرفت اندفعه خانم آالله اتاق تو رفتیم و بغلم گرفتم... شدي بزرگ دیگه کلّه نه تلّه مامانم آریال: من

 قتیو که معمول طبق اونم... خرم نمی برات دیگه گفتم بهش منم کندن رو کلشون عروسکاشون پاي و دست کندن

  :فتگ داد گره رو دستاش و پایین داد ممکن حد تا رو سرش کرد آویزون رو لبش واستاد شد پا کنه می لوس رو خودش

  ...بود آریا... ببشید مامایی: آالله

  ...کند رو کلش بعد اخمخ گفت بهش دیدم خودم مامان... نگو دروغ خداستا دشمن دروغگو: آریا
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 میریزم لفلف نکنید تکرار بد حرفاي دیگه دوما احمق و نه اخمق که اوال... زدیا حرف تند تند انقدر بود آخرت بار آریا: من

  ...دهنتونا

  .مامانی چشم: آریا

 مگفت و کردم کنترل رو خودم... شد خندم باعث که بیرون کشید رو دستش زود... درار دماغت از رو دستت آالاااله: من

  بود؟ کاري چه این

 بچه اسهو نقاشی کالس میره هست اي هفته دو آالله( نقاشی کالس تو دوستاش از یکی میدونم من مامانی مامانی: آریا

  ...کنم می رو زخمش دارم زخمه دماغم بگو کرد دعوات کسی اگه گفته داده یاد بهش) هاس

  آالله؟؟ آره بگه خودش بزار زدي حرف تند که بازم مامانم جان آریا: من

 یعنی یتربیوتهب همش... بود دوستم تقصیر مامانی ببخشید...( بیتربیوته همس بودس دوتم تگصل مامایی بِبَشید: آالله

  !!!!)تربیته بی خیلی

  آوردن؟ تشریف خواه علی آقاي صدوقی خانم... کردم وصل منشی به و برداشتم رو تلفن: من

  ...نیومدن هنوز نه: صدوقی

 اختالف حل شوراي 5,30 ساعت براي من و بود 4 ساعت ما مالقات قرار بگید بگیرید تماس باهاشون خوب خیلی: من

  ... بگید رو همینا حتما... کنن هماهنگ بیان نخواستن اگه بعد دفعه بهتره دارم قرار

  ...حتما بله: صدوقی

 رفتم و کردم قفل رو اتاق در و بیرون اومدم کمدم کردن کلید و مربورطه پرونده برداشتن از بعد برداشتم رو کیفم: من

  :گفت دش تموم که تلفنش ایستادم... میکرد صحبت بود خواه علی آقاي که کسی با داشت حاال که منشی میز سمت

 براي من ننداشتی خالی وقت فردا واسه بیان باید فردا کردن فکر رفته در دستشون از روزا تاریخ خواه علی آقاي: صدوقی

  ...دادم وقت بهشون 6 ساعت فردا پس

 چه هر فقط بیان تونن می که روزي هر داد قرار امضاي براي که بزنید زنگ ببري آقاي به لطفا فقط ممنون باشه:من

  ...افتاده عقب ماه یه الوکاله حق قسط که کنید یادآوري و بزنید زنگ هم دانشور خانم به و... زودتر

  ...ندارم شماره که من اما کردم یادداشت گفتین که چیزایی همه: صدوقی

 یلیشونفام رو از بردارید رو مشکیه زادمهر آقاي براي آبیه منه براي مشکیه تلفن دفتر سوم بار براي صدوق خانم: من

  ...خداحافظ... کنید پیدا

  ...خداحافظ حتما بله بله: صدوقی
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 روز چند آخه... میکنه فراموش رو چی همه هنوزم کردن کار اینجا ماه سه از بعد اما ها خوبیه خیلی دختر خدا واي: من

 ازدواج ونما بودم خواسنگاریش تو منم اتفاقا کردن تحقیق منشی از دفترم اومدن اي خانواده یه نجمه خواستگاریه از بعد

  ...برسم شورا به زودتر برم بیخیال... کنه کار دیگه تونست نمی آخه آوردیم رو صدوقی خانم ما که کرد

 ریکش از آدم خوب دختر آخه دردن سر و جنگ دنبال الکی فقط میان کنار هم با آخرشم دونستم می پرونده این از اینم

 کاغذي لدستما جعبه تو دیده نبوده حواسش میکردین هم با که شوخی تو بیچاره چی اونم... میکنه شکایت زندگیش

 ادب پیشونیت یکم که هم تم!!!! بوده قندون کرده پرت که اونی نگو دیگه زده دستش اومده چی هر اونم کردي پرت

  ...کرده

....  

..  

  ...انمی دنیا به سالم و صحیح که ایشااهللا بشم قربونشون خدایا تو وروجکاي این واسه سیسمونی خرید از اینم

  ...که نداشتن الزم خرج اینهمه... دادي خجالتم حسابی عزیزم مرسی: نجمه

 ستدر هست خودت اتاق کنار و بزرگتره که رو مهمون اتاقاي از کودوم یه میدم ترجیح من فقط... داشتن عزیزم چرا: من

 اي.. ..مهمونی پیشم میاي که بالخره... همیشه واسه بمونه اتاق این اما بري داري تصمیم میدونم ها بچه واسه کنیم

 حال یکی این با ماشینه تختشون واي اتاق دکور بشه اي گلبه رنگ کن فکر... میشه قشنگ اتاقشون سرویس چقدر

  ... خرم می اونم واسه خواست اگه شه دار غصه بچم آریا کنم فکر... کردما

 ذوق هم به چسبوندش ها بچه مثل رو دستت کن باز کنم می نگامون دارن همه...  میریا دست از داري تو آمی: نجمه

  ...بریم تاکسی با بیا شدم خسته من واي میکنه

 هواس باشه یادت راستی... بریم عزیزم باشه... هستن زادمم برادر حاال که خصوص... هام بچه عاشق من... داره ذوقم: من

 ولی بري خواي می تو اما بهتره باشن خودت اتاق تو سال یه تا حداقل ها بچه آخه دوقلو اونم بخریم گهواره خودتم اتاق

  ...بهتره باشه چی همه دیگه خوب اما باشی مهمونم کمتر شایدم دیگه ماه 6 یا 5 ممکنه خوب

  چی؟؟ نباشه راضی استاد اگه اما کنیا می لطف بهم خیلی آمی میگم: نجمه

  باشه؟؟ راضی باید چی برا استاد: من

  ...کنیا می خرج اون پوالي از داري حوب: نجمه

 حقوق ار کنم می خرج واست اگه االنم داشتم خونه من هم ها ماجرا این قبل کن باور خورم حروم انقدر یعنی: من

  ...میدارم ور خونم پول از بیارم کمم میگیرم که هاییه حقوالوکاله و دادگستري

 رو ها وسیله که دادي رو خونه آدرس راستی... شدي ناراحت اگه ببخش شد راحت خیالم آخی میگی راست: نجمه

  بفرستن؟
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 زاده رادرب از قل یه وقت یه هستیا مادر عجب جنسه؟؟ یه یه جنسس دو لیلی میگی تازه گلم آره... نشدم ناراحت نه: من

  ...حسابی باشه بهت حواسم باید نزاري جا جایی رو هام

  ...آمیییی: نجمه

  

  فصل سی ام

  ...خدا مردم واي دلم خدا آیییی ةةآآة: نجمه

  ...عزیزم میرسیم االن کن تحمل جان نجمه: من

  خیس خیس زیرم لباس کردم دستشویی کنم فکر آمی واي... کن کمکم خدااااااا میمیرم دارم آمی تونم نمی وااااي: نجمه

 هم یسیخ اون و میشه پاره آبت کیسه بشه بچن اومدن دنیا به وقت وقتی دونم نمی مدت اینهمه از بعد یعنی نجمه: من

  ...آب کیسه شدن پاره وایه

  !!!!چیه؟؟؟ آب کیسه: نجمه

  ...برو تر تند خدا ترو آقا... نکن گیر در رو ذهنت موقعیت این تو جان نجمه هیچی: من

  ...خانم رسیدیم راننده

 جمهن شوهر قراره که کسی( علی محمد داخل بردیمش آوردم که برانکاردي و پرستار کمک با کردن حساب از بعد: من

 آقاشون تموقعی این تو نداشت نجمهدوست اما بزنیم زنگ بهش حتما شد وقتش وقت هر که بود گفته خیلی) بشه خانم

  ...ببینه رو اش چهره

 نرسیده عقلمون خودمونم نبود بیمه نجمه آخه پول دادن و بود دستم که اي برگه دادن نشون از بعد پرستاري سمت رفتم

 سالن تو تمرف کارا این انجام از بعد خالصه میگفتم داشتم.... داد باید پول کلی که هم چه دفتر بدون کنیم بیمش بود

 کلی با نمم البته که بود داده ترجیح رو طبیعی عمل دکتر... خوندم می دعا داشتم و منتظرنشستم اتاق از نجمه تا انتظار

 طبیعی زایمانش که بهتره باشه الغر و قشنگ دوباره روزي یه هیکلش داره دوست واقعا اگه بودم گفته نجمه به صحبت

 ببخشید..(.هست کننده ترمیم مختلف هاي کرما و عمل کلی میگم چیو دونید می که مشکلشم یکی اون براي و... باشه

 به بچه سته آبم تو زایمان خوندم اینترنت اونروز عزیزان تازه باشه داشته راهنماییم جنبه یه خواستم اما گفتما اینجوري

  ...!!!!!!!)بمونه شناور آب رو تونه می اومده دنیا

 آلود عرق چهره وقتی و بیرون اومد دکترش که گذشت زودتر شایدم یا ساعت 6 یا 5 شایدم سال دو سال یک دونم نمی

  خوبه؟ حالتون گفت کرد نگام و ورداشت رو ماسکش دید و من پریده رنگ و
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 و جوونی این به دکتر...) خوردنی میگه برادرش به آدم خودت جون آره ها برادري جاي به(خوردنیه چه خدا واي: من

  ...هومن با اونورم از نیست مقایسه قابل که پلیسه با اما ببخشید واي واي... حاال تا ندیدم خوشتیپی

  ...که واقعا بهش راجع زنی می رکیک حرف یه میبینی هرکیو بکش خجالت: وجدان

  رکیکه؟ کجاش خوردنی ببخشید اونوقت: من

  فجیحه بري که عمقش به:  وجدان

  چیه؟؟ عمقش اونوقت آها: من

  ها؟ خوردنیه؟ کجاش که اینه عمقش: وجدان

  ...بود مثال یه این بیت بیتر اي منحرفت و بیتربیت سر تو خاك: من

 مایلتش و شکل از مملکت دکتر االن رو قیافت کن باز... بخوري رو لباش االن خواي می کردم فکر من بابا خوب: وجدان

  ...کنه می وحشت

 به كخا و گرد وجدان این با داشتم باز حتما کرد می نگاه بهم تعجب با داشت که کردم نگاه بهش... اومدم خودم به: من

  ...آزار مردم وجدان تو دست از... شده غریب عجیب قیافم میکردم پا

  :گفت

 هاتابرو چرا شدي فارغ شما نکنه میاره در رو آدم خستگی شما چهره دوقلوها این با درگیري اونهمه از بعد واقعا: دکتر

  ...مادرش فقط اومدن کنار سالم سالمتی به همه فامیلش؟ٰ◌ ... نداره نگرانی هم تو رفته

 وروجکت پسر تا دو جوري چه تو بدون من آخه رفتی چرا جان نجمه نجمه آي... مُرد واي: گفتم کردم قطع رو حرفش: من

  ...کنم بزرگ رو

  ... خانم: دکتر

 فرک ببخشید خدا واي واي... کنم کار چه تا دو این با داشتم بچه تا دو نکرده ازدواج بود کاري چه این خدایا واي: من

 من چشب کسی مردن از بعد دفعه هر که نده زحمت خودت به خدا اصال میگما میکنم بزرگشون نوکرشونم خودم گفتم

 که کشیب رو مادراشون پدر نیست نیاز ها بچه دنبال رم می میزنم مهد یه من اصال نیست کارا این به نیاز کنم بزرگ

 به ايو بینن نمی پدري محبت االنم عرضه بی من دست موندن یتیم هاشون بچه و مردن که جون میترا و استاد از اون

  ...که نمیرسه بهشون دیگه خدا واي کنم نصف هم تا دو این بین و محبتم باید که االن حال

  تسلیتته؟ عوض میخندي من حال به داري نامرد بیوجدان اي گفتم... بره ریسه خنده از که نزدیکه دکتر دیدم

 شدید ضعف و خستگی علت به زایمانشون از بعد خانم بگم خواستم فقط من بزنم حرف من بده اجازه شما خانم: دکتر

  ...دختر یه پسر یه اما هستن قلو دو پسر؟ تا دو گفته کی ضمن در... همین بزنم بهشون آرامبخش دادم ترجیح
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 که ینجاا وایسادین بیکارا مثل بود؟ چهطور حالم ندید مگه بگین؟ زودتر نمیشد دکتر گن می هم شما به عجبا واي: من

  ....بیکاااار چی

 لک صحبتاتون با شما ضمن در... خانم شده تموم من شیفت بود بیمارستان تو کارم آخرین امروز... شد جدي: دکتر

 اینکه تا کردم داتونص بین این خیلی منم بودید فامیلتون براي چهلم نزدیک واینکه تنفس بدون تازه گفتین رو زندگیتون

  ...دیگه اومدید خودتون به من خنده با

  ...کشیدین زحمت دکتر آقاي ممنون... شکر رو خدا حاال باشه: من

  ...گفتما من بگید ذوقش تو نزنید اومد پرستار فقط... باشه مبارك... نکردم کاري خانم میکنم خواهش: دکتر

  ...یرفتم داشت که گفتم حالی در رو این خوایین؟؟ نمی شیرینی شما راستی... محفوظه شیرینیشم باشه باشه: من

  ... شدین حول شما خانم گفت برگشت: دکتر

  ...ببخشید گفتم... حسابی کشیدم خجالت: من

  ...دباشی خودتون مراقب خیلی میکنم پیشنهاد... ندیدم شما سادگی به آدم وقت هیچ میکنم خواهش گفت: دکتر

 چیزي دهپرون الي از پرستاري پرستاري سمت رفت... رفت و دریا جذابیت به آسمون سادگی به گفت وار زمزمه آروم وبعد

  ...اتاق یه تو رفت و کتش جیب تو گذاشت رو کاغذ... بهش داد و نوشت

 و نپایی خواب اتاق جان خانم... ماشااهللا ماشاهللا حسود چشم بشه کور میگفت میچرخوند رو اسفند که حالی در: عزرا

  ... کردم آماده براشون

 نجمه... داره دید تلوزیون به هم داره جا هم که پذیرایی ته قسمت بیار براش جا یه میره سر حوصلش اتاق تو عزا نه: من

 رکنا مبل رو گذاشتم و آوردم در بودم گذاشته قلو دو کاالسکه تو که رو ها بچه و در دم ورفتم مبل رو گذاشتم رو

 وچولوموننوزادک ایشا به وقتی... آورد دنیا به ناز فرشته تا دو و... اومد کنار سالمت و سهی نجمه شکرت خدایا... مامانشون

 قول یکی اون و میده نشون بیشتر رو خودش شه بزرگتر چی هر مطمئنم میبینم برادرم چهره ته از چیزایی یه میکنم نگاه

 این تو... مشخصه کامال اما روزشه چند ایمکه با مامانم کپ نیایش شد اسمش بود دختر اما باشه پسر میکردیم فکر که

 رو اشهب پسر کردن می فکر همه که شیطونمون کوچولوي دختر واسه خواب اتاق سرویس بود بیمارستا نجمه که روز 1

 اشج تو خوابوندیمش آوردیم در رو مانتوش و انداختیم رو نجمه جاي عرزا کمک با... داره ارزش اما بود ضرر کم یه چیدم

 و مقویه رجیگ درسته بخوره زیاد نزاشتم اما بود گرفته جیگر براش عزرا... کوچکتر دوشکچه یه تو کنارش هم رو ها بچه

 کم کم اما باشه زیاد خیلی شیر میشه باعث زایمان آول روزاي تو جیگر که خوندم مجله یه تو اما کنه می زیاد رو شیر

 قویتت کردیم می درست عزرا که معجونایی و کاچی با بعدشم و... بهتره شه خورده کمتر پس کنه می خشک رو شیر

  ...خوابید ها بچه به دادن شیر از بعد شدو
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 عقدشون و اریمبی عاقد خالصه بیرون بیاد خونه از تونه نمی نجمه آخه خونه بیاریم عاقد یه... اینا و گرفتن جشن قبل قراره

 لمراح تمام زادمهر و من کمک با قبل از البته بگیره شناسنامه ها بچه واسه خودش اسم به خواد می علی محمد کنه

 واسه دشخو اسم به تونه می علی محمد که باشه کرده قید توش که برگه یه و نامه عقد مونده فقط شده طی قانونیش

  ...بگیره شناسنامه ها بچه

  ...کجایی عزرا میزنه زنگ تلفن واي

  ...بنده دستم بیام تونم نمی وردار جان خانم: عزرا

  جان عزرا باشه... خدا واي: من

  الو: من

  خوبی؟ دخترم سالم الو: غریبه خانم

  شما؟؟ ببخشید... مچکر ممنون: من

  ...دارم کار باهاشون دارن تشریف بابا یا مامان... آشنا یه منم: غریبه خانم

  ...میشنوم... هستم که خودم بفرمایید... نیستن حیات غید در من مادر و پدر: من

  بشم؟؟ مزاحمتون امشب دید می اجازه شیم آشنا هم با اینکه براي دخترم... جان دختر متاسفم اوه: غریبه خانم

  اومده؟؟ پیش مشکلی چیه؟ موضوع بگید کنید لطف میشه اما... مراحمید شما چشم روي قدمتون:من

  ...خِیره امر دخترم نه: غریبه خانم

  ...داره نامزد که نجمه اما خیر؟ امر: من

  ...کنیم صحبت بیشتر تا بیاییم بده اجازه شما حاال... گم می رو خودت دخترم: غریبه خانم

 منتظر هک خانم به رو... هات بچه هم داري گاه تکیه به احتیاج و تنهایی خودت هم کی تا دیگه بسه گفتم خودم به: من

  ....خانم ببخشید گفتم بود من

  ...هستم منتظري: غریبه خانم

 می همونم عنوان به باشید داشته قبول تونید نمی که جوریه شرایطم من منتظري خانم... آشناست فامیلش چقدر: من

  :گفت و کرد قطع رو حرفم... خواستگار عنوان به اما پذیرمتون

  ....زنیم می حرفمونم بیاییم ما بزار حاال عجولی چقدر دخترم: خانم

  دارین؟؟ رو منزل آدرس... ختما بله بله: من
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  ...داریم دخترم بله: غریبه خانم

 مشکلی فتگ و شد خوشحال کلی نجمه گفتم رو قضیه بهش نجمه پیش رفتم متفکر و کردم قطع تعارف کمی از بعد و

 زکههنو نگه چیزي گفتم بهش اما بیاد هم علی محمد به زدیم زنگ و کنه شرکت شب مهمونی تو خواد می و نداره

  ...باشن داشته حضور خخواستم هرمزم و عزرا از شه تفاهم سوء کسی براي خواستم نمی نکردید ازدواج

 با کلی خاطرش به که دکتر آقاي همون نگو میشناسمش نگو آشناست فامیلیش دیدم ؟؟ بود کی دیدي نمیشه باورم

  ...شدیم یقه به دست وجدانم

  کی؟؟ با: نجمه

  .... بیخیال هیچکی با: من

 شقیاف داشتن هم ملوسی و قشنگ دختر چه داشت خوبی خانواده هم بود متشخص خودش هم اما... شدیا دیوونه: نجمه

  ...آمیتیس چیه نظرت... بود عروسکی

 به جعرا من هم کنن فکر دادم توضیح واسشون من که شرایطی مورد در برن اونا هم گفتم بهشون دیدي که فعال: من

 نیستم، وبیخ دختر که کنن فکر بشنون و من زندگی داستان مردم نصف شاید چون موافقم باهات... کنم فکر پسرشون

 رفتن یم داشتن راستی... کردن تحسینم کلی بعدشم و دادن گوش حرفام به حوصله با و عاقالنه خیلی خانواده این اما

 خواستم ازشون و گرفتم هم رو اونا خونه آدرس اما گرفتم جدي چرا دونم نمی تحقیق واسه دادم کارمم محل آدرس

... مش راحت دستش از کن انتخاب و داداشم خدا رو تو گفت ملوسه همون دخترشون... کنن تحقیق موردم در جدي خیلی

  ....میده گیر خواهرش خوندن درس به خیلی اینکه مثل

 امونس و بسر دارم که کسی تنها که آرزومه... کن فکر حسابی.... شوهر آقاي ایت دارن تشریف هم منظبت پس: نجمه

  ...بگیره

  ....کن صدام داشتی کار خوابم می پایین بخوابم میرم من جان نجمه وقته دیر: من

  ...خوش شب گلم باشه: نجمه

  ....بببینی علی محمد خواب بخیر هم تو شب: من

  ...ببنی دکی آقاي خواب هم تو: نجمه

  ...عزیزم بخیر شب... گذاشت سرت به سر شه نمی دیگه اینکه مثل نه: من

...  

 اعتماد بهش پدرم مثل گفت بهم کشیدن هرمز آقا رو زحمتش نه من البته کردم تحقیق کلی بهش راجع خوبیه پسر

 که پسره هی با کرده دعوا محل تو بار یه و غیرتیه خیلی گفت یکی فقط... کردن تعریف ازش همه گفت می هرمز... کنم
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 از منم رتیهغی اینکه یعنی طبیعیع که اینم خوب... کشه می اینا و پاسگاه به کارشون بعدم و بوده خواهرش مزاحم انگار

 ته وزهن اما... کنم تحمل و بخار بی و غیرت بی مرداي ساعت یه حتی نیستم حاضر اما میاد خوشم غیرتی کمی مرداي

  ...هنوز دارم وقت اي هفته یه کنم می فکر بهش بیشتر حاال... چرا دونم نمی نیست راضی دلم

....  

 114 با البته و اومدن در هوم عقد به علی محمد و نجمه عاقد اومدن از بعد و عاقد دنبال رفت علی محمد صبح امروز....

 سفارش پالك یه واسشون من.... شد گرفته نظر در نجمه براي مهریه عنوان به که متري 85 آپارتمان واحد یه و سکه

 فوق و شده حک نیایش و ایشا و نجمه و علی محمد ایم پال رو دادم هدیه عنوان به بهشون و شد آماده که بودم داده

  ...ماه آخر واسه شد عروسیشونم جشن... خریدن النگو نجمه براي هم عزرا و و هرمز و... کنندست خیره و زیبا العاده

 واظبمم خیلی... شده تحریک حسودیشون حس میگه احساسم نمیان کنار روزه چند بچه تا دو این با اصال آلالله و آریا

....  

  :اینه شعرش نمکه با خیلی خونه می شعر یه هم ایشا واسه کنه می بازي ها بچه با داره دقیقه هر که هم عزرا

  

  همتون بیایید دخترا

  ممتون بزنم دست

  ننتون بگید نرید

  کشتون می ننتون

  ...باهاله خیلی خندیم می کلی خدا واي

 یومدهن پیش امیدوارممشکلی نیومد داخل گفتم هم چی هر و داره کار من با اسکندري میگه) نگهبانم(علی زدن زنگ

  ...شده چی ببینم در دم میرم دارم باشه

  ...داخل نیاوردید تشریف چرا هستین خوب سالم: من

  کنید؟؟ می ازدواج دارین شما ببخشید... نمیشم مزاحم ممنون...  سالم: اسکندري

  ببخشید؟؟ گفتم... پرسید یهوییم چه مربوط چه تو به بگو آخه ها خوله این وا: من

  ...شم مطمئن اومدم شما به راجع تحقیق واسه بودن اومده آخه پرسیدم بد ببخشید: اسکندري

  داره؟؟ شما براي فرقی چه: شید مطمئن باید چرا: من

  :گفت و شد دستپاچه کمی
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 ماش براي و باشه دیگه چیز قصدشون نکنه گفتم خوب اما اما.... نیست مهم اصال...اصال... نداره فرقی: اسکندري

  ...خطرناك

 یالتونخ که گفتم فقط و نیاوردم روش به و... نگفتم چیزي اما گه می کنه می هم سر رو جمالتش فهمیدم قشنگ: من

  ....شدن شما مزاحم اینکه مثل که برن تحقیقات براي خواستم ازشون خودم هستن متشخصی بسیار خانواده راحت

  ....خداحافظ....میرم من دیگه خوب... حرفیه چه این نه: اسکندري

  ....خداحافظ: من

 ولی هیچی به هیچی اما داره دوست نو م بگه االن داشتم انتظار نیست خیالش عین چرا کرد بوس و من این خدایا: من

  ....بخواد خدا چی هر بیخیال نیس مهم...کردم فکر اینجوري من شایدم شد ناراحت کمی انگار

  بزنیم؟؟ رو ها بچه واکسن بریم میاي آمی: نجمه

 تو ترضای دنبال برم باید بعدم... دارم مالقات قرار موکالم از یکی با االن که دونی می اما بیام خواد می دلم خدا به: من

  دیگه برو شوهرت با

  ...خداحافظ... گلم باشی موفق بوس بوس باشه: نجمه

  ...عزیزم خداحافظ: من

  :آهنگم این عاشق من بود قشتگ خیلی گذاشت آهنگ این راننده تاکسی تو

  ببینم رو دنیا تا بمونم زنده میخوام

  بشینم ابرا روي ها آسمون تو یرم

  کرد فنا و من بود کی اون ببینم

  کرد رها غم هاي کوچه تو و من

  بمیرم زودي این به خوام نمی خوام، نمی

  ...بگیرم او از و تقصم خوام می

...  

 فاقاییات چه ببینم ندارم تحمل اصال من نصیب ننداز رو کیفري هاي پرونده این خدا رو تو شم فدات عزیزم خدایا اوف

 بهتره بیخیال.. .کارآموزما هنوز خوبه شدم وکیل ترین موفق کیفري هاي پرونده زمینه تو شهرم تو نیست بدبختی... میفته

  ...گشنمه چقدم کشید طول چقدر خونه برم

...  
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  ...خریدم پفک براتون بیایید مامان آالله... مامانم آریا... اومدم من سالم سالم:من

  )نظیري بی تو... مرسی مامانی واي( بینظیلی تو... ملسی مامایی وووویییییی: آالله

  رو؟ حرفا این داده یاد بهت کی و زبونت نخوره موش: من

  )مامانی دوستم( مامایی دوسم: آالله

  ندیدمش؟ بود کجا هرمز خانم عزرا سالم... بخورید کنم می پهن براتون که اي پارچه رو بیایید باشه: من

  ...کنه می درد خیلی گوشم پشت واسم بخره ویکس رفته: عزرا

  ...عزیزم باشه: من

... کنم امن ثبت باشگاه رو آریا خوام می بیرون رم می غروب دوباره اما... بیارم در رو لباسام باال رم می منم ها بچه بشینید

  .......ودشهز فعال رزمی ورزش اما ژیمناستیک میفرستم آریا با هم رو آالله... کردم انتخاب رو جوتسو نین و ژیمناستیک

....  

 یتن دیر خونه از زیاد باشگاه کردم نام ثبت هام گفته طبق رو آریا و آالله برگشتم ها بچه با بیرون از االن همین

 ورزششون تا هبشین و ببرتشون فرد روزاي صبحا نیست زحمت عزرا واسه اگه ببینم خوام می صبحاست ژیمناستیکشون

  ...برمش می خودم که غروباست هم جوتشو نین شه تموم

 ششوهر با واکسن واسه برد رو ها بچه اینکه از بعد صبح شده تنگ نیایش و ایشا وایه دلم اومد هم نجمه زدن زنگ

  ...خودشه بود درست حدسم آرع... اومد االنم مادرشوهرش خونه رفتن

  گذشت؟ خوش... عزیزم سالم: من

  ...بوس بو... خالی جات آره سالم: نجمه

  بووس بووس میگگه دور از هی چیه بووس بووس قضیه این لوووس ا: من

  ....دیگه میکنم بوست دور از منم نمیاد خوشت روبوسی از تو آخه: نجمه

  ...بخوریم شام هم با نخوردي که شام شبِ 8 درار رو لباست برو بیخیال: من

  ...میام االن چشم به اي: نجمه

  ...میبریشون کجا بزار رو ها بچه... شارژیا: من

  ...عجولی چقدر دیگه میام االن جاشون هم کنم عوض رو بیرونشون لباس هم: نجمه

  ...بخوابونم بدم شام هارم بچه خوام می گشنمه زود باشه: من
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  ...اومدم بشوري رو صورتت و دست تا: نجمه

 رفت ردک می درد سرش اون نه گفت شوهرته حتما گفتم کیه؟ یعنی گفت برگشت رو رفته هاي پله نجمه زدن زنگ

 خانم: گفت علی که کردم می بازي ها بچه با داشتم بیخیال میده خبر میا علی االن دونم نمی گفتم... بخوابه خونه

  ...دارین مهمون

  ...تو بیان کن تعارف هست کی خوب چه: من

  خانم یه با هستن اسکندري آقاي خانم: علی

  

  سوم و سی فصل

 رفتم و مکرد بغل رو ها بچه کنم عوض رو لباسام میرم منم داخل بیان بگو برو باشه گفتم علی به رو کردم تعجب: من

 زودتر جمهن پایین رفتیم کردم عوض رو هام بچه و خودم لباساي اینکه از بعد... کرد تعجب اونم گفتم هم نجمه به و باال

 و ماچ از هدرست کرد روبوسی باهام بود مسنی خانم یه پایین رفتم کردن می صحبت که میومد صداشم بود رفته من از

 گل ستهد به افتاد چشم نشستم اسکندري با احوال و حال از بعد ببوسمش منم کرد می حکم ادب اما نمیاد خوسم بوسه

 هک بود حسی چه دونم نمی اما نبودم مطمئن هنوز اما شد هزاري سه یکم هزاریم دو بود عسلیا از یکی رو که بزرگی

  ....نداشتم خاستگاري اومدن دکتر آقاي وقتی که حسی یه... بودم خوشحال

  :گفت و کرد معرفی رو خودش مازستاست مادر فهمیدم معرفی از بعد که غریبه خانم

 اما شدم نگران اول برسونم رو خودم جت سرعت با گفت زد زنگ مازستا دیشب اومدیم زده سر ببخشید: مازستا مادر

  لیقستس خوش هم خیلی پسرم که بینم می و خورده سنگ به سرش بالخره شدم حال خوش خیلی خیر امر گفت وقتی

 زا یا زمین تو برم خجالت از دونستم نمی کنه هماهنگی خواست نمی بیشعور این... مردم می داشتم خجالت از: من

  ...واه پریدم نه زمین تو رفتم نه و کردم کنترل رو خودم لحظه اون خوب اما واسشون برم عربی رقص دور یه خوشحالی

  ...داد ادامه مازستا مادر

 گفت یم مازستا اما بریم کنیم همهاهنگی حداقل زشته هماهنگی بی گفتم مازستا به خیلی: مازستا مامان) جون فروغ(

 نگهل کفشاش دیدم بیرون اومدیم خونه از که بود هول انقدر بچم کنید می فکر بهش راجع و دارین خاستگار یه شما

  ...بلنگست

  ...بسه رفت کافی انداز به جان مامان: مازستا

  بود؟؟ هم دیگه کس مگه رفت کی ِ؟ اِ: من

  ...رفت که گفتم رو آبرو خانم نه: مازستا
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) مازستا مامان(جون فروغ بعدم شد ساکت من قره چشم با که خنده زیر زد هار هار نجمه یهو که شدیم ساکت همه

  ...خندید

 یکی وت پدرشم نداره رو کسی مازستا اومدم تنها من بینی می اگه... مطلب اصل سر بریم بهتره عزیزم خوب: جون فروغ

 وقت چند زا بعد من پسر هم حاال... بیان بود سختشون شهرستانن فامیلم بقیه...کرد فوت پیش سال چند ماموریتاش از

 انتخابت هم تو که میشم خوشحال طرفست یه انتخاب این فعال که کرده انتخاب رو شما گرفتنته زن وقت گفتم می که

  ...هستی اي ساده و آالیش بی دختر نشستی دلم به اول نگاه تو... باشه من پسر

  ...داره فرق دیگه دختراي با زندگیم شرایط من اما لطفتونه نظر ممنون: من

  ...کرد قطع رو حرفم

 از ییک کنم می تحسینت و بهت گم می آفرین واقعا اینجا اومدم کامل آگاهی با دونم می دخترم دونم می: جون فروغ

 سهم تو گها میشیم خوشحالم نیستیم ناراحت پسرم نه من نه نمکتن؟ با وروجک تا دو این گی می که شرایطتتم این

  ...میشن من هاي نوه هات بچه باشی پسرم

  ...میان نهایی جواب براي فردا خانوادشون با منتظري آقاي بخوایید رو راستش واال دونم نمی: من

 اشیب داشته ازدواج از بعد عشق خواي می اگه نه اما دخترم بشید خوشبخت که داشتی دوست رو آقا اون اگه: جون فروغ

 نیمک می صحبت هم با گل خانم نجمه آها دخترم اسمت بود چی این و من تا اصال کنی فکر منم پسر به راجع بهتره

  ...بزنید حرف کالم دو برید هم شما

 جون فروغ بود گرفته خندم نمیومد بهش کارا این اصال وایساد سیخ مازستا که بود نشده تموم جون فروغ حرف هنوز

  ......ردهنب رو آبرومون این از بیشتر تا پاشو خواستگاري ره می باره اولین پسرم دونی می... برو پاشو خدا ترو گفت

 من به اهینگ نیم یه و آورد شربت برامون عزرا نمیشد دیده پذیرایی تو از که حالمون سمت رفتم شدم بلند.... چشم: من

  ...رفت و زد لبخند یه انداخت مازستا و

 رو ها چهب دارم تنهایی به احتیاج فهمید هم نجمه کنم می فکر زدیم اون منو که حرفایی به دارم رفتن اینا مازستا حاال

 خریدن لباس بحث زندگیه عمر یه بحث نیست روز دو روز یه بحث نه یه کنم اعتماد بهش دونم نمی... خودش پیش برد

 مازستا که یزاییهچ اینا گذشتن خود از یعنی گذاشتن وقت یعنی مسئولیتها شروع یعنی که که ازدواجی ازدواجِ بحث نیست

 اولین اونم که داریم نیاز آرامش به جفتمون فهمیدم زدیم می که حرفایی تو کنم می فکر من مثل اونم یعنی گفت بهم

... ریمدا تفاهم هم با جزئی و کلی مسائل تو فهمیدم میارن دست به ازدواج از بعد خوشبختی شوهر و زن هر که چیزیه

  : گفت بهم که اینه اونم ترسونه می و من خیلی چیز یه فقط

  بشم پدرشون کنم ثواب خوام می من شدي مادرشون کردي ثواب تو که همونجور دارن پدر به نیاز ها بچه: مازستا
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 شدم بلند.. .نشه پیداتون طرفا این هم دیگه و برید بهتره پس گفتم منم نزد حرفی اون ؟ هاست بچه خاطر به یعنی: من

  :گفت و گرفت و دستم که برم

 دارم توندوس من شمایید خوا می االن که کسی تنها بخوایید رو راستش مغروریم آدم من ببخشید... ترخدا نه نه: مازستا

 ازتون بیمارستان اومدم که همونروز من شمایید داره ارزش من واسه االن که کسی تنها کردم خورد و غرورم که انقدر

 مردا از یگهد شما بده نشون که بودم شانسی منتظر دیدم نمی خودم براي شانسی صحبتاتون شنیدن با اما اومد خوشم

 رو ها بچه زارم نمی کم براتون چیزي کنید فکر من به خوام می ازتون االنم فهمیدم و کردم اقدام دیر اما نیستید متنفر

 ایی بچه یه هم شما و من بچه خواد می دلم خیلی ام بچه عاشق من چیز یه فقط دارم دوست خودم هاي بچه مثل هم

 وقتایی یه چشماش که دختري این رومه روبه که دختر این... بدیم راه دنیا این به هم رو باشه شما و من وجود ار که

  ...نگیر ناز و دنیام لطفا من دنیاي تموم شده داره موزون هیکل و مرمري پوست که دختري این عسلس وقتایی یه سبزه

  ...بگه نشده روش اما گرفته جاتم همه سایز کنم فکر هست هیزم چه پررو: وجدان

 براي هک دم می بله من که هستید مطمئن خیلی شما گفتم بهش رو.  کشیدم خجالت یکم. ندادم محل وجدانم به: من

  ..گرفتید تصمیم هم بچه

  ...کنید فکر تر راحت و بهتر که بدونید هام خواسته از که زدم رو حرفا این و گفتم فقط من اصال نه: مازستا

 زنگ ريمنتظ خانواده به که دارم وقت روز یه از کمتر من حاال... بودن ترینشون مهم اینا که شد گفته اي دیگه چیزاي و

 و اون یگهم همینطور عقلمم مازستا سمت میره بیشتر قلبم... بکشم خجالت روشون از اینجا بیان اگه آخه نیان که بزنم

 بعدا زده ستمد بهم تازه بیشتره بهش احساسم... ترم راحت باهاش دونه می زندگیم از بیشتري چیزاي میشناسم بیشتر

 غلشش اما... ام خورده دست که کنم نمی فکر خودم پیش یا بود زده دست بهم کسی نونه نمی برام وجدانی عذاب هیچ

 ره ها بچه خاطر به آره نه؟ بگم یعنی کن کمکم تو نه گم می خدایا... ها بچه هم من براي هم خطرناکه مازستا شغل

  ...رفتم خواب به میکردم فکر که همینجور بعدم... میکنم کاري

 امن هب تو دخترم خداست دست زندگی و مرگ گفت بهم و جلو اومد داشت نقابم که پوش سبز زن یه که دیدم خواب تو

 تصمیم درست عقلت با تو باش زندگیت فکر به.... نه نخوام اگه میبره بخئوا اگه خدا کنی ازدواج که هم دنیا مرد ترین

 عشقم ایدش دارم دوست رو مازستا من آره پریدم خواب از بعدم و بگه بهت اون بزار قلبت به بسپار رو آخر تصمیم گرفتی

 نهتو می هامم بچه براي مهربونه آره... دارن قلبم تو جایی یه کدوم هر دارم دوسش اما نباشه هومن به عشقم قد بهش

 کن مضاشا گفتن و دادن بهم کاغذ یه و پیشم جوناومدن میترا و استاد دیدم خواب خوابیدم که دوباره باشه امنی گاه کیه

  ... شی خوشبخت که الهی

...  

 خیلی تینهس اي العاده فوق آدماي پسرتون و شما گفتم گرفتم تماس منتظري آقاي خانواده با همه از اول شدم بلند صبح

 خواهش گفتم که کرد می اسرار زد حرف یکم... کنید درك امیدوارم خوریم نمی هم درد به ما اما هستید متمدن و خوب

 قطع ناراحت صداي یه با و من براي خوشبختی اظهار از بعد اونم که... ازتون کنم می خواهش نکنید زدم خجالت میکنم
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 باشه تهنشکس دلش امیدوارم دارم دوست رو دیگه کسی بگم بهش شدم مجبور آخر زد زنگ پسرشون بعد دقیقه 10 کرد

  ...کرد قطع امید نا صداي یه با

....  

 لهب جورایی یه و نهائی صحبتهاي و جواب گرفتن براي میان غروب امروز که داشتم وقت کردن فکر براي روزي 3 من

 گه می نجمه ... بهترینه گه می کنه می تایید رو مازستا اونم خوشحاله خیلی نجمه گفتم رو جوابم تلفنی من چون برون

 موافق اونم که هگفت شوهرشم به البته کنن می صبر دیگه یکم میگه شه گرفته هم با عروسیامون داره اسرار خیلی یعنی

  ...نشه متقس ضررمه به اگه باشه تو صالح چی هر خدا میشه چی ببینیم بیان امروز بزار حاال کنم چکار دونم نمی.... بود

 آقاي خانم آخر جلسه براي برم که فردا مونه می فقط ندارم قرار موکالم از کدوم هیچ با روز چند این شکر رو خدا

  ...مورثیان

  

  فصل آخرین و وچهارم سی فصل

 می جان نجمه همینطور و محمد آقا هرمز آقا خانم عزرا از من البته مهریت میشه بخواي تو چی هر گفتم بار یه دخترم

  ...میشه همون پس دخترم ندارم خودته انتخاب که آخر انتخاب براي حرفی هیچ من... بگن رو خودشون نظر که خوام

 خواهش نازتو بقیه و بزرگم پدر مادربزرگم میشه منم بزرگتر کنن می بحث بزرگترا ها موقع اینجور بگم چی واال: من

  بگید رو نظرتون میکنم

  ؟/چیه سکه 1000 با نظرتون: هرمز

  ؟:دخترم چیه خودت نظر عالیه ندارم حرفی من: جون فروغ

  ...نمیزنه چونه مهریه سر و میاد دختر یه واسه که هستین خواستگاري اولین: من

 اعتماد هشب میشه که دختري اولین راحته بابتی هر از خیالم میبینمت وقتی که هستی دختري اولین هم تو جون:  فروغ

  ...کرد زندگی آبرو با و وسالم سهی شدن گرگ مثل همه که جامع یه تو که ساخته خود دختر یه کرد

  محمد؟ آقا چیه شما نظر... دارین لطف شما ممنون: من

 سکه خواهرم قول به اما نیست چیزا این به خوشبختی و خوش دل من نظر به.... مهمه خودتون نظر آخر و اول: محمد

  ...ازدواجه سند قشنگیه

  ...خوام می سکه یه فقط من همه نظر به احترام با و همه اجازه با پس: من

  :گفت و کرد قطع رو حرفم جون فروغ
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  ....کمه خیلی اصال دخترم نه: فروغ

 زنایی ثلم بشم خواد نمی دلم و باشه سکه خوشبختیم پایه خواد نمی دلم اصال من آخه بگم آخر تا بزارید جون فروغ: من

 وجود بدون ادخو می دلم من اما نیست کسی به توهین البته زندگیشون شریک سر میزنن و پتک کنن می رو سکه که

 اینه خواستم هک کنم می اضافه هم دیگه چیز یه مهریم به فقط باشه قشنگ زندگیم سکه گرفتن و تهدید و سکه و پول

  ...بشه داده بهم عروسی روزه مقدوره براتون اگه که

  چبه؟؟ بگو دخترم برم قربونت: جون فروغ

  ...عالیه بود مقدور براتون اگه اما میشه پیدا سخت میدونم سیاه رز گل شاخه تا 114: من

  ...آدمیزاد جون بگو شما... نیست سخت هم اصال حتما حتما: مازستا

 شده قرمز تامازس دیدم که باال گرفتم و سرم شد ساکت که جمع نمیکشه خجالتم جمع تو سرم تو خاك گفتم دلم تو: من

 عروسی مدار رو قرا و معمول حرفاي با جمع بقیه خالصه... نمیاره باال حجالتم از رو سرش بچم داده سوتی فهمیدم

  ...رفتن که بعدم... میگم رو اش خالصه براتون االن من که گذشت

  ...هستش هم با نجمه و من عروسی البته عقدمون و عروسی شد آذر 9 که شد این خالصش

 خونه وت هرمز و عزرا... کنیم زندگی اینجا که کنن نمی قبول عنوان هیچ به ایشون خان مازستا آقاي خونه برم من قراره

 الس یه که موکالم از یکی بودم کرده رو فکرش قبل از البته که... میدم اجاره شده مبله رو خونه من و مونن می من

 متما... بدم پیشنهاد بهشون رو خودم خونه خوام می من که گشتن می اي خونه همچبن دنبال خانمش با کرده ازدواج

 و ها بچه لباس میبرم من که چیزي تنها...  ببرم جهیزیه نباید من هستن نو ها وسیله همه و شده مبله تازه مازستا خونه

 انجام نجمه و من و مازستا و محمد با رو خریدا همه هست وقت نیم و ماه یک نزدیک تقریبا که عروسی تا... خودمه

 ايکارت ما و شهرشون میره گفت بهم مختلف هاي هدیه دادن و نشون انگشتر انداختن از بعد هم مازستا مادر... میدیم

  ...عروسی روز تا کرد خداحافظی بعد و...بفرستیم و بنویسیم رو عروسی

....  

 از فقط ارهند حد که قشنگن لباسا انقدر بدونید اگه وااااي شده تموم که بود چیز آخرین ها بچه براي لباس خرید آخیش

  ...نکنن اذیت امیدوارم باشن نجمه شوهر مادر پیش ها بچه عروسی روز قراره که ناراحتم این

 هر ور عروسمون لباس کردیم انتخاب مدل یه کدوم هر باشه هم ست لباسامون نخواستیم نجمه و من بگم بزارید واااي

 نسالگردمو موقع خواستیم اگه تونیم می میاد جدید مد سال هر آخه... نخریدیم کردن اسرار مازستا و محمد که چقدرم

 سادگی عین رد که هستن اروپایی مدالي جفتمون لباس گفتم می داشتم... کنیم اجاره اي دیگه لباساي بگیریم، عکس

 نبخر طوسی شلوار کت داشتن اصرار هست هم ست شلواراشون کت دومادا اما میاد بهمون وواقعا ان فوقالعاده و جذاب

 فوق و ارهد قشنگی همخونی عروس لباس با اینکه خاطر به باشه پوشیده مشکی باید دوماد اونروز گفتیم نجمه و من اما

 میخرن یعروس موقع که چیزایی همه دیگه....  و کفش و کیف و حلقه و زیر لباس میشه که هم خریدا بقیه... میشه العاده
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 پوشه می اتینب عروس لباي هم آالله و میشه کوچولو فرسته یه مثل واقعا توش که خریدم شلوار کت یه آریا براي... دیگه

  ....العادست فوق واقعا

 براي هک خوندیم صیغه خودش خواسته طبق رفت جون فروغ که اونروز فرداي مازستا و من بگم رفت یادم راستی راستی

 بیشتر اعصر مازستا... خرید براي میرفتیم هم عصر سرکار میرفتیم اکثرا که صبحا... باشیم راحت آمدا و رفت و خرید

  ...کارگراش به بسپاره رو آرایشگاه مجبورشد که هم نجمه و... میگیره مرخصی

...  

9/9.../13  

  ...شدي ملوس که قدرم چه بپوشی رو عروست لباس کنن کمکت که برو خانم خوشگل پرو اتاق تو برو

  ...دیگه ببینم رو خودم بزارید خوب: من

  ...میاد تو از تر زود االن ها بپوشه رفت نجمه برو.... شه نمی نپوشی رو عروست لباس تا) : آرایشگر(خانم سحر

  ...خوشگله خودشم نجمه البته بود نز و عروسکی آرایشش باشم شده نجمه مثل منم کنه خدا واي: من

  ...نداري کم چیزي هم تو برو دختر برو: سحر

 بعدم دمپوشی داد انجام و کارم پوست پاکسازي براي اومدم پیش روز چند که کسی کمک به رو لباسم رفتم... چشم: من

 راست... کرد می تعریف همینجور من از اونم... العاده فوق بود تک تک بود شده محشر واقعا لباسش با نجمه بیرون اومدم

 کم خیلی و یکنواخت آرایشم همیشه که من واسه کشیدیم خفه جیغ یه دیدیم آینه تو و خودمون وقتی جفتمون گفت می

 داشتیم هنوز... بود عالی واقعا موهام اول رنگ مثل روشن خرمایی بود شده حاال که موهام رنگ و ابرو مدل این بود

  ...رفتن آرایشگاه یه هم اونا آوردن تشریف دومادا دادن خبر که کردیم می ونگاه همدیگر

 فیلم و نجمه که دقیقه 15 حدودا از بعد رفت نجمه و اتاق تو نشستم من همین واسه برن شوهرش و نجمه اول شده قرار

 معطل ربعی یه هی میرقصیدیم سازش به هم ما و داد می بردار فیلم که ژستایی با بیرون رفتم... شد ما نوبت رفتن بردارش

 مدلش اون اب واقعا که بود گرفته عکس بود مونده وا دهنش که مازستا صورت از اول تیکه یه تاز بود عالی واقعا اما شدیم

 هب رفتن از بعد خالصه... بود شده جذاب و شیک واقعا هم مازستا خوردنی ولی ببخشیدا هو. جذاب هم بود دار خنده هم

 چشم و خیرشون دعاي و تعریفاشون و مازتا فامیا کل با پرسی احوال و سالم از بعد... بودیم تاالر 5 ساعت باغ بعدم آتلیه

 دومادا اینکه اسهو بگم رفت یادم راستی نشستیم بود اینا نجمه جایگاه کنار که جایگاهمون تو رفتیم دخترا از بعضی غره

 و دش انجام نحو بهترین به عقد مراسم گلم دوستاي خالصه... خوندن وبرادري خواهر صیغه چهارتامون بین باشن راحت

 بود مکنار همش آالله جشنم تو... گرفت خودش واسه جایی یه و سالن تو رفت هرکی و بیرون اومدیم عقد اتاق از بعدم

 دختر اب داشت همش که هم آریا...کوچولو و معصوم فرشته یه شد ساقدوشم که خوشحالم کرد می رفتار ساقدوشا مثل

  ...کرد می بازي گم می و راحیل سحر
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  ...عزرا پیش خودم قبلی خونه به شدن برده شوهرم مادر اسرا به ها بچه...شد تموم اونشب

 واقعا چون منذاشت زنا دنیاي به پا من اونشب... پیوست زندگیم قشنگ هاي خاطره به و گذشت زندیمم شب قشنگترین

 رايب سري سر دوش یه و مازستا کمک به موهام کردن باز از بعد من و کرد درکم که ممنونم هم مازستا از میترسیدم

  ...برد خوابم مازستا نوازشاي با آرایشم رفتن

.......  

 جاشه رس زندگیم تو چی همه... داره بلندي و پستی زندگیا همه مثل منم زندگی زندگیمه سال سومین سالگرد امروز

 یواقع مرد یه دارم دوست هم رو مازستا من اما شد خاك قلبم گوشه یه هومن عشق.... داره خبر هومن به عشقم از مازستا

 نیاد این تو خوبم مرد که کرد ثابت بهم خدا... خوبه مرد یه از اي نمونه مازستا... هام بچه براي واقعی پدر یه من براي

  ...داره وجود

  ...دکتر برم باید حتما نمیارم باال چیزي اما دارم تهوع حالت روزه چند چرا دونم نمی واي

...........  

  ..ندنخو رو واقعی رمان این که گلی مثل دختراي براي رمان موفق و کشیده سختی دختر آمیتیس سوي از صحبتی

  ....محمدي و لطیف دختراي تمام براي سالمی سالم

 زندگی تمام ماا... نچشید رو تلخی طعم و برسید هدفاتون و مقاصد به دردسر بی و نکشید سختی زندگیتون تو از امیدوارم

 نمی گاهن سنت بع سرنوشت... نمیسته واي تو و من براي سرنوشت بگذرونیدش امیدواري و استواري با داره سختی ها

 کنار طعم مک خیلی... مادر گفتم... کنه گذشت برات که نیست مادرت سرنوشت... یا کمه سنت نداري تجربه بگه که کنه

 باشه نپشتوانتو تونه نمی پدرتون و مادرتون مثل کس هیچ که بدونید ایران دختراي شما دخترا... چشیدم و بودن مادر

 ازشون میشهه و بدونید و داشتن پدر و داشتن مادر قدر... گاست تکیه بهترین براتون پدر و رفیق بهترین شما براي مادر

 بچه موفقیت از قشنگتر مادر پدر یه براي هیچی... باشید زحمتاشون دان قدر... کنید تشکر کشن می که زحمتایی بابت

 فکر و اشهب نکرده خستتون حرفام امیدوارم.... باشید مادرتون و پدر زحمت عمر یه دان قدر موفقیتتون با پس نیست هاش

  ...بوده نصیحتتون قصدم نکنید
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