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 .رادمان تموم مدت به مامانش چسبیده بود و خداروشکر اون جاوید خانم نیومده

 .عمارت حسابی شلوغ شده بود و صدای آهنگ تولدم همه جا رو پر کرده بود

و به درد میاورداینقدر بوی عطرها باهم قاطی شده بود که سرم . 

هم معلوم نیست کجا پرسه میزنهنیما  . 

 .فکر کنم رفته امنیت باغ و خونه رو بررسی کنه

خوردم به سارا و رادمان نگاه روی صندلی نشسته بودم و درحالی که میوه می

کردممی . 

 .لبخند تلخی زدم

خوام که باباش ای میای که باباش نیما باشه، بچهخواد اما نه بچهچقدر دلم بچه می

شهمهرداد با . 

و پوشیدمدرآخر بلند شدم و کت چرمم . 

بغل کردم واز خونه بیرون اومدم که از سردی هوا خودم . 

کرد مشغول قدم زدن شدمبا دلتنگی که شدید اذیتم می . 

 .از اول شب تا حاال حالم یه جوریه

 .انگار ضعف یا حال به هم خوردن دارم، اصال یه جوریم

 مطهره؟ –

 .با صدای نیما چرخیدم

 بله؟ –
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 .به سمتم اومد و دستی توی موهاش کشید

 چرا اینجایی؟ –

ای باال انداختمشونه . 

جوریهمین – . 

و کنار صورتم گذاشتبهم رسید و یه دستش . 

و از زیر نظر گذرونداجزای صورتم . 

 خوبی؟ –

 .سری تکون دادم

 .اما انگار نیستی، رنگت یه کم پریده –

 .به صورتم دست کشیدم

 واقعا؟ –

 .آره –

و گرفت و به جلو کشوندممچم . 

 .بریم یه چیزی بهت بدم بخوری حتما ضعف کردی –

هایی که ما رو زیر نظر داشتند به سمت آشپزخونه رفتیمدر مقابل چشم . 

و باز کردتوی آشپزخونه روی صندلی نشوندم و در یخچال . 

 .بیخیال نیما، گرسنم نیست –

 .کرم کاکائو رو برداشت
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تا شام بیارند خیلی مونده حرف نباشه، – . 

و بستو هم بیرون آورد و در یخچالنون . 

و کنار صندلیم گذاشت و نشستروی میز گذاشتشون و یه صندلی . 

حوصله خندیدمو تیکه کرد که بینون . 

خورمخودم که دست دارم می – ! 

ای گرفتتوجهی نکرد و لقمه . 

 .جلوی دهنم گرفت

 .بازش کن –

دونم چرا ردم که توی دهنم گذاشت اما همین که جویدم نمیپوفی کشیدم و باز ک

و جلوی دهنم ش به نظرم بد اومد که نزدیک بود باال بیارم که سریع دستماینقدر مزه

و به سینک رسوندم و لقمه رو بیرون انداختمگذاشتم و با دو خودم . 

 نگران گفت: مطهره؟ چی شد؟

 .سریع شیر رو باز کردم و آب خوردم

و روی هم فشار دادم و توف کردمهامش توی دهنم بود که چشممزههنوز  . 

و روی کمرم گذاشتنیما سریع کنارم اومد و دستش . 

 خوبی؟ آره؟ –

ای کردمبازم آب خوردم و سرفه . 

و روی شکمم گذاشتم و با صورت جمع شده گفتم: یه لحظه حالم به هم خورد، دستم
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ه؟ش بد بود! تاریخش که نگذشتچقدر مزه  

 .اخم ریزی کرد و از روی میز برش داشت

 .نگاهی بهش انداخت و گفت: نه، نگذشته

 .کاکائو رو گذاشت و بهم نزدیک شد

و گرفت و نگران گفت: ببرمت بیمارستان؟دو طرف صورتم  

 .دستی به پیشونیم کشیدم

احت خوام رادمان نارخوام بخوابم اما از طرفی نمیحالم، مینه خوبم فقط یه کم بی –

 .بشه

برمت باال بخوابیو ولش کن، میرادمان – . 

خوام ناراحت بشهحال گفتم: نه نیما نمیبی . 

و گرفتزیر بازوم . 

 .پس فقط بشین –

 .کمکم کرد که راه برم

 .خودم میام –

 .به اجبار ولم کرد

و هامهنوز قدمی برنداشتم که سرم کمی گیج رفت که به کتش چنگ زدم و چشم

 .بستم

برمت بیمارستانو با نگرانی گفت: حالت خوب نیست، می گرفتم . 
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و گرفت و بلندم کرد که گفتم: بگو دکتر بیاد من بیمارستان نمیرمزیر زانو و گردنم . 

 .پوفی کشید

 .باشه –

ش تکیه دادمی سینهو به قفسهو بستم و سرمهامچشم . 

*********** 

کردنم بوددکتری که در قضا ایرانی هم بود مشغول معاینه  . 

کوبید و آروم به لبش مینیما تموم مدت نگران دست به سینه درحالی که مشتش

کردبهمون نگاه می . 

و فردا انجام هایی که واسش نوشتمو تنظیم کرد و گفت: آزمایشدرآخر دکتر سرمم

و واسم بیاریدشبده و نتیجه . 

 نیما نگران گفت: چیز خاصیه؟

ه نیستنگران نباشید انشااهلل ک – . 

تر شدنیما بهمون نزدیک . 

 امکانش هست خانمم حامله باشه؟ –

هام به هم گره خوردند و با صدای گرفته گفتم: نه امکانش نیستاخم . 

 .معترضانه نگاهم کرد که با اخم نگاه ازش گرفتم

و بدید بعد مشخص میشه واسه چیهدکتر: شما آزمایشات . 

و برداشتکیفش . 
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، خداحافظمن دیگه کارم تمومه – . 

 .نیما سری تکون داد

 .ممنون، خداحافظ –

 .دکتر که بیرون رفت کنارم نشست

 .برو پایین رادمان ناراحت میشه باباش موقع باز کردن کادوهاش نیست –

و پشت گوشم بردموهام . 

تونم تنهات بذارمنمی – . 

 .با اخم گفتم: برو نیما

و کنار سرم گذاشت و خم شددستش . 

باشی چی؟اگه حامله  –  

 .با تندی گفتم: نیستم، دیگه هم نگو

 .لبخند عجیبی زد

 .هر جور دوست داری فکر کن –

و بوسیدبعد پیشونیم . 

 .یه کم میرم پایین زود میام باال –

 .سری تکون دادم

 !برو شرت کم

و بستمهای سنگین شدماز اتاق که بیرون رفت از ته دل نفس راحتی کشیدم و چشم . 
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*********** 

و برداشتمو واسم باز کرد که به داخل رفتم و عینک آفتابیمید در آزمایشگاهسع . 

 باشم حامله که نداره امکان اصال …حتما بخاطر کم غذا خوردنمه که ضعیف شدم

ندادم اجازه نیما به وقت هیچ چون … 

 .کارم که تموم شد بیرون اومدیم

رفت و قند خونم افتاده بودهام سیاهی میچشم . 

خانم کمکتون کنم راه برید؟ سعید:  

 .نه –

 .همین که به ماشین رسیدم بهش دست گذاشتم

 .اصال انگار جون تو پاهام نبود

و باز کرد که نشستمسعید در ماشین . 

گردمخم شد و گفت: جسارتا میرم دستشویی و زود برمی . 

 .سری تکون دادم و به صندلی تکیه کردم

 .در رو بست و رفت

و بستمهامبون تر کردم و چشمو با زلب خشک شدم . 

دونم دردم از مریضی چیهخودم که می . 

کنمکنم دارم دق میاز دلتنگیه، حس می . 

و باز کردم و به بیرون چشم دوختم اما یه دفعه نگاهم اونور خیابون تو نگاه هامچشم
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که گره خورد انگار دیگه یادم رفت نفس کشیدن یعنی چی و سریع تکیه از  کسی

ی گرفتمصندل . 

 .چندین بار پلک زدن اما بازم بود و انگار واقعا توهم نبود

های پر از اشک پیاده شدمهای لرزون در رو باز کردم و با چشمشکه و با دست . 

 !نه! این خودش نیست

تر کردو بزرگلبخندی زد که بغضم . 

و کوتاه برداشت و باز روی سرش گذاشتکالهش . 

و روی دهنم گذاشتمهام راه انداختند و دستمنههام سریع سیلی روی گواشک . 

 .به تلفن عمومی تکیه داد

 !چطور ممکنه که اینجا باشه؟! چطور ممکنه؟

و روی لبش گذاشت و بوسید که صدای هق هقم زیر دستم انگشت اشاره و وسطیش

 .خفه شد

 !با گریه زمزمه کردم: مهرداد

و زد و توی ایستگاه تلفن رفتشنگاهش به پشت سرم افتاد که سریع عینک آفتابی . 

و پاک کردم و چرخیدم که با دیدن سعید یه لحظه هل کردم اما سریع هامسریع اشک

و جمع کردمخودم . 

 مشکوک گفت: اتفاقی افتاده خانم؟

 .جدی گفتم: نه، فقط حالم بد شد نیاز به هوا داشتم
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 ببرمتون بیمارستان؟ –

 .اخم کردم

 .خیر –

ستم و در رو بستمبعد توی ماشین نش . 

و روی قلبم گذاشتم و سعی کردم بازم بغضم نشکنهدستم . 

 .به ایستگاه که نگاه کردم دیگه ندیدمش

و محکم به دندون گرفتملبم . 

ت تنگ شده بودآخ که چقدر دلم واسه چهره . 

 چطور فهمیده که اینجام؟

 نکنه همراه پلیسا اومده؟

 .نگرانی هم به بغضم اضافه شد

لعنتی گفتم نیا . 

** 

کردم چجوری تنهایی بیرون برم که شاید روی تاب نشسته بودم و به این فکر می

 .مهرداد پیدام کنه

شداونقدر فکر کرده بودم که مغزم داشت منفجر می . 

کار کنمنیمای لعنتی اینقدر محافظت از من و این خونه رو بیشتر کرده که موندم چی . 

د رو اعصابم اسکی میرفتسر و صدای رادمان و سارا هم که ب . 
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کنند یا جنگ؟خیر سرشون دارند بازی می  

 !این سارا هم کم مونده رو دستمون که بیاد اینجا و نره

 .پوفی کشیدم و روی تاب خوابیدم

و بستمهامو تکون دادم و چشمتاب . 

 .لبخندی روی لبم نشست

 !بخاطر من اومدی؟ تو دیگه چقدر کله شقی

ای؟ودی کنارت باشم؟ اونم بدون هیچ دغدغهیعنی امکانش هست به ز  

با پاشیده شدن با فشار آب توی صورتم جیغی کشیدم و از جا پریدم که دیدم رادمان 

خندهبا تفنگ آبی توی دستش خم شده و می . 

و پر کرد که به سمتش هجوم بردم که با خنده جیغی کشید و پا به فرار حرص وجودم

 .گذاشت

سقلیجرئت داری وایسا ف – . 

 !سارا معترضانه گفت: رادمان

 .بهش رسیدم و از زمین کندمش که جیغی کشید و تقال کرد

کنی؟ هان؟و خیس میبه سمت خودم چرخوندمش و تهدیدوار گفتم: حاال من  

و باال گرفتهاشو انداخت و دستتفنگش . 

و عفو کنمن تسلیمم خاله جون، لطفا من – . 

 .سعی کردم نخندم

و به بازوم کوبیدرفتم که صدای جیغش به هوا رفت و مشتشگازی از لپش گ . 
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و روی لپش گذاشت و با اخم نگاهم کرد که روی زمین گذاشتمش که دستش

 .پیروزمندانه بهش چشم دوختم

و بهمون رسوند و بعد از اینکه نگاه تند و تیزی بهم انداخت خواست سارا با دو خودش

و برداشت و شروع ما رادمان یه دفعه تفنگشو برداره ببینه چی شده ادست رادمان

 .کرد به آب ریختن بهم

 .داد زد: جزای آسیب رسوندن به من مرگه

و ازش بگیرمکردم تفنگطور که از خنده دل درد گرفته بودم سعی میهمون . 

 .نکن بچه خیس شدم –

 .سارا با تندی گفت: رادمان بس کن

ودش بشهش کافی بود که آب هم سهم خاما همین جمله . 

 !جیغ زد: رادمان

و گرفتمها پرت شدم و دلماز خنده روی سبزه . 

با پاشیدن شدن آب توی صورتم دست برداشتم و با حرص خنده به سمتش هجوم 

 .بردم

 .صبر کن ببینم نیم وجبی –

 .تا بخواد آب بپاشه گرفتمش و روی زمین خوابوندمش

 .روش خم شدم که نتونه فرار کنه

داد و قورتآب دهنش . 
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 خاله جون؟ –

 .به سارایی که با اخم دست به کمر زده بود نگاه کرد

 !موش آب کشیده شدی –

 .بعدم زد زیر خنده

 .تلنگی به پیشونیش زدم

 .معذرت خواهی کن –

و دور گردنم حلقه کرد و به سمت خودش کشیدمهاشدست . 

 .با لب جمع شده گفت: نوموخوام

می کردو به لبش زدم که اخمانگشت اشاره . 

 .نکن مال زنمه –

 .شروع کردم به خندیدن

 .این دفعه حتی خود سارا هم خندید

و توی موهای رادمان کشیدکنارمون نشست و دستش . 

 حاال زنت کیه مامانی؟ –

ای باال انداختشونه . 

کنهبابایی گفته واسم پیدا می – . 

کنه! تو خودت باید پیدا کنیبا خنده گفتم: بابات غلط می . 

هیجان گفت: کی؟با   
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 .سارا با خنده گفت: هروقت بزرگ شدی

 چه خبره اونجا؟ –

 .با صدای نیما بهش نگاه کردیم

و روی شونش انداخته بود به سمتمون میومدطور که کتشهمون . 

 .سارا بلند شد

 .سالم –

 .فقط سر تکون داد و بهم نگاه کرد

 چرا اینجور افتادی رو بچه؟ –

! خوبه کهرادمان با خنده گفت: جون . 

های گرد شده نگاهش کردیمهممون با چشم . 

و از کجا یاد گرفتی؟این – ! 

گفتوقتی بابایی داشت به تو می – . 

 .با حرص به نیما نگاه کردم که خندون دستی به لبش کشید و سر پا نشست

 .نگاهم به نگاه حسرت باره سارا خورد

شدکاش نیما عاشق تو می . 

فت و کشیدو گرهای رادماننیما لپ . 

 .تو جون منی المصب –

 .با اخم به دستش زدم
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 !مودب باش –

خندید و یه دفعه دست زیر شکمم انداخت و بلندم کرد که از ناگهانی بودنش هینی 

 .کشیدم

و بهش زدمهامروی دوشش انداختم که با اخم مشت . 

کنی؟ بذارم زمینکار میچی – . 

 .به سمت خونه رفت

و در کنیمخوام ببرمت خستگیمی – . 

دونستم حریف این غول گنده نفس عصبی کشیدم و دست زیر چونم زدم چون می

 .نمیشم

و توی خونه نذاشته بود که اتفاقی نگاهم به آپارتمان رو به رویی خورد که هنوز پاش

به خونه زل زده ی ششم به طور مشکوکی از پشت پنجرهدیدم یه مرد توی طبقه . 

کنم چون وارد خونه شد و در رو بست دیگه بیشتر نتونستم دقت . 

 !ممکنه پلیسا باشند؟ شایدم یکی از دشمناش باشند

 .باید بفهمم

کرد آروم روی تخت ی روزا که روی تخت پرتم میوارد اتاق که شد بر خالف بقیه

 .گذاشتم که ابروهام باال پریدند

اومد به سمت حموم رفت و چند ثانیه بعد لخت فقط با یه شورت پاش بیرون . 

 .نگاهم از سر تا پاش کشیده شد
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ستاز خوش هیکلی چیزی کم نداره المصب ولی مهرداد یه چیز دیگه . 

و گرفتم؟چشمت –  

ای بهش رفتم که خندیدهاش نگاه کردم و چشم غرهسریع به چشم . 

 .روی تخت نشست

خوام ماساژم بدیمی – . 

 .نشستم

 آخه اینجا؟ –

 .باز روی دوشش انداختم و بلند شد

 .نه تو جاش –

 !با حرص گفتم: خودم پا دارما

 .از اتاق بیرون اومد

خوام به خانمم فشار بیادنمی – . 

هام دادمچرخی به چشم … 

دادمتو سکوت داشتم ماساژش می . 

و شکستباالخره خودش سکوت . 

و بگیری؟فردا باید بری آزمایشت –  

 .آره –

ای کردو ماساژ دادم که نالههاششونه . 
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ترم محکمیه ک – . 

تر ماساژ دادممحکم . 

 .خودمم همراهت میام –

هام به هم گره خوردنداخم . 

 !الزم نکرده –

 .میام و دیگه هم حرفی درموردش نزن –

تر روی کمرش کشیدمو محکمهامو روی هم فشار دادم و دستهامدندون . 

ش نهو روی شکم و سیچرخید که بدون اینکه به صورتش نگاه کنم با اخم روغن

 .ریختم و ماساژش دادم

و بلند کرددست زیر چونم گذاشت و سرم . 

هات توی همه؟چرا سگرمه –  

 .نگاه ازش گرفتم

 .چیزی نیست –

و گرفت و روی خودش پرتم کردبازوم . 

کنی انگار ازم خسته شدیمعلوم هست تو چته؟ یه جوری رفتار می – . 

و بگیرمرف دلمبه زور از روش بلند شدم و دیگه نتونستم جلوی ح . 

 .آره، خسته شدم، از تو، از کارات خسته شدم –

هاش شدید درهم رفت و نشستاخم . 
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 عقب عقب به سمت در رفتم و با عصبانیت گفتم: خوب شد؟ راحت شدی؟

 .غرید: مواظب حرفات باش مطهره

خوای بکنی؟ هان؟کار میو داد زدم: اگه نباشم چیو از هم باز کردمهامدست  

فهمیدم دارم گند میزنم به همه چیزخسته شده بودم که نمی اونقدر . 

و روی هم فشار داد و بلند شدهاشدندون . 

و قورت دادم و با دلی پر عصبی گفتم: دیگه ولم کن، برو بچسب به سارا من آب دهنم

 .ازت خسته شدم

 .دیگه منتظر عکس العملش نموندم و از اتاق بیرون زدم

و پاک کردم و به سمت در رفتمهاممبا عصبانیت اشک توی چش . 

 .داد زد: صبر کن باهات حرف دارم

 .اما توجهی نکردم

و بیرون بذارم اما با حرفی که زد شدید سرجام میخکوب شدم و انگار خواستم پام

 .دیگه قلبم نزد

 .دیگه نقش بازی کردن بسه مطهره –

 .دستگیره رو تو مشت لرزونم گرفتم

 .حس کردم به سمتم میاد

و لو میدیدونستم آخرش یه وقت صبرت لبریز میشه و خودتمی – . 

و با ترس بستمهامچشم . 
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 !خراب کردی مطهره

 .پشت سرم وایساد

دونستم که حافظت برگشتهاز خیلی وقت پیش می – . 

و باز کردمهامشکه سریع چشم . 

 !چطور ممکنه؟

هو بشکافه و بیرون بزنمی سینهخواست قفسهقلبم انگار می . 

و کنار گوشم شنیدمهاشنفس . 

و دست کم گرفتی؟ هوم؟من –  

 .لرزش بدنم دست خودم نبود

 .با پاهای سست به سمتش چرخیدم که تو میلی متری ازش قرار گرفتم

 .خونسردی توی نگاهش ترسناک بود

و پشت گوشم بردموهام . 

 حرف بزن خانمم، چرا ساکت شدی؟ –

 .نیشخندی زد

گ شده؟دلت واسه مهرداد تن –  

هام بگیرمو توی چشمدیگه نتونستم جلوی جوشش اشک . 

و دور کمرم حلقه کرد و به خودش چسبوندمدستش . 

 .با بغض گفتم: بذار برم
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هام گفت: نه، هرگزخیره به چشم . 

و روی لبم گذاشتهاشخواستم حرفی بزنم که انگشت . 

کنهاغون میو دو بشنوم عشقم، چون فقط اعصابمهاتخوام حرفهیس، نمی – . 

و روی قلبم گذاشتدستش . 

 .اوه! چرا اینقدر تند میزنه؟ منکه کاری باهات ندارم خانمم –

تر شدبغضم بزرگ . 

 .دیگه اسیر شدی مطهره، دیگه تموم شد

دونستم پشت این نگاه خونسردش یه عصبانیتهمی . 

م حبس شدبه زور عقبم برد و به در چسبوندم که نفس تو سینه . 

نی، هم قانونی و هم شرعیتو زن م – . 

 .اینبار توی نگاهش تهدید رشد کرد

تر بهت تونم از گل نازکبینی، اما خب فعال نمیدست از پا خطا کنی مطهره، بد می –

 …بگم

و روی شکمم گذاشتدستش . 

ایچون حامله – . 

و پس زدم و با بغض عصبی گفتم: نیستم این یه خیال پوچه، من هیچوقت دستش

ندادم بهت اجازه . 

 .لبخند محوی زدم
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 .اجازه ندادی، کاری کردم که اجازه بدی –

لرزوندو میحتی فکرشم چهار ستون بدنم . 

 نفس بریده گفتم: چی داری میگی؟

و روی لبم کشیدشستش . 

و گرفت و نزدیک گوشم لب زد: وقتی که مستت کردم خواستم پسش بزنم ولی مچم

و فهمه، منم کار خودمه آدم چیزی نمیت برگشته، تو مستی کدونستم حافظهمی

 .کردم

و به یه بهت بزرگ داد جوری که دیگه نتونستم حرف تموم عصبانیتم خالی شد و جاش

 .بزنم

 ی من توی شکمته، پسای عشقم، بچهعقب کشید و با لبخند مرموزی گفت: تو حامله

خوای بری؟کجا می  

و خیس کردامههام حلقه نزد و به جاش زود گونهاشک توی چشم . 

کشم تاو میبا گریه زمزمه کردم: خیلی کثافتی! شده خودم … 

و روی دهنم گذاشت و عصبی گفت: هیس! جرئت داری حتی بهش فکر سریع دستش

 .کن

کردو خیس میهام تند دستشاشک . 

 .نامفهوم گفتم: ازت متنفرم

و بستهاشو بیشتر فشار داد و چشمانگار فهمید که دستش . 

همه وقت نذاشتم آب تو دلت تکون بخوره، این همه وقت فقط محبت ازم  این –
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دونی کهدیدی، خودت بهتر می … 

و باالتر برد: چقدر عاشقتمصداش ! 

و باز کردهاشچشم . 

و چسبی به شوهرت یا اینکه داغشکنی و مییا فکر مهرداد رو از سرت بیرون می –

کشمشذارم و میبه دلت می . 

نیومد و با ترس نگاهش کردم نفسم دیگه باال . 

کنم مطهره، پس انتخاب کن، یا سوختن و خورم که اینکار رو میخشن گفت: قسم می

 .ساختن یا مرگ مهرداد

 !با گریه و ترس گفتم: خیلی خودخواهی

با حرص عجیبی گفت: آره خود خواهم، واسه نگه داشتن عشقم بدتر از اینم میشم، تا 

کنی مهرداد زنده بمونه که تو تعیین میکن، بدون  شب بهت فرصت میدم بهش فکر

 .یا بمیره

و خفه کردمصرای هق هقم . 

و بستمهامو بوسید که با گریه چشمو برداشت و با حرص لبمدستش . 

و بکن خورد گفت: تو مال منی پس اینو برداشت و جوری که لبش به لبم میلبش

 .توی گوشت

و و بعد در رو باز کرد که دیگه پاهام نتونستند وزنمو گرفت و به دیوار کوبیدم میقه

تحمل کنند و روی زمین فرود اومدم که صدای هق هق بلندم پیچید و داد زد: ازت 

 .متنفرم نیما
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و بستمهامخم شدم و هق هق کنان چشم . 

******* 

 .نزدیک غروب بود

نامعلوم خیره  ایشد که همونجا نشسته بودم و تکیه به دیوار به نقطهها میساعت

 .شده بودم

لرزیدمو کمی میو بغل کرده بودماز سرما خودم . 

 .حتی به غذایی که خدمتکار آورده انگشت هم نزدم

و روی شکمم گذاشتمدستم . 

نباید این اتفاق بیوفته، اگه حامله باشم تا قبل از اینکه روح توی تنش بیاد هر کار 

و واسم گذاشته که اگه مخالفت تمام راهیرحمی کنم تا سقط بشه اما نیما با بیمی

شهکنم تهش به مرگ عشق زندگیم ختم می . 

 باید از خودم بگذرم؟ یا از مهرداد؟

و بستمهامو به دیوار تکیه داد و با درد وجودم چشمسرم . 

رحمی روزگارو با تشنگی قورت دادم و زمزمه کردم: آخ که چقدر واسم بیآب دهنم . 

یگه حتی اشک چشمم ندارماز بس گریه کردم د . 

اراده اخمی کردم و ها روشن شدند که بیصدای در بلند شد و پس بندش چراغ

و ریز شده باز کردمهامچشم . 

 .پتویی روی بدنم افتاد که با دیدن نیما نگاه ازش گرفتم

خوای لجبازی کنی؟تا کی می –  

https://romanplus.ir/
https://romanplus.ir/


 

23 | P a g e 
 https://Romanplus.ir  رمان پالس را به خاطر بسپارید                                                                           

 .تنها چیزی که ازم شنید سکوت بود

ه گرم شدمپتو رو خوب دورم پیچید ک . 

گیرهو میبریم تو خونه، اینجا سرده، رادمانم داره سراغت – . 

بدون اینکه نگاهش کنم بلند شدم اما پاهام انگار چوب شده بودند که نزدیک بود 

و دور کمرم حلقه کردبیوفتم ولی سریع گرفتم و دستش . 

ومد گفتم: سرد نگاهش کردم و سر و سنگین با صدایی که انگار از ته چاه بیرون می

 .نیازی به کمکت ندارم

هام گفت: اما من بهت نیاز دارمخیره به چشم . 

و به دست بیاریتونی دل مندونی که نمیمی – . 

 .کمی مکث کرد و بعد گفت: خواهیم دید

 مــهـرداد#

کردمو زندانی کرده بود نگاه میای که گل منها بود که نامحسوس به خونهساعت . 

 .حمید با سینی شربت کنارم نشست

ای نشد؟خبر تازه –  

 .کوتاه بهش نگاه کردم

 .نه –

و به سمتم گرفتلیوان . 

و بخورناهار که نخوردی الاقل این – . 
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 .ازش گرفتم و تشکری کردم

 .فرید از توی اتاق بیرون اومد

 .از سرگرد دستوری رسیده –

 .سریع بهش نگاه کردم

آشپزخونه بیرون اومد کیارش قاشق به دست از توی . 

و بیرون و نجات مطهره خانم گذاشته، گفته اول باید اونسرگرد اولویت ماموریت –

 .بکشیم و بعد دست به کار بشیم

 .از نگرانیم کلی کم شد

 کیارش: هنوز هماهنگی با پلیس اینجا کامل نشده؟

 .سری باال انداخت و باز وارد اتاق شد که پوفی کشیدم

بم گذاشتم و باز به اون عمارت منفور که بین کلی درخت پنهان شده بود و روی للیوان

 .نگاه کردم

و خوردم اما با چیزی که دیدم پرید توی گلوم و به سرفه افتادم که حمید یه کم شربتم

و به کمرم کوبیدسریع بلند شد و دستش . 

و به خونمنیما دست دور کمرم مطهره انداخته بود و اونجوری که بهش چسبیده بود 

 .جوش میاورد

مِش …کُشَ ….. میدرحالی که داشتم خفه میشدم با عصبانیت داد زدم: خودم. . 

 .فرید از اتاق بیرون دوید
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 چی شده؟ –

تر به کمرم کوبید که حالم سرجاش اومدحمید پوفی کشید و محکم . 

ی های به خون نشسته به عمارت نگاه کردم اما خبرو پرت کردم و با چشملیوان

 .ازشون نبود

کنهداداش اگه قرار باشه اینجوری عصبی بشی یکی از ماها نگاه می – . 

 .از جام بلند شدم و به کتم که روی مبل بود چنگ زدم

 .میرم هوا بخورم –

 .کیارش داد زد: نری کار دستمون بدی مهرداد

و پام کردم و داد زدم: الزم نکرده نگران کارای من باشیکفشم . 

و در رو محکم بستم بیرون اومدم . 

ت کنمهای خودم خفهزیر لب غرزنان گفتم: لعنت بهت نیما، دوست دارم با دست . 

ها پایین اومدم و ادامه دادم: آخه لعنتی درسته محرمته بدون توجه به آسانسور از پله

 اما چرا میذاری بهت دست بزنه؟

 .چنگی به موهام زدم

فهمه فراموشی ندارهور که میهایی میزنی مهرداد! اینجاه! چه حرف – ! 

و ادامه دادملگدی به نرده زدم و باز راهم . 

******** 

 مــطـهــره#
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 .نگاهی به برگه انداخت

 .توروخدا بگو که حامله نیستم

 .چند ثانیه بعد لبخندی زد و به انگلیسی گفت: تبریک میگم، همسرتون بارداره

از اشک به نیما زل زد های پرانگار دنیا روی سرم خراب شد و با چشم . 

 .با سرخوشی برگه رو ازش گرفت و بهم نگاه کرد

 دیدی گفتم؟ –

و کردیزمزمه کردم: آخرش کار خودت ! 

 .خندید و به نوک بینیم زد

 .همیشه من برندم خانمم –

و حرکت دادمجونمو گرفت و کشوندم که به زور پاهای بیبعد مچم . 

ای کردم که مستحق ه؟ مگه در درگاهت چه بدیچرا خدا؟ چرا باید این اتفاق بیوفت

 این همه عذابم؟

و زداز آزمایشگاه بیرون اومد و قفل ماشین . 

و باز کرد و با سرخوشی گفت: بشین خانممدرم . 

های پر از اشک نگاهش کردم و بعد نشستمبا نفرت و چشم . 

و دور زدچرخوند ماشینو میطور که سوئیچو بست و هموندرم . 

و روی شکمم و بستم و دستمهامبه سمت شیشه چرخوندم و با بغض چشم وسرم

 .گذاشتم
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 .توی ماشین نشست و بالفاصله روشنش کرد و به راه افتاد

و گرفتی و گفتی دیگه دیگه بداخالقی نکن خانمم! خودت دیشب تصمیمت –

کجا؟  خوام برم یه ناهار مشتی بهت بدم خوری، اونمکنی، االنم میناسازگاری نمی

 .کنار دریاچه

 .نگاه تند و تیزی بهش انداختم و سعی کردم صدام نلرزه

خورم تا بمیناهارت بخوره تو سرت، اصال دیگه هیچی نمی – … 

و بستمهامو قطع کردم و با درد چشمبا تو دهنی که خوردم حرفم . 

 .به فرمون زد و نفس عصبی کشید

 !لعنت بهت –

و به سمت شیشه چرخوندمو سرمو روی هم فشار دادم هامدندون . 

**** 

و بیرون کشیدم و نشستمو واسم بیرون کشید که از لجش اون یکیصندلی . 

و به بیرون فوت کرد و بعد از آویزون کردن کتش نشستنفسش . 

 .منو رو برداشتم و بهش نگاه کردم

و دربیارم که ازم خسته بشهتونم حرصشتصمیم گرفته بودم تا می . 

نه دل من خنک میشه و نه اینکه کاری پیش میره با غم زدگی . 

 .منو رو به سمتش پرت کردم

دونم چی انتخاب کنمنمی – . 
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 .با حرص نگاهم کرد و منو رو برداشت

 .نگاهی به سعید فضول و اشکان که کمی دورتر از ما نشسته بودند انداختم

و به جوش بیارمو در و غیرتشچطوره که با نگهباناش حرصش ! 

گفتم: سعید؟ بلند  

 .بهم نگاه کرد

 بله خانم؟ –

هات خیلی خوشگله؟با لبخند گفتم: گفته بودم رنگ چشم  

رفتیعنی ابروهاش باالتر از این نمی . 

کرد انداخت و بعد رو به من گفت: با نگاهی به اشکان که با تعجب و خنده نگاهش می

 !منید؟

 .به صندلی تکیه دادم

 .آره دیگه –

بردمشنیدم و لذت میی پر حرص نیما رو میهامدام صدای نفس . 

 هی اشکان؟ –

 .به سمتم چرخید

 بله خانم؟ –

و دوست دارمحالت موهات – . 

 .بدبختا هنگ کرده بودنا
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 .با همون حالت گفت: لطف دارید خانم

و گرفت و به سمت خودش کشیدم که هینی گفتمیه دفعه نیما مچم . 

 …عصبی لب زد: آدم باش مطهره وگرنه

یدم وسط حرفش: وگرنه چی؟پر  

و روی شکمم گذاشتم و با حالت ناز که از روی تمسخر بود گفتم: با وجود دستم

 کوچولوم دلت میاد بالیی به سرم بیاری؟

و ول کرد که لبخند بدجنسی زدم و درست و روی هم فشار داد و مچمهاشدندون

 .نشستم

سفارش بدهچنگی به موهاش زد و منو به دست بلند شد و رفت تا  . 

 .خوشحال از حرص دادنش پا شدم و به سمت میز اون دوتا رفتم

زدند که با بیرون کشیده شدن صندلی کنارشون سکوت کردند و داشتند حرف می

 .متعجب بهم چشم دوختند

 .نشستم و پا روی پا انداختم

 .راستش هیچوقت نشد که درست و حسابی باهم صحبت کنیم –

 .به سعید نگاه کردم

ای داری؟ای؟ خانوادهه کم از خودت بگو، زن؟ بچهی –  

 هم آقا مریضه، خیلی چون سالمندانه یخانه تو که خانم دارم مادر یه خب، …آم –

بدم وخرجیش تونممی و میدند بهم خوبی حقوق . 

 و زن؟ –
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 .اون نه –

 .روی میز خم شدم

ای؟اوه! سختت نیست که مدام کنار ما باشی بدون هیچ رابطه –  

پرده حرف زدم تعجب کردم اما حرصی که از نیما داشتم ودمم از اینکه اینقدر بیخ

 .باعث اینا شده بود

پول بخاطر ولی هست، …با تعجب گفت: خب … 

گرفتید خانم! االن خیلی اشکان با تعجب گفت: شما هیچوقت ماها رو تحویل نمی

 .عجیبه

 .به صندلی تکیه دادم

کنمراستش دیگه با نیما حال نمی – . 

 باهاتون خیلی که ارباب چرا؟ …و شکار کرد و بعد گفت: آمنگاه اشکان کوتاه بدنم

 !خوبند

 خانمم؟ –

و باال بردم و گفتم: جونمبا صدای پر حرص نیما باالی سرم سرم . 

 فکر کنم بهتر باشه بریم سر میز خودمون، اینطور نیست؟ –

کردهاش انگار تهدیدم میبا چشم . 

 .بریم –

دمبلند ش . 
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زنیمباز باهم حرف می – . 

و گرفت و به سمت میز کشوندم که بعد چشمکی به سعید زدم که یه دفعه نیما بازوم

و مهار کنمسعی کردم خندم . 

 .عصبی روی صندلی نشوندم و خودشم نشست

و امتحان نکنی مطهرهکنم اینطوری منبهت پیشنهاد می – ! 

 .خندیدم

م حرف میزدمچته؟ گوجه شدی عزیزم! فقط داشت – ! 

ی حرصیش نگاه و بست و نفس عصبی کشید که با سرخوشی به چهرههاشچشم

 .کردم

 .هنوز اولشه نیما خان

**** 

 .مشغول استیک خوردن بودیم که یه دفعه صدای داد و دعوایی اوج گرفت

 .به سمت صدا که نگاه کردیم با دیدن اینکه سعید با یکی درگیر شده تعجب کردم

زدن که آدما سریع به سمتشون دویدند و با کمک اشکان و میکشت هم انگار به قصد

 .سعی کردند جداشون کنند

 !وا! یه دفعه چی شد؟

 .نیما سریع بلند شد و به سمتشون دوید

و گرفت و به زور بلند شدم و با تعجب به طرفشون رفتم اما یه دفعه یکی مچم
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هام نم اما با دیدن مهرداد چشمم حبس شد و اومدم داد بزکشوندم که نفس تو سینه

 .تا آخرین حد ممکن گرد شدند

و روی بینیش گذاشت که کشوندم دستشطور که میخواستم حرفی بزنم اما همون

و به دستش دادم تا ببینم سکوت کردم و متعجب اما از طرفی شدید خوشحال خودم

برهکجام می . 

ا دلتنگی بغلش کردمتو راهروی دستشویی وایساد که بهش فرصت ندادم و ب . 

کردم داره خفه میشه اما دم نمیزنهاونقدر محکم بغلش کرده بودم که حس می . 

جدام کرد که متعجب نگاهش کردم برخالف تصورم از خودش . 

ها و گرفت و تند گفت: ببین خانمم، فرصت ندارم باید یه سری حرفدو طرف صورتم

 .رو بهت بزنم

و جمع کردمخودم . 

یه جدیهمعلوم بود قض . 

 .فردا شب دیگه همه چیز تمومه، دیگه کنارمی –

 .با بهت خندیدم

 واقعا؟ –

و گرفتبازوهام . 

آره، مدارک کامل شده و به زودی اون نیمای عوضی دستگیر میشه، پس تا فردا  –

و نگه دارشب صبر کن و نقشت . 
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 .نفس عمیقی کشیدم

 .نیما میدونه مهرداد –

و پر کردترس نگاهش . 

کاری که باهات نکرده؟ چی؟! –  

 .لبخندی زدم

 نه؛ نگران نباش، راستی، شروین چی؟ –

 .اونم هم دست نیما محسوب میشه –

دونید که توی بیمارستانه؟می –  

 .سری تکون داد که نفس راحتی کشیدم

 .نیما فردا تا آخرشب خونه نیست –

 .لبخندی زد

دونیماونم می – . 

 .ابروهام باال پریدند

و دستگیر کنندفرستیم که آدماشرو خونشم می اما مامورا – . 

 .نگران گفتم: مواظب خودت باش

و نوازش کردکوتاه گونم . 

 .هستم تو هم باش –

 .نفس عمیقی کشیدم و سری تکون دادم
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 پس فرداشب منتظرتم اما چرا االن همراهت نیام؟ –

میگم خانمم؟فهمی که چی چون نباید نیما یه ذره شک کنه، می –  

تکون دادمسری  . 

و بوسید که لبخندی روی لبم و گرفت و پیشونیمکمی خیره نگاهم کرد و بعد سرم

 .نشست

 .عقب که کشید گفت: برو، خداحافظ نفسم

تونم ازت دل بکنمهاش گفتم: نمیخیره به چشم . 

 .هلم داد

فهمهبرو خانمم االن نیما می – . 

 .با غم درونم گفتم: خداحافظ

 .لبخندی زد

 .خداحافظ –

و چرخیدم که برم اما بازم طاقت نیاوردم و به طرفش برگشتم و بی برو و برگشت لبم

 .روی لبش گذاشتم و عمیق بوسیدمش

و باز کرد و لبخندی زدهاشعقب رفتم که آروم چشم . 

 .دلتنگش بودم –

 .لبخندی زدم

 .خداحافظ –
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 .سری تکون داد

بود دویدم به سختی ازش دل کندم و به سمت جایی که هنوزم دعوا . 

 .اصال متوجه نشده بود که نیستم

 !انگار نقششون بوده

و به بیرون از رستوران کشیدندکم کم دورشون خلوت شد و اون یکی . 

ای کشیدنیما سریع به اطراف نگاه کرد که با دیدنم نفس آسوده . 

 رو به سعید عصبی گفت: چرا دعوا کردی؟

دش دعواش میومد ارباب، بخدا و با دستمال پاک کرد و گفت: خوخون دماغش

 .تقصیری ندارم

و گرفت و به سمت میز رفتپوفی کشید و دستم . 

 .به صندلی اشاره کرد

 .تو بخور، منکه زهرمارم شد –

و هم خوردممنم سیر شدم، ببین بیشترش – . 

و برداشتکتش . 

 .خیلوخب بریم –

اما ندیدمشو چرخوندم شاید مهرداد رو ببینم به سمت صندوق رفت که نگاهم . 

 .حتما رفته

 .لبخند محوی زدم
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 یعنی واقعا داره تموم میشه مهردادم؟

هام حلقه زد و با یادآوری حامله بودنم تموم حس خوبم پر کشید، اشک توی چشم

و روی شکمم گذاشتمدستم . 

م چی؟کار کنم خدا؟ اگه مهرداد بفهمه از نیما حاملهبا این بچه چی  

دادم و به چپ و راست تکونسرم . 

 !حتی فکرشم وحشتناکه

********* 

 سارا چمدون به دست پایین اومد که رادمان غم زده گفت: چرا داری میری مامانی؟

و گرفتهاشسارا لبخند محوی زدم و رو به روش نشست و دست . 

گردممامان بزرگت مریضه، کسی نیست پیشش، قول میدم زود برمی - . 

 .رادمان سارا رو بغل کرد

برات تنگ میشهدلم  – . 

و بست و بغلش کردهاشسارا چشم . 

 .آروم گفت: دل منم برات تنگ میشه

هام حلقه زداشک توی چشم . 

دونم که نیما مجبورش کرده برهست، میدونم رفتن پیش مادرش بهونهمی . 

 .دیشب بخاطر حاملگیم یه جشن کوچیک گرفت، خوب شکستن سارا رو دیدم

 .سارا ازش جدا و بلند شد
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علوم بود بغض دارهم . 

 .لبخندی زد

 .خداحافظ پسرم –

خواستمو نمیمن این – . 

 .بهم نگاه کرد و پوزخند تلخی زد

و برداشت و به سمت در رفت اما باز چرخید و بهم نگاه کردچمدونش . 

و بگم ولی باید بگم که از رادمان خوب مراقبت کنخوام اینبا اینکه نمی – . 

کنمحتما اینکار رو می – . 

و ادامه دادکمی نگاهمون کرد و بعد راهش . 

گرده؟رادمان کنارم اومد و با غم گفت: مامانم کی برمی  

دونستم امشب دیگه کار نیما تمومه لبخندی زدم و مطمئن گفتم: خیلی خیلی چون می

 .زود کنار مامانتی

 .بهم نگاه کرد

 واقعا؟ –

 .با لبخند سری تکون دادم

تر شدرفت که لبخندم کم رنگ هاسر به زیر به سمت پله . 

 .این بچه گناهی نداره که باید بسوزه

و پاک کردم و به سمت آشپزخونه رفتمهاماشک توی چشم . 
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 راوی#

کشید رو به جان محافظ شخصیش طور که پیپ میجاوید پا روی پا انداخت و همون

 گفت: سارا رفت؟

یشهتا نیم ساعت دیگه پروازشون به مقصد کانادا بلند م – . 

 .لبخند مرموزی زد

 .خوبه –

و تو و بده، همشونی حقه باز جزای شکستن دخترمبا کینه ادامه داد: وقتشه اون پسره

و که جای دخترم نشستهی عوضیسوزونم مخصوصا اون دخترهآتیش می . 

خوابیدجان با چاپلوسی گفت: نگران نباشید ارباب، امشب شما با خیال آسوده می . 

و بلند شدجاوید خندید  . 

و ببینمشد خودم زنده زنده آتیش گرفتنشوندونم، کاش میمی – . 

 .به سمت پنجره رفت و پرده رو کنار زد

 .به باغ فوق العاده زیبای رو به روش خیره شد

و واسم بیاریدیادتون باشه رادمان – . 

 .چشم ارباب –

ی دست نشون داد که دیگه مرخصهبا اشاره . 

به سمت در رفت جان احترامی گذاشت و . 
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 .جاوید به پیپ کشیدنش ادامه داد

گذرمدیگه تمومه نیما خان شاهرخی! من هیچوقت از گناه کسی نمی – . 

 مـطـهـره#

و واسه رادمان بذارمتصمیم گرفته بودم امروز تموم وقتم . 

 .تنها کسی که دلم واسش تنگ میشه همین وروجکه

کردبد اذیتم می اما از طرفی استرسه اینکه قراره شب چی بشه . 

رفتمو نگاه می کردم به جلو میطور که اطرافمهمون . 

 آقا کوچولو؟ کجا قایم شدی؟ –

شنیدمو میی آرومشصدای خنده . 

هاست آروم به سمتش رفتمبا فهمیدن اینکه پشت بوته . 

وقتی بهش رسیدم یه دفعه جلوش ظاهر شدم که با خنده جیغی کشید و خواست فرار 

تمش و با خنده گفتم: سک سکت کردم نیم وجبیکنه که گرف . 

و دور گردنم حلقه کردهاشدست . 

 باشه تو بردی، حاال بریم بستنی بخوریم؟ –

 .چشمکی زدم

 .بریم –

و جلب کردبه سمت خونه رفتیم اما صدای کشیده شدن چمدون توجهم . 

 .چرخیدم که با دیدن سارا تعجب کردم
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فت: مامانیرادمان جیغی کشید و با خوشحالی گ ! 

 .تقال کرد که روی زمین گذاشتمش

و از هم باز کردهاشبه سمتش دوید که سارا با لبخند دست . 

 .با ابروهای باال رفته به سمتش رفتم

و بوسیدشو بغل کرد و گونهرادمان . 

دونستم اینقدر زودرادمان با خوشحالی گفت: خاله گفته بود زود میای اما نمی ! 

تونم از پسرم دل بکنم؟ نگاه کرد و بعد رو به رادمان گفت: مگه میسارا کوتاه بهم 

 هوم؟

 .رادمان با ناراحتی گفت: اما مامان بزرگ چی؟ گفتی که تنهاست

 .سارا: نگرانش نباش، زود میرم پیشش

 !با تعجب گفتم: حاال واقعا چی شد که برگشتی؟

ودنو کنسل کرده بسر و سنگین گفت: بخاطر هوای کانادا پروازش . 

 .آهانی گفتم

رفت به سمت خونه رفتندش میطور که با رادمان حرف میزد و قربون صدقههمون . 

******** 

خوردیمروی حیاط نشسته بودیم و داشتیم شام می . 

و گذاشت خوردن، بهتر بود بگی بازی کردنمنکه نمی شد اسمش . 

رفتاز استرس هیچی از گلوم پایین نمی . 
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ها به داخل خونه بودمپلیسهر لحظه منتظر ریختن  . 

ی من و بچمون این نیما هم هر یک ساعت یه بار بهم زنگ میزنه و کلی قربون صدقه

میره، جوری که دیگه دیوونم کرده، با خودم گفتم اینبار که زنگ زد بهش جواب 

 .نمیدم

 .با بلند شدن سارا بهش نگاه کردیم

 رادمان: کجا میری مامانی؟

میرم دستشوییسارا با لبخند گفت:  . 

 .بعد به سمت خونه رفت که رادمانم به خوردنش ادامه داد

 .یعنی جوری خورده بود که انگار بمب وسط بشقابش ترکیده

 .خندم گرفت

 غذا رو دهنت کنم؟ –

 .بهم نگاه کرد

 .نه، خودم بلدم –

 .خندیدم

 !که اینطور –

 .به زور یه قاشق خوردم

مطاقت پوفی کشیدم و بلند شددرآخر بی . 

 کجا میری خاله جون؟ –
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گردماالن برمی – . 

ها به سمت راه سنگ فرش شده رفتماز بین درخت . 

و تونستم ببینمواردش شدم و کمی جلو رفتم که در ورودی . 

 .به آپارتمان نگاه کردم اما خبری ازشون نبود و پنجره هم بسته بود

و روی قلبم گذاشتمدستم . 

 خدایا چرا زودتر تموم نمیشه؟

استم بچرخم و برم اما یه دفعه صدای نامفهومی بلند شد و پس بندش نگهبان دم خو

اراده یه قدم به عقب رفتمدر روی زمین افتاد که بی . 

 نکنه اومدند؟

م حبس شدهایی وارد خونه شدند که نفس تو سینهیه دفعه سیاه پوش . 

 !عمرا اگه پلیس باشند

دویدمبا یادآوری رادمان با ترس تا تونستم فقط  . 

ای کشیدمبهش که رسیدم با دیدن اینکه سالمه نفس آسوده . 

 زود بغلش کردم که با تعجب گفت: چی شده؟

 .هراسون به اطراف نگاه کردم

 هر چی شد تو بغلم بمون، خب؟ –

با صدای سوختن و روشن شدن قسمتی از خونه سریع به سمتش چرخیدم که دیدم 

گیرهاون طرف باغ داره آتیش می . 

ان با ترس گفت: آتیشهرادم ! 
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و تو بغلم پنهان کردمسرش . 

 .فقط نگاه نکن –

و از کمرم برداشتممسریع اسلحه . 

و پر کردهای پی در پی کل عمارتچیزی نگذشت که صدای شلیک . 

 !اینا پلیس نیستند

شدم به سمت خونه دویدمدرحالی که از ضربان قلبم داشتم دیوونه می . 

 !سارا

ست از باالی سرم رد شد که بی اراده سریع خم شدم و سر یه دفعه یه تیر در

م فشار دادمی سینهو بیشتر به قفسهرادمان . 

 .رادمان انگار به گریه افتاده بود

ترسممن می – . 

برمت بیرون، نترسنفس بریده گفتم: می . 

ی جاوید خانیه دفعه یکی داد زد: نوه ! 

ها رو دیدمسریع چرخیدم که یکی از اون . 

ید داشتم اما باالخره بخاطر جون رادمان ضامن اسلحه رو کشیدم و به پاش ترد

 .شلیک کردم که رادمان از ترس لرزید و اون مرده با داد روی زمین افتاد

تر بدومشد آرومکشید و همین باعث میزیر دلم کمی تیر می . 

از امواجش  هنوز کلی به عمارت مونده بود اما یه دفعه درکمال ناباوری منفجر شد که
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به عقب پرت شدم و به یه درخت خوردم که از درد نفسم بند اومد اما تو همین حال 

 .سعی کردم رادمان به جایی نخوره

روی زمین پرت شدم و آخی گفتم اما سریع با یه دست نیم خیز شدم تا رادمان خفه 

و روی هم فشار دادمهامنشه که کمر و زیر دلم تیر بدی کشید و چشم . 

گریه گفت: خاله جون؟با   

شد نگاه کردم و با های پر از اشک به عمارتی که آتیش ازش بلند میبا ترس و چشم

 !بغض داد زدم: سارا

 .رادمان به هق هق افتاد

 .مامانم اون تو بود –

 !جیغ زد: مامانم

تر گرفتمش و بغضم شکستبعد شروع کرد به تقال کردن که محکم . 

ید بریم بیرونبا گریه گفتم: تقال نکن با . 

 !با گریه و تقال جیغ زد: مامانم

و به زور بلندش کردم که با تیر کشیدن زیر دلم نزدیک بود بیوفتم اما سریع قدرتم

 .توی پاهام جمع کردم

گرفت به سمت در و ازم میو برداشتم و هر چند که تقالهای رادمان سرعتماسلحه

 .دویدم

را رو صدا میزدرادمان مدام با گریه جیغ میزد و سا . 

 .با وایسادن یه سیاه پوش دیگه وایسادم
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 .زود روم اسلحه کشید و با صدای ضمختی گفت: زود پسره رو بده تا زنده بمونی

 با گریه و نفرت داد زدم: به دستور کی اینجایید؟

 .پوزخندی زد

 .به تو ربط نداره، یاال بچه رو بده –

کردلرزید و گریه میرادمان می . 

تم: آروم باش رادمانآروم گف . 

ست نه؟گفت: مامانم زندهبا هق هق   

م بیشتر شدشدت گریه . 

 .آره، تو گریه نکن –

 .مرده جوری داد زد که رادمان لرزید: زود باش

ای که پشت سرم بود رو تو مشتم فشردماسلحه . 

های نیما به یه دردی بخورهاالن وقتشه آموزش . 

یلی سریع با تموم نفرتی که داشتم به سمت و جمع کرد و تو یه حرکت ختمرکزم

 .مغزش شلیک کردم

 .تا رادمان خواست ببینه نذاشتم و بازم دویدم

 !برای اولین بار یه آدم کشتم

گرفتو میو پس بزنم چون جلوی دیدمهامکردم اشکسعی می . 

 .یه دفعه صدای آژیر پلیس همه جا رو پر کرد که نور امیدی تو وجودم روشن شد

https://romanplus.ir/
https://romanplus.ir/


 

46 | P a g e 
 https://Romanplus.ir  رمان پالس را به خاطر بسپارید                                                                           

شنیدمو میشی خفهان محکم بهم چسبیده بود و صدای گریهرادم . 

اراده دستشویی کردهاز خیس شدن دستم معلوم بود که از ترس بی . 

زدند بلند شد و بین این همه هیاهو یه صدای های انگلیسی که داد میصدای پلیس

و صدا میزدشنیدم که اسممو میایرانی . 

 .مطمئن بودم که مهرداد نیست

فعه یه چیز به زیر پام خورد که با سر روی زمین افتادم و اسلحه از دستم در رفت یه د

 .و از درد آخ بلندی گفتم

و ازم بگیرهخواست رادمانیکی می . 

ی سر و زیر دلم داشتم لگدی و باز کردم و با تموم دردی که تو ناحیههامسریع چشم

 .به صورتش زدم که به عقب پرت شد

به رادمان نفس زنان گفتم: برو پشت درختسریع نشستم و رو  . 

 .با گریه و لرز سری تکون داد و دوید

 .مرده به سمتم اومد

تا خواستم اسلحه رو بردارم لگدی به صورتم زد که از درد نفسم باال نیومد و جوشش 

و زیر بینیم حس کردمخون . 

 .به سمت رادمان رفت

یا کمکم کنو زیر دلم گذاشتم و با گریه لب زدم: خدادستم . 

شد سعی کردم تمرکز هام تار میاسلحه رو برداشتم و درحالی که چشم” یا علی“با یه 

 .کنم تا به رادمان نخوره
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خاله کمکم کن“کشید و میگفت رادمان با گریه جیغ می ”. 

و جمع کردم و شلیک کردم که درست به قلبش خوردعزمم . 

مین افتادسه بار دیگه هم شلیک کردم که این دفعه روی ز . 

 .از درد اسلحه رو دیگه نتونستم نگه دارم که روی زمین پرت شد

 .رادمان به سمتم دوید

دادم سعی و تو مشتم فشار میطور که از درد لباسمو روی زمین گذاشتم و هموندستم

شدکردم بلند بشم اما نمیمی . 

نه بلندم کنه توو دورم حلقه کرد و به خیال اینکه میهای کوچولوشرادمان دست

 .تالش کرد

 .با گریه گفت: بلند شو خاله

هوش بشم و بالیی به ترسیدم تو این هیاهو بیشدند و میهام هی تار میچشم

 .سرش بیاد

یه کم بلند شدم اما از درد زیر دلم و صورتم باز روی زمین پرت شدم و آخ آرومی از 

هام خارج شدبین لب . 

و باز کردمهامبه زور چشم . 

ترسمدمان پا زمین کوبید و با گریه گفت: بلندشو خاله من میرا . 

 .بازم اشکم دراومد

جون لب زدم: برو یه جایی پنهانو گرفتم و بیمچش … 
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اما انرژیم به یکباره خالی شد که کامال روی زمین افتادم و مچ رادمان از دستم ول شد 

 .و دیگه چیزی نفهمیدم

********** 

ردم و بخاطر تار بودن دیدم چندبار پلک زدمو آروم باز کهامچشم . 

و با تشنگی قورت دادمکرد گذاشتم و آب دهنمو روی سرم که کمی درد میدستم . 

و روی گونم حس کردم که سریع سر چرخوندمنوازش دستی . 

ای کشیدمبا دیدن مهرداد نفس آسوده . 

و درست کردو کمی باالتر آورد و بالشت زیر سرمتختم . 

و صدا کنمدکترت میرم – . 

 .به سمت در رفت

 .با اخم به اتاقی که توش بودم نگاه کردم

 .انگار بیمارستانه

و نگاه کردماز پنجره بیرون . 

 .صبح بود

یه دفعه انگار تازه ویندوزم باال اومد که با یادآوری اتفاق دیشب قلبم از کار افتاد که 

بیرون کشیدم که سوزشش انگار و چنان از دستم و کنار زدم و سرمسریع پتوی روم

و سوزوند اما بدون توجه به خونریزی دستم از تخت پایین اومدم و پا برهنه به جگرم

 .سمت در دویدم
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 !یا خدا! رادمان

 .بغضم گرفت

 .در رو باز کردم اما با دیدن مهرداد و دکتر وایسادم

 با اخم گفت: چرا از جات بلند شدی؟

ی گرفتش و با تشر گفت: نگاه کن روانینگاهش به مچم افتاد که با تند ! 

و بیرون کشیدم و با بغض گفتم: رادمان کجاست؟مچم  

و گرفت و به سمت تختم کشیدو نداد و به جاش بازومجوابم . 

 میگم رادمان کجاست مهرداد؟ –

 .با اخم گفت: بخواب

و گرفتم و با بغض گفتم: بگو که پیش شماستشیقه . 

زنیمو انجام بده بعد حرف میل بذار دکتر کارشبا اخم گفت: چی میگی؟ او . 

 .به اجبار خوابیدم

م کرد و پرستاری باندی دور مچم بعد از اینکه تو اضطراب خیلی بدی دکتر معاینه

و سوراخ کرد بیرون رفتندو عوض و اون دستمبست و سرمم . 

کیه داد بود تموم مدت مهرداد با اخمی که روی پیشونیش بود دست به سینه به دیوار ت

 .و به زمین خیره بود

 بگو مهرداد، رادمان کجاست؟ –

 .تکیه از دیوار گرفت و کنارم روی تخت نشست
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 رادمان کیه؟ –

ی پلیسه؟ی نیماست، کجاست، ادارهی چهار پنج ساله همراهم بود، بچهیه بچه –  

ای پیشت نبودسردرگم گفت: ما که پیدات کردیم بچه ! 

 .قلبم وایساد

و روی دهنم گذاشتمونمدست لرز . 

بودنه نه، باید اونجا می – ! 

 کنید، پیداش باید حتما بچه اون …و برداشتم و با بغض گفتم: مهرداد اون بچهدستم

بچه اون … 

ی نیما به تو چه؟ هان؟و گرفت و عصبی گفت: بچهبازوهام  

ه اونجا هایی که بست! توروخدا پیداش کنید، اوناون گناهی نداره، اون یه بچه –

خواستندو میحمله کرده بودند رادمان . 

کنم بهشون زنگ بزن و بگوو گرفتم و با التماس گفتم: مهرداد خواهش میشیقه . 

و ول کردمشسری تکون داد که یقه . 

ای گرفتو از جیبش بیرون آورد و شمارهگوشیش . 

و روی قلبم که حسابی تند میزد گذاشتمدستم . 

هفعال فقط رادمان مهم . 

 .الو سالم –

-… 
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و ایی چهار پنج ساله بوده، شما بچهآره خوبه، ببین، میگه همراهش یه پسر بچه –

 دیدید؟

 .کوتاه بهم نگاه کرد

 …که اینطور، باشه اگه عکسی ازش پیدا بشه –

 .تند گفتم: عکسش تو پیج نیما هست

و بگوکمی خیره نگاهم کرد و بعد گفت: آیدیش . 

اون شخص اونور خط گفت و گفتم که بهِآیدیش . 

 .ممنون، خداحافظ –

و توی جیبش گذاشتگوشیش . 

هام حلقه زدبا یادآوری سارا اشک توی چشم . 

و پیدا نکردید؟ایی سوختهتوی خونه جنازه –  

 .بهم نگاه کرد

 !خود خونه هم خاکستر شده بود، دیگه چه برسه به آدمای توش –

 .قلبم از غم فشرده شد

شخوری بوده؟ اون حمله کار کی بوده؟یعنی کار کدوم ال  

و به زبون آوردمفکرم . 

 نفهمیدید کار کی بوده؟ –

و نه، یا آدماش کشته شدند، یا فرار کردند و یا اگه هم دستگیر شدند خودشون –
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 .کشتند

و چرخوندمنفس پر غمی کشیدم و سرم . 

قل بشندو هم دستگیر کردیم، قراره ساعت پنج به ایران منتنیما و شروین – . 

 .زیرلب گفتم: خوبه

 .دیگه سکوت کرد

بخشمو نمییعنی اگه رادمان پیدا نشه هیچوقت خودم . 

هاش بغضم گرفتبا یادآوری گریه . 

 .بمیرم برات که بدون مادر باید بزرگ بشی

کنمکنم و خودم بزرگت میاما نگران نباش، پیدات می . 

کردانگار یه فکری اذیتش می …شدهای مهرداد از هم باز نمیدونم چرا اخمنمی . 

و شکستخیلی نگذشت تا اینکه سکوت . 

ست یا نه؟ت زندهپرسی بچهچرا نمی –  

 .مثل مجرما از جا پریدم و سریع بهش نگاه کردم

کوبیدو به زمین میکرد و پاشبه پنجره نگاه می . 

دونستم چی باید بگماصال الل شدم و نمی . 

اهش ترسیدمکم کم نگاهم کرد که از طرز نگ . 

 از اون حرو**مزاده حامله شدی؟ هوم؟ –

کنیلب باز کردم و با تته پته گفتم: اصال اونطور نیست که تو فکر می . 
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و با صدا قورت دادمو کنار سرم گذاشت که آب دهنمخم شد و دستش . 

 با همون نگاه گفت: بگو ببینم خانمم، قضیه چیه؟

و دونست که من همه چیکرد، اونوقت می وبا استرس گفتم: مستم کرد، بعدم کارش

دونهدونستم که میبه یاد آوردم اما من نمی . 

کرد طور که به لبم نگاه میو روی لبم کشید و همونبا خونسردی ظاهری انگشتش

و با زبونش تر کردلبش . 

چطوری مستت کرد؟ هوم؟ به خواست خودت بوده دیگه نه؟ وگرنه به زور که توی  –

نهکدهنت نمی ! 

هام نگاه کردبه چشم . 

 منم …گیره دیگه یکی پیش دلم انگار …انگار …شدم عوض که گفت …گفت –

کن ثابت پس …که گفت اما نه گفتم . 

دونهدونستم مینالیدم: به خدا مجبور شدم بخورم مهرداد، تازشم منکه نمی . 

و بست، منم با استرس نگاهش کردمهاشچشم . 

کنی؟و باور نمیحرفم –  

و توی موهاش فرو کرد و هاشرفت دستطور که پشت بهم مید شد و همونبلن

 .عصبی گفت: لعنت بهت نیما

و باال کشیدم و مضطرب گفتم: سقط شده دیگه نه؟ چون امکان نداره که با اون خودم

های دیگه زنده بمونهی امواج انفجار دیشب و ضربهضربه . 
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