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است شده اماده رمانتک  درسایت کتاب این  

www.taakroman.ir

 شناسنامه کتاب:

  رمان دسته بندی:

  ست خط زندگیدنام اثر:

 kiyana نام نویسنده:

معمایی عاشقانه،/جنایی پلیسی، ژانر:  

 ناظر رمان: وانیا

  سوگل بانو ویراستار:

 kiyanaکپیست: 

 katrinaطراح: 
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 و کاوش. است نامنتهی که گذاشته، راهی در قدم که است دختری آرزو

 ...بیشتر هایسرنخ  دنبال به پی در پی و تحقیق،

 هاییقدم واندتمی همچنان آیا بماند؟ زنده تواندمی آیا. است دختر یک آرزو

 و امید با همکاری و سریالی هایقتل راه همین در بگذارد؟ مسیر این در استوار

 .اندیشیدنمی  گونهاین را خویش آینده گاههیچ اقبالی آرزو ستوان... آرزو

**** 

 عجب. کشیدم پنجره کنار رو صندلی. دادم هل عقب به رو میز پاهام کمک با

 شلوغ، شهر اون، داخل. نداشتم و بیرون حوصله. ظلم از پر بود، شلوغی شهر

 :گفتم و زدم داد. میزم پشت برگشتم پس. نبود یافتن برای جالبی چیز

 

 شد؟ چی من قهوه امید، آقای جناب-

 :گفت خشم با و بهم زدم زل. بود دستش هم قهوه و تو اومد

 

:خالصه
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 .آبدارچی نه هستم اداره این سروان من اقبالی ستوان -

 .بهم بود شده خیره جوری همین

 .بده رو قهوه حاال. امید ببخشید خب -

. من کنار میز روی نشست رفت و میزم روی گذاشت. سمتم اومد لبخندی با

 دوباره خواستمی انگار و برگشت امید که. خوردم تلخ شکالت با رو قهوه

 :بگه پرت و چرت

 هم تلخ تشکال با و تلخ قهوه هستین تلخ خودتون کم اقبالی ستوان -

 .خورینمی

 زیاد پرت و چرت. نداشتم رو حوصلش. خودش با خندیدن همکارها کل و

 .کردم نگاهش خشم با. کردم ریزی یخنده  خودمم. گفتمی

 .اللی گننمی نکنی، صحبت شما -

 :گفت و برگشت

 . چشم اقبالی، ستوان بله -

 .زد لبخندی و
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 .امید تو دست از -

 :گفت ترس با  برگشت دفعه یک امید. خوردم رو قهوه

 دیدی؟ رو جدید پرونده آرزو -

 .بهش شدم خیره دیدم  تا و کردم نگاه

 .نداره امکان نه -

 بودم تعجب توی ایدقیقه چند. کشیدمی تیر بودم،سرم فکر توی همینجوری

 درگیر بدجور ذهنم رفتم؛می  داشتم و برداشتم رو کیفم. شد تعطیل اداره که

 :گفت امید دفعه یک که رفتممی در تسم به. بود

 .هست یکی مسیرمون. رسونممی رو شما من بیاین، اقبالی ستوان -

 :گفتم و دادم نمایش صورتم روی لبخندی. نداشتم حوصله

 .میرم خودم امید، ممنون -

 .رسونممی رو شما من بفرمایین، نه -

 :گفتم بهش. افتادیم راه و شدم ماشینش سوار
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 مشکلی همکاریم، که چندساله تقریباً االن ما. کنی صدام آرزو تونیمی امید -

 .کنی صدام آرزو نیست

 :گفت بهم به رو امید بعد

 .کنممی صداتون آرزو دارین، دوست خودتون جور هر. ستوان باشه -

 .ممنونم -

 :گفت کرد،می  رانندگی و بود خیره جلو به که همونجوری امید

 پروندس درگیر ذهنم جور بد آرزو،. نبود حواسم ببخشید.. .اقبالی ستوان -

 .کنم فکر بهش ندارم دوست ولی منم -

. مشکی چشمای و داشت بلندی تقریباً قد. بود ایقهوه ریش ته با پسری امید

 گذاشتم همین برای. نبود پیامی. کردم چک و درآوردم کیفم توی از رو گوشیم

 .کیفم توی

 .ممنون. امید دار نگه جا همین. رسیدیم -

 بود دور اون از فاصلم چون و کرد صدام  امید. کردم خدافظی ازش و شدم پیاده

 : زد داد
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 .دنبالت میام فردا طرفه این از مسیرم من -

. کردم باز رو در و انداختم کلید. در سمت رفتم و امید مرسی فردا، تا حاال -

 خودم برای تلخ قهوه یک .طرف یه کردم پرت رو کیف با رو لباسام رفتم

 حرف یاد که خوردممی داشتم رو قهوه. کاناپه روی نشستم و کردم درست

 ...بخوابم ساعتی تا کشیدم دراز و زدم لبخندی. افتادم امید

***** 

 زدم زنگ. بود مگشنه خیلی. شدم بیدار خواب از که بود، شب 8 ساعت تقریباً

 شال یه بودن، آورده رو پیتزا. اومد رد صدا به در زنگ. بیارن برام پیتزا یک

. کردم باز و در. پوشیدم تیشرتم روی گشاد چهارخونه پیرهن یه و کردم سرم

 نشستم اومدم گرفتم رو پیتزا کردم، پرداخت را پیتزا هزینه و کشیدم کارت

 روبه عجیب اینه*صح  با دفعه یک. کردم روشنش. تلویزیون جلوی کاناپه روی

 امید؟ زدم زنگ. شدم رو

 امید؟ خوبی. سالم -

 زدین؟ زنگ موقع این اومده پیش مشکلی اقبالی ستوان. ممنون. سالم -
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 :گفتم اضطراب با و تند نیحل با

 .خبر شبکه بزن سریع -

 رسید دستمون به امروز پرونده این! نداره امکان آرزو، زدم... مگه؟ خبره چه -

 شد؟ پخش سریع قدراین چطور

 میای صبح گفتی. کنیم تمومش ترسریع هرچه باید امید؛ ناکهوحشت خیلی -

 دیگه؟ دنبالم

 چطور؟ آره -

 جلوش ترسریع چه هر باید. میایم زودتر ما گممی و زنممی زنگ سرگرد به -

 .باش من یخونه جلوی 6 ساعت. بگیریم رو

 .خوش شب. آرزو حتماً -

 .بخیر شب. خدانگهدار -

 کنترل. نداشتم خوردن به میل. دادمی آزارم پیتزا بوی. نداشت امکان اصالً

. کشیدم دراز تخت روی رفتم. کردم خاموش و تلویزیون. برداشتم را تلویزیون

 به دوباره و زدم تند دور روی و کولر و رفتم. بود گرم هوا.  کردمی گزگز پاهام
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 توی که ایمنظره. کردممی فکر و بودم بیدار و شب کل. برگشتم خواب تخت

 این به و اداره برم االن همین داشتم دوست. بود اتاقم سقف بود من همدم شب

 .کرده دیوونم تنهایی شاید دونمنمی. بپردازم پرونده

 غلت طرف اون و طرف این به تخت روی همش. نخوابیدم اصالً و شب

 رو موهام رفتم، آینه جلوی شدم؛ بلند خوابمتخت از صبح 5 ساعت. خوردممی

 درگیر خیلی ذهنم. بخورم صبحانه رفتم. کردم تنم رو اداره لباس. کردم هشان

 بیرون در از. برداشتم رو کیفم. نرفت پایین گلوم از چیزی همین برای. بود

. زدم بار60 نزدیک استرس روی از رو آسانسور دکمه. کردم قفل رو در و رفتم

 اداره به معطلی بدون خواستممی. بودم در جلوی صبح نیم و5 ساعت دقیقاً

 و داد تکون دستی دید تا رو من. بود در جلوی 6 ساعت راس امید. برسم

 : کرد زمزمه

 اینجایی؟ کی از. سالم -

 .ونیم 5 ساعت از بریم، بشین امید سالم -

 .کردم دیر ببخشید -
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 .اداره بریم سریع فعالً. اومدی وقت سر که تو -

 زدم حرفی من نه راه تو. شدم نششیما سوار. داشت اینقره206 یک امید -

 اداره به باهم و پارکینگ توی کرد پارکش. بودیم فکر توی هردومون. امید نه

 که چیزی از و کردم روشن و کامپیوتر سریع. میزها پشت نشستیم. رفتیم

 .کامپیوتر به شدم خیره تعجب با. کردممی سکته داشتم دیدم

 .ببین اینجارو! امید -

 .کامپیوتر به بود شده خیره ریوج همین اونم

 خودکشی؟ یا قتله نظرت به آرزو -

 .شهمی بیشتر داره روزم هر. قتله بگم باید ولی. دونمنمی -

 فوتی 21 هفته این توی که زده سیستم توی االن. نمیشه باورت آرزو -

 .داشتیم

 :گفتم امید به رو. بودم فکر توی بدجور

 هافوتی مشخصات و تاریخ و سن سریع خیلی. تهشک سه روزی تقریباً یعنی -

 .لطفاً بیار برام رو
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 .اقبالی ستوان االن بله -

 آورد که رو مشخصات. بود وحشتناک. نبود اداره توی امید و من جز کسی هیچ

 ...هاپرونده به شدیم خیره دوتامون هر

**** 

 خصیشم هایساعت توی دقیقاً هاشده  کشته همه. بود عجیبی پرونده

 بتونی و آدم همه این داشت امکان چطور تونست؟می چطور یعنی. مردنمی

 امید به نگاهی بود، گرفته فرا رو وجودم تمام ترس بکشی؟ فقط روز یک توی

 : کردم

 .ببین اینارو امید -

 .هاشده  کشته عکس به شدیم خیره دوتامون

 چرا؟ سالشونه؛17تا14 که هستن هاییبچه همه اینا! نداره آرزو،امکان -

. شدنمی کشته داشتن گناهبی هابچه این. بودن بچه همشون. بودم کرده بغض

 نگاه. داشت امکان چطور. بود سخت برام تصورش میز؛ روی یدمبکو مشت با
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 گاز رو لبام. دادم فشار بهم رو هامدندان. گرفته بغضم که فهمید. امید به کردم

 :کردم زمزمه لب زیر. گرفتم

 زودتر باید هست که چی هر ولی امید، چیه کثیف آدم این هدف دونمینم -

 .کنیم دستگیرش

 .کنیممی دستگیرش آرزو، باش آروم -

. دادمی تکان تند تند رو پاهاش همش استرس و خشم شدت از هم امید خود

 دراومد، صدا به بود جیبم توی که سیمیبی. کردمی  بیداد چشماش توی ترس

 .بود سرگرد طرف از پیام

 فرستممی براتون که محلی به همکارا، از یکی با سریع خیلی اقبالی ستوان -

 .برین

 .شهمی انجام.سرگرد بله -

 :پرسید ازم تعجب با امید بریم؟ بود قرار کجا یعنی

 آرزو؟ بریم باید کجا -

 .کنهمی ارسال سرگرد و محل االن دونم،نمی -
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 سوییچ همین برای ؛کردیم می حرکت اداره شینام با رفتیممی عملیات وقتی

. پشتم جیب توی گذاشتم اسلحه. دوشم روی انداختم رو کیفم. برداشتم رو

 !شده خل  کردم فکر دفعه یک. بود شده خیره بهم جوری همین امید

 .آرزو شدی خفن چه! اووو -

 .بریم سریع نگو، پرت و چرت -

 : کرد زمزمه آرومی خیلی ایصد با.کرد کج رو قیافش و کرد نگاهم

 .تلخ -

 ...نشنیدم خان؟ امید گفتی یزچی -

 گرفته  خندم خودمم. بیاد دستش کار حساب که رفتم بهش ایغره چشم چنان

 :گفت و کرد نگام. بود

 برم میای تا بده رو سوییچ. کنهمی صدام داره نفر یه...نگفتم هیچی،هیچی -

 .کنم روشن رو ماشین

 رو خودم. بود گرفته خندم. رفت بیرون اتاق از. براش کردم پرت رو سوییچ

.  کردم صاف دستم با داشت، که پریشانی حالت از و مقنعه. کردم جور و جمع
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 برام رو محل آدرس سرگرد. اومد در صدا به گوشیم. کردممی عجله باید ولی

 :گفتم که ذاشتمی رو پلیس آژیر داشت امید شدیم، ماشین سوار. فرستاد

 و باشه اطراف اون ما متهم داره امکان. باشه خطرناک ممکنه! نکن اروکاین -

 رو آژیر بهتره پس باشه،  ما برای شانس یک شاید. کنه فرار و بشنوه رو صداش

 .نزاری

 .رفت فرو فکر توی. بود شده خیره بهم

 .ببخشید. گینمی درست شما ستوان، بله -

 :پرسید ازم راه تو. کردیم تحرک سریع خیلی و از*گ روی گرفت پاشو

 چندسالتونه؟ بپرسم میشه. نباشه جسارت ببخشید... اقبالی ستوان -

 :گفتم امید به رو. کنم پنهان و نگم و خودم سن بخوام نداشت دلیلی

 .هست سالم 25 -

 . سالمه 26 منم هستیم سن هم تقریباً پس. ممنون! ستوان واقعاً -

 :گفتم

 .برسیم زودتر تا بده از*گ فاًطل فهمیدی، که حاال -
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 همش. شدیم پیاده ماشین از. رسیدیم مقصد به. کرد حرکت سریع خیلی دامی

 نباشه، اطراف به حواسم بود کافی فقط. ترسیدممی . بود اماسلحه به دستم

. بودم جمع حواس و داشتممی بر قدم آرام. بشم کشته هم من داشت امکان

 وارد و زدیم زنگ. بود خوشگل خیلی ویالی یک بود فرستاده سرگرد که محلی

 ...شدیم ویال

***** 

 ما برای رو در پیری خانم که موندیم منتظر ایدقیقه چند.زدیم را ویال در زنگ

 :دادم نشون و درآوردم جیبم از رو کارتم کردن؛ باز

 از ایپاره برای. آگاهی اداره از هستم اقبالی ستوان. جان مادر سالم -

 .اومدیم تتحقیقا

 موهای. بودن شده خمیده و بود من نصف ایشون قد تقریباً. بودن پیری خانم

 لباس ؛بود سرشون صورتی مشکی گلیگل روسری یک و داشتن سفیدی

 :گفت داریخش و شیرین خیلی صدای با بودن پوشیده هم سیاهی

 30 باًریتق . جوانیم از البته. هستم اینجا سرایدار من.جان  مادر امدید خوش -

 .مادر میشه سالی
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 . دادم نمایش صورتم روی رضایت نشانه به لبخندی

 بود معلوم. بود بزرگ خیلی ویال حیاط. کرد راهنمایی خونه سمت به رو ما

 حیاط داخل هنوز پاییزی هایبرگ چون. نشده رسیدگی بهش که وقته خیلی

 هایلباس با اًمخصوص. بود گرم خیلی هوا. بود تابستان که صورتی در. بودن

. داشت زیبایی  کشیده فلک به سر و بلند هایدرخت. بود سخت خیلی اداره

. داشت زیبایی خیلی نمای هم ویال خود. بود پارک باال مدل ماشین 6 باغ کنار

 و مرده دل خانه. برگ از پر و بود آب از خالی که، بود حیاط توی هم استخری

 اصلی خانه خود به تا کردیممی حرکت دبای ایدقیقه 5 تقریباً. بود روحیبی

 زمزمه ب*ل زیر. بود شده خیره اطراف به باز دهان با طور همین امید. برسیم

 :میکرد

 !بزرگه چقدر. ببینین رو اینجا اقبالی ستوان -

 :گفتم آروم خیلی و زدم دستش به ضربه یه

 .نیومدیم که خونه خرید برای. کن وجور جمع رو خودت -

 .رفت درهم قیافش پایین، انداخت رو سرش
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 .چشم -

 بود من روی که فشارهایی و پرونده این خاطر به شاید. بودم اینجوری من چرا

 از بدم؛ گیر نفر یک به خواستممی همش.بود آشفته درونم. بودم عصبی قدراین

 غر سرش بتونم که بود اون فقط بود، من همدم تنها امید روزها این که اونجایی

 هایپله از. خوردمی پله چندتا ویال. بود تریمهم مسائل االن ولی. بزنم

 سفید مبلی روی سیاه لباس با خانمی. شدیم خونه وارد رفتیم، باال سرامیکی

 .نداشت خوشی حال. ایشون شونه روی گذاشتم رو دستم رفتم. بودن نشسته

 تحقیقات از ایپاره آگاهی،برای اداره از هستم اقبالی ستوان. گممی تسلیت -

 . اومدیم

 :گفت و برگردوند ازم رو روش. بود سیاهی از ی حلقه چشماش زیر. کرد نگاهم

 که حاال. نیست ما پیش دیگه اون. مرده عزیزم دختر. نیست دیگه السانا -

 کنین؟ تازه و دلم اغ*د کنین؟ چیکار اومدید مرده،

 شهمی. بگیریم رو السانا امتق ان تا اومدیم ما. کنممی  درک. لطفاً باشین آروم -

 کنین؟ راهنمایی السانا اتاق سمت به مارو
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 اون آرومی خیلی صدای با. نداشت خوشی حال. بود ون*خ کاسه چشماش

 :گفتن و کردن اشاره اتاق سمت به و زدن صدا رو پیر خانوم

 .کن راهنماییشون دخترم اتاق سمت به -

 اتاق سمت به داشتیم که جوری همین. برد السانا اتاق به رو ما پیر خانوم اون

 .زدم بیسیم سرگرد به  کردیم،می حرکت

 .کنین ارسال محل به نفره5 تحقیقات تیم یک لطفاً، سرگرد -

 از پر اتاق صورتی دیوارهای روی. شدیم اتاق وارد. رفتیم باال چوبی هایپله از

 وقتی. بود ناساال هایعکس قاب دیوارها روی. بود بزرگی اتاق. بود عروسک

 زدم پلک تند تند و دادم قورت رو بغضم پایین؛ گرفتم و سرم کردم، نگاهشون

 روبه. شد آشوب دلم دیدم تا بود، سالش13 ما مقتول. نشه جاری اشکام تا

 .برگشتم امید

 ...امید بگرد جارو ههم -
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. نکردیم پیدا مشکوکی چیز هیچ ولی. بودیم سرنخ یک دنبال همینجوری

 امید. شدممی دیوونه داشتم. زانوهام روی گذاشتم رو سرم. تخت روی نشستم

 :گفت

 هست؟ مشکلی خوبه؟ حالتون اقبالی ستوان -

 روز هر. نیاوردیم بدست سرنخ یک هنوز تحقیقات چندروز بعد. هست آره -

 .نکردیم کاری هیچ ماهم و میمیرن دارن بیشتر هایبچه

 یک عکس دفتر روی. دیدم دفتر یک نزمی به بودم شده خیره که همینجوری

 فقط اون هایبرگه توی. زدم ورق و کردم باز و دفتر. بود صورتی عروسک

 نوشته آدرس یک اون توی. شد جلب برگه یک به نظرم دفعه یک. بود نقاشی

 :بود نوشته. بود السانا دفتر انگاری. بود شده

 .هست حوض روی به رو که درختی زیر. برم کوچه سر پارک به امروز باید -

. دویدم خروجی در سمت به. بریم بدو امید زدم داد و برداشتم و بیسیم سریع

 ایلحظه. شدن وارد تحقیقات تیم برسم، در به تا دویدممی داشتم که همینطور

 :گفتم تیم سرگروه به. ایستادم و کردم مکث
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.کنین ارسال آزمایشگاه و من کار محل به و کردین پیدا که چیزی هر -

 و کردم حرکت در سمت به. داد تکان تایید عالمت به را سرش تیم سرگروه

 . کردمی حرکت من سر پشت هم امید

 :گفت زنان نفس امید

 ستوان؟ شده چی

 .کردم پیدا سرنخ یک -

 دنبال. رفتیم پارک به سریع خیلی. کردیم حرکت و نشست ماشین پشت امید

 جنازه. نبود بیشتر درخت یک. شتمگمی باشه حوض روی به رو که درختی

 رو دستم. کردم نگاه خوب خیلی و درخت زیر. بود شده پیدا قبالً السانا

 با. بود شده خونی  دستم کف. برداشتم و دستم وقتی درخت؛ تنه روی گذاشتم

 تنه روی انداختم و قوه چراغ. بود پررنگ درخت تنه. کردم نگاه بیشتری دقت

  تا کردم دقت بود، شده نوشته ون*خ با چیزی یک درخت تنه روی. درخت

 : بود شده نوشته. بخونمش بتونم

 .من خود... منم این -
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 داشت، چیز همه السانا ولی. هست خودکشی یک این که کردم شک لحظه یک

 .کنه خودکشی نبود نیاز و

. افتادنمی اتفاق عمومی مکان یک داخل قطعاً بود، خودکشی به قرار اگه بعد

 نوشته درخت روی که خونی بودم مطمئن من و بود مرده امروز صبح االسان

 : شده

 .هست السانا ونخ.. منم این -

 :گفتم امید روبه

 بوده؟  کجا السانا قتل محل امید -

 .هست شهر همین ورودی قتلش محل -

 :گفتم امید به سریع

 .باشه جااون جیزی باید!قتل محل به میریم. کن برداری عکس درخت روی از -

 گذشت از بعد سریع خیلی. گرفت عکس چندتا و آورد در رو دوربینش امید

 .رفتیم هم اونجا به ساعت نیم
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 چیز جستجوی در نگاهم که طورهمین. گشتم سرنخ یک دنبال هم اونجا

 ون*خ با زمین روی. شد جلب آسفالت روی اینوشته به امتوجه بود، مشکوکی

 :بود شده نوشته

 ".منتظرتم. بگیر منو بیا ونیتمی اگه" -

 درگیر ذهنم. کردمی  یادداشت داشت رو همه امید. بود وحشتناکی چیز خیلی

 .شد دوخته امید به نگاهم. قتله یک این که شدم مطمئن االن حداقل. بود

 ما ده،می انجام هاروقتل این که کسی و. قتله این که شدم مطمئن ناال امید -

 .هدونمی خودش بازیچه رو

 و اتفاقات و زدم سیمبی  سرگرد به. داد تکان تایید عالمت به رو سرش امید

 ...کردم گزارش براشون

***** 

 ولی. داد سفارش کباب پرس دو امید. برگشتیم اداره به که بود 2 ساعت تقریباً

 :گفت نگرانی صدای با امید. بود درگیر ذهنم همش. بزنم ب*ل نتونستم من

 .شدی ضعیف خیلی. آرزو بخور -
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 .کردم نگاهش. دادم تکیه صندلی به

  کمی هایسرنخ تازه ما. هابچه مخصوصاً. میمیرن دارن زیادی خیلی آدمای -

 جوری چه اصالً. میکشه چجوری قاتل این دونیمنمی هنوز. آوردیم بدست رو

 کشه؟می روز یک توی و آدم همهاین

 گذاشتم و آوردم رو هاشده  کشته دهپرون رفتم سریع. زد ذهنم تو ایجرقه  یک

 :گفت امید. کردممی نگاه و زدممی ورق جوریهمین هاروانی مثل. میزم روی

 آرزو؟ خوبی -

 نه -

 صندلی روی. شدم قضیه یک متوجه ساعت چند بعد. دادم ادامه کارم به

 که نبود یادم اصالً بود، شده سرد خیلی. اه. خوردم قهوه مقدار یک. نشستم

 :مکرد  زمزمه ب*ل زیر. بودم آشفته. بخورم تا ریختم وههق

 کردی؟ دقت هاشده کشته همه بین مشترک چیز یک به امید -

 :گفت و خاروند رو سرش امید
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 ...سالشونه 17 تا سیزده اونها، یهمه که همین. دیگه آره -

 :گفتم تمسخرآمیزی حالت با و چشماش توی زدم زل. کردم نگاش

 هایبچه اونها یهمه اینکه. فهمیدیم اول روز همون که رو این! خنگی خیلی -

 .پولدارن

 :گفت دقایقی بعد. رفت فرو فکر توی

 .بودم نکرده توجه بهش حاال تا اصالً... آرزو میگی راست _

 زدن سیمبی موقع همون سرگرد. دیگه هایسرنخ  سراغ بریم بهتره هم االن -

 :گفت سرگرد. دادن ما به و دیگر مکان یک محل و

 همراه ببرین رو اسلحه امید سروان هم و شما هم حتماً اقبالی ستوان -

 .خودتون

 :گفتم کردن مکث کمی بعد

 سرگرد؟  اومده پیش مشکلی -

 . باشه خطرناک ممکنه. ببرین حتماً -
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 داد؟ می رخ داشت اتفاقی چه یعنی. گرفت فرا رو بدنم تمام ترس

**** 

 یک سریع خیلی سرگرد. بودم گرفته استرس خیلی سرگرد زدن سیمبی از بعد

 کردم حس خوندم وقتی. فرستاد برام و بریم خوایممی که مکانی از گزارش

 زمزمه گوشم توی همش نامشخصی صداهای یک. رفتن سیاهی چشمام

 هاشده  کشته بود،همه شده کشته دیروز که دختری السانا  تصویر. شدمی

 برخورد جایی به سرم کردم حس ناگاه. شدمی  رد سریع خیلی چشمم جلوی

 از پر صدایی با و میزد داد که شنیدممی و امید صدای. زمین افتادم. کرد

 :گفتمی نگرانی و استرس

 باالی اومد. اورژانس بزنین زنگ سریع! نیست خوب حالشون اقبالی ستوان -

 : کرد زمزمه مآرو ب*ل زیر و داد فشار رو دستم. گرفت رو دستم. سرم

 آرزو؟ خوبی -

 ....ندیدم رو جایی هیچ دیگه. بدم رو جوابش نتونستم
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 شندیممی و امید صدای. بودم بیمارستان تخت روی کردم باز رو چشمام وقتی

 سرگرد به و رفتمی راه تند تند استرس با زد؛می  حرف سرگرد با انگاری که

 :گفتمی

 ایشون. بود اقبالی ستوان به نستوحوا بیشتر مقدار یه  کاشکی سرگرد -

 و فکرن توی همش. نزدن غذایی هیچ به ب*ل. نخوابیدن روزه7 تقریباً

 بدتر رو حالشون وحشتناک پرونده اون فرستادن با شما بعد. دارن استرس

 .کنه تحمل و فشار اینقدر تونهنمی خانومه، یه اون. کردین

 رو حرفا این. بود شده برداشته دوشم روی از سنگینی بار حرفا این شنیدن با

 ب*ل زیر مکث دقیقه چند بعد. سرگرد به کسی، چه به اونم. میزد داشت امید

 :گفتم

 ...امید -

 بده نشون تا زد شیرینی لبخند و چشمام توی کرد نگاه. باالسرم اومد سریع

 .خوبه حالش و آرومه

 اقبالی؟ ستوان هستین بهتر -
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  فرستاده سرگرد که بود ایپرونده اون درگیر ذهنم همش. بشینم کردم سعی

 :گفتم آرومی خیلی صدای با. بود

 دیدی؟ رو بود فرستاده سرگرد که ایپرونده -

 نفس. بست رو چشماش. بود عصبی خیلی انگاری. پایین گرفت رو سرش

 .کشید عمیقی

 نکنی؟ صحبت راجبش االن شهمی. دیدم آره -

 توی ریخت آب لیوان یک. شد دور من از قدم دچن امید. نبود خوب اصالً حالم

 :گفت رو لیوان

 بیان خانوادت با بگیرم تماس. کنی استراحت روزی چند بهتره گفتن سرگرد -

 پیشت؟

 بود قرار یعنی. گرفتم گاز رو لبم. شدم عصبی. بهش شدم خیره حرفش این با

 نفس و بستم ور چشمام خشم با. برگردوندم ازش و نگام بزنم؟ جا زودی ایت به

 .کشیدم
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 دیگه ساعت یه تقریباً. اصالً مرخصی، برم شرایط این توی من نداره امکان -

 .اداره ریممی باهم بعد. شهمی تموم سِرُم این

 .شهنمی که اینجوری... خب ولی -

 .گذاشتم هم روی رو هامپلک. دستام به شدم خیره. پایین انداختم رو سرم

 .باشم کنارتون رو مسیر این ادامه بزار نشه بدتر محال داری دوست اگه -

 شده راضی کنم حرفی و صندلی روی نشست. نگفت هیچی حرفم این با دیگه

 .بود

 بزنم زنگ گفت امید راستی. بشینم کردم سعی و باالتر آوردم رو بالشت

 یک. هستن مادرم و پدر من خانواده. هستم تنگشون دل چقدر. خانوادت

 و نمکی قیافه و داره بلندی قد. الغره خیلی اون. بهار اسم به تمداش هم خواهر

 شدم قبول که ایدانشگاه چون من. کننمی زندگی سمنان اونا. داره ایبامزه 

. خونهمی کامپیوتر رشته سمنان همون بهار ولی. تهران اومدم بود تهران در

 تا کردم ازدر رو دستم. تنگشونم دل خیلی. ترهکوچیک من از سال شش بهار

 :گفت و کرد نگام امید. نرسید دستم ولی. بردارم رو گوشی بتونم
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 خوای؟می چی -

 . براشون شده تنگ دلم خیلی. بابا و مامان  بزنم زنگ بدی رو تلفنم شهمی -

 :گفت و بهم داد رو گوشی. شد بلند

 .کنی صحبت بتونی راحت تا بیرون میرم -

 ممنون -

 . برداشت خوردن بوق چندتا بعد...گرفتم  بهارو شماره

 . شده ذره یه برات دلم آبجی. خوبی. آبجی سالم -

 باباخوبن؟ و مامان خوبی؟ تو. عزیزم ممنون. جونم بهار سالم -

 خبر؟ چه آبجی. رسوننمی سالم. اینجان آره -

 و درس با کنیمی چیکار تو. کنممی کار اداره توی همچنان. جان بهار هیچی -

 ؟ دانشگاه
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 مقدار یک شهمی آبجی. نگو که گفتن برای دارم حرف برات قدراین آبجی -

 منم. نریختن هنوز رو بابا بازنشستگی حقوق آخه شرمنده کنی؟ واریز پول برام

 .دارم الزم دانشگاه ترم شهریه برای

 روی بزاری رو گوشی شهمی. ریزممی برات چیه شرمندگی من، زندگی آره -

 کنم؟ صحبت بابا  و انمام با بلندگو

 .گذاشتم االن. آره. دنیا آبجی بهترین ممنون خیلی -

. شد دگرگون حالم شنیدم که رو صداش.بود شده ذره یک مامان صدای برای

 نگرانشون و نگه بهشون کردم خواهش امید از. بیمارستانم من دونستننمی اونا

 :گفت قشنگش صدای با. نکنه

 . شده تنگ خیلی برات دلم. درام خوبی. جانم آرزو سالم -

 بابا هستین؟ خوب شما . تنگم دلت خیلی منم. خوبم ممنون.  جان مامان سالم -

 خوبین؟ شما

 ما از احوالی دیگه اقبالی ستوان جان؟ بابا خوبی. قشنگم دختر سالم -

 گیری؟نمی
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 یک درگیر االن. شده تنگ خیلی همتون برای دلم. جونم بابا نوکرتم که من -

 .میزنم زنگ دیر به دیر ببخشید. وندمرپ

 بهتر حالم خیلی بابا، و بهار و مامان با کردن احوال و حال و زدن حرف کلی بعد

. شد اتاق وارد سریع خیلی. زدم صدا و امید. دارم دوسشون خیلی. شد

 .کرد رضایت سر از ایخنده

 باهاشون گفتم دیدی. زدی حرف بابات و مامان با شده بهتر حالت ستوان -

 داشتی؟ کاری جانم. بگیر تماس

 بری و برداری کیفم توی از و کارتم داره امکان امید. شدم بهتر خیلی آره -

 بریزی؟ پول مقدار یک بهار برای بانک عابر

 -.کن اس ام اس برام و مبلغ با و خواهرت کارت شماره فقط. نه که آره،چرا -

 .کنممی سا ام اس برات. امید شرمنده ممنون خیلی

 .ستوان حرفیه چه این -

 رفت. برداشت رو من عابربانک کارت و کیفم توی کرد دست سریع خیلی

 :پرسیدم. برگشت زناننفس دقیقه چند بعد. بیرون
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 نرفتی؟ چرا چته؟-

 .گرفت اتاق دیوار به دستشو میزد نفس نفس که جوری همین

 ستوان؟ نگفتین و رمز -

 .ممنون. هست 6890 رمزش. نبود حواسم کالً. ببخشید -

  سعی. شدمی  تموم داشت کم کم هم سِرُم. بهتربود حالم. بیرون رفت در از

 ...کردم تنم رو اداره لباسای پرستار خانم کمک به و بشینم کردم

***** 

 بودم نشسته. پوشیدم رو اداره هایلباس. کردم تنم و هاملباس پرستار کمک با

 با. شد اتاق وارد  امید دفعه یک. کردممی چک رو گوشیم داشتم و تخت روی

. شده چیزی کردم فکر اولش. کردم نگاش منم. بهم بود شده خیره تعجب

 . افتاده اتفاقی واقعاً فکرکردم

 شده؟  کج هان؟چته؟صورتم -
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 توی گذاشت برداشت رو پولش کیف کناری میز روی.  سمتم خندید،اومد

 لحن با کرد نگام. میز روی گذاشت و بودم داده بهش که هم کارتی. جیبش

 :گفت شیرینی

 .ستوان کردین کاله و شال زود چه -

 . برگردیم باید سریع خیلی امروزی پرونده دیدن با... آره -

 آینه توی. شدیم بیمارستان آسانسور سوار. خروجی در سمت به رفتیم هم با

. کردم تایهد راست سمت به رو موهام. شدم خیره هودم به کمی آسانسور

 و جدی خیلی لحن با. شدیم امید 206 سوار. کردم تجدید و سرم وسط فرق

 :گفتم محکمی

 .اداره ریممی -

 :کردم تکرار دوباره. نکرد حرفم به توجهی دیدم

 .اداره ریممی گفتم گفتم؟ چی فهمیدی -

 .چشم ستوان، بله -
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  چشمام. بود شده سنگین سرم قرص و آمپول همه اون بعد. بودم خسته خیلی

 خیلی صدای با. کشیدم ایخمیازه و گذاشتم هم روی و هامپلک. بود سنگین

 :گفتم آلودیخواب

 .کن بیدارم اداره رسیدیم -

 .باشه -

 .باشم بیدار این از بیشتر نتونستم دیگه. بودم خسته خیلی

 باز کم خیلی رو چشمام . کرد بلند صندلی روی از رو من شخصی کردم حس

 متوجه بودم دیده چیزی هم اگه اصالً که بودم خواب منگ قدراین دم،رک

 دوباره. قدم به قدم. کنیممی حرکت داریم و سرمه باال امید دیدم فقط. نشدم

 زیاد خیلی هاقرص اثرات. دادم ترجیح بیداری به و خواب و بستم رو چشمام

 .بود

 همینجوری. شدم بلند یعسر. بودم خونه کاناپه روی کردم باز رو چشمام وقتی

 و اومد باال ویندوزم که ایدقیقه چند بعد. بودم خیره اطراف به تعجب با
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 صدای با. بود شب 9 ساعت نزدیکای. گرفتم تماس امید با هستم، کجا فهمیدم

 :گفت خوشحالی

 هستین؟ ستوان،بهتر سالم... الو -

 :گفتم دینت خیلی لحن و عصبانیت با. کشیدم خشم روی از عمیق نفسی

 اداره؟ ببری رو من نبود قرار مگه. سالم -

.نشدین بیدار کردم صداتون چی هر و اینخسته خیلی دیدم ولی. ستوان بله -

 :گفتم کردن مکث کمی بعد. نبود اون تقصیر. کردم کنترل رو خودم ذره یه

 تو؟ آوردی منو چجوری حاال -

 عصبی دونممی.... اینتهسخ خیلی و شیننمی بیدار دیدم ستوان،وقتی -

 گذاشتمتون دوشم روی. برداشتم جیبتون توی از و خونتون کلید ولی شین؛می

 کاناپه روی گذاشتم رو شما سریع خیلی ولی. شرمنده. بردم خونه به رو شما و

 .بیرون اومدم و

 خشک لحن همون با دوباره. کنم جمع رو خندم کردم بود،سعی گرفته خندم

 : دادم ادامه
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 اینور گذاشتمت بگی قدراین نیست الزم هم دیگه. نداره اشکالی حاال باشه -

 خرس عین اینقدر من یعنی سواله، برام واقعاً ولی. ماشینتم من مگه. اونور یا

 نشدم؟ متوجه اصالً که بودم خواب

 :کرد زمزمه ب*ل زیر ثانیه چند بعد. خندیدمی  داشت

 .کنمنمی فرضتون ماشینم سوییچ دیگه ببخشید -

 : داد ادامه. خندید دوباره و

 صداتون هرچی واقعاً ببخشید. بود زیاد خیلی هاقرص  اثرات. ستوان بله -

 .نشدین بیدار کردم

 عصبی نیست الزم اینقدر شدم متوجه بهتره، خیلی حالم االن که دیدم وقتی

 . باشم

 .ارهدا بیام تونممی صبح پس. بهتره حالم االن. ممنون همچی بابت -

 .دنبالتون میام7 ساعت فردا. ستوان حتما بله -

 .میام نمیخوام،خودم سرویس. نکرده الزم -

 .خوش شب. باشین منتظر7 ساعت. یکیه نه،مسیرمون -
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 .کردم قبول پس. نداشت فایده امید برابر در مقاومت

 ...بخیر توهم شب. سروان ممنون -

. اوردم در رو اونا رفتم. بود تنم اداره یها لباس هنوز. شدم بلند کاناپه روی زا

 مقدار یک. مشکی شلوارک یک با کردم، تنم سفید و سیاه خالی خال تاپ یک

 توی رفتم دوباره. زدممی گاز و نان که جوری همون. برداشتم سفره از نون

 ...امروز داشتم سختی روز ؛اداره برم زود صبح تا خوابیدم و تختم

**** 

 رو ساعت و برداشتم رو گوشی آلودیخواب چشمای با. مدوا در گوشیم صدای

 تخت روی از نمونم، خواب تا ساعت سر بودم گذاشته. بود6ساعت. کردم نگاه

 شانه رو موهام. پوشیدم و برداشتم گیره روی از و اداره لباسای. شدم بلند

. جیبم توی گذاشتم رو موبایلم زدم، کمرنگی لب رژ. بستم اسبی دم و کردم

 و تلخ و ریختم قهوه یک. آشپزخونه به رفتم و شونم روی انداختم رو فمکی

 بیدار باید کارم خاطر به چون خوردممی قهوه همیشه کالً خوردم، قند بدون

 رو گوشی آیفن، پشت رفتم. اومد در صدا به در زنگ  دفعه یک. موندممی

 :گفتم و برداشتم
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 .امید میام االن -

 قفل رو در رفتم، بیرون در از. کردم پام و بودم یدهرخ تازه که چرمی هایکفش

 بار100 نزدیک که داشتم رو پرونده استرس قدراین معمول طبق هم باز. کردم

 آسانسور آینه توی. رفتم همکف طبقه به آسانسور با. زدم رو آسانسور دکمه

 نفس کردم، ایست در پشت. کردم مرتب و موهام و رسیدم خودم به بازم

 : کردم زمزمه لب زیر و زدم لبخندی. یدمشک عمیقی

 .اخالقم خوش امروز -

 :گفتم و کردم باز و در ایگشاده  روی با

 .امید،بریم سالم -

 با همچنان. بودم اخالق خوش خیلی چون. بود کرده تعجب من دیدن با اونم

 :گفتم لبخند همون

 ایستادی؟  دیگه،چرا بریم -

 .بریم ستوان،بله سالم -
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 لب زیر و آهنگ. گذاشت زیبا آهنگ یک امید راه تو. شدیم امید 206 سوار

 .میکردم زمزمه

 ... .تنها شدم که کن، بغلم کن بغلم دریا،-

 ماشینی کنسرت به و کردم ریزی یخنده . کردممی نگاهم چشمی زیر امید

. میزم روی گذاشتم و کیفم و رفتم باال هاپله از. رسیدیم اداره به. دادم پایان

 نشست اومد هم امید. میز روی گذاشتم و درآوردم جیبم از هم تلفن گوشی

 این روی فقط ما چون بودن، نیومده هنوز دیگه همکارای. کناری میز پشت

 کامپیوتر. نکردن قبول کدوم هیچ مردن ترس از بقیشون. کردیم می کار پرونده

 صد نزدیک. بیاد باال ویندوزش تا موندم منتظر ایدقیقه چند. کردم روشن رو

 :گفتم امید به رو. بود اومده پیام تا

 وقت هیچ من. شد بد حالم اونقدر که طوری. بود وحشتناک دیروزی پرونده -

 .بزنه کاری همچین به دست بخواد ما قاتل کردمنمی رو فکرش

 .کرد نگاهم. داد تکان افسوس نشانه به و سرش

 .کشته پولدارو آموزهایدانش و امعلم تمام نفری300 مدرسه یک از سری این
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 مدرسه اون معلمای تمام. نداشتیم قاتل اون از نخی سر هیچ. بود وحشتناک

 مردم طرف از همش. کردم باز و بود اومده برام که هاییپیام. بودن شده کشته

. بودن زده ما لیاقتیبی از حرف و بودن گفته پرت و چرت همش اکثرشون. بود

  راست شایدم. کنیم دستگیرش زودتر که بودن کرده اسالتم هاشونمبعضی

 امید. نداشتم سرنخی هیچ هنوز چون بودم لیاقتیبی پلیس من. گفتنمی

 :گفت

 تکون تایید نشانه به رو سرم منم. اومده  من برای بدی خیلی هایپیام ستوان -

 .کردم  زمزمه و دادمو

 .همینطور منم -

 مغزم بود، اومده ما برای مردم طرف از که حرفایی اون با. بود سست پاهام

 خروجی در سمت به و شدم بلند. کنم فکر حتی نتونستم دیگه. کرد ایست

 :گفت و زد داد امید. رفتم

 ستوان؟ میرین کجا -
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 امید روبه و برگشتم. دادم فشار و کردم مشت رو دستم. برگشتم عصبانیت با

 :گفتم

 و هابچه روز هر چون لیاقتیمبی ما. دمهرم اون یهمه با حق. بریم شو بلند -

 مدرسه اون به ریممی. نکردیم کاری هیچ و میشن کشته دارن زیادی هایآدم

 .اینجا گردیمنمی بر نکردیم، پیدا جدیدی سرنخ تا و

 :گفت و من سمت  اومد. شد بلند صندلی روی از امید

 .بریم ستوان، بگین شما چی هر -

 همش. داره استرس امید فهمیدم راه تو. رفتیم و مشدی اداره ماشین سوار

 همین خودمم. داشت حقم.میزد پلک تند تند و دادمی تکون رو پاهاش داشت

 توی بعدی دقیقه داشت، امکان لحظه هر و بود خطر در جونمون. بودم طوری

 .نباشیم دنیا این

 :گفتم بهش روبه

 میدی؟ تکون هاتواپ و زنیمی پلک قدراین چرا امید؟ خوبه حالت -
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 :گفت بود شده خیره جلو به که جوری همون

 اینجا ما که االن همین که اینه مشکل. نگرانم خیلی ولی... خوبم آره -

 .میشن کشته دارن آدم هم باز نشستیم

 کسی چه یعنی. کردم نگاه رو بیرون و پایین دادم و پنجره. نزدم حرفی دیگه

 .بکشه ادم مقدار این وادخب هک باشه، بد اینقدر تونهمی

***** 

 نمای و بود طبقه ده تقریباً. بود باکالس و شیک ایمدرسه . رسیدیم مدرسه به

 امید. بود باز مدرسه در. جیبم توی گذاشتم را اسلحه. داشت زیبایی آجری

 :وگفت جلو اومد فراش در دم. کرد قفل رو ماشین

 دارین؟ کار کی با. بفرمایین -

 :گفتم و آوردم در جیبم زا رو کارتم

. اومدیم تحقیقات از ایپاره برای. آگاهی اداره از هستم اقبالی ستوان. سالم -

 .افتاد اتفاق مدرسه در که ایمسئله بابت



www.taakroman.ir ح 

 

  

3 

 

 رمان دست خط زندگی

 kiyana کاربر انجمن تک رمان

 هاقتل این در هم قبلی فراش چون اومدم امروز من متاسفانه. تو بفرمایین -

 .شد کشته

 همش. بود غریبی و دلگیر فضای م،گذاشت فرط  اون مدرسه در از رو پام وقتی

  چشم که جایی تا. بود سیاه جا همه. دادممی  فشار هم به محکم و هامدندان

 امروزی نمای افراد تسلیت اعالمیه و. بود سیاه هایپارچه و ربان کردمی کار

 نفر چند فقط و بود تعطیل مدرسه نبود؛ مدرسه داخل ایبچه هیچ. بود مدرسه

 وارد. رفتیم باال مدرسه هایپله از. بودن اونجا مدرسه اوضاع کردن تربه برای

 کالس از. کردیم چک امید با رو هاکالس. بود انسان از خالی. شدیم مدیر دفتر

 وقتی شدیم، که اول کالس وارد. داشت کالس شش مدرسه. کردیم شروع اول

 هختدو تخته به نگاهم. کردم ایست همونجا کردم، نگاه کالس گچی تخته به

 که انگار. بود شده نوشته چیزی ایکودکانه خیلی خط با گچی تخته روی. شد

 لب زیر تعجب با رو شکست و سکوت امید. بود نوشته را آن اولی کالس یک

 : کرد زمزمه

 .است کودکانه خیلی خط این. ستوان -

 .کردم زمزمه رو نوشته فقط و نگفتم چیزی
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 :بود نوشته

 ...آمد داهخو روزی -

.  شد جمع چشمانم در اشک. بود آلودون*خ کمی تخته پایین. نقطه چند و

 حرفی از سخن کودکانه هاینقاشی آن کردم، نگاه کالس دیوارهای به وقتی

 :گفت امید. بود دیگر

 .دارد ادامه نوشته این قطعاً. ستوان بعدی کالس بریم بهتره -

 اونجا. رفتیم اول کالس رویی روبه کالس به و کردیم حرکت. بود سست پاهام

. بود هابچه امتیازات جدول و کالسی هایبرنامه دیوارها روی. بود دوم کالس

 هایعکس پای ستاره یک امروز معلمشون اینکه امید به روز یک که هاییبچه

 اون تحمل. شدن جاری هاماشک. اومدنمی  مدرسه به زنهمی زیباشون

 و گذاشتم قلبم روی رو دستم. شیدکمی شدیدی تیر قلبم. بود سخت وضعیت

 :گفت امید دفعه یک. دادم فشار

 .کن نگاه رو تخته ستوان، -
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 شده نوشته بهتر کمی گانه، بچه خط همون با تخته روی. تخته به شدم خیره

 :بود

 ...هیچ که -

 .قبلی پیام مثل نقطه سه و

 به تند هاییقدم  با سریع. بخونم رو پیام یادامه بودم منتظر. بود پیام یک این

 به نسبت بهتری خط با سیاه تخته روی. کردم باز رو چوبی در رفتم سوم کالس

 : بود شده نوشته قبلی خطوط

 ...نتواند انسانی -

 :میشد هم کنار گذاشتم رو پیام متن قتیو

 ...نتواند انسانی هیچ که آمد خواهد روزی -

 خط هاخط بود معلوم. کردم باز حکم*م را در. چهارم کالس سمت به دویدم

 روی. شدندمی بهتر هاخط رفتیممی باالتر که کالسی هر چون. هاستبچه اون

 :بود شده نوشته قرمز گچ با گچی تخته

 ...پول خاطر به -
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 . داشت دیگر شده گم پازلی پیام، قطعاً و بود مانده دیگه کالس دو. داشت ادامه

 در وجودم تمام کردممی حس. تمنداش  خوشی حال بود غریبی لییخ هوای

. پنجم کالس رفت من از جلوتر امید سری این. است گرفتن آتش حال

 .شدیم داخل و داد فشار رو در رو دستگیره

 خیلی سفید گچ با تخته روی. بود زیبایی خط و نبود گانه بچه خط دفعه این

 :بود نوشته پررنگ

 !بکشد تباهی به اشآینده -

 ولی بزاره هم کنار رو جمالت کرد سعی. بود تخته به خیره جوری همین امید

 .کردم  زمزمه اون از زودتر من

"!نکشد تباهی به اشآینده پول، خاطر به انسانی هیچ که آمد خواهد روزی"

 :گفت لب زیر امید

 چیه؟ ونرتنظ. شده کامل پیام متن ولی مونده دیگه کالس یک. ستوان -

 آخر پیام به قدم به قدم و گرفتم باال رو سرم. کردم پیشه سکوت هم باز

 سالن اون داخل من هایکفش صدای پژواک فقط و فقط. شدممی  نزدیک
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. آمدید خوش بود نوشته که بود خندان استیکر یک کالس در روی. بود پیچیده

 با هم قبلش. بود شده تبدیل گریه به لبخندش خون با استیکر اون ولی... ولی

 :دوب شده نوشته خون

 .آمدید خوش مرگ به -

. کردم باز را در و دادم فشار رو در دستگیره. وحشتناک خیلی. بود وحشتناک

 نوشته گچ با که قبلی هایپیام برخالف تخته روی. شد دوخته تخته به نگاهم

 فرا را بدنم یبعج ترسی نوشته اون دیدن  با. بود شده نوشته خون با بود شده

 :بود شده نوشته. داختنا تنم به ایلرزه. گرفت

 ...تو برای مرگ -

 تخته رو که دستی اثر. بود تخته روی هم خونی دست یک اثر جمله این بعد

 همونجا. خوردمی بهم زندگی این از حالم. بود کوچیک و گانهبچه خیلی بود

 روزها که بغضی بودم، تهخت به خیره که طور همون. نیمکت یک روی نشستم

 قطعاً. ریخت فرو قلبم دیوار و شکست. شکست همه، از بودم کرده مخفی

 دیده ترس امید چشمای توی. کشممی هم رو شما که بود این معنیش نوشته

 و بود شده خراب دنیا انگار. ریخت فرو دیوارش بار اولین برای من قلب. شدمی
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. دونمنمی  اسمشم حتی که قاتلی اون و امید و بودم مونده من فقط و فقط

 ما برای وحشتی تونل حاال شدن،می واردش امید با هابچه روزی که کالسی

 .بود

***** 

. اومدنمی باال نفسم اما بکشم، نفس کردممی سعی. نبود خوب اصالً حالم

. نداشتیم ازش اینشونه هیچ که کنیم دستگیر رو قاتلی خواستیممی چجوری

 بودم نشسته. نستیمتونمی ما ولی بگیرین، رو من بیاید گفتیم خودش اون

 جاری هاماشک . بودم شده خیره کالس سرامیکی کف به طور همین. زمین روی

. بود داده تکیه در به امید. نبود کنترلشون به قادر بدنم انگار ولی بودن،

 :گفت لرزانی صدای با و گرفت دستاش توی رو سرش. نشست همونجا

 .هکشمی  قطعاً. آرزو کشهمی  هم رو تو و من ناو -

 آروم رو امید یا کنم کنترل رو خودم. کنم چیکار وضعیت اون توی دونستمنمی

 بیفته؟ باید اتفاق این چرا من؟ چرا کردممی تکرار خودم با همش فقط. کنم
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 طور همون. رفتم امید سر باال و برداشتم قدم. کردم پاک رو اشکام. شدم بلند

 لحن با. سمتش کردم دراز ور دستم بود، کرده مخفی دستاش بین رو سرش که

 :گفتم محکمی و جدی خیلی

 .کنیممی دستگیرش ما و میریمنمی  ما که میدم قول بهت. پسر شو بلند -

 نگاهاش چشمام، توی زد زل. ایستاد و شد بلند بود، شده بهتر حالش حرفم با

 لحن با کرد، من به پشت و برگشت. بود کرده رییتغ رفتارش. بود نگرانی از پر

 :گفتم شیرینی

 .امید بریم بهتره -

 بهتره گفتم و بهش زدم چی هر. بود وحشتناک سکوتش گفت،نمی هیچی امید

 چی هر رو در دستگیره! تخته سمت به کردم پرتش. نکرد توجهی امید بریم

 برگشتم افتهمی اتفاقی یک داره فهمیدم. بود شده قفل. شدنمی  باز دادم فشار

 و بودن قرمز چشماش. نبود امید نگاه چشماش، تو کردم هنگا وقتی. امید روبه

  شدید قلبم تپش. بود شده سفید صورتش. میزد فواره چشماش توی خشم

 :گفتم آرومی خیلی صدای با. بود شده
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 .امید قفله در -

  زل دفعه یک. کرد ناکیوحشت یخنده.  بود قرمز چشماش. گرفت باال رو سرش

 :گفت بلندی و اردخش صدای با. چشمام توی زد

 .اقبالی آرزو ستوان کردم قفلش من چون قفله؟ -

 ترسیده. بود داده ایست فرمان بدنم اجزای تمام به مغزم. بود کرده یخ بدنم

 فرار کردم سعی. سمتم دوید. نبود امید نگاه اون. کردممی نگاهش فقط بودم،

 تا و گلوم روی گذاشت رو دستش. شد می بیشتر و بیشتر کالس دمای. کنم

 رو جا همه خوبی به تونستمنمی. بود آخرم هاینفس. داد  فشار تونستمی

 مدت همه این یعنی. نبود امید اون. امید اونم کرد،می خفه رو من داشت. ببینم

 درد. ازهمی سمت به کرد پرتم داشتم؟ اعتماد بهش الکی بودم؟ اشتباه توی

 کم چشمام. کرد خورد بر میز کی به من  سر. کشیدمی  فریاد وجودم تمام توی

 طور همان. بخوام کمک و بزنم داد تونستمنمی حتی. شدمی  بسته داشت کم

 رو دستم. دیدم رو امید چشمای آخر نگاه توی شدمی بسته داشت چشمام که

 :گفت وحشتناک چشمای اون با . داد فشار و گرفت

 .اقبالی ستوان بدرود -
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***** 

 بسته حال در چشمام وقتی. بود شده بسته جا ینهم زندگیم دفتر احتماالً

. شد خیره نگاهم پنجره سمت به داشتم، دیدن قدرت کم خیلی و بود شدن

. شد دور نظر از سریع خیلی و بود پنجره پشت مشکی نقاب یک با مردی

 و فراش صدای فقط. شدن بسته امچشم دیگه! نه یا بود امید ببینم نتونستم

 .اومدمی  سمتم به که شندیدممی

* 

 دکترها و بیمارستان دستگاه صدای نیستم، دنیا این توی دیگه کردم حس

 روی وزن تن یک که انگار. دیدمنمی چیزی هیچ. صدا حد  در فقط. اومدمی

 و مادر صدای. تونستمنمی ولی کنم، باز رو چشمام کردممی سعی بود، سینم

 تونستممی چرا دونمنمی  .کردنمی صحبت دکتر با داشتن که  شندیممی پدرمو

 :میگفت دکتر به مامان. بشنوم صداهارو

 صدای و. برگرده قراره کی پس. کماست توی که ماهه سه االن آرزو -

 :گفت بهار به دکتر. من از شدنش دور صدای و شنیدم رو هاشگریه
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.  برگرده دوباره خواهرتون نداره امکان درصد شصت که بگم باید متاسفانه -

 . شده وارد سرش به بدی خیلی یضربه ولی. باشه خدا به نامیدتو

 شده چی امید چی؟ امید پس چی؟ پرونده پس. برگردم نبود قرار دیگه واقعاً

 و بزنم داد بشم، بیدار داشتم دوست. کنم باز رو چشمام تونستمنمی چرا. بود

 .نشنیدم صدایی دیگه. بده توضیح برام و بیاد تا. کنم ادص رو امید

. کردممی حس رو هاشقدم  صدای. شد وارد یکی و شد باز اتاق در کردم سح

. گرفت رو دستم. نشست کناری صندلی روی کردم حس. سمتم اومد

 :کرد زمزمه ب*ل زیر. کیه دونستمنمی حتی. بکشم رو دستم تمستوننمی

 .آرزو سالم -

 :گفت کردن مکث دقیقه چند بعد. بود آشنا برام صداش. داشت گرمی دست

 .امیدم -

 بودم خوشحال انگار ولی. انداخت تنم به ایلرزه امیدم گفت که حرفش این با

 یعنی. ازش ترسیدممی . بره و نده ادامه داشتم دوست. شندیممی رو صداش که

 .بود سریالی قاتل همون امید
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 : داد ادامه

. نکردم کارو اون من. شنویمی رو صدام که دونممی . اقبالی ستوان امیدم من -

 ا تو به من

 تا خودم من. امشرمنده من. ستوان نبود خودم دست بدنم کنترل. نزدم آسیب

 هوشبی نبودم فرد اون دیگه وقتی انگار ماجرا اون بعد. بودم بستری االن

 من اون کن باور ولی. کنم نگاه اتچشم تو تونمنمی وقت هیچ دیگه. شدم

 من. بخشیدیم که بگی بهم و کنی باز ور چشمات دوباره دارم دوست. نبودم

 تا میرم. تونمنمی تو بدون چون. بپردازم پرونده ادامه به تا نمیرم. میرم دارم

 حسرت و افسوس کمال در اقبالی ستوان. برگردم و بیای هوش به تو که زمانی

 .کنی باز دوباره رو چشمات که بده قول برگردی، که بده لوق بهم فقط. میرم

.  افتادمی بارون مثل دستم روی اشکش قطرات. کردمی  گریه تداش امید

 اون یا هست امید خود این دونستمنمی. کنم باور رو حرفاش داشتم دوست

 دور صدای. پرونده سراغ برم دوباره و کنم باز رو چشمام شدمی  کاشکی. قاتل

 از شتدا انگار. کرد باز رو در دستگیره. شنیدم خودم از رو امید هایقدم  نشد

 سرهم پشت هایبوق و بیمارستان هایدستگاه  صدای. شدمی خارج اتاق
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  شد،می خارج داشت اتاق از که طور همون. خبره چه بفهمم، دقیق گذاشتنمی

  تا بودن شده کتاس انگار هادستگاه . دادنمی صدایی دیگه در لوالی. کرد ایست

 :گفت و پیچید گوشم توی امید صدای. بزنه حرف امید

. ستوان باشم پیشت ابد تا و بمونم همکارت هم پرونده این بعد خواستممی -

 .آرزو دارم دوسِت. ببخش و من و کن باز رو چشمات لطفاً

 با. شد بسته در حرف این زدن بعد. باشه دروغ یک حرفاش تمام داشت امکان

 رو حرف اون داشت و بود امید اون واقعاً . شد شدیدتر قلبم تپش حرفش نیا

 باورم داشتم دوست. شدمی  شدیدتر و شدید قلبم تپش کردممی حس. زدمی

 تختم سمت به رو افرادی هایقدم صدای ناگهان. ببخشمش و امیده شدمی

 :گفتمی داشت دکتر. دنوب دکترها شنیدم؛

 اتاق؟ توی اومد که که بود کی اون. نشه وارد استرس بهش نگفتم مگه -

 : داد پاسخ پرستار

 .دکتر همکارشم گفت -
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 بدونم که بود کافی برام همین هم مردممی اگه حتی. نبود مهم برام حرفاشون

 .نیست قاتل اون امید

***** 

 سه که بودم نشنیده مامان از اگه. گذشت ساعت یک مثل برام روزا این یهمه

 بالیی نکنه کجاست؟ االن امید یعنی. شدنمی باورم اصالً هستم، کما تو هماه

 توی هم سر پشت صداش داره؟ حقیقت زد که حرفی اون بیاره، خودش سر

 :شهمی  زمزمه گوشم

 .آرزو دارم دوست -

 قاتل اون. ببینمش دیگه بار یک امیدوارم. دونمنمی زد، رو حرف این اصالً چرا

 تونستمنمی که بود ذهنم توی سوال کلی کشته؟ رو نفر چند االن تا سریالی

 .نباشه قاتل اون امید کاشکی. چشممه جلوی همش زور اون. بپرسمشون حتی

 تکون رو انگشتام. کردم باز سختی به رو چشمام که بودم فکر توی همینجوری

 به رو دستش شیشه پشت مامان icu شیشه سمت به چرخوندم رو سرم دادم،

 دوید هستن، باز من چشمای دید تا بهار. کردمی  دعا داشت و بود نآسمو

 :بود چیز یک فقط بش*ل ذکر هم مامان. تو اومد و کرد باز رو اتاق در. سمتم
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 .شکرت خدایا-

 سریع پرستارها. نشست لبم روی لبخندی ماه چند بعد بهار و مامان دیدن با

 و اتاق شد کنترل وضعیت کهاین دعب و زدن سِرُم به آمپول چندتا . سمتم اومدن

  کردم سعی. بزنم حرف نمیتونستم ولی کشیدممی نفس راحت. کردن ترک

 دست مامان. نبودم صحبت به قادر اون بدون ولی. بردارم و اکسیژن ماسک

 رو دستم هم بهار. کرد بوسم. بود شده ذره یه براش دلم. کشید سرم رو زبرش

 به رو ماسک. زدمی  موج شادی هاشوناهگن توی. کردنمی ول و بود گرفته

 لب زیر. شنیدمنمی هم دمخو که بود آروم شدت به صدام. برداشتم سختی

 : کردم زمزمه

 مامان؟  اینجام وقته چند -

 .عزیزم ماهه شش -

. کشهمی آدم داره قاتل اون که ماهه شش. گذرهمی اتفاق اون از ماه شش یعنی

 یاد به روز اون جز و ایگذشته هیچ ذهنم کردم حس. نبود خوب اصالً حالم

 دکتر. شدنمی باز کامل هنوز چشمام. کرد اممعاینه. اتاق توی اومد دکتر. نداره

 :گفت بهار و مامان به رو
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 .کنین خلوت رو مریض سر باالی -

 از. زد شیرینی لبخند من به رو دکتر. بود نشده عادی حالم و وضعیت هنوز

 سپیده".خوندم سختی به رو اسمش بود لباسش روی که لیپرسن کارت روی

 ."ارجمند

 :گفت بهم زیبایی لبخند با

 دلم؟ عزیز نداری الزم چیزی -

 :گفتم و کردم نگاه چشماش توی

 .بدین شهمی رو من موبایل -

. کردمی خس خس امسینه. کشیدممی نفس سختی به. نبود خوب اصالً حالم

 کرد اشاره ندارم خوبی حال دید که دکتر. بود دستگاه هایادص از پر icu جو

 رمزشم حتی. بهم داد و آورد رو موبایل تارپرس. بده رو موبایلم تا پرستار به

 رو گوشیم رمز اون. زد برام رو موبایل رمزش و اتاق توی اومد بهار. نبود یادم

 دوست. گفتیممی مهب و افتادمی زندگیمون توی که اتفاقی هر بچگی از. بود بلد
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 به نبودم قادر ولی. بزنم حرف باهاش ساعت دو بیاد و کنم صداش داشتم

 .بزنم حرف درستی

.  سالمه بفهمم و بشنوم رو صداش خواستممی. بود امید شماره شماره، اولین

 .گرفتم رو شمارش

 بوق

 بوق

 بوق

 :گفت بهم دکتر. برداشت رو گوشی و

 به رو سرم. نیست خوب اصالً برات استرس و فشار دلم، عزیز باشه حواست -

 آرومی خیلی صدای با. نکرد ترک رو اتاق دکترها. دادم تکان تایید عالمت

 :گفتم

 .امید سالم -

**** 
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 icu شیشه روی گذاشت رو دستش. بود شده خیره من به شیشه پشت از بهار

 .شدم ترآروم کمی. زد شیرینی لبخند و

. شدم اذیت بدجور نمیره، یادم وقت هیچ و روز اون. ترسیدممی ازش هنوزم

 اون شیطانی، هایخنده ناو. کنممی حس وجودم تمام توی رو درد هنوز

 .زد و حرف اون و کرد من به امید آخر یلحظه که نگاهی. هارفح

 :کردم زمزمه لب زیر

 .امید سالم -

 حرفی ولی شکست؛ و سکوت دامی چندثانیه بعد. بود سکوت ایثانیه چند

 با. کردمی بد رو حالم هاشگریه صدای شنیدن کرد،می  گریه داشت. زدنمی

 با و گذاشتم پیشونیم روی رو دستم. شدن جاری هم خودم اشکای هاشگریه

 :گفتم آرومی صدای

 پسر؟ خوبه حالت. امید نکن گریه خدا رو تو نکن، گریه -

 شنیدن منتظر و گذاشتم هم روی رو هامپلک .شنیدممی رو هاشگریه صدای

 :گفت ناراحتی و افسوس از پر صدایی با امید. شدم جواب
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 آرزو؟ خوبی تو. نیستم خوب من سالم -

 : داد ادامه دوباره امید. کردم پاک رو هاماشک  دستم با

 اون. کنم نگاه چشمات توی حتی تونمنمی . گذرهمی اتفاق اون از ماه شش -

 دست کنترلم من آرزو. بود حقیقت همش زدم که حرفایی. مالقاتت اومدم روز

 منو که ماهه شش سرگرد اقاتف  اون از بعد. نمیاد یادم هیچی. نبود خودم

 . شهمی  چک تماسام شه،می  چک گوشیم. کننمی کنترل

 تقصیر که کنه قانعم  خواستمی بزنه، حرف تونستنمی. کردمی گریه هقهق

 تپش به قلبم. دادم فشار محکم و گذاشتم مسینه روی رو دستم. نبوده اون

 هر. کشیدممی عمیقی هاینفس پشتم، به زد دردش و کشیدمی تیر. بود افتاده

 که فهمید. میشد رد چشمم جلوی از هاصحنه اون تکرار گفتمی بیشتر چی

 :گفت نگرانی و ترس با. بده حالم

 ؟زوآر خوبه حالت. نبود حواسم اصالً -

 کار پرونده اون روی دوباره تا ببری اینجا از رو من و بیای شهمی. خوبم آره -

 داره؟ مهادا هاقتل هنوزم اصالً. کنیم
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 قبل عین دوباره شدی خوب وقت هر. آرزو ندونی رو چیزها این تو بهتره -

 .بیار در بازی کارآگاه

 منظره تمام اینکه از. پرونده سراغ بریم باهم و ببینمش زودتر  داشتم دوست

 نقطه که کبودم هایدست دیدن از. بودم شده خسته بود icu شیشه زندگیم

 تیر. دادنمی  اجازه قلبم. بودم بیزار بود هازنسو جای کبودی از پر نقطه

 فشار ترمحکم و محکم و بودم گذاشته قلبم روی رو دستم. کشیدمی  شدیدی

. آورد هجوم بدنم به درد رگبار. مهسین روی کوبیدم هم چندباری. دادممی

. بزنم حرف این از بیشتر دادنمی  اجازه قلبم شدید تیزهای. بستم رو چشمام

 :گفتم ضعیفی صدای با. بگم کلمه یک تونستم فقط. بود کرده یخ بدنم

 .بیا زودتر فقط -

. افتاد  بیمارستان سرامیکی زمین به دستم از گوشی. بزنم حرفی نتونستم دیگه

 تحمل تونمنمی دیگه که کشیدمی  فریاد قلبم. بود قلبی حمله دوباره کنم فکر

  شندیممی که صدایی نریآخ. آوردن هجوم سمتم به پرستارها سریع. کنم

 :کردمی  صدا پی در پی که بود امید فریادهای صدای
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 ...آرزو... آرزو-

 شیدم،کمی نفس هرچی. کشیدمی تیر وحشتناک قلبم. ندیدم چیزی دیگه

 اون هایصحنه وقت هر. نمیره یادم رو روز اون وقت هیچ. نداشت ایفایده  هیچ

 چه هر قلبم. میشه خراب حالم شن،می  رد چشمم جلوی از وحشناک روز

 اومدن که دیدم را دکترها آخر نگاه تو. کوبیدمی مسینه به و خودش ترمحکم

 .ندیدم رو جایی هیچ دیگه و رفتن سیاهی  چشمام.سرم باالی

***** 

 واقعاً دیگه کردم حس. کشیدمی تیر شدید قلبم. بودم شده ضعیف قدراین چرا

 چی؟ امید چی؟ قاتل اون ولی. کنم تموم رو زندگی این باید

 افته؟حسمی داره اتفاقی چه. نفهمیدم رو هیچی و بستم رو چشمام دیگه

 به لحظه رو وجودم امتم برق، مثل چیزی یک. میره پایین و باال بدنم کردممی

 .شنیدممی رو دستگاه ممتد بوق صدای. گرفتمی لحظه

 .شد تموم یعنی

 .بود شده صاف  من زندگی خط نمداو هوش به ساعت چند از بعد یعنی
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  کرد می مقاومت داشت قلبم. لرزیدمی بدنم کردن،می وارد من به شُک که وقتی

 بدنم ولی رفت؛می باالتر و التراب قدرتش هاشک. تونستنمی ولی برگرده که

 : کردنمی زمزمه  دکترها. شدمی ترضعیف همچنان

 .باالتر ببرین رو دستگاه قدرت -

  دستگاه ممتد بوق صدای. نشد وارد بهم شُکی هیچ دیگه دقیقه چند بعد

 ایپارچه کردم حس. شنیدم خودم از رو پزشکا قدم شدن دور صدای. اومدمی

 . بود شده کشیده صورتم روی

 شد؟  تموم

 راحتی؟ همین به

 چیزی دیگه. دادمی آزار رو روحم مامان هایگریه و بهار هایجیغ صدای

 اتفاق یک با. کردمی حرکت روشنایی سمت به داشت روحم. شد تموم. نشنیدم

 ضربان حتی دیگه. نداشت تپش دیگه قلبم. بکشه هم رو من تونست قاتل اون

 .نداشت هم

* 
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 .کرد سقوط جا همین اقبالی ستوان. شد وممت

 چیه؟ صدای. شد بسته زندگیم دفتر واقعاً یعنی

 کسی دویدن صدای. هم به شد هکوبید در. کرد باز رو اتاق در کسی کردم حس

 پزشکا بود؟ کی یعنی خدایا. شد برداشته صورتم روی از پارچه. شندیممی رو

 شدن؟  ناامید که

. بود گرفته بارون icu اتاق توی انگار. شهمی خیس هدار صورتم کردم حس

 تا کردمی تالش همینطور و مسینه روی گذاشت رو دستش. بود ایاحمقانه فکر

 من به دستاش با شُک داشت طوری همین. بود امید اون. میزد داد. برگردم

 گفت؟می چی میزد، داد. دادمی

 تونیمنمی تو بدون ما دونیمی که تو و،نر نامرد. برگرد خدا تورو... آرزو برگرد -

 تورو. رفیق دیگه اومدم خوب دنبالم؟ بیا گفتی نگرفتی تماس مگه بدیم؟ ادامه

 باز رو چشمات دیگه اگه. بدم ادامه تونمنمی تو بدون. کن باز رو چشمات خدا

 . شدم مرگت باعث من چون. کشممی رو خودم و میرم االن همین دختر نکنی
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 قلبم انگار ولی. آوردمی فشار منه *سی به محکم. میزد فریاد داشت طور همین

  .دادمی ادامه داشت. افتادمی  دستم روی قطره قطره اشکاش. زدنمی دیگه

 :کردنمی زمزمه همش. سمتش اومدن دکترها

 .بیرون برین لطفاً آقا -

 :گفتممی خودم با

 زود که هالیاقتبی شما. نهزب رو حرفش بزارین. دارین کارشچی چرا؟ آخه -

 نجوا ذهنم توی که بود هاییحرف همه اینا. ذاریننمی چرا کشیدین؟ دست

 .بودن گرفته رو دستاش دکترها که انگار. میزد داد امید. شدمی

 : میزد داد

 برگرد. کنین ولم خدا رو تو افتاده، جونبی تخت اون روی آرزو. کنین ولم -

 .بدم ادامه تونمینم تو بدون من آرزو،

 جاری دوباره هاماشک. برنمی بیرون به دارن و امید دکترها که کردم حس

. کوبهمی من سینه به رو خودش آروم چند هر دوباره قلبم کردم حس. شد

 سمت به حرکت درحال همچنان دکترها داد؟ نجات مرگ از رو من امید یعنی
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 دوباره دستگاه بوق صدای. کنم حس رو سرما و گرما تونستم دوباره. بودن در

 خوب خیلی تونستمنمی رو چشمام سمتم، دوید امید. کردمی پژواک اتاق توی

 من کردند، تنظیم رو هادستگاه. اقتا توی اومدن سریع خیلی دکترها. کنم باز

 ایست قصد انگار و میزد میزد، حاال من تپشبی قلب. بودم برگشته مرگ از

 دستای. بود گرفته رو دستم کردم حس. سرم باال مدوا امید. نداشت هم کردن

 رو بود دلش توی که حرفی هر انگار زد،نمی  حرفی. داشت ایمردونه و گنده

 مامان هایوسه*ب در غرق. شدن وارد سریع خیلی مه بهار و مامان. گفت

 که این به. بود ایدیگه جای فکرم و ذهنم لحظه اون توی انگار ولی. شدم

 دستش بهار. بودن جاری هاماشک . بده من به دوباره جان تونست امید چطور

 بزرگ خیلی و بود نرم خیلی هم چون. بود بهار دستای. صورتم روی کشید رو

 :گفت آروم وخیلی کرد زمزمه گوشم رد. نبود هم

 نباشیم ماهم اگه حتی و پشتته که هست یکی االن. نکن گریه جونم، آجی -

 .افتاد تپش به براش دوباره قلبت که همونی. ذارهنمی تنهات

 .کرد ریزی یخنده و

***** 
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.  دیدمنمی چیزی ساعتی چند. دادی بهم دوباره جون که ازت ممنونم خدایا

. کردمی نوازش رو صورتم کولر باد. من و بودم من فقط. بود انسان از لیخا اتاق

 درگیر فکرم. ددانمی آزارم دیگه بیمارستان هایدستگاه صدای. بود خوب هوا

 همه از ترمهم و هاخنده  اون درگیر ها،قتل اون درگیر ها،حرف اون گیر در. بود

 دونمنمی . کردمی حرکت سمتم به کسی. شد باز icu اتاق در. خودم درگیر

 بهم. بود امید کاشکی بودم، خوابیده آسوده خیال با. دکترها یا بود امید شاید

 رو چشمام سختی بود؟به امید یعنی. قدم به قدم. شدمی ترنزدیک  و نزدیک

 لطافت صورتم روی کشید رو دستش. دیدممی تاری و مبهم تصویر. کردم باز

 دوباره قلبم دیدم، ازش تریواضح تصویر یوقت. بود امید دست شبیه دستش

 روی کشید رو دستش. بود کرده پیدا جنون وجودم توی وحشت. افتاد تپش به

. کنم سقوط بود نزدیک لحظه هر. لرزیدمی درون از بدنم. تداش نقاب صورتم،

 نتونستم داشت، سیاهی نقاب. سریالی قاتل اون دوباره.  کردمی گزگز پاهام

 رو دستم محکم دفعه یک. کرد نوازشم. داشتم سرگیجه. بفهمم رو قدش تقریباً

 آرزو. کشیدمی  تیر دستم تمام محکم، خیلی. دادمی فشار محکم گرفت؛
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 زیر. دادمی  فشار رو دستم قدرت تمام با. بزنم جیغ تونستممی  کاشکی مشتدا

 :کرد زمزمه لب

 خوبه؟ حالت. اقبالی آرزو ستوان خانم سالم -

 چندماهی نیست؟ قاتل امید کردی باور زودی همین به. میشی نمای از بهتر

 االن. بیمارستان تخت روی افتاده سردت و روحبی نیستی؟بدن دنبالم دیگه

 یک تو. بود بهم حواسم همیشه دونی؟می. سرتم باال. بگیر رو من بیا تونیمی

 تبه چیزی یک فقط ستوان؟ کو سیمتبی. بزن داد هان؟ لیاقتی،بی پلیس

. نکن اعتماد داری کامل اعتماد بهش که کسی به وقتهیچ وقت،هیچ. گممی

 باهم مرگ و دگینز باریک لبه روی تو رو من که ستوان، رسهمی روزی یک

 میدون به برگردی تو ندارم چندانی امید البته. کشممی رو همه من. جنگیممی

 که نیستی پوچ نگیزانفرت موجود یک جز چیزی هیچ. دختر ضعیفی تو. مبارزه

 ستوان بینمتمی  کردی؟ ضایع جوریچه و امید یادته. متنفرن ازت همه

 .اقبالی آرزو ستوان من و تو فقط و فقط. مرگ و زندگی لبه قرارمون. اقبالی

. لرزیدمی ترس از بدنم. توانش باتمام. دادمی  فشار حکم*م خیلی رو دستم

. کنه ایست  قلبم داشتم دوست واقعاً سری این. نداشت تحمل دیگه قلبم
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 بگم و بزنم داد تونستممی  اگه. شدمی دور من از که شنیدم رو هاشقدم  صدای

  من. شدمی تموم قضیه. اینجاست االن میکشه رو همه داره که قاتلی اون

 صدای. شدن وارد عجله با دکترها بعد. شد خارج و بست رو اتاق در. لیاقتمبی

 تیر قلبم قلبم،. بودند هراسان دوباره هادستگاه  .شنیدممی  مامان و امید

 سختی به اکسیژن ماسک کردم، باز رو چشمام. بود بحرانی وضعیتم. کشیدمی

 در سمت به. امید به کردم نگاه. لرزیدمی  دستام. کردم جدا صورتم روی از

. در سمت به دوید و فهمید زود. بوده اینجا قاتل بفهمه تا کردم  اشاره خروجی

 ...نمیدونم.بود قطبی دو  انسان یک نبود؟شاید قاتل امید ییعن

 بهم آرامبخش چندتا دکترها. افتادم بیهوش دوباره. نمیومدن بند اشکهام

 یکی کاشکی. شهنمی تموم چرا ماجرا، این نداشت خوشی پایان. کردن تزریق

 :بگه و گوشم توی بزنه و بیاد

 .بود خواب یک همش. شو بلند -

***** 

 هوشبی دوباره داره؟برنمی سرم از دست چرا. لرزیدمی ترس از همچنان مبدن 

 این به دادممی  نیاپا و مردممی. مردممی  کاشکی. بودم افتاده تخت روی
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 و اطراف از افکارم ذره یه تا. نداشتم طاقت دیگه شدم، خسته. زندگی

 .سراغم اومدمی قاتل اون باز شد،می رها مشکالت

. نبود کسیهیچ. کردم نگاه رو اطرافم. کردم باز و چشمام چندساعتی بعد

 و دوب icu شیشه به دستش. دیدم رو امید. icu شیشه به شد دوخته نگاهم

 .داخل اومد و کرد باز رو اتاق در هست باز چشمام دید تا. من به بود زده زل

 با. بود پسر یک عکس روش که بود تنش رنگخوش نفتی آبی تیشرت یک

 لباس تختم کنار بیاد اینکه از قبل. بود شده تیپخوش. مشکی جین شلوار

 . بود شده داردهخن خیلی لباسا اون با. گذاشت کالهشم و پوشید بیمارستان

 : کرد زمزمه ب*ل زیر. گرفت رو دستم. کناری صندلی ویر نشست اومد

 آرزو؟ خوبی -

icu سختی به و اکسیژن ماسک. نداشت ایدیگه صدای دستگاه صدای جز 

 .نداشت رو قبل جون دیگه دستام. کردم جدا

 .بودم دلتنگش کردم، نگاهش
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 پسر؟ خوبی تو. آره،خوبم -

 : داد ادامه ب*ل زیر. بود کرده بغض

 .آرزو بگیرمش نتونستم -

 امید؟ داری آینه. گریمشمی باهم. نیست مشکلی -

 چیکار؟ خوایمی آینه -

 .ببینم ماه شش از بعد رو خودم خواممی-

 وای. بهم داد رو آینه. شد داخل و گرفت آینه یک بهار از. اتاق از بیرون رفت

 گودال یک اندازه به چشمام زیر. بود شده ذره یک صورتم. مبود من این خدایا؛

  افتاد دستم از آینه. لرزیدنمی  دستام. بود کدر صورتم ست*پو. بود سیاه سیاه

 .زد چکیوک تلنگر بهم صداش. شکست و زمین

 :گفتم لرزانی خیلی صدای با

 .امید ببخشید -

 با. میز روی گذاشت و اشتبرد رو هاخورده شیشه و شد خم. کرد زیبایی نگاه

 :گفت زیبایی لبخند
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 .کنی استراحت بهتره. ستوان نیست مشکلی -

 که غروری روی از که آرزویی. بودم من اون. کردممی استراحت باید آخه چقدر

 تخت روی میت یک مثل حاال. کردمی کار اداره اون توی سال شش داشت،

. افتادمی تپش به  قلبم کردممی یهگر وقتی. شدن جاری هاماشک . بودم افتاده

 :گفت و گرفت رو دستم امید

 .اقبالی آرزو ستوان اول روز به گردیبرمی زودی به. باش آروم -

 هم روی و هامپلک و گرفتم ور امید دست بودن جاری هاماشک که طور همون

 .برد خوابم دقایقی بعد و گذاشتم

***** 

. شدم خیره اطراف به تعجب با. بودم حرکت لحا در کردم باز رو چشمام وقتی 

 آرومی خیلی صدای با ب*ل زیر. بودن بهارم و مامان. دیدم سرم باال و امید

 :گفتم

 ریم؟می کجا -

 :گفت. زدمی موج خوشحالی چشماش توی. کرد ریزی لبخند بهار
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 چندروز تا. بخش به شدی منتقل. بهتره حالت گفتن دکترا. خوشگلم آبجی -

 .شیمی خوب خوب هم دیگه

 بغض خوشحالی از شدم، خیره امید به. خدایا مرسی. کشیدم عمیقی نفس

 کردمی فکر چون. دیدمی تخت روی رو من وقتی میشد اذیت خیلی. بود کرده

 توی بهار و مامان دارپاشنه کفش تق تق صدای. آورده سرم رو بال این اون

 به. خوردمی  چشم به رنگی نارنجی نور بیمارستان سرتاسر. شدمی نجوا گوشم

 وارد. کردم تجربه ماه شش از بعد رو جدیدی دنیای انگار شدم، وارد که بخش

 :گفتم خودم با و کشیدم عمیقی نفس شدم که اتاق فضای

 … اخدای مرسی -

 …او جا حالم خوردم که وقتی. آورد خنک آب لیوان یه برام امید

***** 

 چه دونمنمی  ولی. شدن مرخص کارهای برای برن هک گفت مامان به دکتر 

 چند باید گفتن آبجی -:گفت ب*ل زیر و شد اتاق وارد بهار که افتاد اتفاقی

 .بیشتر اطمینان برای. باشی بخش توی روز

 .گرفت فرا رو دنیام ناراحتی. داد دست بهم یقبل حال باره دو
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* 

 رو نبضم اینکه بعد. اتاق توی داوم دکتر بودم، بخش توی که روز چند بعد

 و کرد نگاهم. کرد یادداشت بود دستش که ایبرگه اون توی چیزهایی. گرفت

 :گفت

 اگه متاسفانه بگم، باید چون کنمنمی صدات ستوان سری این. اقبالی آرزو -

 پس. کمه موندت زنده احتمال دیگه بشه وارد شدید استرس بهت دیگه بار کی

 حمله چندبار االن تا. سالته پنج و بیست تازه تو. کنار بزاری رو شغل این بهتره

 من ولی سخته دونممی بدی، گوش رو حرفم که خواممی لطفاً. داشتی قلبی

 .بری تونیمی مرخصی،. کنار بزار رو کار این دادم رو تذکر

 به رو دستام. ناراحت یا و باشم خوشحال دونستمنمی . شد خارج اتاق از بعد و

 توی بهارم و مامان امید،. شدم خیره دستام به فقط و بودم کرده کرد گره هم

 رو سرم. کرد بغلم. دستم روی گذاشت رو دستش. سمتم اومد بهار. بودن اتاق

 زد سرم به ایوسه*ب. کردممی  گریه بلند صدای با و کردم پنهان دستاش توی

 :گفت و

 .نیست خوب برات استرس. آبجی باش آروم -
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 رو نگاهم حتی ولی شد خارج اتاق از امید فهمیدم. کردم گریه تونستممی  ات

 رو چیزی لب زیر داشت سرم توی لب زیر بهار. کردممی گریه فقط. برنگردوندم

 :گفتمی آرومی خیلی یصدا با. شد عوض دفعه یک حالم. کردمی  زمزمه

 با. بوسیدیممی و کردیمی بغلم آوردن،می هجوم من سمت به هاغم که وقتی -

 عنوان به. دادی بهم خواستممی چی هر وقت هر بچگی، از خوشگلت هاینگاه

 وقتی. نیاد پاش اون با مامان تا کردی نامم ثبت دانشگاه اومدی بزرگتر خواهر

 عشقم، آخه. ما برای فرستادیمی تو حقوق تمام و سرکار رفتی  شد، مریض بابا

 و دارن دوست آدم همه این که بزنی لبخند و بخندی. بخندی باید االن زندگیم،

 اینجا روز هر زدی زنگ امید به که زمانی از بودی هوشبی وقتی. شادن یادت با

 و موندم من. بخشیدیش بگی و بشی بیدار تو تا ذاشتنمی  هم روی چشم. بود

 تخت روی عشقم وقتی نمیاد کارم به درس چون نرفتم، دانشگاه خاطرت به

 بریم دوباره. خونه برگردیم دوباره بیا. بخند. نکن گریه جونم، آبجی. خوابیده

 بگم. ببوسمت و کنم بغلت بیام گرفت دلم وقت هر پارک، بریم سینما، باهم

 .بزنیم حرف هم با میای آبجی
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 شنیدن با. کشیدم عمیقی نفس. کردمی  گریه خودشم. کرد سکوت دیگه

 صورت روی رو دستم. تمگرف باال رو سرم. شد عوض حالم بهار هایحرف

 و گذاشتم گونش روی ایوسه*ب. کردم پاک رو اشکاش و کشیدم لطیفش

 :گفتم

 .زندگی -

 :گفت خوشحالی و آمیزتعجب خیلی لحن با

 جان؟ -

 .شد سِرّ پام شو بلند پام روی از -

 اون وسط دقیقاً و خندیدم بهش کلی. بود شده صاف خط یه شبیه افشیق

 :گفت ب*ل زیر و کرد ریزی لبخند. احساساتمون تو زدم گند اهبازی عشق

 .بودی که هستی همونی بازم کنن، کاریت هر -

 کمک و آورد رو لباسام. بیرون اومد و شست رو صورتش دستشویی توی رفت

 :گفتم و کردم شسو*ب دوباره. کنم تنم کرد

 .خواهری ممنون -
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 به رو پوشیدم،می رو لباسام داشتم که جوری همون. زد بخشی آرامش لبخند

 :گفتم بهار

 بهار؟ کجاست مامان -

. تبریک برای رفته شده داربچه سارا خاله دختر آخه. اینا خاله خونه رفته -

 .میاد داره زدم زنگ االن

 اونجا؟ ات رفته چطوری پاش اون با -

 .گرفتم آژانس براش -

 فکر امید به وقتی. حاال بود رفته کجا امید. بود شده ذره  یک مامان برای دلم

 :گفتم خودم با. گرفتم عجیبی حال دوباره کردم

 .نیست قاتل اون امید بفهمم تا بده بهم نشونی یک خدایا -

 مانتو یک. بود هردآو لباس برام بهار خونم از. پوشیدم رو  لباسام بهار کمک یا

 .طوسی شال یک و مشکی جین شلوار و کوتاه مشکی

 .بشم بلند تخت روی از کردم سعی و پوشیدم هارولباس

***** 
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 از ماه چند از بعد باالخره. بود نرسیده هنوز مامان. شدیم خارج اتاق از

 گرفته رو دستم بهار. رفتیم پایین هاپله از. شدممی خارج داشتم بیمارستان

 و سرنگ بوی از باالخره شد باز جلومون بیمارستان در. کردمی کمکم و بود

 گذاشتن قدم دوباره تونستم وقتی و کشیدم عمیقی نفس. شدم خالص آمپول

  شده بیمارستان حیاط وارد. گرفت ایدوباره جون قلبم کنم، حس و زمین روی

 سرد هوا. بود نستوتاب اول ماه دیدم رو هوا که باری آخرین. تغییر چقدر. بودم

 این. بفهمم شدنش  قرمز و اغممد کردن یخ با تونستم رو هوا سردی. بود شده

 :گفت ب*ل زیر. همش بود آورده مانتو یک هم دیوونه بهار

 گیرممی آژانس االن نداره اشکال. شهمی سرد اینقدر دونستمنمی آجی -

 .خونت ریممی

 به نگاهم رفتیممی که همینطور .بشه گرمم تا کردممی حرکت سینه به دست

 :گفتم بهار روبه ب*ل زیر. شد خیره جایی

 .میام االن من هست بیمارستان آخر که آالچیق اون توی برو تو -
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 توی و سرش و بود نشسته سَکو یک روی امید. رفت حرفی هیچ گفتن بدون

 هسین به دست طور همون. بود کوچولوها بچه مثل. بود کرده مخفی زانوهاش

 : کردم زمزمه آروم ب*ل زیر شونش روی گذاشتم و  دستم. سمتش رفتم

 پسر؟ اینجا نشستی چرا -

. اومدمی تند تند اشکاش. بود خیس صورتش. کرد نگام و گرفت باال و سرش

 :گفتم و کردم کلفت و صدام و دربیارم بازی مامان مقدار یه اومدم

 .کنهنمی گریه که مرد -

 سکوی روی نشستم. ریختمی اشک و بهم بود هزد زل فقط نزد حرفی

 بعد. نبینم رو اشکاش تا برگردوند ازم و نگاهش. بود سرد خیلی ینزم. کناریش

 آرومی خیلی صدای با کنه نگام اینکه بدون. کرد پاک رو اشکاش دستش دو با

 :گفت

 . شدی مرخص تازه. زمین روی نشین -

.  دومدمی  شدیدی سوز. بودم رهیخ اطراف به سینه به دست فقط و نزدم حرفی

 :کرد صحبت من به نگاه بدون نانهمچ و کرد شروع امید
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 چندتا و اینجایی االن اگه.شهمی آشوب دلم انگار کنم،می نگاهت وقتی -

 کنار بزاری و بودی عاشقش که شغلی باید اگه. منه خاطر به داشتی قلبی حمله

. نیستم بخشیدن قابل چون. ستوان ببخش منو نمیگم دیگه. منه خاطر به

 راهکاری هیچ. منه تقصیر همه اینا ولی میزنی حرف باهام هنوز چطور دونمنمی

 .بودم اینکار باعث خودم چون بدم پیشنهاد بهت تا ندارم

 از*گ و لبام. بودم کرده بغض هم خودم. اومدمی تند تند اشکاش همینطور

 دفعه یه ولی شد چی دونمنمی  .دادممی تکون عصبانیت از و پاهام و گرفتممی

 گریه و بود نشسته همچنان امید و بودم ایستاده من. شدم بلند جام سر از

. امید سر زدم داد لرزانی و بلند خیلی صدای با. اومدمی  تندتند اشکام. کردمی

 :گفتم بهش

 شش بس از شدم خسته. بود اتفاق یک. نبود تو تقصیر بفهم! بسه دیگه! بسه-

 وجدان عذاب این خوایمی کی تا. ندیدم تو توی چیزی هیچ گریه جز ماهه

 کنار و کارم نیست قرارم. ندارم ترحم به نیاز من. باشی داشته همراه رو مسخره

 .کن بس پس. نبود تو تقصیر بفهم فقط. بزارم
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 : کرد زمزمه ب*ل زیر. چشمام توی زد زل و شد بلند امید. افتاد تپش به قلبم

 .بکش نفس. باش آروم آرزو باشه باشه، -

 تموم زندگیم دفتر بده دست بهم قلبی حمله دیگه راب یک اگه دونستمی

 قلب این با خواستممی جوری چه. کرد کشیدن تیر  به شروع قلبم. شده

. سکو روی نشستم جا همون و قلبم روی گذاشتم رو دستم. بدم ادامه مزخرف

 فقط و بودم نشسته سینه به دست .بیاد تا کرد صداش و بهار سمت دوید امید

 خودم دست با و بگیرم رو قاتل اون داشتم آرزو! تو به لعنت .ریختممی  اشک

 یک به کرد تبدیل رو ساله پنج و بیست آرزو من قلب که بود اون. بکشمش

 و کشیدمی تیر کوچیکی چیز هر با. زدمی کند خیلی دیگه. ساله هشتاد قلب

 و کرد بغلم اومد بهار. کردمی پخش وجودم تمام توی و دردش وحشتناک

 میزد  فریاد و بود کرده مشت رو دستاش امیدم. آبجی باش آروم گفتمی همش

 .بیاد یکی کمک -

 یه من. بود من به همه توجه ماه چند قدراین شدم خسته بیان پرستارها تا

.  دادنمی اجازه بهم دیگه قلبم. بود چی بدبختی همهاین دلیل. بودم جوان دختر

 :مکردمی  زمزمه خودم با ب*ل زیر فقط
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 .کشمتمی  کشمت،می -

***** 

 توی روز اون. دونستمنمی  اسمشم حتی که قاتلی اون از. بودم متنفر ازش 

 :گفت بیمارستان

 .جنگیممی باهم تو رو من -

 بکشه؟ قراره را همه یعنی

 سرد اتاق هوای. مبود بیمارستان تخت روی کردم باز آروم آروم که و چشمام

 اتاق وارد دکتر که بودم خیره سقف به همینطور. انداختم هینگا اطرافم به. بود

 :کرد زمزمه ب*ل زیر و گرفت و نبضم. اومد سرم باالی شد،

 برات استرس کردم تاکید خوبه حاال. ستوان زدم بهت آرامبخش تا چند -

 .نیست خوب

. برگردوند ازم و نگاهش دید رو من ات ولی بهم بود زده زل شدم، خیره امید به

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 خونه؟ برم تونممی دکتر -
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 .باشه خودت به حواست ستوان، نگرانتم. بری تونیمی شد تموم سِرُم. آره-

 لبخندی تایید نشانه به و دادم قرار هم روی و چشمام. بود گرفته و دستم بهار

 لعنتی اتاق نای از زودتر تا بشم بلند کردم سعی سِرُم شدن تموم از بعد. زدم

 مشکلی وقت یک که بزنه حرف باهام کردنمی جرئت کسی هیچ. بیرون برم

. اومد باالخره هم مامان. بودم متنفر موقعیت این دیدن از. نیاد پیش برام

 :گفت و کرد پیشونیم حواله ایوسه*ب

. کردم فریزر پختم غذا تا چند برات خونت توی. من پلیس بشم قربونت -

 که اونم. نکردی باز چشماتو بیای، بهوش موند چی هر ولی بود، دهاوم باباتم

  باید منم. سمنان رفت شه،می بدتر داره روز هر دستاش لرزش دونیمی خودت

 دانشگاه فعال چون مونهمی پیشت بهار ولی تنهاست بابات. قشنگم دختر برم

 .نداره

 : کرد زمزمه ب*ل زیر و زد لبخندی و کرد نگام بهار

 .کنیم حال کلی باهم قراره. جونم آجی آره -
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 بغضم و دادم فشارش تونستممی تا. کردم بغلش و بوسیدم رو مامان. شدم بلند

 :گفت مامان بعد. دادم قورت و

 باشه خودت به حواست خدا تورو. پیشت میایم ماه آخر. مادر من بشم فدات -

 .کنار بزاری ور شغلت شد اگه حتی. دخترم

 :گفت امید هروب بعد

 رو آرزو هوای که ممنون خیلی. کنم تشکر ازت جوری چه پسرم دونمنمی -

 .داری

 :گفتم امید به. کردیم خداحافظی مامان از بعد و زد لبخندی هم امید

 دیگه روز چند البته کشیدی، زحمت مدت این خیلی. امید ممنون خیلی -

 .بگیریم و قاتل نوا و بریم تا اداره میام

 . بیاین هم شما کنم روشن و ماشین میرم من. ستوان حتماً -

. اومدمی خوشم تیپش از. بود تیپخوش خیلی بهار. رفتیم در سمت به بهار با

 روی آبی و قرمز چهارخونه پیرهن یک و بود تنش طوسی پشمی هودی یک
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. زرد شال یک با.  گرن پر سبز های کیکرز و جین شلوار با. بود پوشیده هودی

 :گفتم بهش

 .شدی جیگر خیلی آخه.  بدزدنت ترسممی -

. بود صاف خیلی موهاش رفت، و بهم ایغره  چشم. باهم داشتیم نزدیکی رابطه

 :گفت بعدش. کرد هدایت چپ سمت به صورتش توی از رو موهاش

 . شممی شاکر خدارو. بسه خونه برسیم سالم نزنی چشمم تو -

 ماشین سمت به و کردیم ایخنده هردومون. دمکوبی بازوش یوت آرومی مشت

 . کردیم حرکت امید

**** 

 امید. نشستیم ماشین عقب صندلی روی دوتاییمون. کرد باز بهار و ماشین در 

 روی گذاشتم و سرم که بود زیاد اینقدر هاآرامبخش اثرات. گذاشت رو آهنگی

 .خوابیدم و بهار های شونه

 نوازش و و صورتم آروم خیلی. پریدم ابوخ از بهار جیآب آبجی صدای با

 :گفتمی  و کردمی
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 .شو بلند رسیدیم آرزو -

 امید روبه. کردیم خدافظی امید از و شدم پیاده ماشین از. کردم باز رو چشمام

 :گفتم

 .سرکار میام شنبه من. هست شنبهسه امروز. امید ممنون خیلی -

 خیلی. داد تکون تایید عالمت به و سرش ولی .نبود راضی زیادی انگار امید

 :گفتم باالخره ولی. نه یا بزنم و حرف اون بهش که کردم دست دست

 . یادمه کامل رو زدی icu اتاق توی که هاییحرف امید، ضمن در -

 سرخ خجالت از و پایین انداخت و سرش امید. نشست بم*ل روی لبخندی

 و کلید. کردیم حرکت در سمت به و دیمکر خدافظی بعد و. کردم ایخنده  شد،

 .رفتین خونم به و شدیم آسانسور سوار. کردم باز رو در دراوردم، کیفم توی از

. شدم متولد تازه بچه یک مثل انگار. بود ناآشنا برام خونه فضای چقدر

 وقتا اکثر هامونهمسایه بیشتر و بود ساکت خیلی بودم توش که ساختمونی

.  شدیم داخل و آوردیم در و کفشاهامون کردم، باز رو خونه شده قفل در. نبودن

 :گفت ب*ل زیر بهار
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 اون جز. نیومدم وقته خیلی ولی دیدمش قبالً البته. داریا خوشگلی خونه چه -

 .آوردم لباس برات اومدم که چندباری

 عین و آورد هجوم اتاقم سمت به بهار شدیم، وارد تا. زد نمکی با لبخند

 غش داشتم خنده از. رفت پایین و باال و تختم روی پرید الهدوس هایبچه

 :گفتم ب*ل زیر. کردممی

 20. شدی ایگنده خرس. دختر بکش خجالت. ببین مارو کشور دانشجوی بیا -

 .شکست تختم پایین بیا. ها التهس

 انگاری. کردن تزریق بهش عضالت کنندهسِر آمپول یک انگار حرفم این با

 و کردم غش خنده از. بود دیدنی شقیافه. تخت روی نشست .بود شده اهلی

 دم هم موهام مشکی، شلوار و صورتی تیشرت یک. کردم عوض و لباسام رفتم

 دقیقه چند بعد بهارم. نشستم تلویزیون جلوی کاناپه روی رفتم و بستم اسبی

. پوشیدمی  گشاد لباسای همیشه. نبود دخترا شبیه اصالً چرا دونمنمی. اومد

 انگار موهاشم. بود تنش مشکی گشاد شلوار یک و تیره سبز گشاد تیشرت یک

 و برداشت خیار یک و کرد باز و یخچال در رفت. بود اومده آمازون جنگل از

 :گفتم لب زیر. نشست من کنار میزد گاز که همونطور
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 بیار شونه سریع برو. دختر هست موهایی چه خورد،این بهم حالم...اه اه اه -

 .کنم شونه رو تاموه

 :گفت کنه نگام اینکه بدون. کرد روشن و برداشت و تلویزیون کنترل

 .راحتم -

. کنم بلندش مبل اون روی از کردم سعی بدنم اعضای تمام با و زدم بهش لگدی

 :گفتم داری خنده لحن با

 .ستاولیه هایانسان مثل. بیار شونه برو بدو. ناراحتم من -

 نشست و آورد شونه. اتاق توی رفت آروم تمام میلیبی اب و کرد کج رو قیافش

 که افتادم هامونبچگی یاد کردممی شونه داشتم رو موهاش وقتی. جلوم

 عصبی لحن با بهار. بافتم براش پشت از رو موهاش. میبافتم رو موهاش همیشه

 :گفت مخی رو و

 .کردم کم وزن کیلو شش نمکمی حس -
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 رفتم ساعت چند بعد. کردیم نگاه تلویزیون نشستیم دوتایی و کردیم ایخنده

 تا دادم قرار مایکروفر داخل و فریزر توی بود گذاشته مامان که ایقیمه و

 .بخوریم

***** 

 با. بودم دور کار فضای از که بود شده ماه هفت تقریباض. اومد شنبه باالخره 

  چایی با رفتمگ کره و سلع لقمه یک. شدم بیدار خواب از زیادی ذوق و شوق

 طرف به رو موهام و زدم کمرنگی رژلب و کردم تنم رو اداره هایلباس. خوردم

 خانه از نشه بیدار بهار اینکه برای صدایی و سر هیچ بدون. کردم هدایت چپ

  صدبار نزدیک و آسانسور دکمه پرونده استرس روی از همیشه. شدم خارج

 داره تازه که بودم ایدرسهم بچه مثل .رفتن شوق از سری این ولی زدممی

 . مدرسه میره

 و در. بودم کرده تعجب. میزد چراغ داشت که دیدم و امید و کردم باز و در

 :گفتم و داخل و کردم پنجره از رو سرم. ماشینش  سمت دویدم بستم،

 کنی؟می چیکار اینجا -

 :گفت و زد لبخندی
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 در. نری خودت که اینجام شش اعتس از. اداره میای شنبه گفتی خودت -

 .زدم لبخندی و کردم باز و ماشین

 :گفت امید راه توی

 .آرزو برگشتی دوباره که خوشحالم -

 : کردم زمزمه ب*ل زیر و زدم لبخندی

 .ممنون -

 ماشین هایشیشه دفعه یک که بودم بیرون به شدن خیره حال در همینطور

 ترس با و کردم نگاه امید به. افتاد تپش به بارهدو قلبم. باال رفت خود به خود

 :گفتم

 باال؟ کشیدی رو هاشیشه تو -

 :گفت تعجب با امید

 .نه -

 داری خش صدای. شد قطع بود گذاشته امید که آهنگی که بود موقع همون

 . میشد نجوا ماشین توی
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 هم با تو و نم گفتم بهت یادته اومدی؟ دوباره. اقبالی ستوان دوباره سالم -

 .وقتشه ناال. جنگیممی

 اون صدای. افتاد بدنم به ایلرزه. نمیزد حرفی هیچ کردم نگاه امید به وقتی

  مشت با. شد گذاشته خود به خود وحشتناکی بلند آهنگ شد قطع شخص

 ون*خ دستم که زدم مشت قدراین. بشه قطع تا ماشین ضبط به کوبیدممی

 بودم بیمارستان االن تا روز اون جریان خاطر به. کشیدمی تیر  دستم. شد خالی

 با و چرخوند و ماشین فرمون دفعه یک امید. شدمی تکرار داشت دوباره و

 و داد با و زدم بازوش به دستم با. گفتنمی هیچی. داد تغییر رو مسیر سرعت

 : گفتم فریاد

 .امید خدا تورو میری؟ کجا داری امید -

 وقتی. بگیرم تماس یسپل با تا آوردم در گوشیم از مموبایل. نکرد ایتوجه

 پنجره از و داد باال رو ماشین شیشه گرفت، دستم از امید آوردم در و موبایلم

 :گفتممی و زدممی فریاد داشتم همش. بیرون کرد پرتش

 کنی؟می چیکار داری. امید نه -
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 روانی. کرد ول رو فرمون. شدنمی ولی بگیرم ازش رو فرمون کردممی  سعی

 : زدم داد. کردمی حرکت راست و چپ سمت به طور ینهم  ماشین. بود شده

 .نکن کارو این خدا رو تو. امید نه -

. گوشم توی زد دستش با امید دفعه یک. نیومدن بند هاماشک . شدنمی باورم

 : کرد زمزمه و. شد خونی صورتم که طوری. زد حکم*م خیلی

 .آرزو شو خفه -

 داد؟ می رخ داشت اتفاقی چه یعنی نزدم حرفی هیچ. لرزیدمی  نمبد

***** 

 اصالً بکشم، نفس بتونم تا دادممی فشار و گلوم روی بودم گذاشته و دستم

 وجود هوا عبور برای ایروزنه هیچ و بودن باال هم هاپنجره. نبود خوب حالم

 :گفتم امید به بود گلوم روی دستم که همینطور. نداشت

 . شممی فهخ دارم. پایین بکش رو پنجره توروخدا -

 هوا گرمای. خاکی جاده توی پیچید. دادمی  گاز بدتر نکرد، توجهی اصالً

 :میگفتم لب زیر و زدممی  داد همش شم،می دیوونه دارم. بود وحشتناک
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 .نکن. نه خدا رو تو امید -

 توی. باریدمی آتش شچشما از. بهم بود زده زل کرد، ول رو فرمون دفعه یک

 طور همین ماشین. بهم بود شده خیره همینطور. ودب خاصی چیز یه چشماش

 . کردمی حرکت راست و چپ سمت به

 :گفت وحشتناکی پوزخند با و خونسرد خیلی حالت با و کشید عمیقی نفس

 .کن ول گفتی خودت. فرمون کردم ول -

 گلوم روی گذاشت رو دستش. بود روانی یک اون. بهم بود شده خیره همونطور

 کوچیک ماشین اون تو ولی کنم دفاع خودم از کردم سعی.  ادد فشار شدت با و

 اون که بود این پیش افکارم و فکر تمام لحظه اون توی. بکنم تونستمنمی کاری

 دوسش و بودم نفهم اونقدر که هامنفهمی و هامحماقت  از. نه یا امیده واقعاً

. شدن هوار سرم روی دنیا تمام هالحظه اون توی. بود فتهگر مگریه داشتم،

 :زد داد ب*ل زیر مردم،می داشتم دیگه انگار
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 نابودت تا جنگممی باهات. اقبالی ستوان شو خفه پس شو، خفه گممی وقتی -

 بکشی باید حاال کردی؟می امضایع زدممی  حرف وقتی چقدر یادته. کنم

 .ستوان

 توی وبیدمک لگد با. انداختم چنگ صورتش به هامناخن با. دبو اومده بند نفسم

 امید شدن کوبیده صدای. سراننده طرف که دری سمت به کردم پرتش و دلش

 گذاشته گلوم روی رو دستم. نبود خوبی جو اصالً. گرفت فرا رو ماشین در به

 پایین رو سرم. بود تمام روانی یک امید. بکشم نفس کردممی سعی و بودم

 ماشین دیدم کردم، باال رو سرم وقتی. بکشم نفس کردممی سعی و بودم رفتهگ

  سیاهی چشمام. شدیممی نابود خوردمی اگه. بزرگ سنگ یک به خورهمی داره

 موقع همون. بچرخونم رو فرمون کردم سعی کردم؟می باید چیکار. رفتنمی

 کرد پرت ماشین زا رو من و کرد باز رو ماشین در. در سمت به کرد پرتم امید

 داد و کشیدم جیغ دیدم که اینه*صح اب. خورد صخره به ماشین و بیرون

 : زدممی

 ... .امید... امید -
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 کل توی و شدیدی سوزش. بود اغ*د. شد کشیده بیابون گرم خاک روی بدنم

 .دارم نگه باز و چشمام حتی تونستمنمی دیگه. کردممی  حس بدنم

 سعی .نشنیدم ماشین از صدایی دیگه بعد و بده؟ نجاتم تا بود کرده پرتم یعنی

 بزرگ خار یک. زدممی چنگ بیابون نرم هایخاک به. بایستم پاهام روی کردم

 سمت به خوران تلوتلو. بود امید همه از ترمهم االن ولی دستم توی بود رفته

 دیب تهوع حالت. دیدممی تا دو رو چی همه. رفتمی گیج سرم. رفتم ماشین

 توی قدراین. بردارم قدم رستید به تونستمنمی اصالً. زدمی کند قلبم. داشتم

 و بشکنه تا پنجره شیشه توی کوبیدم محکم مشت با که نبودم خودم حال

 انگار دستم فقط نیفتاد شیشه روی خطی هیچ اصالً. نه یا سالمه امید ببینم

  برداشتم سنگ یک. کشید تیر شدت به دستم. کنم کنترلش تونستمنمی دیگه

. شد تبدیل تیکه هزار به و کستش شیشه. شیشه سمت به کردم پرت و

. کردممی خس صورتم توی ایذره و سوزش. صورتم توی شد پرت هاشتیکه

  نگاه چشمام رفتن سیاهی همون با وقتی و کشیدم صورتم روی به رو دستم

 و رفت گیج سرم. وایسم پاهام روی نتونستم دیگه. بود خالی خون دیدم کردم،

 صدا انگار. شنیدم صدایی بود شدن بسته حال در چشمام وقتی زمین، افتادم
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  حال در چشمام. بود داریخش و دارپارازیت صدای. اومدمی ماشین ضبط از

 :شنیدم که بود شدن بسته

 .شد تموم بازی حیف ولی. ستوان بودی خوبی جنگجوی -

 .شدمی نوشته ایدیگه طور یک من سرنوشت کاشکی

***** 

 بود نیومده بهار هنوز اینکه با. بود گرم و شکخ هوا برهوت، بیابون اون داخل 

 خوره،می بهم امید از حالم. بایستم پاهام روی تونستمنمی. باریدمی آتیش ولی

 یادم و کرد ماشین توی که کارایی وقت هیچ. تمام روانی یک. روانیه یک اون

 و ندیدم رو جا هیچ دیگه بعد. نمیره

 .گرفت فرا رو جهانم خاموشی

 همون داخل و بیمارستان تخت روی دیدم کردم باز سختی به رو مامچش وقتی

. ریختمی  اشک داشت و بود ایستاده شیشه پشت بهار. بودم icu لعنتی اتاق

 چرا قلبم. دادنه رخ حال در اتفاقی چه دونستمنمی . کردمی گریه بد خیلی

 میزد؟ کند قدراین
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 مهم مگه اصلت. باشه اومده رشس بالیی نکرده خدایی امید نکنه... نه... وای

 ببخشمش؟ خواممی هم باز آورده سرم که بالیی همه اون بعد یعنی بود؟

 حلقه چشماش توی اشک دید رو من تا و گرفت باال رو سرش بهار دفعه یک

 و پوشید رو مخصوص هایلباس داخل، اومد. بشه وارد که کردم اشاره بهش. زد

 .من تخت کنار نشست اومد

 :گفت ب*ل زیر. اومدننمی بند شاهاشک 

 خوبه؟ حالت. آجی سالم -

 قطرات. دادم تکون تایید عالمت به رو سرم. بزنم حرف زیاد تونستمنمی

 رو دستم. برداشتم سختی به و اکسیژن ماسک. افتادمی  دستم روی هاشاشک 

 :کردم زمزمه ب*ل زیر. بود گرفته

 کنی؟می گریه اینجوری چرا شده؟ چی... بهار -

 بشینم کردم سعی. لرزیدمی ترس از بدنم. شدمی بیشتر و بیشتر هاشاشک 

 . افتاده اتفاقی نکنه خدایا. شد جاری هم خودم هایاشک. نتونستم ولی

 شده؟  چی لعنتی، بزن حرف توروخدا بهار -
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 :گفت ب*ل زیر. کرد گریه و مسینه روی گذاشت ور سرش

 کنی؟ نازم دیگه بار یه شهمی -

 سعی و کردم نوازشش. بود کند قلبم ضربان. کشیدم سرش روی رو دستم

 .کنم آرومش کردم

 :کردم زمزمه گریه با و خوندیممی هم برای بچگی همیشه که شعری

 ...بازی به بریم بیا... کوچولو رخواه -

 ...سازی خونه بسازیم... هم با دوباره تا بیا

 ...رو زندگی بهار...بسازیم بریم بیا

 .ها آرزو به بکشیم پر... دوباره خوادمی دلت

 شدیدی تیر قلبم. کردمی گریه داشت بلند بلند بهار. اومدننمی بند هاماشک 

. بودیمش گفته دوتایی خودمون. بود عالقمون مورد آهنگ این. کشیدمی

 آروم بهار کردممی کاری هر االن ولی خندیدیم،می و خوندیممی همیشه

 .افتاده اتفاقی یه شدم نمطمئ. شدنمی
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. کرد باز و در و درآورد تنش از و هاشلباس. در سمت به دوید و شد بلند بهار

 اون با و چشمام توی زد زل. برگشت دفعه یک نداشتم، بر ازش رو نگاهم

 :گفت خیسش صورت

 آرزو، هستی من زندگی قهرمان -

 .دارم دوست خیلی

 icu شیشه پشت از. رفت و کوبید کمح*م رو در. اومدننمی بند هاشاشک 

 .کشیدمی تیر شدت به قلبم. شدن جاری خودم هایاشک . شد خارج که دیدم

 .شدن ور حمله سمتم به دنیا منفی افکار تمام بود؟ شده چی یعنی خدایا

***** 

. بکشم نفس خوبی به تونستمنمی. آوردن هجوم سمتم به نفیم افکار تمام 

. نبود خوبی اتفاق دادمی رخ داشت اتفاقی هر. بود نگگ سرم. لرزیدمی  بدنم

 سرم باالی. شد دوخته بهش نگاهم اومد، سمتم به آهسته. شد اتاق وارد دکتر

 :گفت شیرینی یخنده با و اومد
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 یزم؟عز خوبه حالت. اقبالی ستوان سالم -

 :گفتم ب*ل زیر و دادم تکان تایید عالمت به رو سرم

 شده؟  چی وبگ بهم خدا رو تو -

 .کرد پیدا راه شچهره توی افسوس حرفم این با

 :گفتم گریه با

 اومده؟ پیش براش مشکلی امید -

 :گفت و گرفت و دستم

 سختی روزای نیک استراحت باید االن تو. نیفتاده اتفاقی. باش آروم عزیزم -

 .داری پیش در

 و گرفت جلوم ایرگهب. شد جاری هاماشک. افتاد تنم به ایلرزه حرفش این با

 گفت

 .عزیزم کن امضا رو این لطفاً -
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 قلبم ضربان کردممی گریه که همونطور. کنممی دارم چیکار دونستمنمی

 :پرسیدم. هخبر چه لعنتی اتاق این بیرون دونستمنمی. شدمی  شدیدتر

 چیه؟ این -

 :گفت ب*ل زیر

 .الزمه بیمارستان کارهای برای کن امضا لطفاً -

 چون نبود، بیمارستان برای دونستممی. کردم امضا زد،می تند شدت به قلبم

 .نبود کافی مقاومت دیگه ولی کنه، امضا تونستمی خودش بیرون اون بهار

. افتاد زمین به خودکار و گذاشتم قلبم روی رو دستم. کشید تیر دفعه یک قلبم

 تزریق آرامبخش بهم ردک صدا رو پرستار سریع دکتر. بود افتاده تپش به قلبم

 مامان هایگریه صدای بود، شدن بسته حال در چشمام که زمان همون. کردن

 و بیرون برم و دارم نگه باز رو چشمام خواستممی . شندیممی اتاق بیرون از و

 : بزنم داد

 خبره؟ چه اینجا بگه من به یکی -
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 خاموشی به رو هامبخشآرا اثر بر که مغزم. مغزم نه و دادمی اجازه قلبم نه ولی

 شده فلج انگار هامدست  کشید،می که شدیدی تیرهاش با که هم قلبم و بود

 .بودن

. شد آشوب حالم مامان هایگریه صدای شنیدن با نبود، خوب وضعیت اصالً

 خاموش برام لحظه اون در دنیا چراغ و گرفت قرار هم روی هامپلک دیگه ولی

 . شد

**** 

 بار اولین برای. شد دوخته icu شیشه سمت به نگاهم. کردم باز آروم آروم و 

 یعنی خدایا. نبود اومدنم هوش به منتظر و کردنمی نگاهم پشت اون کی هیچ

 افتاده؟  اتفاقی چه

 مرده؟ امید نکنه کجان؟ مامان و بهار

  شده دیوونه. بده رو من جواب که نبود لعنتی بیمارستان اون توی کسی هیچ

 .بود شده خراب ذهنم اصالً که کردم فکر روز چند این قدراین بودم،

 : زدم فریاد دلم توی و گذاشتم هم روی رو هامپلک
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 . افتاده اتفاقی چه بفهمم که بده بهم اینشونه یک خدایا؛ -

 :گفت و سرم باال اومد. شد اتاق وارد پزشک لحظه همون

 ستوان؟ اومدی هوش به -

 و گذاشتم سرم روی رو دستم. لرزیدمی استرس از بدنم. نداشتم تحمل دیگه

 دهنم سمت به چشمم از اشکی قطره کردم حس. برگردوندم دکتر از رو نگاهم

 :گفتم بغض با ب*ل زیر. خورد سر

 دکتر؟ شده چی بگو بهم خدا رو تو. نیست خوب حالم.مندار تحمل دیگه من -

 قلبم. ندم ادامه رساست با اینطور ولی بشه، تموم زندگیم و بمیرم دارم دوست

 چه اتاق این بیرون بگو بهم. بکشم تونمنمی نفس. نکشه تیر که نیست ساعتی

 آزارم قدراین که سالمه چند من مگه. ندارم تحمل دکتر، تونمنمی خبره؟

 حق ندارم؟ حق. میاد سرم داره بالیی چه بدونم منم بزارین. بگین خب یدین؟م

 بدونم؟ ندارم

 داشتم یقین. خوندم چشماش توی رو غم. نزد حرفی ،گرفت پایین رو سرش

 دکتر العملعکس با. بود چی دونستمنمی ولی افتاده، بد خیلی خیلی اتفاق یک
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 بلند جام از کردم سعی و اشتمگذ تخت روی رو دستم. شدن سرازیر هاماشک 

  سست دستام. گرفت درد دوباره قلبم کردم حرکت وقتی. بیرون برم و بشم

 .برگردوند اول حالت به دوباره رو من  دستش با دکتر. شد

 :گفت شیرینی لبخند با

 .شیمی خوب زود کن، تحمل دیگه ذره یه -

 باال رو صدام کردم سعی. ددانمی اجازه قلبم ولی بزنم داد کردم سعی گریه با

 :گفتم و ببرم

 شده؟ چی بگو بهم اینه؟ وضعم االن وقتی خورهمی  دردیم چه به شدن خوب -

 .شممی دیوونه دارم بگو، بهم توروخدا. دیگه شدم خسته اینجا؟ خبره چه

 :گفت و کرد بهم نگاهی. داد فشار و بود تختم باالی که ایدکمه  دکتر

 .باش آروم -

. کردن خارج icu اتاق از رو من و گرفتن و من تخت. سمتم اومدن رستارهاپ

 : گفتممی و زدممی  داد
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 ن؟بریمی کجا رو من -

. نزنم حرف که کرد کاری و گذاشت صورتم روی رو اکسیژن ماسک دکتر

 حرکت تختم. بود شدن بسته حال در چشمام. کردن تزریق بهم آرامبخش

 باشه قبرستون مقصدم بود آرزوم. بردنمی جایی رو نم داشتن پرستارها. کرد

  شدیممی خارج داشتیم icu اتاق راهرو از که طور همون. نکشم زجر قدراین تا

 :گفت ب*ل زیر دکتر

 .نداره رو لیاقتش تو جز کسی هیچ که جایی بریمتمی داریم -

 . بود شده جمع اشک چشماش توی

 من متوجه اون. کردمی گریه داشت. تهنشس که دیدم رو مامان راهرو توی

 . کردمی گریه اطراف به توجهبی و بود گذاشته زانوش روی رو سرش. نشد

 .نبود بیمارستان توی اصالً چرا ؟بود کجا بهار

 .گرفت فرا و دنیام  خاموشی هاآرامبخش اثر بر دوباره

***** 
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 زیر و کردم نگاه فاطرا به. بودم جراحی اتاق توی کردم باز رو چشمام وقتی

 : کردم زمزمه ب*ل

 کجام؟ من -

 :گفت شیرینی لبخند با خانمی

 .عزیزم بخواب -

 شدم مجبور. بود دلگیر فضا. نشد دارم نگه باز شتربی رو چشمام کردم کاری هر

 .شدم هوشبی و بخوابم

* 

 ولی شدم روانی کردم فکر. بودم icu اتاق توی دوباره اومدم هوش به وقتی

 وقتی و گذاشتم قلبم روی رو دستم.  کردمی درد سینم. داشت حقیقت واقعاً

. نبود قلب درد این. لرزید بدنم که گرفت فرا رو بدنم سوزشی چنان دادم فشار

 هایدکمه . نتونستم ولی بشینم کردم سعی. نبود همیشگی درد اون این

 با و گرفتم پایین بدبختی به رو سرم. کردم باز رو بیمارستان صورتی پیراهن

 بخیه بدنم نصف تا چپ سمت از. بدنم به شد دوخته نگاهم دیدم که ایصحنه
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 بهشون همینجوری کردم نگاهشون وقتی. هامدنده  روی دقیقاً. بود خورده

 شدیدی سوزش. بسته نقش من بدن روی اومده کجا از اینا که بودم خیره

 و نکردم دکتر به نگاهم حتی. شد وارد دکتر و شد باز اتاق  در دفعه یک. داشت

 .هابخیه به بودم خیره دیدن رو جدید چیز یک تازه که هاییساله سه بچه مثل

. بست آروم و لباس هایدکمه و درآورد دستم از رو اسملب. سرم باال اومد دکتر

 :گفت و گذاشت دستم روی رو دستش بودم؛ شده خیره بهش تعجب با

 .بمونه گرم بهتره -

 :گفتم لب زیر و دادم قورت رو دهانم ب. ِبود شده خشک هاملب

 اومده؟ کجا از اینا -

 :گفت شیرینی دلبخن با

 با تونیمی و هستی عاقلی دختر تو. بگم بهت هک شده وقتش دلم،دیگه عزیز -

 تیم. نبود خوب وضعیتت اصالً. نداشت تحمل دیگه قلبت. بیای کنار قضیه این

 هر که قلبی اون با زندگی ادامه به امیدی و بودن کرده تجواب پزشکی انجمن
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 اینکار و کنیم قلب پیوند گرفتیم تصمیم. نبود کنه ایست داشت امکان ثانیه

 .ادد جواب

 توی دیگه یکی قلب االن یعنی. بودم شده خیره بهش تعجب با. بودم شُک توی

 تپید؟می من سینه

 دادن رو قلبش و مرده احتماالً اون نچو  امیده قلب صددرصد که گفتم خودم با

 به و گذاشتم بالشت روی رو سرم. شد جاری چشمام از اشک فکر این با. من به

 منو اومدن هوش به انتظار اون تپش کسی هیچ که icu شیشه سمت

 :گفتم ب*ل زیر. شدم خیره کشیدنمی

 میتپه؟ من سینه توی دیگه نفر یک قلب االن یعنی -

 آرامش ادم واقعاً دیدنش با. نشست سمتم این اومد و ذاشتگ صندلی دکتر

 بهت و لبخند تونستمی لحظه هر توی که بود شیرین دختر  یک. گرفتمی

 :گفت ب*ل زیر و گرفت و دستم. من کنار صندلی ویر نشست. کنه هدیه

 هدیه بهت رو قلب این که کسی. کنی داری نگه خوبی به ازش که بده قول -

 تو برای تو، سینه توی که قلبی. باش آروم االنم. هست و بود عاشقت داده
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 بود قلبی سینته توی که قلبی اون بدون، رو این فقط. کنارته لحظه هر میتپه،

... آرزو بود عاشقت اون. میزد تو برای بود شخص اون دن*ب توی هم یوقت که

 .بدون رو قدرش

 ببخش رو من. سینمه توی کسی چه قلب دونستمنمی. شدن سرازیر هاماشک 

 با پزشک به رو. بود من سینه توی که بود امید قلب اون. ببخش رو من امید،

 :گفتم گریه

 امیده؟ قلب سینمه توی که قلبی-

. برداشت سرنگی کناری میز روی از و شد بلند. زد شیرین لبخند ردکت

 :گفت لبخند با. کرد تزریق سِرُم به آرامبخش

 .کن استراحت و ببند رو چشمات فعالً. معزیز کن استراحت -

 :گفتم و گذاشتم قلبم روی رو دستم سینمه توی امید قلب که فکر این با

 .امید ببخش رو من -



www.taakroman.ir ح 

 

  

3 

 

 رمان دست خط زندگی

 kiyana کاربر انجمن تک رمان

 هم روی رو هامپلک. کرد اثر زود خیلی هاآرامبخش. شد رجخا اتاق از دکتر

 زیر همش و بود قلبم روی دستم. شد جاری چشمم گوشه از اشکی و گذاشتم

 .امید ببخش رو من کردممی زمزمه ب*ل

***** 

  سمت به. کردم نگاه اطراف به کردم، باز رو چشمام. بود گذشته ساعت چند 

 من منتظر که نبود کسی شیشه اون پشت همچنان. شدم خیره icu شیشه

 . باشه

 به ساعتی چند. منه بدن توی امید قلب که اومدمی بدشون من از همه شاید

. کنم خودم اومدن هوش به متوجه رو کسی اینکه بدون و دمز زل سقف

 بهم خودم از حالم. ریختممی  اشک داشتم، امید با که بدی و خوب باخاطرات

 حقش بازم بود، سریالی قاتل اون امید اگه حتی صورت یک در فقط. خوردمی

 .بتپه من نه*سی توی قلبش نبود

 و کردم بهش ریزی نگاه. شد اتاق وارد دکتر ریختن اشک ساعت چند بعد

 :گفت و کشید گونم روی و دستش. سرم باال اومد. شدم خیره سقف به دوباره
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 . باشی شحالخو باید خوبه خیلی حالت االن تو ستوان؟ چی برای گریه -

. کشیدممی نفس تند تند. بگیرم و خودم جلوی نتونستم دیگه حرفش این با

 داد. نداشتم زدن داد برای مشکلی دیگه. زدممی  داد و کردممی گریه هق هق

 :گفتممی. کردم خالی دکتر اون سر رو دنیا هایحرص تمام انگار و زدم

 قلبش االن داشت دوسم هک کسی که  باشم زنده من چی؟  که باشم زنده من -

 و باشه مرده باید امید االن چرا. هستم کثیفی آدم من باشه؟ من بدن توی

 که بخندم بشه؟ چی که بخندم بخند؟ میگی بهم بعد من؟ نه*سی توی قلبش

 کنم؟ بیشتر و خودم انگیزینفرت

 اکسیژن ماسک. تخت روی خواباند رو من دستش با. بدم ادامه نداد اجازه دکتر

 :گفت ب*ل زیر. نزنم حرف این از بیشتر تا صورتم روی گذاشت رو

 مرخص زودتر چه هر نخوای چه و بخوای چه. خوبه حالت. عزیزم باش آروم -

 اومدم من. بیای کنار باهاش باید و هست تو سینه توی االن قلب اون. شیمی

 که هست کسی طرف از نامه یک این. برم و بدم بهت رو چیز یک که اینجا

 که بدی بهم قول یک باید فقط. میتپه تو سینه توی االن قلبش و بود عاشقت

 .اشیب آروم و بشه وارد بهت عصبی شک نشه باعث
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. شد خارج اتاق از و من به داد رو نامه. دادم تکان تایید عالمت به رو سرم

 نوشته خوبی زیاد خط با. کردم باز رو نامه  پاکت و برداشتم رو اکسیژن ماسک

 .لرزیدمی دستش بود کسی هر انگار. بود شدهن

 .کردم باز رو نامه

 عشق خالق نام به

 سالم

 .بود شده نوشته نامه لرزانی دست با. نامه خواندن به کردم شروع

 .عشق خالق نام به

 .سالم

 منم و هست تو سینه توی من قلب عشقم، خونیمی رو نامه این داری که االن

 زندگی عشق تنها عزیزم، آرزو. ببینی منو تونیینم تو ولی نشستم، کنارت

 .بودی تو من یاور و یار من،

 . اومدمی تند تند اشکاهام خوندممی بیشتر که خط هر
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 :خوندم به دادم ادامه

 بحرانی وضعیتت بیمارستان توی تو که گرفتن تماس که وقتی من، زیبای

 باید که گفت زدم، فحر دکترت با. بیمارستان رسوندم رو خودم سریع هست،

. نیستی زنده بیشتر دیگه روز سه وگرنه کنی قلب پیوند عمل ترسریع چه هر

 :گفتم خودم با و بیرون زدم بیمارستان از گریه با حرف اون شنیدن با

. پیشم بیاد دوباره و کنم پیدا عشقم برای قلب یک تا گردممی میرم اینقدر

 حال که فهمیدی خطم از خودت ویسمنمی رو نامه این دارم که االن. آرزو

 بعد به این از که خوشحالم خوشحالم، ولی نمیان بند هاماشک. ندارم خوشی

 حالم. زدم قدم و پارک رفتم بیرون رفتم بیمارستان از وقتی. کنارتم همیشه

 مردم و رفتممی راه همینطور. بودن شده قرمز قرمز چشمام که بود بد اینقدر

 این توی فقط اونا، به توجه بدون ولی. کردنمی اذیتم و نداختنمی تیکه بهم

 فراری شهر این هیاهوی از. سیدمترنمی بودی کنارم االن اگه تو که بودم فکر

 قدراین که رفتممی راه داشتم نبود، خوب اصالً موقع اون حالم آرزو. نبودم

 دماوم خودم به وقتی. نشنیدم هاروماشین بوق صدای بود، تو محو ذهنم

 خیلی من آرزو. بودن شده جمع دورم مردم و بودم افتاده زمین روی هوشبی
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 هوش به که میشه ایثانیه چند نویسممی رو امهن این که االن. دارم دوست

 آرزو. بتپه تو سینه توی من قلب بزارن که کردم التماس دکترا به ولی. اومدم

. باشم کنارت ابد تا و یباش تو داشتم دوست ولی میرم،می که بودم مطمئن من

 :گفتیمی و کردیمی  بغلم ترسیدممی وقتی که هامونبچگی مثل

 .کنارتم نم باش آروم -

 به که بده قول. قهرمانی یک تو من برای. بود خواهم و هستم تو عاشق من آرزو

 دنیا اون دونمنمی . هستم تو کنار همیشه من. نبازی رو خودت من نبود خاطر

 همیشه دونممی که همین دونیمی ولی. جهنمه برام تو بدون ولی شکلیه چه

 من رفتن خاطر به. آرزو بساز ارهدوب رو زندگیت بهار. کافیه برام کنارمی

 و هامونبچگی شعر بار یه برام و بودی اینجا االن کاشکی. نکن پاییزش

 .خوندیمی

 ...بازی بریم بیا... کوچولو خواهر

 ..سازیخونه سازیمب... باهم دوباره تا بیا

 ...روزندگی بهار... بسازیم بریم بیا
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 ..آرزوها هب بکشیم پر... دوباره خوادمی دلت

 برام دنیا تو کس هیچ. آجی خوندیمی برام خودت صدای با و بودی کاشکی

 روی همیشه بزار. دارم دوستت عاشقانه. ببخش منو. آبجی نیست تو از ترمهم

 این با نشستم اونجا همیشه چون. باشه خالی امج تلویزیون جلوی کاناپه

 دیگه آرزو. شده ازونآم جنگل مثل موهات نمیگی بهم دیگه تو که تفاوت

  خط دست دونیمی خودت... ها نکنی نامردی. بنویسم نمیتونم این از بیشتر

.  باش بابا و مامان مراقب آرزو. من نه زندگیه خط دست این ولی بود خوب من

 من چون بخندی، همیشه بده قول آرزو. باش بیشتر ولی تیهس که دونممی

 ..ندارم رو هات اشک دیدن تقطا

 از پس و ابد تا مانممی کنارت عاشقانه من، بهاری ترانه من، دنیای من، آرزوی

 .آن

 .ببوسمت دیگه بار یه فقط تونستممی کاش. آرزو ببخش منو

 .خونهمی رو مهنا این باهات داره االن که بهار،بهاری طرف از

**** 
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 رو رگهب. زدممی نفس نفس. اومدمی تند تند هاماشک  شد،نمی باورم اصالً 

 و گذاشتم موهام روی رو دستم. کردم مشت رو دستم و دادم فشار قلبم روی

  فریاد بدنم توی درد. شد جدا سرم از چندتاش که دادم فشار قدراین

 بهار چرا؟ آخه. بودن شده وانیر انگاری بدنم هایسلول  تک تک. کشید.می

 روی رو دستم. هنباش دیگه بهار شهمی مگه. دروغه یه این آرزو نه رفته؟ من

 :گفتم گریه با و گذاشتم قلبم

 طاقت تو بدون تونمنمی من. بهار دروغه همه اینا که بگو بهم بیا خدا رو تو -

 من. دروغه یه همش که بگو بهم بیا نده زجرم بهار. مامان جون تورو. بیارم

 .بهار میدن آزار رو من دارن اینا دونممی

 از خودم، از حالم. اومدمی تند تند هاماشک  .کردم مشت دستام توی رو برگه

. امید خورهمی  بهم ازت حالم. خورهمی بهم آشغال امید اون از ،icu از زندگی

 گریه و مزدمی داد. شنیدممی icu اتاق توی رو خودم صدای زدم،می  فریاد

 و زدممی  داد. کشیدممی نفس دوباره و شدمی  قطع نفسم هی هقهق کردممی

 :تمگف می
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 بهم همتون از حالم. امید بود تو تقصیر همش. آشغال خورهمی بهم ازت حالم -

 اون از. همتون از متنفرم ها؟لعنتی گرفتین تصمیم من برای چرا آخه. خورهمی

 .توئه تقصیر اومد رمس بالیی هر که بیشعور امید

 : کردممی زمزمه ب*ل زیر فقط بزنم داد  زیاد تونستمنمی

 با خودم کشمتمی. گرفتی رو بهارم. ازت میاد بدم. امید ازت میاد بدم _

 . امید امتدس

. زدن آرامبخش سِرُم به سریع و گرفتن رو دستم. شدن وارد سریع پرستارها

 :کردنمی  زمزمه ب*ل زیر همش

 .باش آروم -

 خارج دستاشون از رو دستام هاروانی عین. شدم بیخود خودم از دفعه یه

. بودم هاروانی مثل. نداشتم رو خودم اختیار اصالً زدم داد یکیشون به رو. کردم

 :گفتم و سرشون زدم داد

 و بهار خدا رو تو. برگردونین بهم رو بهارم. متنفرم ازتون. بیرون شید گم -

 .بدین بهم دوباره



www.taakroman.ir ح 

 

  

3 

 

 رمان دست خط زندگی

 kiyana کاربر انجمن تک رمان

 چه با کردم؟می زندگی جوری چه بهار بدون. اومدمی تند تند هاماشک 

 امیدی؟

 هاماشک . کرد عمل سریع خیلی هاشونآرامبخش. گرفتن محکم رو دستام

 خیس سرم زیر بالشت. چکیدنمی لباسم و گوشم روی معطلی بدون دیگه

 :گفتم لب زیر و بستم رو چشمام. بود خیس

 .بهار دروغه یه شهم و بیا خدا رو تو -

 ...خاموشی بعد و

**** 

  یاد دوباره ناگهان. دیدم icu شیشه پشت و مامان کردم، باز رو چشمام وقتی

 بیمارستان لباس. شد داخل بازه چشمم دید وقتی مامان. افتادم زندگیم بهار

 و چشماش توی کردن نگاه جرئت. گرفت رو دستم. سرم باال اومد و پوشید

 :گفتم گریه با و کردم طرف اون رو سرم. نداشتم

 .مامان ببخش منو -
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 روی بزرگی غم بهار دادن دست از خاطر به و نیست الخوشح اصالً دونستممی

 صدای با و داد فشار حکم*م رو دستم. کردمی سنگینی دومون هر سینه

 :گفت لرزانی

 .بود اتفاق یه همش. نبود تو تقصیر. قشنگم دختر حرفیه چه این -

 با. زدمی فواره چشماش توی اشک. کردم نگاش بود، گلوم توی که بغضی با

 : کردم زمزمه فشردمی و گلوم که زیادی خیلی بغض و گریه

 مامان؟  کردن خاکش کجا -

. ماجرا این به بده پایان بیا خدا رو تو بهار. شد بلند مامان گریه هقهق

 :گفت ب*ل زیر و فتگر کوچیکی گاز رو لبش و گذاشت هم روی رو هاشپلک

 .تهران -

 زیر االن بود ترکوچیک من از سال پنج که بهاری. شدن جاری هاماشک 

 باالی اومد. شد اتاق وارد دکتر. بود من سینه توی قلبش و بود خاک خروارها

 :پرسید دکتر از مامان. سرم

 چطوره؟ حالش -
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. شهمی مرخص دافر پس تقریباً و شهمی منتقل بخش به. خوبه خوشبختانه -

 :گفتم و کردم نگاه رو کبودم هایدست 

 شم؟ می مرخص موقع اون تا. سالش 21 شهمی. بهاره تولد یگهد روز سه -

 گرفته بر در و اتاق حاکمیت سوکت. نزد حرفی دکتر شد، جاری هاماشک و

 از از ترسخت برام چی. بود دوششون روی سنگین ایغصه همه انگاری. بود

 :گفت ب*ل زیر دکتر. شدنمی باورم هنوزم بود؟ بهار دادن دست

 .میشی مرخص. زمعزی آره -

 :گفت مامان. شد خارج اتاق از بعد و

 . باشه خوشحال اونم تا بخند. سینته توی بهار قلب. نخور غصه آرزو -

 شده عوض رفتارم بود، کرده خونه مسینه توی بهار قلب وقتی از چرا دونمنمی

 .گرفته فرا و وجودم تمام عشق کردممی حس. بود

 : داد دامها مامان... نگفتم هیچی

 هوشیاری عالمت هیچ. کماست توی. نیست خوب حالش اصالً  امید آرزو، -

 .کشهمی نفس فقط. نداره
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 ...هااتفاق این بود اون تقصیر همش. دادم فشار و دستم زد، رو حرف این وقتی

 :گفتم لب زیر و دادم فشار هم روی محکم رو لبام

 .نیس مهم -

 نیاد؟ هوش به دیگه اگه ولی. شدنمی  انگار ولی شم،با متنفر ازش خواستممی

 متنفر ازش ولی بودم؟ نگرانش بازم بود کرده بد بهم همه این کهاین با چرا

 خفش خودم دستای با داشتم دوست قاتل یک مثل االن و داشتم تنفر. بودم

 سرم روی رو بیمارستان زبر صورتی پتوی. گرفت زما رو بهارم اون چون. کنم

 .کردم گریه تونستممی تا و کشیدم

***** 

  که سرد اتاقی. بودم روحبی اتاق همون توی دوباره کردم باز رو چشمام وقتی

 مشکی تخت کفشای با. شد اتاق وارد پزشک تنهایی، سلول به بود شده تبدیل

 :گفت بعد. کرد اممعاینه و گرفت نبضم. سمتم اومد بود پایش که

 ستوان؟ خوبه جدیدت قلب -
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 آتش داشتم انگار زد،می چنگ رو روحم داشت نفر یه انگار حرفشاین با

  icu شیشه سمت به رو نگاهم. شد جمع چشمام توی دوباره  اشک. گرفتممی

 اومدن هوش به منتظر و ایستادمی بهار پشتش همیشه که جایی همون. دوختم

 توی که قلبی خاطراتش با کردی؟ ترکم زود قدراین چرا کجایی؟ هارب. بود من

 هااون توی تا نبود بهاری که خالی هاینه *صح دیدن. میزد تندتر بود سینم

 لک پسرونش و متفاوت تیپ اون برای دلم. بود سخت خیلی کنه بازی نقش

 .بهار کنم بغلت بتونم دیگه بار یه کاشکی. زده

 :گفت ب*ل زیر دکتر

 منتقل بخش به االن. جانم کنم ناراحتت که نگفتم خودت؟ تو رفتی چرا حاال -

 تونیمی راحت دیگه. مرخصی هست بهارم تولد گفتی که فردا پس شیمی

 آرزو؟ ببینی رو امید خواینمی. کنی دستگیر رو بدا آدم و بدویی و بکشی نفس

 تا زدم پلک هم سر تپش و دادم قورت رو بغضم. لرزید دلم امید اسم شنیدن با

 کهاین بدون. بود انگیزنفرت برام اسمشم شنیدن حتی. نشه جاری هاماشک 

 :گفتم ب*ل زیر کنم، دکتر به نگاهی
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 .نه -

 زمزمه همش راه توی. کرد حرکت خروج در سمت به و کشید عمیقی نفس

 : کردمی

 .ببینیش بتونی کاشکی -

 حرف معنی ولی بودم متنفر ازش اینکه با اومده؟ سرش بالیی امید خدایا یعنی

 بزرگی لطمه انگار نبودنش ولی میاد بدم ازش خیلی اینکه با چی؟ ییعن دکتر

 میدی؟ عذابم داری اینقدر که کردم کاری چه خدایا. دادمی بهم

 .کردم گریه بلند بلند و کشیدم سرم روی رو پتو

* 

 چشمای توی شدنمی روم. مسر باالی اومدن مامان و بابا. بخش به شدم منتقل

 :گفتم و کردم قایم دستام پشت رو صورتم. گرفتم پایین رو رمس. کنم نگاه بابا

 .نداشتم خبر اصالً من خدا به! بابا ببخش -
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 و پیر قیافه دیدن با. سرم روی گذاشت رو دستش بابا. کردم گریه هقهق بعد و

 ازشون رو دخترشون .بودم نکرده کاری کم. گرفتمی آتش دلم اون شکسته

 .بودم گرفته

 :گفت دلنشینش کلفت مردونه یصدا با

 .بود اتفاق یه. نبود تو تقصیر. عزیزم باش آروم -

 شسینه روی رو  سرم. کرده بغض فهمیدم. کردم حس صداش توی رو لرزش

 :گفتم ب*ل زیر و گذاشتم

 .باشم یخوب دختر دممی  قول ولی. بگیرم تونمنمی و بهار جای دونممی  _

 :کرد  زمزمه گوشم در

 .بابا نفس بودی خوبی دختر همیشه تو -

 دوست. بود برانگیز تعجب بهم گفتننمی چیزی و بودن خوب قدراین کهاین

 حرفی هر و بیاد نفر یه لحظه اون توی داشتم دوست گوشم، توی بزنن داشتم

 هم مامان و نزد رفیح بابا. کنه له رو من بزنه اصالً. بگه بهم میاد در دهنش از
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 کشیدن نفس خسخس صدای فقط و گفتنمی هیچی کسییچه. کرد سکوت

 .اومدمی من هایگریه و بابا

 :گفت و شد اتاق وارد دکتر. گذشت ساعتی چند

 .اینجا نبینمت دیگه ایشاهلل. ستوان مرخصی -

 فتمر مرخصی، کارای برای رفتن بابا و  مامان. زدم حسرت روی از ریزی لبخند

  کرده تعجب چشمام زیر گودی و کرده پف چشمای ندید از. توالت آینه جلوی

  مشکی شال کردم تنم رو سیاه مانتو کنم، آرایشی هیچ کهاین بدون. بودم

 مرتب اینکه بدون رو موهام. انداختم سرم روی رو داشت ریزی بافت که نرمی

 روی رو کیفم و پوشیدم رو مشکیم تخت هایکفش. دادم جای شال زیر کنم

 روح بدون جسم یک مثل. شدم خارج و کردم اتاق به گاهین و انداختم دوش

 و کردم اطراف به نگاهی. بودم پوشیده سیاه پا تا سر. بودم حرکت حال در

 قدم ولی چرا دونمنمی. سرم توی اومد امید فکر. نیستن بابا و مامان دیدم

 خوب زیادی حالم. کردم رد رو پله تا 60 تقریبا. رفتم باال هاپله از و گذاشتم

 حرکت داشتم خونه سرد توی انگار و نبود هاپله راه اون توی کسی هیچ. نبود

 پیچیده گوشم توی هامقدم  صدای. افتاد تنم به ایلرزه کرد، یخ بدنم. کردممی
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  صدای با بود ایستاده میز پشت که خانمی از. گرفتم هانرده  به و دستم. شدمی

 :دمپرسی ارومی

 بخشه؟ کدوم توی فرهمند امید ببخشید -

 :کردگفت چک و کامپیوترش و کرد مکث که دقیقه چند بعد

 اتاق راهرو ته. ببینینش تونینمی  شیشه پشت از. هستن icu توی ایشون -

icu .راست سمت. 

 :کردم زمزمه ب*ل زیر و دادم تکون رو سرم

 .ممنون -

 روی رو هامکپل. کشیدم عمیقی نفس. شدم نزدیک icu اتاق به و زدم قدم

 به که اینه*صح  دیدن با. کردم باز رو چشمام شیشه پشت و گذاشتم هم

 . شد جمع چشمام توی اشک و ایستادم. اومد بند نفسم خورد چشمم

***** 
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 بدنش کل. بود امید اون. شد جاری هاماشک  و گذاشتم شیشه به رو دستم

 اصالً بود، دگرگون حالم. نبود لیخا قسمتی هیچ و بود شده باندپیچی

 .کنم کنترل رو خودم تونستمنمی

 هاییشوخی  یاد با همکاری سال هفت و حرفامون یاد با امید، با خاطراتم یاد با

 icu اتاق در. ببینمش وضع این توی تونستممی جوری چه داشتیم، هم با که

 اومدمی که بود اون همیشه. شدم وارد و پوشیدم رو اتاق لباسای. کردم باز رو

 نگاهش تونستمنمی. بود کرده عوض رو ما جای روزگار حاال اما و اتاق داخل

 سال  شش باهاش که تیپیخوش امید. گرفتمی  مگریه کردممی نگاهش تا. کنم

 .کما توی. بود تخت روی جنازه یه مثل حاال بودم، همکار

 ستمنتون دفعه یه. کردم گریه و بهش زدم زل. صندلی روی کنارش نشستم

. دستش روی گذاشتم رو دستم. کردم گریه بلند بلند و بگیرم رو خودم جلوی

 آخر لحظه اون. نبود هم دیدن قابل حتی امید نرم هایدست. کردم نوازشش

 رو سختی همه این تحمل واقعاً دیگه. بده نجات رو خودش تا کرد پرت رو من

 و حالم وضعیت این توی دیدنش یول ترسیدم،می ازش خیلی اینکه با. نداشتم

 :گفتم ب*ل زیر. کردمی  بد
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 توی دیدنت با االن ولی. بکشمت خودم  دستای با داشتم دوست. نامرد سالم -

 .گرفته مگریه چرا دونمنمی موقعیت این

 خاکه؟ خروارها زیر االن بهارم دونیمی  امید؟ گرفتی ازم رو بهار دونیمی

 متر دو توی کنه، پاس شو دانشگاه های ترم لامسا اینکه جای به دونیمی

 باشم، متنفر ازت نمیدونم اصال امید؟ آوردی سرش رو بال این تو دونیمی  قبره؟

 سخته وضعیت این توی دیدنت ولی ندارم خوشی دل ازت اصال اینکه با.  نه؟ یا

 زمانی ولی. ببخشمت دارم دوست افتممی حرفات و مهربونیات یاد وقتی. برام

 روز اون. بکشمت خواممی  افتممی ماشین توی ماجرا اون و زرو اون یاد که

 و نگفتم بابا و مامان به. هست وجودم تمام توی درد هنوز که زدی منو قدراین

 حرف تا میفهمی؟... امید ندارم روانی تعادل روز اون از. امید کبوده دستام کل

. امید کردی نداغو منو وت. روانی انسان یک مثل شدم. گیرهمی  گریم زنممی

. کردمنمی  فکرشم وقت هیچ که کشوندی وضعی به رو ساله پنج و بیست من

 ولی. کردی عوض برام بد روزهای با رو خوبم روزهای گرفتی، ازم رو بهارم

. بخشیدمت ولی بکنی، قراره چیکار نیست مهم برام دیگه. بخشیدمت
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 که حرفی اون. هست یادم هنوز icu اتاق توی حرفای. همیشه مثل بخشممی

 ... .و داری دوستم گفتی و زدی بهم

 .نه االن ولی بود مثبت موقع اون نظرم راستش

. رفتم در سمت به کردممی پاک و اشکهام که همینطور و برداشتم رو کیفم

 من چرا. دادنمی نشون خودش از امید بودن هوش به از اینشونه هیچ

 کشیدم عمیقی نفس. بشه قبل نعی وبارهد دارم دوست ولی چرا؟. بخشیدمش

 به. دیدم حیاط توی رو بابا و مامان و رفتم پایین هاپله از. بستم رو icu در و

 هم سر پشت هاینفس. دادمی جال و روحم آزاد هوای هم باز. رفتم سمتشون

 بدن توی که عشقمه قلب خاطر به فقط اینا درد، و دغدغه بدون. کشیدممی

 ایست دفعه یه. شدن خارج بابا و مامان. رفتم جیخرو در تسم به. هست من

 :کردم زمزمه لب زیر و چرخوندم بیمارستان ساختمون سمت به رو سرم. کردم

 ...امید بخشیدمت -

 زندگی جوری چه مردم رفته یادم که بودم icu توی اینقدر وقت چند این

  خاک سر سمت به و گرفت دربست مامان. بودم شده متولد تازه انگار. کردنمی

 شیشه گرمای که بود، درگیر فکرم اونقدر مسیر توی. کردیم حرکت بهارم
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 کدوم هیچ راننده، رادیو هایحرف و دادمی آزارم که خورشیدی نور تاکسی،

 خیلی. بس و بودن مهم برام بهار و امید االن فقط و فقط و نداشتن ارزشی هیچ

 .بگی بهم و دنکشی رزج همهاین دلیلی و بیای خدا دارم دوست

***** 

 ماشین از شد،  دگرگون حالم شدم که اونجا فضای وارد. شدیم تاکسی سوار 

 اونقدر بود، شده  سست پاهام. گذشتم دونه دونه قبرها سر از. شدم پیاده

 .کردممی تجربه داشتم رو دیگه جهان انگار که بود غریب برام اونجا فضاس

  تا. کردممی مالقات اینجا و بهارم یدبا اچر خدایا آخه. شد جاری هاماشک 

 با. شد شل پاهام دیدم، قبر سنگ روی که و عکسش بهار، قبر سر به رسیدیم

 همینطور. قبرش کنار نشستم. شد بلند گریم هقهق اخالقش اون و تیپش یاد

 گذشته بهار مرگ از هفته دو اینکه با. کردممی گریه و بودم شده خیره بهش

 و گذاشتم یخ سنگ روی و سرم. بیایم کنار باهاش تونستمنمی هنوز ولی بود،

 :گفتم ب*ل زیر. کردم گریه

. ها نبری رو ما آبروی خدا پیش راحتی؟ اونجا خوبه؟ حالت. جونم آجی سالم -

 .نباش اولیه هایانسان عین و کن شونه رو موهات
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 بلندم سنگ روی از مامان. کردممی گریه بلند بلند زدممی حرف که همینطور

 ریخته صورتم توی موهام. ریختممی اشک و بودم شده خیره همینطور. کرد

. بهار قبر سر گذاشت رو هاگل مامان. کردمی اذیتم وسط اون باد. بود

 خوندن دعا عالمه یه بعد مامان. گذشت ساعتی چند. کردنمی گریه هردوشون

 :گفت ب*ل زیر مامان. شدن بلند  بابا با و شد خیالبی

 آرزو؟ بریم -

 ب*ل زیر. میکردم گریه و قبر به بودم زده زل فقط. نکردم نگاهشون اصال

 : گفتم

 .میام منم برین شما -

 رو نشستم زانو چهار. شنیدم خودم از و بابا و مامان هایقدم شدن دور صدای

 :گفتم شدیدی خیلی گریه با. بهار قبر به شدم خیره

 رفتی وقتی از بهار منه، سینه تو قلبت چون. هستی که مدونمی. اینجایی االن-

  شایدم یا خوابه، یک کنممی فکر هنوز. نیست خوب حالم اصالً. نخندیدم

 رو من. بشم بیدار و گوشم توی بخوابونه حکم*م یکی دارم دوست. کابوسه
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 االن ولی شدیمی جا بغلم تو قبالً. کنم بغلت اومدم کوچولو آجی. بهار ببخش

 .ببخش منو بهار. کنم بغلت راحت تونمنمی و بزرگه سنگه این

 که اهنگی داری دوس گفتی آخر نامه توی. بمونم زنده نتونم شاید تو بدون

 تازه. آبجی پیشتم همیشه بگم که اومدم. بخونم دیگه بار یه خوندممی برات

 ... .بودی ایفرشته  چه فهمیدم

 ب*ل زیر و کردم پخش رو نااو ستمد  با. بود افتاده سنگ روی اشکم قطرات

 .خوندم و دوتامون مخصوص ترانه

 .بازی به بیابریم کوچولو، خواهر -

 .سازیخونه بسازیم هم با دوباره تا بیا

 .رو زندگی بهار بسازیم، بریم بیا

 .آرزوها به بکشیم پر دوباره، خوادمی دلت

 خیس ورتمص. نداشتم نکشید برای نفسی دیگه و گذاشتم سنگ روی رو سرم

 :گفتم. بود شده خیس
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 با میدم قول. آبجی کنارتم همیشه. بمونی تنها ذارمنمی . بهار پیشت میام -

 خیلی. بهارم آرزوها به کشممی پر باهات. بکنم رو کارها بهترین پاکت قلب

 .کوچولو آبجی دارم دوست

 نشسته اونجا بهار دمکر حس. شدم بلند و کندم دل باالخره گریه عالمه یه بعد

  با. شدمی بدتر  حالم شدممی دور که قدم به قدم. کنهمی نگاه رو من داره و

 توی. کردیم حرکت من خونه سمت به و شدم ماشین سوار آشفته قیافه همون

 دهانم بخار. کردممی گریه فقط و بودم گذاشته ماشین شیشه به رو سرم راه

 :نوشتم زیرش و دمکشی روش نگشتما با قلبی. بود بسته نقش شیشه روی

 .بهارم -

 توی رو من و کرد بوسم مامان. همینطور هم بابا. شد پیاده مامان  رسیدیم وقتی

 :گفت و داد فشار حکم*م بغلش

 تموم بابات قرصای سمنان بریم باید. مامان زندگی باشه خودت به حواست -

 .باشه خودت هب حواست مامانی  پیشت میام زود. داریم اونجا شده
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 بغلم هم بابا. کردممی گریه فقط منم. داد جای خودش ش*آغو توی رو من و

 و شدن ماشین سوار بودم خیره اونا به مبهوت و مات من که همینطور و کرد

 باز و در. در سمت به رفتم و کشیدممی زمین روی سختی به و پاهام. رفتن

  دیدن با. شدم وارد و انداختم دکلی. رفتم خونم طبقه به آسانسور با و کردم

 روی و دستم. شد جاری هاماشک مینشست روش بهار که خالی یکاناپه 

 در و لباسم اینکه بدون و رفتم اتاق به. کشیدم عمیقی نفس و کشیدم صورتم

 باورم رفتنت هنوز. برگرد خدا رو تو بهار. کردم ولو تخت روی و خودم بیارم

 .دروغه یک همش اینا که بگو و بیا فقط. نشده

***** 

 .شدم بیدار خواب از ساعت آالرم صدای با

 سقف به که ایدقیقه چند بعد و جیغ جیغ ساعت اون روی کوبیدم مشتی

. کردم اتو و درآوردم کمد توی از و اداره هایلباس. شدم بلند بودم، شده خیره

 خالف بر لیو رفتم آینه جلو. کردم سرم رو اداره مقنعه و پوشیدم هارولباس

 هازامبی عین طور همون. کردم درست رو موهام نه و کردم آرایشی هن هشهمی
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 حتی که داشتم عجیبی حس. خوردم تلخی قهوه. رفتم آشپزخونه سمت به

 .نبود شیرین برام حس اون چشیدن

 چشمام توی اشک. شد خیره نشستمی روش بهارم که ایکاناپه به نگاهم

 نفس نبود جریان در که بهاری هیچ بدون خونه اون توی حاال تنها من. زد حلقه

 بهار خالی جای به و بمونم خونه اون توی این از بیشتر تونستمنمی . کشیدممی

 رنگ. شدم خارج آپارتمان از و انداختم دوشم روی رو کیفم. بشم خیره

 بار صد رو آسانسور دکمه دیگه. بود کرده تغییر رفتارم دیدم، که رو آسمون

 منتظر و دادم تکیه سرامیکی یخ دیوار به. دادم رشفشا بار یه فقط و دمنز

 در شدن باز صدای با و کشیدم عمیقی نفس کجایی؟ بهار. شدم آسانسور

  چروک چشمام زیر. کردم نگاه خودم قیافه به آینه توی. شدم وارد آسانسور

 نمونده مرخسار به رنگی بودم بیمارستان توی چندوقت این قدراین و بود شده

 .زرد. بود زرد صورتم، نگتنهار. بود

 نیست؟ بهارم دیگه وقتی کنم آرایش خواستممی چی برای
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 همه و همه حیاط، کف هایموزاییک روی گذاشتم قدم.شدم خارج آپارتمان از

. کردم باز درو ببینم در پشت و امید که امید این با. نداختمی بهار یاد و من

 .نبود امیدی ولی

 اونجایی از. بودم دنیا این انسان تنها من انگار فقط و بود کرده تغییر چیز مهه

. کردم حرکت اتوبوس ایستگاه سمت به بود نشده شروع اداری تایم هنوز که

 هاخیابون. شدیممی زمستون آخر ماه وارد داشتیم تقریباً. زدممی قدم آروم

 که ودب خاصی بوی. اومدمی اربه بوی. من و بودم من فقط و هاآدم از خالی همه

 بغل و خودم. کنم حس صورتم روی رو باد قلقلک توانستممی من فقط انگار

 توی از و هندزفری. وزیدمی  سردی  باد. دادم ادامه راهم به همینطور و کردم

 و آهنگی بود کنارم رفیق مثل همیشه که بهارم یاد به. درآوردم گوشم

 .کردن خوندن به شروع باهاش هم خودم ب*ل زیر. گذاشتم

 رنگه یه که رفیقی -

 .مرگه پای تا باهات

 میاد  اسمت که وقتی
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 .میام سر با تو واسه

 شدم؟ دور ازت من که شد چی

 .شدن دور این نامردیه

 .دلتنگتم خدایی

 دلتنگتم؟ کجایی دلتنگتم؟ کجایی

 اومدی رفیق اومدی رد به در و داغون و خراب و خیس. بودم مونده بارون زیر

 .رفیق

..... رفیق اومدی عشق تو بودم شکست وقتی سرنوشت دادمی بازیم که وقتی

 !رفیق اومدی

 بارونی توی رو دستام. کردممی  زمزمه رو آهنگ بغض با. شد جاری هاماشک و

 .دادم گوش رو آهنگ این بار ده نزدیک و کردم مشکیم

 . کردممی پخشش هدوبار عشق، با  شدمی قطع بار هر

. کردم گریه و نشستم پنجره کنار صندلی روی تنها و تک و شدم اتوبوس سوار

 رو اسمش بود، بسته نقش شیشه روی که دهانم بخار با بهار یاد با دوباره و
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 سرعت با هاماشک نوشتم رو اسمش وقتی. کشیدم قلبی زیرش و نوشتم

 .اومدمی بیشتری

 . کردمی  گرمم میومد بهار خاطر به که هاییشکا زمستان، سرمای اون توی

 به و بودن چیزی دنبال به کدوم هر. بود کننده منزجر مردم شلوغی و همهمه

 .خوردنمی افسوس میلیون یا تومان هزار چند خاطر

 و بهار بار یک دوباره ولی بدم، و زندگیم تمام حاضرم من که فهمننمی ولی

 .کنم صدا

 .کنم شوخی باهاش دوباره و بکشم شانه را وهایشم و بیاد دوباره

. بریزم اشک آغوشش در دیگر بار یک تونستممی  فقط کاش! بود فقط کاش

 قلبم روی رو دستم. منی نه و هست بهاری نه دیگه که فایده چه! فایده چه ولی

 : کردم زمزمه لب زیر و گذاشتم

 .بهار بودی اینجا کاش -

***** 
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 با همشون. یآبدارچ تا گرفته سرگرد از. جلو اومدن همه مشد که اداره وارد

 یه واقعاً. گفتن می تسلیت بهم تک تک و جلو اومدنمی اندوهگین هایقیافه 

 به فقط حسی هیچ بدون و رفتممی فرو هااون توی که سردی هایبغل از لحظه

 .بودم شده خسته کردم،می فکر بهار نبود

 : کردنمی زمزمه ب*ل زیر و کردنمی جا نشو بغل توی رو من هاخانم 

 .باشه آخرت مغ -

 داغ نبود، غم بهار رفت. باشه تربزرگ این از تونهمی  غمی چه غمی؟ چه آخه

 .بود پوچی و سیاهی بود، زجر بود، د*در بود،

 نداشتم شکی این توی ولی دادن،می نشون ناراحت و خودشون هااون گرچه

 بر عالوه حاال که منی. کن درک رو من تونننمی ایذره کدومشون هیچ که

 .بود گرفته رو گریبانم کننده منزجر وجدانی عذاب بهار، رفتن

 و من که اتاقی. رفتم اتاقم به دقیقه چند گذشت بعد و کردم تشکر همشون از

 تغییر این به دقیقه چند. شدم خیره اون خالی میز به. بودیم همکار توش امید

 با و شستمن صندلی روی. شد دوخته نگاهم بود گرفته فرا و گیمزند همه که
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 روشن رو کامپیوتر. بودم برگشته دوباره زدم، رو کامپیوتر کِیس دکمه کفشم

 کشته پرونده که وقتی. داشتم مردم طرف از پیام هزارتا نزدیک که کردم

 .ماه هفت این توی کردم، باز رو هاشده 

 .ممکنه چیزی همچین مگه. من یخدا نداره، امکان اصالً وای

 هایبچه از. نداشت توقف و بود جریان در هم وزهن که کشته هزار6000

 ارسال برام سرگرد طرف از اطالعات سری یک. هامعلم تا گرفته ایمدرسه 

 .شدم مشکوکی چیز متوجه کردم بازش وقتی. بود شده

 چیزی به جستجو لمهعا یه بعد و گذشت ساعتی چند تقریباً کردم فکر خیلی

 . یافتم دست

 ازین چیزها خیلی. رسیدن قتل به بودن ناراحت که یزمان هاشده  کشته همه

 دفتر به رفتم و شدم بلند جام سر از. بودیم آورده دست به آشغال قاتلی

 .زدم در سرگرد،

 .تو بفرمایین -

 .کردم سالم سرگرد به رو و شدم اتاق وارد
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 .بشین بیا. خوبه حالت که خوشحالم. لیاقبا ستوان سالم -

 :گفتم ب*ل زیر. ناریشک صندلی روی نشستم

 در. دادین شما که اطالعاتی به توجه با آوردم دست به اطالعاتی من سرگرد -

 . داشتم سوال چندتا ولی بپرسم سوال شما از که نیستم حدی

 .شدی کار به دست زود چه. اقبالی ستوان بفرمایین -

 و پنجاه تقریبا. سفید ریش ته  با بود مردی سرگرد. کردم ریزی ندلبخ

 وقت هر کال و داشت خاکستری سفید موهای. داشت سال ایخورده

 :دادم  ادامه. افتادممی  بابام یاد دیدمشمی

 درسته؟ بیابون تو کردین پیدا رو من شما -

 قصد ما و بود وصل امید به که چیزهایی و اس پی جی به توجه با. ستوان بله -

 .شدیم متوجه کنیم، کنترلش داشتیم

 :گفتم و دادم قرار هم روی طوالنی ثانیه چند و هامپلک. ودمب مطمئن ازین

 شد؟ کمتر هاکشته کردینمی کنترل و امید که مدت این توی -
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 اقبالی ستوان نداره زیادی سن ما قاتل صددرصد. بود قبل روال همون. نه -

 تجربه کم اون. امید ردن*گ نداختمی هاروقتل بود دیگه کسی هر اگه چون

 .مشخصه کامالً این و هست

 زیادی شک دیگه و سرگرد شد برداشته من هایشک از امید. درسته دقیقاً -

 سرگرد. بیایم کنار باهاش تونمنمی که هست مسئله چندتا فقط. بهش ندارم

 اون فهمیدم من. شدین  نزدیک یخیل شما کردم، فکر خیلی مدت این توی من

 کنترل رو اونا ذهن هستن، راحتنا افراد که هاییوقت. کشهمی چجوری قاتل

 چجوری نمیدونم. کنهمی نفوذ ذهنشون توی بگم جوری چه طوری، یه. کنهمی

 من سر بالهارو اون که کرد کنترل امیدم. میده انجامش ولی میکنه و کار این

 و عصبی من بیماری خاطر به امید افتاد اتفاق اون که روزی یادمه دقیقاً. آورد

 یا که زمانی همشون کردم نگاه که هم هاشده  کشته وندهپر من. بود ناراحت

 ...و بودن خورده عشقی شکست یا داشتن، مشکلی یا بودن، ناراحت

 و ببندم رو پرونده این خواممی من سرگرد. شدند کشته مواقع این توی

 دستگیر شما برای شب فردا رو قاتل اون من. بدم انجامش یجور چه دونممی
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 ازم رو خواهرم که ایپرونده . سرگرد کنممی  جمع رو پرونده این من. کنممی

 . سرگرد کنممی جمعش من. وضعیته اون توی و امید. گرفت

 :گفت من روبه. کردمی نگاهم تعجب با طور همین سرگرد

 بالی؟اق ستوان کنی چیکار خوایمی -

 .ببینمش خواممی -

 خیره همینطور. کرد سخت رو کشیدنم نفس راه بغض زدم که رو حرف این

 .بگیرم و امید و بهار انتقام شده، که جور هر خواستممی و سرگرد میز به بودم

***** 

 بهش ایدقیقه چند. بود کرده تعجب من دهن از حرف اون شنیدن با سرگرد

 با و شدم بلند بود شده گرم که اتاق چرم صندلی از. ودب شک به دو. بودم خیره

 :گفتم جدی و حکم*م صدای

 نیست، مهم برام من. کننمی  محاصره و من خونه تمام ما هاینیروی سرگرد -

 و بهار و امید انتقام باید، بشه تموم جونم دادن دست از قیمت به اگه حتی

 .باید! سرگرد بگیرم
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 اون هستن غمگین و دارند استرس افراد که مانیز که موضوع این روی من

 احتمال به که ندارم  شک من سرگرد. دارم زیادی شک سراغشون میاد قاتل

 هر. کرده تهدید خیلی االن تا و من اون. میبینم و قاتل اون امشب درصد نود

 فقط و بجنگه من با خوادمی اون. برهمی بین از باشه راهش سر که و کسی

 شماره من کنین، محاصره رو من خونه دور  شما. منه سمت از نسآوا یک منتظر

 باهاتون وقتی. ذارممی روشن گوشیمم صفحه. ذارمیم گوشیم روی رو شما

 .بشین وارد و خطرم در بدونید  گرفتم تماس

 زیر. فهمیدمشمی. بود مظطرب خیلی. گذاشت سرش روی رو دستش سرگرد

 :گفت ب*ل

 .بشین امید مثل ندارم دوست. بدیم دست از هم شما ترسممی اقبالی ستوان -

 :گفتم دادمی آزار گلو که بغضی با و مگذاشت سرگرد میز روی رو دستم

 به االن که دیگه گناهبی هایبچه کلی. بود ماجرا این قربانی بهار خواهرم -

 هر االن که دیگه مادرهای کلی. هستن خاک خروارها زیر رفتن مدرسه جای

 که دیگه پدرهای کلی. شهمی تازه داغشون شونبچه خالی جای دیدن با روز
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 ما از چیزهارو خیلی قاتل اون سرگرد. کنن نوازشش که دارنن رو کسی االن

 .گرفت

 : دادم ادامه. زدممی حرف اختیاربی شد جاری هاماشک 

.... و اون رفتن نشده باورم هنوز من که بهاری. گرفت من از هم بهار حتی اون -

 اون از و بهار و امید انتقام خواممی  من. سرگرد کنم تمومش خواممی  من

 که هاییخانواده تمام انتقام بلکه رو هااون انتقام تنها نه. بگیرم لعنتی غالآش

 دگیه من ولی داد جوالن راحت االن تا. سرگرد بسه دیگه. دارن اغ*د االن

 .ذارمنمی

 .دزدیدم سرگرد از رو گاهمن. اومدمی تند تند هاماشک 

 :گفت سرگرد سکوت دقیقه چند از بعد

 .ستوان بگیر تماس کرد تهدیدت خطری هر ماًحت حتماً فقط -

 . برنامه هماهنگی برای میرم سرگرد چشم -
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 اتاق سمت به و برداشتم قدم. زدممی  تند قلبم. شدم خارج سرگرد اتاق از

 بخش اون مدیر به رو. کردم پاک رو اشکام دستم دو با. رفتم امنیت رو پژوهش

 :گفتم

 ماموریت. داریم ماموریت امشب. کن جمع ایحرفه  نفره ده تیم یک -

 . هست سرگرد طرف از دستور. بده انجام رو اینکار سریع. داریم هم خطرناکی

 .ستوان چشم -

 به اونا مشد خونه وارد من کهزمانی  شد قرار. کردیم هماهنگ رو هابرنامه همه

 تسم به و برداشتم رو کیفم. باشن داشته نظر زیر رو خونه کل نامحسوس طور

 حرکت اتوبوس ایستگاه سمت به. شدم خارج اداره از. کردم حرکت خونه

 آزار کردمی جیرجیر خیابون خیس آسفالت روی که هامکفش صدای. کردم

 بهم خوبی حس داشتم برمی قدم خیابون سرد آسفالت روی وقتی. بود دهنده

 خیسی از ولی کنم، حس و گرمیش و سردی تونستمنمی  شاید. دادمی  دست

 به و دستم. شدم متوجه بود، باریدن نزدیک لحظه هر که ابری هوای و مینز

 چی برای. همهمه و شلوغی از پر. بشینم نبود جا. بودم گرفته اتوبوس میله

 این از ترکثیف وقتی دخورمی  دردی چه به رسیدن زود داشتن؟ عجله اینقدر
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 آهنگ عادت بقط و آوردم در گوشم توی از و هندزفریم.  ندیدم چشم به دنیا

 آهنگ این فقط که بودم دلتنگش اونقدر. کردم زمزمه بهارم یاد به و رفیق

 .همیشه مثل خوندم باهاش ب*ل زیر و کنه کم من غصه از کمی تونستمی

 .مرگه پای تا باهات رنگه، که رفیقی -

 .میام سر با تو واسه. میاد  اسمت که وقتی

 کجایی. دلتنگتم خدایی. شدن دور این نامردیه. شدم دور ازت من که شدچی

 دلتنگتم؟

 هم روی و چشمام رو داد دست بهم خاصی رهایی آهنگ این دادن گوش با و

 گاه هر و بودم غصه از پر که بودم من فقط انگار اطراف شلوغی توی و گذاشتم

 بهم عجیبی حس چرا دونمنمی  شدم که خونه وارد. بشم منفجر داشت امکان

 حس. ذارممی خونه این توی و پام دارم که باره آخرین کردم  رفک. داد دست

. شدم فکرها این خیالبی. بودم نکرده تجربش حاال تا که حسی. بود غریبی

 بودم ترسیده. دنبو من خونه اونجا انگار. کردمی فرق همیشه با من خونه ولی

 .بستم رو آپارتمان در و شدم وارد افتهنمی اتفاقی هیج که خیال این با ولی

***** 
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  نزدیک ساعت. انداختم خونه به کلی نگاه و بستم رو در. بود غریبی هوای 

 یقه پیرهن یه. درآوردم تنم از رو اداره لباسای. اتاق توی رفتم. بود شب هفت

 روسری نیاد پیش مشکلی وقت یه اینکه برای. یمشک شلوار با پوشیدم اسکی

. یخچال سمت رفتم. داشتمبرمی  قدم استرس با. بستم مانند لچک پشت از هم

. تلویزیون جلوی نشستم اومدم چاقو و دستی پیش با و برداشتم پرتقال یک

 از. برداشتم رو تلویزیون کنترل. شستمی همیشه بهار که ایکاناپه همون روی

 به شروع و گذاشتم رو روز یک و ابد فیلم داشتم،برمی غم فاز ایدب که اونجا

 با. بیارم ذهنم توی و بهار و امید خاطرات کردم سعی. دم کر پرتقال خوردن

 جلو فیلم که همینطور. زد حلقه چشمام توی دوباره اشک بهار به کردن فکر

 بود خالی ونهخ. چیه برنامه بود رفته یادم واقعاث و کردممی گریه منم رفت می

 :زدم حرف بلند بلند خودم با. تنها تنهای هم من و

 میدم قول بهت. نشستی اینجا دونممی من زندگی عشق کجایی؟ بهار -

 توی قاتل اون از اثری دیگه که کنممی کاری. بگیرم آشغال اون از رو انتقامت

 .نباشه جهان
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. بریدم رو انگشتم که کنم قاچ وسط از اومدم و پرتقال. کردممی گریه همینطور

 شیر زیر و مدست و رفتم ظرفشویی  سمت به سریع. اومدمی خون وحشتناک

. افتهمی  اتفاقی داره فهمیدم. شد قطع آب کنم، باز رو آب اومدم تا. گرفتم آب

 تند قلبم. پیچیدم انگشتم دور و برداشتم کاغذی دستمال برگ شش نزدیک

 روشن رو گوشیم. نشستم تلویزیون جلوی مرفت. بودم ترسیده خیلی. میزد تند

 خونش و کشیدمی تیر شدیداً مدست.  گذاشتم آماده رو سرگرد شماره و کردم

 خاموش تلویزیون گرفتم باال که رو سرم. کنارم گذاشتم گوشی. اومدنمی بند

 پشت کردم نگاه که تلویزیون شیشه تو. کردممی سکته داشتم ترس از. شد

 نگاه شیشه توی از فقط و برگردم نکردم جرئت. بود ایستاده کسی یک سرم

 صفحه روی که  و سرگرد شماره. بود  ادهافت شمارش به هامنفس. کردممی

 اون. دستم کنار  گذاشتم برگردونم اینکه بدون رو گوشی و گرفتم بود گوشی

 :گفتم لب زیر. شدمی  ترنزدیک و نزدیک بود سرم پشت که کسی

 عوضی؟ داری چیکارم -

 :گفت داری خش صدای با

 ستوان؟ یادته و مرگ و زندگی یلبه -
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 اتاق سمت به داشتم. اتاق سمت رفتم و شدم بلند سریع. سرم باالی اومد

.  میزد فریاد بدنم توی عجیبی درد. زمین افتادم و خورد پیچ پام که رفتممی

 ... .ولی بشم بلند دوباره کردم سعی

 اومد؟نمی  سرگرد چرا. شد بسته خود به خود ونهخ درهای تمام رو اتاق در

 :گفتم و دمکر نگاهش. مردممی استرس از داشتم

 نبود؟ بس گرفتی و خواهرم داری؟ چیکارم. آشغال کن ولم -

 که پرتقالی. تلویزیون جلوی کاناپه روی نشست و رفت تمام خونسردی با

. بود وحشتناک مشکی بنقا اون با. خورد تمام آرامش با و بودم گرفته پوست

 ونستتمی راحت و بود خالی نقابش دهن روی. بود مشکی  لباساش تمام

 :گفت لب زیر تمسخرآمیز، حالت با و کرد کوچیکی یخنده . بخوره و پرتقال

 راهم سد گفتم. میدی کشتن به و خودت خودت تو! ستوان ندارم کاریت من -

 .نشو

 دفعه یک کنه؟ چیکار خواستمی عنیی من خدای. گذاشت میز روی و پرتقال

 صدای و بود قفل آپارتمان رد ولی بود اومده باالخره سرگرد. من به شد خیره
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 بلند خواستمنمی . شنیدممی و کردنمی وارد در به که ضرباتی و فریادهاشون

 سمت به. شدم بلند اختیار بی. شدممی کنترل داشتم انگار ولی بشم

 من خدایا. برگشتم اون سمت به و برداشتم و گیبزر کارد. رفتم آشپزخونه

. نبود من دست بدنم اعضای از دومک هیچ اختیار کردم؟می چیکار داشتم

 :کرد زمزمه. ایستاد خونه اوپن پشت و من سمت اومد. ایستاد

 نه؟ مگه ستوان کشیمی خودتو خودت -

 :گفتم ب*ل زیر. نبود من اختیار در چیز هیچ

 .بله -

 : داد مهادا

 ور نه*صح این انتظار که هست ماهی چند... ستوان کافیه من برای تو مرگ -

 نه؟ مگه کشتی و بهار خودت! ستوان کن تمومش. کشممی

 .آره -
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 و سرگرد فریادهای صدای. بردم خودم گلوی سمت به رو چاقو اختیاربی

. دادم قرار خودم گلوی روی و چاقو. بشکنند درو که بودند تالش در. شنیدممی

 : زد داد. کردم حس گلوم ست*پو روی و عجیبی سوزش. دادم فشارش

 .ستوان ترمحکم -

 اونارم که بود تالش در. بودم بریده و گلوم. شد وارد سرگرد و شد شکسته در

 هم من زمین، افتاد اون که وقتی. زد پاش به تیر یه سرگرد ولی کنه کنترل

 توی نگاهام آخرین. کرد برخورد آشپزخونه سرد یهاسرامیک به سرم. افتادم

. گذاشتم گلوم روی رو دستم. اومدمی گلوم از که بود خونی به لحظه اون

 خودم سمت به و هاییقدم  شنیدن صدای ناگهان. بکشم نفس تونستمنمی

 . خاموشی و ندیدم جارو هیچ دیگه و. کردم حس

***** 

 رو دستم. کردم باز رو چشمام لومگ سوزش و دستگاه ممتد هایبوق صدای با

 چرا. نیست من ویگل این گفتم کردم مس*ل که کمی. گذاشتم گلوم روی

 :گفتم خودم  با. شده پانسمان کالً دیدم کردم نگاه که بعد. بود زبر اینقدر
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 .آرزو خری خیلی -

 .اومدم خودم به سرگرد صدای با دفعه یک. بودم بخش توی اینکه مثل

 .اقبالی انستو سالم -

 :گفت ب*ل زیر سرگرد که بشینم و کنم جور و جمع و خودم کمی اومدم

 .بودم حالت نگران چقدر دونینمی. ستوان باش راحت -

 ب*ل زیر و گذاشتم گلوم روی و دستم. کنم صحبت تونستمنمی درستی به

 :گفتم

 ستوان؟ کردین دستگیرش -

 ضربات پرونده این خاطر به تو. اقبالی ستوان ما راجب کردی فکر چی بله، -

 بگم خواممی که. دارم برات الیع خبر دوتا. کنممی درکش من و خوردی زیادی

 .کنم خوشحالت و

 از یکی داشتم دوست شدم خوشحال واقعاً. دادم نمایش بم*ل روی لبخندی

 . باشه امید اومدن هوش به خبرا اون
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 :گفت ب*ل زیر سرگرد

 خیلی چون. کنی بازجویی ازش خودت تا گذاشتم و مجرم اون اینکه اولیش -

 به توجه با و رفتم فرماندهی به امروز. ستوان ومید اما و اما و. شدی اذیت

 ستوان بعد به این از. گرفتی ترفیع دادی، انجام پرونده این توی که کارهایی

 . اقبالی سرگرد میکنیم صدات کنیم،نمی صدات اقبالی

 سطح هم االن من یعنی. بود اومده بند زبونم. شدنمی باورم من خدای وای

 .ممنونم ازت خیلی من خدای وای. بودم سرگرد

 :گفتم ب*ل زیر

 .ممنون خیلی. سرگرد کنم تشکر ازتون جوری چه دونمنمی -

 :گفت و زد شیرینی لبخند

 تا کنی عشرو و بازجویی و اداره بریم تونیمی. بهتره خیلی حالت گفت دکتر -

 دادگستری؟  بفرستیم رو پرونده

 .حتماً بله،سرگرد -
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 :تگف  و خندید سرگرد

 .منتظرم. کنارته میز روی جدیدت لباسای. اقبالی سرگرد ازت ممنونم -

 بهم خیلی. پوشیدم هارو لباس. شدم بلند. دادم تکان تایید عالمت به رو سرم

 :گفتم و برداشتم و کیفم. اومدمی

 .بهار ممنونم ازت -

 به منو سرگرد .رفتیم اداره به. شدم سرگرد ماشین سوار و رفتم پایین هاپله از

 زیر و کشیدم عمیقی نفس اتاق در دم. کرد راهنمایی بازجویی اتاق سمت

 :گفتم ب*ل

 .ممنون -

 و بود گذاشته سرش روی و دست. شدم اتاق وارد و دادم فشار و در دستگیره

 روی نشستم رفتم و بستم رو در. شده دوخته من به گاهشن در صدای با

 چشمای و بور موهای با بود پسری. بودم کرده حیرت دیدنش با. جلوش صندلی

 با درگیری که بود مشخص. بود سال 20 تقریباً. بود بچه خیلی. سوخته ایقهوه

 :گفتم بهش به رو. بود بود*ک صورتش روی چون داشته سرگرد
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 اسمت؟. اومدیمی تربزرگ خیلی رمنظ به. سالم -

 :گفت و تنشس سینه به دست رسید،می نظر به مغرور خیلی

 یعنی؟ دونینمی و اسمم تو -

 :گفتم بلندی صدای با و گرفتم دستم رو خودکار

 گفتم. زنینمی  هم زیادی حرف. میدی جواب آدم عین پرسیدم سوالی هر -

 اسمت؟ 

 عامل االن ولی بیاد بدم اینقدر بچه یه از بود نشده حاال تا. بودم متنفر ازش

 .بود نشسته جلوم بختیام بد تمام

 :گفت و چشمام توی زد زل

 .صفایی شاهین. ماسم -

 سالته؟ چند -

- 21. 

 رسوندی؟می قتل به هارومقتول جوری چه -
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 . شدمی زنده برام بهار یاد و شدمی  بدتر حالم گفتممی که ایکلمه هر

 :گفتم ب*ل زیر کردم؛ نگاهش

 اگه االن چون. کنار ذارممی و وردیآ سرم که هاییبالیی. پسر آقا ببین اللی؟ -

 .بزنی حرف بهتره پس. خطه آخر اینجا. کشتمتمی  همینجا بود من دست

 برام تو و اینجا کردن تحمل چون. رو چی همه میگم اول از. سرگرد باشه -

 .هست هدهند آزار خیلی

 ابتدایی کالس چند که چون سالگی 16 در. شدم قبول تهران دانشگاه توی من

. ذهنم توی اومد ایایده  شدم، دانشگاه وارد که وقتی. خوندم جهشی و

 خواستممی که و کسی هر ذهن اون با تونستممی که ساختم و دستگاهی

 توی رو مایده . داشتم احتیاج فامیل و اسم به فقط کار این برای. کنم کنترل

 که بعد .نگرفتن تحویلم اصالً اولش. گفتم اونجا فناوری رئیس به دانشگاه

 همه کنم، کنترل و افراد ذهن تونممی نقاب یک با من که کردم ثابت بهشون

 برای تا بدم اونا به و دستگاهم من که دادن پیشنهاد بهم. کرد فرق چی

 در داشتم دوست چون نکردم ولقب من. کنن استفاده ازش حرفا این و سیاست

 یه. بود معتاد پدرم من. مکن کمکی بتونم اون با و کنم استفاده اون از علم راه



www.taakroman.ir ح 

 

  

3 

 

 رمان دست خط زندگی

 kiyana کاربر انجمن تک رمان

. بود مرده بچگیم در  مامانم و بودیم بابام رو من. داشتیم متری پنجاه یخونه

 شکسته صدای. بود مواد دنبال خیابون هایجوب توی معمول طبق هم پدرم

 به من جون گرفتن قصد به و شدن من خونه وارد افراد سری یه. اومد در شدن

 سرگرد. خودشون برای ببرن و بدزدن و نقاب تا بودن اومده. کردن حمله من

 گیمی بهم. نیست کشیدم من که دردایی نصف کشیدی تو که دردهایی. اقبالی

 نااو به و نقابم راحتی به آوردم؟ سرم رو بال اون چرا ولی بودم بچه آره. ایبچه

 به هست صورتم روی که هاییخط این تمام و زدن چاقو رو بدنم تمام. ندادم

 قضیه و رسیدن هاهمسایه هاشون صدا و سر با اینکه تا. هسته قضیه اون خاطر

 پسر یه من. ندیدم رو آدمی هیچ. نرفتم خیابون توی روز اون از من. شد تموم

  منم. سرگرد آره. کنن رفرا و بترسن ازم همه که کردن کاری رو ساله بیست

  که شدممی رد داشتم شده خراب دانشگاه همون در از روز یه. کشیدم زجر

  دیدم که کردم ایست ثانیه چند. دانشگاه در دم زدن رو من مرگ اعالمیه دیدم

 من که گفتمی داشت. صفایی شاهین. من مورد در کنهمی صحبت داره رئیس

 اون و سرگرد آره. کشتم رو دوستاش از یکی و شدم ور حمله بهش

 .میدادن فحش بهم ولی بودم مرده براشون اینکه با خاصیتبی دانشجوهای
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* 

 :وگفتم جلو گذاشتم. ریختم آب براش لیوان یه و برداشتم رو آب پارچ

 .باش آروم بخور -

 دستش توی و لیوان. زدمی  حرف بغضی با و بود، مغرور کهاین با و خورد رو آب

 : داد ادامه. میداد  فشار حکم*م

. گرفتن ازم رو آیندم اونا. گرفتن ازم رو چی همه و ارغوان و زندگیم اونا -

 تا کنم، نابود رو هادانشگاه و هامدرسه  و آموزشی نظام تمام که گرفتم تصمیم

 آوردن، سرم رو بال اون وقتی. بده آزارم اینجوری بخواد که نباشه کسی دیگه

 نقاب اون با من. خسته خیلی م،خسته من. سرگرد بود سالم هیجده همش من

 غمگین افراد که زمانی فقط. کنم کنترل خواممی که رو کسی هر ذهن تونممی

 راحت هم هادستگاه افراد تنها نه. کنم کنترلشون راحت خیلی تونممی  باشن

 و همه و امید رو ماشین ضبط یادته؟ ماشین توی روز اون. کنم کنترل تونممی

 .بود من کار همه

 :داد ادامه. وردمخ  ضربه بد. نمیره یادم وقت هیچ. لرزید بدنم روز، اون گفت تا
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 واسه حرفی دیگه من. سرگرد کنم نابودت خواستم و بودی شده راهم سد -

 .رفت ارغوان که شد تموم زمانی من دنیای. ندارم گفتن

 و گذاشتم میز روی رو دستم. روز اون خاطرات یادآوری با. بود گرفته مگریه

  صداش با که شدمیم خارج داشتم و دادم فشار رو در دستگیره. در سمت رفتم

 :کردم ایست

 بهار خاطر به کشتم، که آشغاالیی اون خاطر به نه. سرگرد ببخش رو من -

 . نداشتم و کشنتنش قصد وقت هیچ که خواهرت،

 سوزش دادم، قورت و گلوم آب وقتی. شد جاری هاماشک و گرفت مگریه

 خودم از ارهاد توی اینکه بدون و بستم رو در. شد پخش گلوم توی عجیبی

 .کردم گریه تونستممی  تا و رفتم اتاقم سمت به بدم، نشون ضعفی

. شد اتاق وارد سرگرد. رسید گوشم به در شدن کوبیده صدای ساعتی چند بعد

 :گفت ب*ل زیر و کناری صندلی روی نشست

 .دادگستری رو پرونده فرستادم. شد تموم هم پرونده این. دخترم -



www.taakroman.ir ح 

 

  

3 

 

 رمان دست خط زندگی

 kiyana کاربر انجمن تک رمان

 تا و کردم بغل و بهار عکس قاب. شد خارج اتاق از ردسرگ و زدم لبخندی

 .کردم گریه تونستممی

 .بودم نکرده تمومش که بود کاری یه هنوز

***** 

 رکتح اتوبوس ایستگاه سمت به هدفبی. بیرون زدم خونه از روز اون فردای

 و دادم قرار گوشم توی و هندزفریم عادت طبق. بود اسفند نزدیک. کردم

 تصمیم باالخره. شد جاری هاماشک بهار یاد با. دادم گوش و قرفی آهنگ

. خریدم قرمز رز گل  شاخه یک. شدم پیاده. بهار خاک سر برم. برم کجا گرفتم

 که قبرش به. کردم حرکت بهار قبر سمت به و داشتمبرمی قدم آهسته اهسته

 بود بسته نقش قبر سنگ روی که عکسش دیدن با و شد سست پاهام رسیدم

 رو گل. بود ظهر 12 نزدیک تقریباً. شد جاری هاماشک. نشستم مونجاه

 : کردم زمزمه ب*ل زیر و قبر سنگ روی گذاشتم

 یه برات داری دوست خیلی گل دونممی. خوبه حالت مطمئنم. زندگی سالم -

 یه همیشه. تنهام خیلی رفتی وقتی از بهار؛ دونیمی. آوردم قرمز زر گل شاخه

 چرا دلخورم، ازت بهار. گرفتیم رو قاتل بگم خواستم. میده ارآز رو گلوم بغض
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 دست نیست، من خط دست این گفتی نامه توی روز اون بهار گذاشتی؟ تنهام

 همه. بهار مدار دوست برامون؟ زندگی نوشت بد قدراین چرا بهار زندگیه، خط

 ابد تا من. کردیممی شروع دوباره و بودی کاشکی. شد تموم باالخره چی

 .باشم تو پیش اینکه مگه نیست واقعی لبخندهام

 پی در پی هاماشک همینطور. شدم بلند و گذاشتم زانوم روی رو دستم

 :گفتم ب*ل زیر و برگشتم که بودم شده دور قدمی چند. اومدمی

 .کردیمی تعریف ازش که امیدی پیش ید،ام پیش میرم -

 کیفم توی از. دراومد صدا به وشیمگ دفعه یه. کردم پاک دستم با رو هاماشک 

 :گفتم و کردم صاف رو صدام. هست سرگرد دیدم که مدآور درش

 .بخیر وقت. سرگرد سالم -

 دیشب صفایی شاهین که بگم خواستم. بگم خواستم. اقبالی سرگرد سالم -

 .کشت رو خودش و کرد دکشیخو
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 حرکت به طورهمین و کردم قطع رو گوشی. بود شده وارد بهم عجیبی شک

 حال در بمب یه مثل. زندگیم ناهار و شام بود شده بد خبرهای. دادم ادامه

 .جا یک جز باشم نرفته که نبود جایی. بودم انفجار

 .بیمارستان دربست، -

 رو در. رفتم icu اتاق به و رفتم باال هاپله از .رفتم بیمارستان به و شدم سوار

 امید وضعیت دیدن با و کردم تنم رو اتاق یهالباس. شدم داخل و دادم فشار

 روی نشستم. بودم شده خسته. شد  گرفته حالم بود نکرده تغییری هیچ که

 :گفتم ب*ل زیر. کناریش صندلی

. دارم برات خبر چندتا ولی نه یا شنویمی رو صدام دونمنمی... امید سالم -

. امید برگرد. نیست یرینش برام اصالً بیرون اون تو بدون. امید گرفتیم رو قاتل

 .اینجا هم تو رفته بهارم. وقت چند این تو کشیدم زیاد سختی من

 .کشیدمی تیر قلبم و شد جاری هاماشک 

 ولی کردی رو اونکار درسته. زیاد خیلی. امید دارم دوست که بگم خواستم -

 تقضاوت که خواممی معذرت. نبودی ایکاره هیچ تو که کرد اعتراف طرف اون
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 ببخشید. بسازم رو زندگیم باهات و بیای هوش به که مونممی وقت هر تا. کردم

 .بهار مثل بودی ماجرا این قربانی توهم. شدم مظنون بهت که

 .کنی روعش باید که تویی االن شد تموم برگرد، فقط امید، برگرد

 تسم به و نگاهم. گذاشتم تخت روی و سرم و کردم پاک رو هاماشک  دستم با

 و فقط. برگرده تا بودم، اومدنش هوش به منتظر هاساعت. دوختم انگشتش

 .اومدنش هوش به از عالمت یک منتظر فقط

 اتاق از. بود واقعیت یه این... خدایا نبود توهم. خورد تکون انگشتش کردم حس

 :زدم داد اختیاربی و شدم رجخا

 .اومد هوش به امید شد تموم اومده، هوش به امید-

 :کردممی زمزمه بل زیر

 .نوشت خوشی خط دست با ما برای زندگی باالخره. آره -

 زندگی خط دست رمان پایان

99/7/23 
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*** 

کپی برداری پیگرد   این فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر شده است. هرگونه

.قانونی دارد  

.عه کنیدآثار خود به سایت تک رمان مراجبرای منتشر کردن   
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