
آیدا راد                                                                             ایه  پای س رد 

 پای سایه رد 

 به قلم آیدا راد 

 ژانر: تراژدی، عاشقانه 

 ی رمان: خالصه 

 سه خاندان بزرگ... 

 خاندان زند، خاندان راد، خاندان شاهی... 

سه خاندان که بخاطر اتفاقات تلخ گذشته از هم کینه دارند و هیچ احدی  

 خبری از این تنفر ندارد...! 

 زاده... خان زندگی یک دختر و دو پسر  

 خورد... زاده که به طرز عاشقانه و غمگینی به هم گره می دلدادگی سه خان 

ی تلخش بر روی  گیرد اما سایه عشقی افالطونی که از کینه و تنفر شکل می 

 گذارد... گناه تاثیر می زندگی یک کودک بی 

ً بر اساس واقعیت..   . رمانی کامال

 ... واقعیتی تلخ اما پر از عشق 
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آیدا راد                                                                             ایه  پای س رد 

"به نام آن که تو را این چنین زیبا و مرا این چنین 

 شیدا آفرید" 

 

 #شروع_رمان_رد_پای_سایه 

 #رد_پای_سایه

 #فصل_اول 

 #سایه_زند 

 1#پارت 

- - -  - 

 

ای که ها خدافظی کردم و دنبال رانندهبا خنده از بچه 

 همیشه دنبالم میومد، گشتم.

 ماشین اونطرف خیابون بود.

گذشتم   کردم و در حالی که داشتم از خیابون میپوفی 

 تا سوار ماشین بشم، نگاهم بهش افتاد.

 ی من بود!طبق معموِل همیشه نگاهش خیره 
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اخمی کردم و در ماشین رو باز کردم و سوار شدم که 

 آقا محسن سالمی داد و ماشین رو راه انداخت. 

 زیر لب جوابش رو دادم و دوباره بهش نگاه کردم.

 ونستم کیه؟دنمی

 دیدمش.م میهمیشه جلوی مدرسه

رفتارش عجیب بود چون به کسی جز من نگاه 

 کرد!نمی

 حتی چند باری هم دیده بودم با ماشین تعقیبم کرده! 

گفتن پسر بیچاره عاشقت شده،   دوستام به شوخی می

 کردم!ولی من باور نمی

تونه باشه   آخه کدوم پسری انقدری بیکار و عالف می

 وز دنبال من بیفته؟که هر ر

 ها شدم. ای کردم و بیخیال این فکر و خیالپوف کالفه

 های خیابونی؟!آحه من و چه به این عالف

بعد چند دقیقه، باالخره به عمارت بزرگ و زیبامون 

 رسیدیم.
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راننده ماشین رو داخل نگه داشت که با مکث کوتاهی 

 از ماشین پیاده شدم. 

ماشینش ایستاده بود و داشت سوار   داداش ساشا کنار 

 میشد که با عجله به سمتش رفتم و صداش زدم.

 داداش ساشا؟ -

 به سمتم برگشت و با دیدنم لبخندی زد و گفت:

 چطوری خانم خانما؟  -

 ای کردم و گفتم: تک خنده 

 سالم، مرسی من خوبم تو خوبی؟ -

چنگی به موهای خوش حالتش زد که نگاهم روی   

 ه موند.موهای مشکی براقش خیر

 ممنون، کاری داشتی؟ -

هام رو تو هم قفل کردم و درحالی که صدام رو دست

 کردم، گفتم: صاف می

خواستم بگم میشه بعد از اینکه سحر از بله می -

 مدرسه اومد بریم باشگاه اسب سواری؟ 
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تکیه داد به ماشینش و  یه تای ابروش رو باال  

 انداخت. 

 باشه، ساعت پنج میاد خونه دیگه نه؟ -

 رم رو تکون دادم و بهش نگاه کردم.س

 ریم.خیله خب من وقتی بعدازظهر برگشتم می -

ای گفتم و ازش خدافظی کردم و با با خوشحالی مرسی

 عجله داخل عمارت رفتم. 

های عمارت بود، در مرضیه خانم که یکی از کارکن

 رو باز کرد و با مهربونی به روم لبخندی زد و گفت:

 مادر. سالم دخترم خسته نباشی -

های راحتیم رو  ممنونی گفتم و درحالی که داشتم کفش

 پوشیدم، گفتم:می

 ناهار چی داریم مرضیه خانم؟ -

 ای چشمکی بهم زد.با مدل بامزه

 ته چین مرغ عزیزم. -

 هام از ذوق برقی زد و سرم رو تکون دادم. چشم 

 از راهرو عبور کردم و به سمت اتاقم رفتم.
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اتاق شدم و با خستگی کیفم در رو باز کردم و داخل 

های  ای گذاشتم و مشغول عوض کردن لباسرو گوشه 

 م شدم...مدرسه

 

- - -  - 

AydaRad   

- - -  - 

⇢   

 

🕊   🕊   🕊 

🕊   🕊 

🕊 
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 #فصل_اول 

 2#پارت 
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- - -  - 

 

ها ساعت چهارده  به ساعت نگاهی انداختم که عقربه

 دادن. رو نشون می

اتاقم بیرون رفتم و بعد از شستن دست و صورتم، از 

 به سمت سالن غذاخوری راه افتادم.

جون سر میز نشسته بودن و منتظر  آقاجون و مامان

 من بودن. 

پشت میز نشستم و با انرژی سالمی بهشون دادم که  

 رویی دادن.جوابم رو با خوش

جون مشغول کشیدن غذا برای خودم شدم که مامان

 گفت:

 درت چیکار داشتی؟ با برا -

 ابروهام رو باال انداختم و لب زدم.

هیچی، بهش گفتم بعد از اینکه سحر اومد بریم  -

باشگاه اسب سواری. حوصلم کلی سر رفته واال  

 خسته شدم از مدرسه و درس و مشق!
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آقاجون مردونه خندید و سری به طرفین تکون داد و 

 گفت:

 امون از دست شما جوونا. -

 دیم و دیگه چیزی نگفتم... جون خندیبا مامان 

 

 

داداش ماشینش رو نگه داشت و من و سحر پیاده  

 شدیم.

ساشا هم ماشین رو جای مناسبی پارک کرد و پیاده  

 شد و به سمتمون اومد.

 سحر با شیطنت زیر گوشم گفت:

به به بنازم به قد و باالش، داداش نیست که  -

 عشقه عشق!

 ای بهش رفتم.خندیدم و چشم غره

 ساشا کنارمون اومد و گفت: 

 خب بریم.  -
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باهم به سمت اصطبل رفتیم و بعد از پوشیدن  

های مخصوص اسب سواری یعنی همون کاله و لباس 

دست کش و...سمت اسب خوشگلم رفتم و با 

خوشحالی دستی به موهای سیاهش که مثل پر قو نرم 

 بود، کشیدم.

سالم خوشگل خانم من اومدم. دلم برات تنگ شده  -

 تو چی؟بود 

 ای به حرف خودم کردم و با خودم گفتم: تک خنده 

 دونه دلتنگی یعنی چی؟!آخه یه اسب چه می -

ش گرفتم و با خودم سمت میدون کشیدمش که از دهنه

 ساشا و سحر رو دیدم.

ی سحر که با ترس داشت به اسبش نگاه  با دیدن قیافه

 م گرفت!کرد، خندهمی

سوار  داداش ساشا اسبخب تقریباً میشه گفت من و 

 ماهری بودیم ولی سحر در حد ما نه!

دونم چرا ها رو خیلی دوست داره ولی نمیاسب

 تونه خوب اسب سواری کنه؟!نمی

 بیخیال شدم و کنارشون رسیدم و گفتم: 
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 خب خب داداش با یه مسابقه چطوری؟ -

 سحر بغ کرده نگاهم کرد و گفت:

و حتی  قبول نیست آقا شما اسب سواریتون خوبه   -

دین ولی من در حد شما ماهر  با هم مسابقه می

 نیستم اه!

 کشید گفت:ساشا خندید و درحالی که لپ سحر رو می 

 نگران نباش توام مثل ما یه روز ماهر میشی. -

 هاش آویزون شد و چیزی نگفت...سحر لب 

 

 

- - -  - 

AydaRad   

- - -  - 

⇢   

 

🕊   🕊   🕊 
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🕊   🕊 
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با کمک ساشا سوار اسبش شد و من هم با یه حرکت  

 روی اسبم نشستم.

ای خیلی  داداش ساشا سوار اسبش که یه اسب قهوه

 ناز بود، شد و بهم نگاه کرد و گفت:

 ای؟خب آماده  -

سرم رو با اعتماد به نفس تکون دادم که نگاهم به  

از میدون با اسبش شروع به سحر افتاد که یه گوشه 

 حرکت کرد. 

 سرعتش بگی نگی زیاد بود! 
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بیخیال شدم و از افسار اسبم گرفتم و با شمارش 

 ساشا راه افتادم.

کرد و حس قشنگی تو دلم صورتم رو باد نوازش می

 کرد.سرازیر می 

ساشا ازم جلوتر زد که با عجله افسار رو تکون دادم 

 و گفتم:

 هی برو.  -

ش جلو زدم و بعد از چند دقیقه رو خط  این بار من از

 پایان ایستادم. 

 ساشا بعد چند ثانیه کنارم اومد و با نفس نفس گفت: 

 خوبه خوشم اومد پیشرفت کردی! -

خندیدم که یک دفعه با صدای جیغ سحر با نگرانی به  

 سمتش برگشتیم.

 کرد!رو زمین افتاده و داشت گریه می

سریع به سمت سحر  ساشا "یا خدایی" گفت و با اسب 

 رفت که من هم نگران پشت سرش رفتم.
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از اسبم پایین پریدم و کنارش نشستم و کمکش کردم 

که بلند بشه اما همین که پاش رو روی زمین گذاشت، 

 جیغش بلند شد و گفت:

 آی سایه یواش پام! -

ساشا با حرص نفسش رو بیرون داد و با یه حرکت  

 سحر رو تو بغلش گرفت و گفت:

دست تو من چیکار کنم دختر؟ مجبوری با از  -

سرعت بری؟ ای بابا االن چیزیت بشه من جواب  

 و چی بدم؟ آقاجون 

با نگرانی خواستم باهاشون برم که یک دفعه یاد 

 ها افتادم. اسب

ها  های اونجا گفتم تا اسببا کالفگی به یکی از کارکن

 رو داخل اصطبل ببره.

از تعویض  بعد با عجله دنبالشون رفتم و بعد 

 هامون، سحر رو بردیم بیمارستان...لباس 

 

 

https://t.me/Romanamone


 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

به دیوار تکیه زدم و به سحر که با آثار درد توی 

 ش نمایان بود، نگاه کردم.صورت بچگونه

 !پاش شکسته بود و یعنی قوز باال قوز 

االن هم یه نیم ساعتی میشد خوابیده بود، چون خیلی  

  درد داشت بهش مسکن قوی تزریق کردن و کم کم

 خوابش برد. 

جون داداش ساشا هم گفت که به آقاجون و مامان

 چیزی نگیم تا بریم خونه و ببینیم چیکار باید کنیم!

 من هم چیزی نگفتم...

 

 

- - -  - 

AydaRad   

- - -  - 

⇢   

 

🕊   🕊   🕊 
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 #رد_پای_سایه 

 #فصل_اول 
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- - -  - 

 

ساشا بهم نگاه کرد با کالفگی روی صندلی نشستم که 

 و گفت:

 ای؟چته دختر، چرا کالفه -

 خوردی گفتم: با اعصاب

داداش فردا امتحان دارم و اگه نخونم برای منی  -

 ی فرزانگانم بد میشه!که شاگرد اول مدرسه

 چپ چپ نگاهم کرد و گفت: 
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یاخجی سنده! منم میگم انگار چشه اینطور -

 ست.کالفه

 داد.  چیزی نگفتم که با خونسردی ادامه

حرص نخور خوبه خودت داری میگی شاگرد  -

و  اول! شاگرد اوالچه بخونن چه نخونن همه چی

خونی بلدن، به خصوص تو که از بس درس می

 همه رو کالفه کردی!

 از رو صندلی بلند شدم و گفتم:

نمیشه داداش توروخدا یه کاری کن من برم  -

خونه. هنوز معلوم نیست این تحفه خانم کی 

 واب نازش بیدار بشه!قراره از خ

 دستی الی موهاش کشید و غرید:

م کردیا. بگیر بشین سرجات کسی نیست سایه کالفه -

 تا ببرتت خونه! 

 خب به آقا محسن بگو بیاد دنبالم! -

 هاش رو ریز کرد و گفت:چشم 

کنی به خانم باهوش به محسن بگیم بیاد فکر می -

بیمارستانن و هات تو آقاجون خبر نمیده که بچه
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اونا هم نگران میشن؟ ول کن با هم هر وقت 

 کنی.رفتیم خونه یه مروری می 

 با کالفگی نفسم رو بیرون دادم و گفتم: 

 ای بابا باشه اه. -

یکم گذشت که به ساعت نگاهی انداخت و با ابروهای  

 باال رفته گفت: 

 عجب! ساعت هفت و نیمه.  -

 چیزی نگفتم که گفت:

 تا کمپوتی چیزی بخر بیا.سایه پاشو برو چند  -

 هام رو باال انداختم و گفتم:شونه 

 باشه پول بهم بده.  -

دست کرد تو جیبش و از کیف پولش کمی پول در 

 آورد و بهم داد.

من هم از بیمارستان رفتم بیرون و به اطرافم نگاهی  

کنم تا برم ای چیزی پیدا میانداختم تا ببینم مغازه

 خوراکی بخرم یا نه؟
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خیابون چشمم خورد به یه سوپرمارکت   طرفاون

 بزرگ.

ی ماشینی که با احتیاط خیابون رو رد کردم که راننده

کنار خیابون پارک کرده بود، با دیدنم بوقی زد و 

 گفت:

خوشگل خانم کجا تنهایی میری؟ بیا سوار شو  -

 رسونمت! می

 رنگ از رخسارم پرید!

جایی هام رو تند کردم تا نیم نگاهی بهش کردم و قدم

 دویدم! که دیگه داشتم می

اون هم که از بس سیریش بود ماشینش رو راه 

 انداخت و دنبالم اومد...! 

 

 

 ��*یاخجی سنده:باشه بابا توام!

 

- - -  - 
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دیگه صدای ماشین بست پیچیدم که ی بنتو یه کوچه 

رو نشنیدم و حس کردم کسی پشتمه! برگشتم عقب و 

 با دیدنش حس کردم قلبم ایستاد!
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 عقب عقب رفتم که راه تموم شد و چسبیدم به دیوار.

 وای خدا بدبخت شدم!

 دیگه داشت اشکم در میومد.

 هاش برقی زد و گفت:پسره چشم 

به به عجب جیگری پیدا کردم، چرا تنهایی؟ بیا  -

 گذره. باهم باشیم موش کوچولو خوش می شب و

 با ترس گفتم:

 خوای از جونم؟ ولم کن. گمشو چی می -

تر شد که بوی گند دهنش حالم رو بهم زد، بهم نزدیک 

 مست بود!

م  بیشتر به دیوار چسبیدم که دستش رو روی سینه 

 گذاشت که جیغی زدم. 

تر کرد که یه دفعه از  اون هم خودش رو بهم نزدیک

ش چسبید و به عقب کشیدش و با کسی از یقهپشت 

 خشم گفت:

ی آشغال با ناموس مردم چه غلطی داری مرتیکه  -

 کنی؟می
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با ترس هینی گفتم و خودم رو به دیوار چسبوندم و 

 بهشون خیره شدم.

م بهم خیره همون پسری بود که همیشه جلوی مدرسه 

 میشد!

جوری داشت بهش کتک میزد که پسره واقعاً دیگه 

 و پل شد. شل

 با نفس نفس گفتم:

 کشتیش ولش کن! -

با این حرفم مشتی که داشت روی صورت پسره 

 روونه میشد، تو هوا موند. 

 با خشم ولش کرد و لگدی بهش زد.

 برو گمشو مرتیکه عوضی. -

پسره به سختی با صورت خونی بلند شد و تلو 

 تلوخوران از کوچه خارج شد.

رو پایین   سریع خودم رو جمع و جور کردم و سرم

 انداختم.

 گفتم؟اآلن باید چی می
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گفتم چرا من هرجا میرم توام کردم یا میتشکر می 

 پیدات میشه؟

 با حرص سرم رو بلند کردم و گفتم:

 چرا من هرجا میری توام اونجا سبز میشی؟ -

 هاش رو ازم دزدید. دستی به لبش کشید و چشم

 ش، حرکاتش... نگاهش، چهره

 لرزوند...! میدل...دلم رو داشت 
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 یه تای ابروش رو باال انداخت و گفت:

شرمنده ولی، تو همین چین موقعیتی یه تشکر   -

 کنن! خشک و خالی می

 شاید حق با اون بود اما... 

 جانب گفتم:به خودم اومدم و حق به 

شناسمش و مثل کنم از کسی که نمیفکر نمی  -

سایه افتاده دنبالم تشکر باید بکنم! اصالً تو کی  

 هستی؟

 هاش رو به هم مالید و گفت:دست
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 مهم نیست کی هستم مهم اینه مراقبتونم!  -

 نفس پر حرصی کشیدم و گفتم:

یه بار دیگه دور و برم ببینمت میدم داداشام  -

خودم مراقب خودمم الزم  و برسن، من حسابت 

 نکرده شما مراقب من باشی.

های بلند ازش دور و بعد از کنارش گذاشتم و با قدم

 شدم.

 یک دفعه با صدای بلندی گفت:

 من امیرتوهانم! -

 ایستادم و مکث کردم، اما حرفی نزدم.

 امیرتوهان؟!

بدون حرفی از کوچه بیرون اومدم و به سمت سوپر  

دن چند تا خوراکی، با عجله مارکت رفتم و بعد از خری

 داخل بیمارستان شدم و به اتاق سحر رفتم.

 اسمش ذهنم رو درگیر کرده بود...! 
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کالفه در عمارت رو باز کردم و محکم به هم 

 کوبیدمش.

مون نگه آقا محسن ماشین لعنتیش رو سر کوچه 

بردم! نفس عمیقی  داشته بود و باید اونجا تشریف می

 سلط شدم.کشیدم و رو اعصابم م

گذشتم؛ رایان، پسر مون میدرحالی که داشتم از کوچه 

 مون رو دیدم!الت و عالف محله 

طبق معمول به دیوار تکیه داده بود و یه پاش روی  

دیوار بود و زنجیر معروفش رو توی دستش داشت 

 چرخوند! می

 هاست!زادههه، حاال خوبه از خان

چه توقع از   تر خاندان راد این باشه دیگهپسر بزرگ 

 ی خاندانشون هست؟بقیه

 یه پسر الت، دخترباز، عالف و هوسباز! 

دونم آقاجونم سر چه حسابی قبالً با محمدخان  من نمی

 راد رفیق بود؟

 اصالً چرا با هم دشمن شدن؟!

 هام رو با حرص به هم ساییدم.دندون
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 همون بهتر که دشمن شدن.  -

ای تی با غیض نگاهم رو ازش گرفتم که با صدای لو

 گفت:

 سالم عرض کردم سایه خانم. -

نفسم رو با حرص بیرون دادم و با مکث کوتاهی به  

 سمتش چرخیدم و بهش نگاه کردم. 

شناسیم که به من سالم میدین ما همدیگه رو می -

 جناب به ظاهر محترم؟!

ش رو از دیوار ابروهاش رو باال انداخت و تکیه 

 برداشت و گفت:

شریک بودن، باالخره خب قبالً پدرامون با هم  -

هرچی نباشه تو گذشته نون و نمک هم رو 

 خوردیم. بوجورسی غریبه رفتار الماخ دوز دییر!

 هام رو تو حدقه چرخوندم و گفتم: چشم 

نون و نمکتون تو سرتون بخوره. مزاحمت ایجاد   -

 نکن رایان خان شما رو بخیر و ما رو به 

 سالمت!
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کوچه بیرون  بعد برگشتم و بدون نیم نگاهی بهش، از

رفتم و دنبال ماشین آقا محسن گشتم. هوف، باالخره 

 پیداش کردم!

در رو باز کردم و داخل ماشین نشستم و و در رو 

 محکم به هم کوبیدم و با حرص گفتم:

 م دیر شد.ی کافی مدرسهبرو آقا محسن به اندازه -

 ی فرزانگان راه افتاد... چشمی گفت و سمت مدرسه 

 

 

رفتار الماخ دوز دییر:اینطوری *بوجورسی غریبه 

 ��ها رفتار کردن درست نیست! مثل غریبه 

 

- - -  - 
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دستم رو روی فرمون گذاشتم و منتظرش شدم. بعد از  

روی صندلی چند دقیقه در ماشین باز شد و با ذوق 

 نشست و گفت:

 سالم عشق من خوبی؟  -

های  ی چشملبخندی به روش زدم و درحالی که خیره 

 سبزش بودم، گفتم:
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سالم خانم خوشگلم، مرسی من خوبم تو خوبی؟  -

 خبرا؟چه 

 تر شد. لبخندش پررنگ 

 خوایم بریم ساشا؟ خوبم، سالمتیت هیچی. کجا می -

 ماشین رو راه انداختم و گفتم:

 ای خوب. ریم یه جمی -

 چیزی نگفت که با شیطنت گفتم:

ببینم داداش توهانت که نفهمید داری دروغ میگی  -

ی که میری کتابخونه درس بخونی؟ نیاد یهو یقه

 و بگیره؟!من

 با ناز خندید و گفت:

عه ساشا! داداش امیرتوهانم به اون ماهی  -

خودش عاشق یه دختر نازیه ولی خب بدبختانه 

 یت نمیده!دختره سر سوزنم بهش اهم

 یه تای ابروم رو باال انداختم گفتم: 

 که اینطور! پس خودش عاشقه. دختره کیه حاال؟ - -

 هاش رو باال انداخت و گفت:شونه 
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 دونم واال چیزی بهم نمیگه!نمی- -

آهانی گفتم و دیگه تا به مقصد برسیم صحبتی بینمون  

 رد و بدل نشد.

 ب گفت: پارک کردم که با تعج بعد از مدتی، مقابل کلبه 

 جای خوب اینجاست ساشا جان؟! -

کشیدم، ای کردم و درحالی که دنده رو میتک خنده 

 گفتم:

تا حاال که نیاوردمت، شما بفرما پایین تا عرض   -

 کنم خدمتتون!

هاش رو به هم کوبید و از ماشین با هیجان دست

 سریع پیاده شد.

خدایا کرمت رو شکر، وقتی این دختر رو آفریدی چرا 

ناز بهش دادی که از هر حرف و رفتارش دلم همه این

 بلرزه؟

 از بس ناز و دلبره.

 لبخندی زدم و پیاده شدم. 
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جا رو   افسانه خانم عرضم به حضورتون که این -

دونم عاشق چند ماهه گشتم و پیدا کردم. چون می

 کلبهای! 

 با ذوق خندید و گفت:

 دونستی عاشق همین اخالقاتم؟ساشا می  -

 گفتم: چشمکی بهش زدم و 

 جانیمسان سن. -

ای از موهاش رو پشت گوشش زد و با با خجالت تکه 

 دقت بیشتر به کلبه خیره شد...

 

 

 ��*جانیمسان سن:تو جان منی!

 

 

- - -  - 
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امتحانی رو از معلممون گرفتم و ی با استرس برگه

 مشغول نوشتن شدم. 
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درسته کم و بیش تونسته بودم یه مروری بکنم، اما  

 خب کم خوابیم هم بی اثر نبود!

چون از وقتی رفتیم خونه، تا خود صبح داشتم درس 

 خوندم.می

کردم امتحان اما ذهنم انقدری درگیر بود که حس می

 کنم!رو خراب می 

هام رو به هم فشردم و گی چشم چند لحظه با کالف

سعی کردم خونسردی خودم رو حفظ کنم تا بتونم 

 ها رو درست جواب بدم.سوال 

حدوداً بعد از یک ساعت، اول از همه بلند شدم و 

کرد،  ورقه رو به معلممون که با افتخار بهم نگاه می

تحویل دادم و با برداشتن کیف و وسایلم از کالس 

 بیرون رفتم. 

 م رو مرتب کردم.آینه ایستادم و مقنعهروی روبه 

 نفس عمیقی کشیدم و از مدرسه بیرون رفتم.

 کردم!نگاه سنگینی رو روی خودم حس می

با حرص پوفی کردم و به اطراف نگاه کردم تا ماشین 

 آقا محسن رو پیدا کنم.
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تونه عالف و بیکار باشه که خدایا، یه بشر چقدر می

 همش یه نفر رو بپاد؟

 ماشین سریع به سمتش رفتم و سوار شدم. با دیدن

 سالمی داد که سرم رو کوتاه تکون دادم.

حواسم رو شش دونگ جمع کردم و از آینه به 

 پشتمون خیره شدم.

حدسم درست بود، با ماشین ِشِورلتش داشت 

 کرد.تعقیبمون می

 هایی داشت؟نکنه یه مزاحم بود و یه قصد و قرض 

خفتم کنه و یه بالیی  خواست تو تنهایییا اصالً می

 سرم بیاره؟

 اخم محوی کردم و با خودم فکر کردم که نه!

اگه همچین قصد و نیتی داشت که دیروز کمکم 

 کرد!نمی

میومد هم دست همون پسره و هرکاری دلش 

کرد اما مردونگی کرد و کمکم خواست باهام میمی

 کرد!
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هام با کالفگی سرم رو به طرفین تکون دادم و چشم 

 بستم. رو 

 خواست کمی استراحت کنم.دلم می

هام رو باز  بعد چند دقیقه با صدای آقا محسن چشم 

 کردم.

 خانم رسیدیم!  -

سرم رو کوتاه تکون دادم و با مکث از ماشین پیاده 

 شدم.

 جلوی عمارت نگه داشته بود.

 در ماشین رو که بستم، سریع از اونجا دور شد.

اما با صدای رایان، خواستم در رو بزنم تا باز کنن 

 هام رو با حرص به هم ساییدم.دندون

 فقط همین رو کم داشتم! 

 سایه خانم؟  -

با اون صدای لوتیش واقعاً روی اعصابم راه  

 رفت.می
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ی جذابی داشت و هر  اما جالب این بود که خیلی چهره

ای میومد تا شناختش براش یه عشوهدختری که نمی

 ندازه.بلکه این تحفه یه نگاهی بهش ب

 خواستم محل ندم اما دوباره صدام کرد. 

با حرص به سمتش برگشتم اما دقیقاً پشت سرم 

 ایستاده بود!

 رخ در رخ شدیم که با اخم غلظی گفتم:

 و رعایت کن رایان خان!حدت  -

 یه تای ابروش رو باال انداخت و یه قدم عقب رفت.

 حرفی نزد و این متعجبم کرد.

گاهم رو ازش گرفتم و در هام رو به هم فشردم و نلب

 عمارت رو زدم.

شدم، نگاهم به  ای که داشتم داخل عمات میتو لحظه 

مون ایستاده بود و  ماشین امیرتوهان که سر کوچه 

 کرد؛ خیره موند... داشت بهم نگاه می
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به پشتی تکیه زدم و به افسانه که داشت با شالش  

 کرد، خیره شدم.بازی می 

 یک دفعه به سمتم برگشت و گفت:

 ساشا، میشه یکم از خواهر و برادرات بهم بگی؟ -

 پوزخندی زدم و با طعنه گفتم:

 خواهر و برادر؟ کدوم خواهر و برادر؟! -

 و زمزمه کرد.یه تای ابروش رو باال انداخت 

 منظورت چیه؟  -

 نفس عمیقی کشیدم و به بیرون خیره شدم.

من فقط دو تا خواهر خونی دارم به اسم سایه و  -

 سحر. 

 ی حرفم شد.بدون حرفی منتظر ادامه 

در واقع بهتره بگم پدرم یه زن دیگه داره که خب  -

از اون هم کلی بچه داره. خواهر و برادر ناتنی 

 زیاد دارم.

 گفت: متعجب 

 ت باهاشون چطوره؟ رابطه  -
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 دستم رو روی زانوم گذاشتم و گفتم: 

ی خواهرهای خودم دوسشون ندارم، اما به اندازه -

 خب ما با هم بد نیستیم.

متفکر به پشتی تکیه داد و یک دفعه با حرفی که زد،  

 با خنده نگاهش کردم.

ان که به یه زن ها اینطوری زادهدونم کالً خانمی -

ن، نکنه یه وقت خودت سرم هوو  کنبسنده نمی

 بیاری؟ 

 م به هوا رفت.قهقهه

لحنش جوری بود که انگار هم حرص داشت هم یه 

 مظلومیت خاصی!

 هاش رو برچید و بهم خیره شد. لب

 م رو قورت دادم و گفتم: به سختی خنده 

ببین افسانه من مثل پدرم نیستم. من عاشقتم  -

دونی! اما خب پدرم هیچ خودت هم خوب می

ای به مادرم نداره و قبالً مادرم رو انقدر القهع

زده تا زیپ دهنش رو ببنده و زن دومش هم به 

 زور عقد کرده!
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 هاش تو هم رفت.اخم 

شدم،  دستی به دماغم کشیدم و درحالی که بلند می

 گفتم:

 بیخیالش پاشو دیگه بریم داره هوا تاریک میشه. -

 خورد.سرش رو تکون داد و بلند شد که گوشیم زنگ 

یه تای ابروم رو باال انداختم و از تو جیبم بیرون 

 آوردم.

 دکمه اتصال رو زدم و رو گوشم گذاشتمش.

 الو سایه؟ -

 سالم داداش کجایی؟  -

 دستی به موهام کشیدم و گتم:

 دارم میام، کاری داری؟ -

 با مکث گفت: 

 نه هیچی، منتظرم خدافظ.  -

 و بعد تماس رو قطع کرد! 

داختم و به افسانه که منتظر بهم  هام رو باال انشونه 

 خیره شده بود، نگاه کردم و گفتم: 
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 بریم عزیزم.  -

 لبخندی به روم زد و با هم از کلبه بیرون اومدیم.

 درش رو قفل کردم و به سمت ماشین حرکت کردیم.

داخل ماشین که نشستیم روشنش کردم و راه خونه  

 رو در پیش گرفتم.

عمارتشون  البته که قبلش باید افسانه رو به

 رسوندم...می
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زاده محسوب افسانه هم دختر خان بود و یه خان

 میشد.

اما متاسفانه نه اون و نه من هنوز فامیلی هم دیگه 

 رو به هم نگفتیم!

شناسیم اما در این مورد میخیلی وقته هم رو 

 کنه تا بدونه!دونم چرا هیچ کس پیش دستی نمینمی

 با کالفگی دنده رو عوض کردم و رو به افسانه گفتم:

 و بده. از داشبورد پاکت سیگارم  -

 نیم نگاهی بهم انداخت و محل نزاشت! 

 پوفی کردم و با صدای نسبلتاً بلندی گفتم:
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 مگه من با تو نبودم؟ -

ا حرص به هم فشرد و داشبورد رو باز هاش رو بلب

 کرد و پاکت سیگار رو برداشت.

با حرص به سمتم گرفت که با خشم ازش گرفتم و 

 هام گذاشتم و آتیشش زدم.یکیش رو بین لب

دونستم بدش میاد سیگار بکشم اما اآلن یکم حال  می

 و حوصله نداشتم!

شون نگه داشتم و سکوت  بعد نیم ساعت، سر کوچه 

 کردم.

 یفش رو از عقب برداشت و بهم خیره شد.ک

 زنم، پوزخندی زد و پیاده شد. تا دید حرفی نمی

با دقت بهش خیره شدم تا کسی گیری چیزی بهش 

 نده! 

همین که داخل عمارتشون شد، کامی از سیگارم  

 گرفتم و بیرون پرتش کردم.

پام رو روی پدال فشردم و به سمت عمارت حرکت  

 کردم... 

https://t.me/Romanamone
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 #سایه_زند 

ی یکی از  از عمارت بیرون اومدم و به سمت خونه 

 هام که اسمش فاطمه بود؛ رفتم.هم کالسی

ی ما بود و برای درس خوندن شون تو کوچه خونه 

 رفتم.داشتم پیشش می

سرم پایین بود و حواسم به اطراف نبود که یک دفعه 

با قرار گرفتن دو جفت کفش براق مشکی مقابلم، 

 ایستادم.

م رو بلند کردم که با دیدن فردی که مقابلم بود، سر

 اخم غلیظی کردم. 

خدایا، یعنی من از دست این خاندان نباید آسایش 

 داشته باشم؟

https://t.me/Romanamone
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تونم چند لحظه وقتتون رو ببخشید سایه خانم می  -

 بگیرم؟ 

آهان مثالً اآلن من باور کنم که خیلی محترم و با 

 ادبی؟

 نفس پر رحصی کشیدم و گفتم:

 آقا رامتین؟امرتون  -

با من من دستش رو از پشتش بیرون آورد و شاخه 

 گل رز سرخی به سمتم گرفت!

 این...این مال شماست!  -

 تر شد...! اخمم پررنگ 
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 نیشخندی زدم و لب زدم.

شما دقیقاً پیش خودتون چه فکری کردین جناب   -

 راد؟ 

من...فقط یه گله دیگه انقدر سخت گیری نداره که   -

 سایه جان! 

هام رو به هم فشردم و با مکث کوتاهی بهش خیره  لب

 شدم.
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 که سایه جان آره؟

گل رو ازش گرفتم که با خوشحالی بهم خیره شد اما 

ش، هگل رو چنان تو صورتش پرت کردم که ساق

 صورتش رو خراش داد!

 با درد یه قدم عقب رفت و گفت:

 کنی؟خبرته دختر؟ چرا یهو رم میآخ، چه  -

 م رو به سمتش گرفتم و گفتم:انگشت اشاره

 درس عبرتی بشه برات دیگه مزاحم من نشی! -

با صدای رایان که با عصبانیت رامتین رو صدا زد،  

م و  نیم نگاهی بهش کردم و با خشم از کنارش رد شد

 ی فاطمه اینا رفتم.به سمت خونه 

 معلوم نیست پیش خودشون چه فکری کردن!

شون بشم، با دیدن ساشا که قبل اینکه داخل خونه 

ی ماشینش داخل کوچه شد، با ترس سریع داخل خونه 

 فاطمه شدم و در رو بستم.

دید از اون طرف هم اون دو تا کله اگه من رو می

 کشت!پوک رو، من رو می



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

 کردم.مون بهتر بود که خودم رو قایم میپس ه

لبم رو گاز گرفتم که با صدای فاطمه لبخند پر 

 استرسی به زدم و داخل خونه شدم... 

 

 

 #رایان_راد

چنگی به موهام زدم و کمی عقب اومدم تا ساشا  

 ماشینش رو ببره.

 با اخم غلیظی به من و رامتین خیره شده بود.

به رامتین برگشتم و همین که با ماشینش گذشت، رو 

 گفتم:

 کنم دمت یکم زیادی دراز شده نه؟ حس می -

 یه تای اروش رو اال انداخت و گفت:

 منظورت چیه داداش کوچولو؟ -

 پوزخندی زدم و سرم رو به طرفین تکون دادم. 

 گفت کوچولو! به دو سال اختالف سنی می

 ای به سینه ش زدم و گفتم:ضربه
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مزخرف چی  خواستی؟ اون گلپیش سایه چی می -

 بود بهش دادی؟

 م زد و گفت:چند ضربه به شونه 

 بیوهلرین ایشینده دخالت المه داداش!  -

اآلن دقیقاً قابلیت این رو داشتم که فکش رو بیارم  

 پایین..!

 

 

*بیوهلرین ایشینده دخالت المه داداش:تو کار 

 ��بزرگترها دخالت نکن داداش!

 

 

- - -  - 

AydaRad   

- - -  - 

⇢   

 



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

🕊   🕊   🕊 

🕊   🕊 

🕊 

 

 #رد_پای_سایه 

 #فصل_اول 

 12#پارت 

- - -  - 

 

مقدمه پیچوندم و پشتش دستش رو گرفتم و بی

 ایستادم؛ با حرص غریدم.

ببین خان داداش، خوب گوشات رو باز کن! یه   -

زنمت بار دیگه دور و بر سایه ببینمت چنان می 

برو که مثل سگ صدا بدی! سایه مال منه پس 

 دنبال یه دختر دیگه.

 و بعد لگدی به زانوش زدم و با خشم ولش کردم.



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

چنگی به موهام زدم و از کنارش گذشتم و سوار 

 موتورم شدم و روشنش کردم.

با عصبانیت بهم خیره شده بود و اگه دستش بهم 

 تونست تا دل سیر کتکم بزنه! رسید، میمی

 کرد.اما خیلی غلط می

 خارج شدم. گاز دادم و از کوچه 

 های موتورم له شد. گل زیر چرخ 

باید هرچه زودتر این موضوع رو با آقاجون در میون  

 بزارم که قبول کنه بریم خواستگاری سایه.

کنه نه دونستم که نه آقاجون قبول می اما خب می 

 بهادرخان. 

ها با  با کالفگی بیشتر گاز دادم و از کنار ماشین 

 سرعت گذشتم.

 رسیدم.ه امیرتوهان رو هم میباید حساب اون پسر

شاید بدونه شایدم ندونه اما اون دشمن خونی خاندان 

 زنده!

 پوزخندی زدم و زیرلب زمزمه کردم. 
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هیچ کدومشون لیاقت و ارزش سایه رو ندارن،   -

کنم و فقط منم که مثل تاج سرم ازش مراقب می

 عاشقشم.

 ی آخری که گفتم، حس کردم دلم گرفت.با کلمه

 عشق؟

ه عشقیه که معشوقم ازش خبر نداره و بین این چ

 دوراهی و یه تنفر قدیمی گیر افتاده؟ 

 کنار خیابون ایستادم و از موتور پیاده شدم.

 لعنت به این دنیایی که دیگه گندش رو در آورده... 
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 کتاب تجربی رو باز کردم که فاطمه صدام زد.

 سرم رو بلند کردم که گفت: 

 ای زود اومدی تو خونه؟سایه چرا یک دفعه -

 لبم رو کمی کج کردم و گفتم:

 داد.دید گیر میو میساشا اومد تو کوچه من -
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یه تای ابروش رو باال انداخت و با لحن مشکوکی  

 گفت:

ی ما گیر حاال ساشا به اومدنت خونه  از کی تا -

 داده؟ 

 ای کشیدم و گفتم: پوف کالفه

 پیچن!فاطمه تازگیا خیلیا دارن به پر و پام می -

 ای از موهاش رو دور دستش پیچوند و گفت:تکه 

 مثالً کیا؟ -

 کتاب رو با حرص بستم و گفتم:

دونم همین پسره که همیشه جلو  چه می -

محمدخان و داداشش ست، رایان پسر مدرسه

 رامتین!

 هاش رو درشت کرد و با لحن مشکوکی گفت: چشم 

ببینم نکنه معجونی چیزی به خوردت دادن که   -

 همه دارن عاشقت میشن؟!

 ای کردم و موهام رو عقب زدم و گفتم:تک خنده 

 عه فاطمه! خب دو دقیقه جدی باش. -
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 لبخند دندون نمایی زد و گفت:

سره که جلو  ام. اون پخب عزیزم من جدی -

 ست رو مگه جایی جز مدرسه دیدی؟مدرسه

 سرم رو کوتاه تکون دادم و گفتم:

آره چند روز پیش از دست یه مزاحم نجاتم داد،   -

چندبارم دیدم تا خونه تعقیبم کرده! راستی اسمش 

 هم امیرتوهانه.

 با شیطنت بهم خیره شد و گفت:

 اوه اوه، که اسمشون امیرتوهانه آره؟ -

 سرم رو پایین انداختم.  ریز خندیدم و

 پیچه؟ به نظرت چرا انقدر به پر و پام می -

 متفکر مشغول بازی با جلد کتاب شد و گفت:

دونم واال، حاال رایان یه چیزی این داداشش نمی -

 عجیبه که چرا اومده بهت گیر داده. 

 با بدخلقی جلمش رو کامل کردم.

 گل رز هم بهم تعارف کرد! -

 نده و حرفی نزد.با این حرفم پقی زد زیر خ
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نفس عمیقی کشیدم و کتاب رو باز کردم و به 

 هاش خیره شدم. نوشته 

 فهمیدم.اما چیزی ازشون نمی

هام رو به هم فشردم و سعی کردم تمرکزم رو چشم 

 حفظ کنم تا بتونم بخونم...
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 آب دهنم رو قورت دادم و چنگی به موهام زدم.

 مقابل در اتاق آقاجون ایستادم و نفس عمیقی کشیدم. 

 خواستم ازش دوری کنم، اما نمیشد!هی می

 ش گفت:ای به در زدم که با صدای پر جذبه تقه

 بیا تو!  -

 دم و داخل شدم.با مکث کوتاهی، در رو باز کر

پیپ مشکی رنگی روی لبش بود و درحالی که داشت 

 کشیدش.خوند، میروزنامه می 

 نیم نگاهی بهم انداخت که گفتم:
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 کاری باهام داشتین؟ -

 سرش رو کوتاه تکون داد و گت:

 اون در رو ببند بیا تو. -

ی  در رو آروم بستم و به سمتش رفتم که به شیشه

یده شده بود، اشاره ها که تو قفسه مرتب چویسکی 

 کرد و گفت:

 یکی از اونا رو بردار بیار.  -

پوفی کردم و به سمت قفسه رفتم و با مکث یکیشون  

 رو برداشتم. 

 دو تا جام روی میزش بود مثل همیشه! 

دستی به گردنم کشیدم و کنارش روی مبل نشستم و 

 شیشه رو روی میز گذاشتم.

شیشه رو  روزنامه رو تا کرد و روی میز گذاشت و 

 برداشت و مشغول باز کردن شد.

دونستم نباید چیزی بگم تا حرف بزنه و همین من می

 کرد!رو عصبی می

 تو هر دو جام مشروب ریخت.
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داشت به اون یکی درحالی که یکیشون رو بر می

 اشاره کرد و گفت:

 برش دار. -

 تری گفت:کاری نکردم که با لحن جدی 

 کنم!حرفم رو دوبار تکرار نمی  -

 ستی به ته ریشم کشیدم و گفتم:د

 زنم!من لب به این زهرماری نمی  -

 !با این حرفم بلند خندید

ای  چقدر حس مزخرفی بود اینکه تو سرت زمزمه

نفرت انگیز هی تکرار بشه که "ازت متنفرم 

 بهادرخان!" 

مشروبش رو یه ضرب سر کشید که نگاهم روی مایع  

 تو جام خیره موند.

 خون! قرمز درست به رنگ 

 شدم ولی...ها وسوسه میخیلی وقت 

 هه این سیگار نبود که بشه ازش دل کند...!
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 با کالفگی نگاهم رو ازش گرفتم که گفت:

اون روز که رفتین اسب سواری، سحر چش شده   -

 لنگید؟ بود که می

 با خونسرد یه تای ابروم رو باال انداختم و گفتم:

هیچی پاش به سنگ گیر کرد داشت میفتاد که  -

 گرفتمش.

ابروهاش رو باال انداخت و طوری وانمود کرد که  

 انگار باور کرده! 

 ای به جام کرد و گفت: اشاره

 امتحانش کن، مثل سیگار خوبه! -

م و برش داشتم و یه هام رو به هم فشردمقدمه لببی

 ضرب سر کشیدم! 

 اه لعنتی، مثل کوفت تلخ بود!

 هام و به هم فشردم و بلند شدم. چشم 

 اما سرم گیج رفت.

پیچید و اعصابم رو هاش تو گوشم میصدای خنده

 کرد.خراب می 
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 هام رو با مکث باز کردم و از اتاق بیرون رفتم.چشم 

 خورد!زاده بودن به هم میحالم از خان

 خورد. گه واقعاً داشت به هم میدی

ی هام به قفسهنفس عمیقی کشیدم که چشم

های کنار عمارت که به ردیف چیده شده  مشروب 

 بودن، خیره موند.

کرد که به سمتشون برم و م مییه حسی وسوسه

 ی آخرش بخورم.یکیشون رو بردارم، تا قطره

 دونستم بدنم کشش نداره.اما می

 کشیدم و به سمت قفسه رفتم.دستی به موهام 

بدون معطلی یکیشون رو برداشتم و از عمارت با  

 عجله بیرون رفتم.

 اما نگاه غمگین سایه روم خیره مونده بود!

ی افسانه گوشیم رو از تو جیبم بیرون آوردم و شماره

 رو گرفتم.

 بعد از کلی بوق باالخره جواب داد. 

 بله ساشا؟  -
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 ای گفتم:صدای گرفتهدستی زیر دماغم کشیدم و با 

 کجایی؟  -

 در ماشینم رو باز کردم و داخلش نشستم. 

 بیرونم!  -

 اخمی کردم و گفتم:

کنی تو؟ با اجازه کی رفتی بیرون چه غلطی می -

 بیرون؟

 با حرص گفت:

از کی تا حاال آقا باال سر من شدی؟ داداشمی،  -

 شوهرمی یا بابامی؟

مشت محکمی به فرمون زدم و با صدای بلندی داد  

 دم.ز

شوهرتم، همه کارتم حرفی داری؟ کدوم گوری   -

 مونی میام!هستی همونجا می

 ولم کن بابا... -

 عزیزم؟ -
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با صدای یه مردی که از پشت گوشی اومد، حس 

 کردم خون توی رگام یخ بست!

 با خشم داد زدم.

اون مرتیکه کی بود ها؟ بهت گفتم کدوم گوری   -

 هستی افسانه؟ 

 نه؟کنی یا ساشا ولم می -

جوری داد زدم که خودم هم از صدای بلندم شکه  

 شدم.

 اون روی سگ من و باال نیار! -

 با صدای لرزونی لب زد.

 تو پارک کنار دانشگاهم!  -

 تماس رو قطع کردم و با عجله استارت زدم... 
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بوق بلندی زدم که نگهبان عمارت در رو سریع باز  

 کرد.

با خشم ماشین رو راه انداختم و با سرعت خیلی  

 زیادی به سمت دانشگاهش حرکت کردم.

 زاشتم! رسید زندش نمیدستم بهش می
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 ی مشروب افتاد.تو اون گیر و دار، نگاهم به شیشه 

ه برش هام رو محکم به هم فشردم و یک دفعلب

 داشتم و درش رو باز کردم.

های نیمه باز سر کشیدم و به خودم لعنت با چشم 

 فرستادم.

ی بهادر ساشا مگه قرار بود توام بشی یکی لنگه 

 خان؟

 اما من... 

 سوزوند! طعمش تلخ بود و گلوم رو می

با بغضی که تو گلوم بود، از رو لبم برش داشتم و 

 هام کشیدم.دستی به چشم

یا چی اما بغضم گرفته بود و دلم  از خشم بود

 خواست زار زار گریه کنم!می

بعد چند دقیقه خود خوری و دادهایی که از عصبانیت 

 زدم، جلوی پاک ترمز کردم و ایستادم.

 با خم پیاده شدم و در ماشین رو محکم به هم کوبیدم.
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ای افتاد که داخل پارک که شدم، نگاهم به افسانه

 کرد!مشنگ دعوا میداشت با یه پسر 

 فهمیدم قصد و قرضش چیه!

 های بلندی برداشتم و به سمتشون رفتم.با خشم قدم

ی پسره رو گرفتم و به عقب کشیدمش که افسانه یقه

 جیغ زد و گفت:

 ساشا!  -

پسره با حواس پرتی به سمتم برگشت که مشت 

 محکمی تو صورتش زدم!

 کنی؟آخ مرتیکه چیکار داری می  -

 ش غریدم.با خشم تو صورت

خوای دکور کنم یابو؟ میمن دارم چیکار می -

و بیارم پایین؟ یا نه نظرت چیه  صورت خوشگت

 و به دل ننت بزارم؟ داغت

 پرو پرو برگشت گفت:

ی خانوم  اوهه پیاده شو با هم بریم! شما چیکاره  -

 باشی؟
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 فکش رو محکم تو دستم گرفتم و با حرص غریدم.

 شوهرشم خوشگله حرفی داری؟ -

 ندی زد و گفت:پوزخ 

 خر خودتی بابا! اگه شوهرشی حلقش کو پس؟ -

های بلند به سمت افسانه  فکش رو ول کردم و با نفس

 قدم برداشتم... 
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گرفتم و به دست راست افسانه رو با خشم تو دستم 

 سمت پسره گرفتم و گفتم:

 های کورت رو باز کن قشنگ نگاه ببین! چشم  -

 افسانه با التماس بهم نگاه کرد و گفت:

 ساسا توروخدا ولش کن! -

 دستش رو ول کردم که پسره نیشخندی زد و گفت:

خانم خدا بهتون صبر بده! با یه مست و معتاد  -

 ازدواج کردی!

رش بردم که با ترس با این حرفش چنان به سمتش یو

عقب رفت اما رو زمین انداختمش و تا جون داشتم  

 زدمش!
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تونست بهم نزدیک بشه  هیچ کس هم از ترسش نمی 

هام رو چون کامالً مشخص بود خون جلوی چشم 

 گرفته!

 افسانه با گریه داد زد. 

 ساشا مرگ افسانه ولش کن توروخدا بسه! -

 . نفس پر حرصی کشیدم و از روی پسره بلند شدم

 خواست یکی رو بکشم! سرم داغ کرده بود و دلم می

 اما خوشم نمیومد قاتل بشم!

 لگد محکمی به پهلوش زدم و گفتم:

یادت باشه از این به بعد مزاحم ناموس مردم   -

 نشی!

و بعد بدون اینکه نیم نگاهی به افسانه بندازم، دستش 

 رو محکم گرفتم و پشت خودم کشوندمش.

یشد که یک دفعه محکم  با ترس پشت سرم کشیده م

 دستش رو از دستم بیرون کشید و عقب ایستاد.

 چته هار شدی هان؟ -

 با خشم به سمتش برگشتم و گفتم: 
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 که هار شدم آره؟ -

های سرخش  حرفی نزد که دستم رو محکم رو لب 

 کشیدم و گفتم: 

و کی بهت گفته بزنی رو اون لبای این آشغال  -

 ت ها؟ صاحب مونده 

هم فشرد و سرش رو پایین هاش رو محکم به لب

 انداخت. 

دونی لبای من من رژ نزدم، خوبه خودت می -

 همینجوری قرمزه!

 با حرص نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

عه نه بابا؟ باشه اصالً حق باتوئه اما این موهای   -

لعنتیت چی میگن این وسط؟ افسانه مگه من بهت 

نگفتم حق نداری اینجوری بدون من وقتی تنهایی  

 گمشی بیرون هان؟ تیپ بزنی

با خشم به عقب برگشت و خواست بره که محکم به  

ای که سمت خودم کشیدمش که تو بغلم افتاد اما سیلی

 روی صورتش فرود اومد آرومم نکرد. 
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یک دفعه با صدای بلند و عصبانی پسری، متعجب به  

 پشت سر افسانه خیره شدم.

ی عوضی به چه حقی دست رو خواهر  مرتیکه  -

 کنی؟یمن بلند م

خدای من، اون...اون امیرتوهان برادر افسانه 

 بود...؟! 
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با ترس خودش رو از بغلم بیرون کشید و با تته پته  

 گفت:

 دا...داداش من...  -

 سمتمون اومد و گفت:امیرتوهان با عصبانیت به 

به به افسانه خانم خوشم باشه!  این آقا کی  -

 باشن؟

با کالفگی دستی به ته ریشم کشیدم و سرم رو پایین  

 م رو تو دست گرفت و با خشم غرید. انداختم که یقه

تو به چه حقی به خواهر من دست زدی براش  -

 کنی هان؟تایین تکلیف می

 زد. حرفی نزدم که بدتر از قبل داد 
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 با توام! -

 افسانه با ترس به سمتمون اومد و گفت:

داداش توروخدا نکن، ولش کن من بهت توضیح  -

 میدم!

اما امیرتوهان اعتنایی به حرفش نکرد و مشت 

محکمی به صورتم زد که اخمی کردم و با درد عقب  

 رفتم که افسانه داد زد. 

 امیر من دوسش دارم توروخدا ولش کن! -

لبخندی زدم اما نتونستم  با این حرفش میون درد

 بهش نگاه کنم، چون...

خواد بزنتم یا کلی فحش بارم برام مهم نبود که می

 کنه!

ای که از روی عصبانیت به چون شاید با سیلی

خواهرش زدم نامردی باشه اما به قول افسانه ما هم 

دیگه رو دوست داریم و دلیل این حال بدم هم؛ خوردن 

 اون زهرماری بود!

 هان با پوزخند ولم کرد و گفت: امیرتو

 عه واقعاً؟ که دوسش داری؟ -
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افسانه با خجالت سرش رو پایین انداخت اما با مکث  

 گفت:

اذیتم نکن، خودت چرا یکی دیگه رو دوست  -

داری؟ اونوقت من حق دوست داشتن کسی رو 

 ندارم؟

با این حرفش انگار امیرتوهان از این رو به اون رو 

 شد!

بدونم اون دختری که عاشقشه  خواستخیلی دلم می

 کیه!

چون هرکسی که بود مطمئناً دختر خیلی خوش 

 شانسی بود!

امیرتوهان یه مرد خیلی خوبی بود، چه از لحاظ قیافه  

 و پول و چه از لحاظ اخالق و رفتار! 

 ساشا حرف بزن، یه چیزی بگو چرا ساکت شدی؟

 اآلن نوبت توئه تا حرف بزنی...! 
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دستی به دماغم که داشت ازش خون میومد کشیدم و  

 ای گفتم:با صدای گرفته
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م، من حالم یکم خوب نیست و واقعاً شرمنده -

 خواستم اون اتفاق بیفته!نمی

 با حرص بهم خیره شد و گفت:

 گند دهنت معلومه!آره از بوی  -

 پوفی کردم و چنگی به موهام زدم که افسانه گفت:

داداش بحث نکن میشه بشینیم یه جا صحبت  -

 کنیم؟

روی نیمکتی که اونجا بود رفت و بدون حرفی  

 نشست. 

ای به سمتم افسانه هم به سمتم اومد و دستمال کاغذی 

 گرفت تا خون دماغم رو پاک کنم!

مال رو ازش گرفتم امیر با پشیمونی و سر به زیر دست

 گفت:

 خب منتظرم حرف بزنین! -

 افسانه نیم نگاهی بهم انداخت و حرفی نزد.

 فکر کردم من سر صحبت رو باز کنم خوب میشه!
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صدام رو صاف کردم و درحالی که خون رو پاک 

 کردم گفتم: می

من ساشام و حدوداً شش ماهی میشه که خواهرت   -

 شناسم و...رو می

 پرید و گفت:متعجب وسط حرفم 

 ساشا؟! فامیلیت چیه؟  -

 پوفی کردم و با مکث گفتم:

 زند! -

 افسانه با حیرت بهم نگاه کرد و گفت:

 چی؟ -

هاش گرفت و امیرتوهان با کالفگی سرش رو تو دست

 گفت:

 وای افسانه وای! -

 با تعجب بهشون خیره شدم و گفتم: 

 چی شده؟ -

 امیرتوهان با خشم بلند شد و به سمتم اومد.

 و خط بکش! دور خواهر من -
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افسانه با حیرت صداش زد که با عصبانیت دستش رو 

 گرفت و به زور از پارک بیرون بردتش!

 چی؟

 اآلن...چه اتفاقی افتاد؟! 

 متعجب روی نیمکت نشستم و زمزمه کردم.

یعنی چی؟ چرا تا فامیلیم رو گفتم اینطوری کردن؟   -

 یعنی چی که دور خواهرش رو خط بکشم؟ 

 ه نیمکت تکیه زدم و به آسمون خیره شدم. متحیر ب

 ذهنم پر از عالمت سوال بود!

 واقعاً این رفتار یعنی چی...؟
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 کردم.میروی تختم دراز کشیده بودم و داشتم فکر 

 ها!دونم، اما ذهنم پر بود از خیلی سوال به چی نمی

هام  یک دفعه با صدای داد و بیداد نادیا و سما، چشم

 رو به هم فشردم و سعی کردم بیخیال بشم! 
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وار باز هام اتوماتیک اما با اومدن صدای سحر چشم

 شد.

با کالفگی از روی تخت بلند شدم و از اتاق بیرون  

کنن و اون زن  ارن با هم دعوا میرفتم که دیدم د 

م هم داره خوش خوشان بهشون نگاه بابای عفریته 

 کنه!می

 دستی به صورتم کشیدم و با صدای بلندی گفتم:

 اینجا چخبره دقیقاً؟ -

 جون بهم نگاه کرد و حرفی نزد که گفت:مامان

زنه شما مامان جون حداقل این خانم حرفی نمی  -

چه بازی نیست بگین! اینجا حرمت داره جای ب

شون. به سحر هم و انداختن پس کله صداشون

 دونم با شما!حرفی بزنین من می

شون ساکت شدن و حرفی نزدن و با اخم و همه 

های عبوس بهم خیره شدن اما لبخند مهربونی  قیافه

 جون بود.های خانومرو لب 

های درهم خواستم از عمارت خارج شم و به با اخم 

 رو در رو شدم! باغ برم که با ساشا
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 ش، با نگرانی گفتم:با دیدن ظاهر آشفته 

 ساشا؟ خوبی؟  -

 داری گفت:نیم نگاهی بهم کرد و با صدای خش 

 چه خبره این همه سر و صداست؟! -

 با کالفگی گفتم:

هیچی مهم نیست. با تو بودم میگم خوبی؟ این  -

 چه سر و وضعیه!

 دستی به صوتش کشید و گفت:

ندن میرم بخوام سرم درد  چیزی نیست، بگو صدا  -

 کنه.می

حرفی نزدم که با مکث از کنارم رد شد و به سمت 

 اتاقش رفت. 

نفس عمیقی کشیدم و به سمت باغ رفتم و روی تاب  

 دو نفره نشستم و خودم رو تاب دادم.

گوشیم رو از تو جیب شلوارم درآوردم و به ساشا 

 پیامک دادم.

 خواستی حرف بزنی من هستم داداش بزرگه! -
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 بعد لبخندی زدم و گوشی رو کنار گذاشتم.

 کردم عاشق شده!حس می

 اما خب این فقط یه حدس بود و ازش مطمئن نبودم.

های سرخ رنگ  هام رو باال انداختم و یکی از گل شونه 

 رو چیدم و روی موهام گذاشتمش.

 عاشق این کار بودم!

 ها خیره شدم... ای کردم و به گل و گیاهتک خنده 
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نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم خونسردی خودم رو  

 حفظ کنم. 

 نیم نگاهی بهش کردم و با صدای خش داری لب زدم.

 شناسیش؟ چند وقته می  -

سرش رو پایین هاش رو تو هم قفل کرد و دست

 انداخت. 

 ساشا که گفت، شش ماه! -

 به مبل تکیه زدم و گفتم: 
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ببین افسانه تو خواهر منی روت غیرت دارم. اما  -

غیرتم خرکی و جوری نیست که اذیتت کنه و 

باعث دردسرت بشه! من فقط از کاری که باهات  

کرد عصبانی شدم. تو حق داری عاشق بشی، با 

نی اما سوال من هرکسی که دلت بخواد ازدواج ک

از تو اینه! تو این شش ماه نشده یه بار ازش 

 بپرسی فامیلی تو چیه؟ 

 بهم خیره شد و گفت:

 اون ازم تا حاال نپرسیده بود منم کنجکاو نشدم! -

 با کالفگی چنگی به موهام زدم و کمی سکوت کردم.

 توهان؟  -

 سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم که گفت:

 شناسی؟تو ساشا رو می -

 هام رو باال انداختم و با لبخند تلخی گفتم:شونه 

آره وقتی بچه بودیم مثل اآلن با خاندان زند  -

دشمنی نداشتیم! البته بهتره جمع نبندم چون من  

هیچ خبری از این دشمنی ندارم. از من فکر کنم 
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چهار یا سه سال بزرگ تر باشه، هم بازی بچگی  

 هم بودیم. دو تا هم فکر کنم خواهر داشت.

 وسط حرفم پرید و گفت:

 سایه و سحر!  -

 سرم رو تکون دادم و گفتم: 

 آره، سایه و سحر!  -

 اما هیچ تصویری از خواهرهاش تو ذهنم نداشتم!

دونستم هر دوشون شون یادم نمیومد فقط میچهره 

 خیلی خوشگل بودن!

 گونه هم به سایه داشتم. البته یه حس بچه 

 همیشه مراقبش بودم!

 ای کردم و از فکر بیرون اومدم که گفت:تک خنده 

شناسه! داداش یعنی به همین اون که ما رو نمی -

و خط بکشه؟ همچین آدمی نیست راحتی دور من

 دونم!می

 حرفی نزدم که با لجاجت گفت:

 بزنمـ... بزار باهاش حرف  -
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 نه! -

 با ناراحتی گفت: 

 آخه چرا؟  -

چون که اگه کسی از خاندان ما یا اونا بفهمه شما با   -

 ای داشتین به خدا قسم که خون به پا میشه!هم رابطه 

 ش از بغض لرزید و سرش رو پایین انداخت. چونه 

ی لعنتی که معلوم نیست سر چیه! لعنت به این کینه-

تونی ت من بازی میشه میداره با آینده و احساسا

 درک کنی؟

 کرد و متاسفانه واقعیت داشت!هاش اذیتم میحرف 

 تونستم بکنم؟ چیکار می 

 خدایا خودت یه راه حلی جلومون بزار...!
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مدرسه بیرون اومدم که گرمای شدید آفتاب اذیتم از 

 کرد.
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با کالفگی پوفی کردم و به خیابون خیره شدم تا بلکه  

 رانندمون رو ببینم!

 اما نبود که نبود.

 آب شده بود رفته بود تو زمین!

سابقه داشت چند دقیقه دیر کنه اما نه در این حد که 

 یک ربع دیر کنه!

دم و زیر لب به هام رو با حرص به هم فشرچشم 

 خودم گفتم:

 فکر کنم خودم باید با اتوبوس برم! -

ها شدم نفس پر حرصی کشیدم و داخل یکی از کوچه 

 تا  به سمت ایستگاه اوتوبوس برم.

با صدای بوق ماشینی، با اخم به عقب برگشتم که با 

 تر شد!دیدن امیرتوهان، اخمم غلیظ 

 گفت:محل از کنارش برم که سریع خواستم بی 

خوام مزاحمتون بشم اما تنها این ببخشید نمی  -

 وقت ظهر بخواید برید خونه خطرناکه! 
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هام رو به هم فشردم و سعی کردم خونسردی خودم  لب

 رو حفظ کنم. 

 میشه برسونمتون؟ -

 م جابه جا کردم و گفتم: کیفم رو روی شونه 

 الزم نکرده، خیلی ممنون! -

 گفت باهاش برو! اما یه حسی بهم می

 چشمی بهش نگاه کردم که گفت:زیر 

 کنم!خواهش می  -

 به سمتش برگشتم و بهش نگاه کردم.

 بارید!مظلومیت از نگاهش می 

دونم برای چی ولی، با مکث کوتاهی در ماشینش  نمی

 رو باز کردم و سوار شدم.

لبخندی که رو لبش نشست حس خیلی عجیبی بهم 

 داد. 

 استارت زد و ماشین رو راه انداخت.
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کالم آرامش بخشی تو فضای ماشین پیچیده آهنگ بی 

بود و بدتر از همه، بوی عطرش داشت هوس از سرم 

 پروند.می

تا حاال اینقدر به مردی نزدیک ننشسته بودم و  

 خب...!

 ای سر صحبت رو باز کرد. با صدای گرفته

دونم شاید فکر کنید آدم پرویی هستم اما  می -

 تونم اسمتون رو بدونم؟می

 پوزخندی زدم و نگاهم رو ازش گرفتم...

 

- - -  - 

AydaRad   

- - -  - 

⇢   

 

🕊   🕊   🕊 

🕊   🕊 



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

🕊 

 

 #رد_پای_سایه 

 #فصل_اول 

 23#پارت 

- - -  - 

 

خواست بهش بگم تو که اینقدر پیگیر منی دلم می

 دونی؟چطور شده اسمم رو نمی

 با مکث زیادی آروم زمزمه کردم.

 سایه! -

 شد! ترلبخندش پررنگ 

 کالً حرکات این مرد عجیب بود!

دونین دیگه، چقدر قشنگ، اسم من هم می -

 امیرتوهان!

 سرم رو کوتاه تکون دادم و حرفی نزدم.
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تونستم حرفی بزنم چون حسابی استرس در واقع نمی

 به جونم افتاده بود.

 فقط به گفتن این کلمه بسنده کردم.

 خوشبختم!  -

 دنده رو عوض کرد و گفت:

 بیشتر سایه خانم! من  -

ی لبم نشست، برقی تو عمق لبخند محوی که گوشه

 هاش دیدم.چشم 

 ای کرد و گفت:تک خنده 

 پرسما!دیگه ببخشید آدرس نمی -

 چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:

دونم، از من بهتر آدرس خونمون رو بله می -

 بلدین!

ش شدت گرفت؛ اما انگشتش رو روی لبش کشید خنده

 خنده!داره می تا مثالً من نبینم

چرا به تک تک کارهاش این همه داشتم دقت 

 کردم؟! می
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 هاش...؟ حتی خنده 

ژستی که پشت فرمون موقع رانندگی گرفته بود، 

 واقعاً دیدنی بود!

تو طول راه سکوت بینمون برقرار بود تا اینکه به  

 عمارت رسیدیم.

 نفس عمیقی کشیدم و مکث کردم.

 شدم.سریع پیاده می تو کوچه نگه داشته بود و باید

 ممنونم، لطف کردید! -

کنمی زمزمه کرد و همین که خواستم در  خواهش می 

 رو باز کنم و پیاده بشم، صدام زد!

 سایه خانم؟  -

 بهش نگاه کردم و با آرامش گفتم:

 بله؟-

 ای به سمتم گرفت و گفت:با مکث نامه 

ست  که برای شما نوشتم. این...این یه نامه -

 کنید؟ میشه، میشه قبولش

 ی تو دستش نگاه کردم و گفتم:متعجب به نامه
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 این چیه؟-

 لبخند خجولی زد و گفت:

یه نامه که اگه قبول کنید و بخونیدش خیلی  -

 ممنون میشم!

با دست لرزون ازش گرفتم و با صدای لرزونی 

 زمزمه کردم.

 خدافظ!  -

و سریع از ماشین پیاده شدم و با استرس و هیجان به  

 رفتم.سمت عمارت  

هام تند بود که قلبم داشت از کار میفتاد از انقدر قدم

 کوبید!بس تند تند می

آب دهنم رو قورت دادم و سعی کردم خونسردی خودم  

 رو حفظ کنم...
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 آستینم گذاشتم و زنگ عمارت رو زدم.نامه رو تو 

 نفس عمیقی کشیدم و لبم رو گاز گرفتم.

 کرد!نگاه خیره کسی اذیتم می

 پوفی کردم که در باز شد.
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 سریع داخل عمارت شدم و به سمت اتاقم حرکت کردم.

 در اتاقم رو بستم و قفلش کردم.

 روی تخت نشستم و نامه رو از آستینم بیرون آوردم.

لرزون بازش کردم و نگاهم روی اولین   هاییبا دست

 ی باالی صفحه خیره موند.جمله 

"*به نام آنکه تو را این چنین زیبا و مرا این چنین 

 شیدا آفرید.*

االن تمام وجودم دست شده تا از عشقی که خیلی وقته  

 ریشه زده توی بند بند وجودم بنویسم!

فرشته  گفتم ولی، ها باید بهت میشاید خیلی وقت پیش 

 گرفت!هات هر بار شجاعت اعتراف رو ازم میچشم 

ها هم از حرکت کردن  زدی حتی عقربهوقتی پلک می 

 عاجز بودن.

تونستم از وجب به وجب صورتت بت اگه می

 کردم!ساختم تا عبادتشون کنم؛ مطمئن باش میمی

ها تکیه دادی به تاج و تخت قلبم  درست مثل فرشته

 ش!شدی تک ملکه
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 ی من. تونم توصیفت کنم فرشته من نمی

 ارزشی!های بی تر از این کلمهتو چیزی فرا 

رو کردم تا با کنار هم گذاشتن این کلمات  تمام تالشم

بهت از عشقی بگم که هر روز توی وجودم شعله 

تر از درد زنه ولی دردی قشنگ کشه و آتشم میمی

 عشق تو نیست جان من...

 فرشته؟! راستی شاید بگی چرا بهت میگم 

 بهت میگم فرشته یعنی من جهنمم تو بهشت منی...

 ی قلبم... دوست دارم ملکه 

 امیرتوهان" 

 کوبید؟قلبم، چرا انقدر محکم می 

کردم یه حس آرامش عجیبی تو  چرا انقدر حس می

 وجودم پیچیده؟

خواد یه حرفی رو بهم بزنه  کردم قلبم میچرا حس می 

 و جنگ بزرگی با عقلم راه انداخته؟ 

ای که تو مغزم هی تکرار میشد االن فقط تنها جمله 

 این بود.
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"بلکه ده دونیانین گؤزونده سن بیر اینسان سان،  

 آمما منیم گوزوم ده سن بیردونیاسان" 

 این چه حسی بود خدای من؟!

چه حس عجیب و قشنگی بود که تونسته بود دلم رو 

 بلرزونه؟ 

 ؟با یه نامه انقدر دست و پای خودم رو گم کردم

هام رو گاز گرفتم و دوباره و چند باره نامه رو لب

خوندم و لبخند زدم، چون حس خیلی قشنگی به دلم 

 کرد... سرازیر می 

 

 

*بلکه ده دونیانین گؤزونده سن بیر اینسان سان، آمما 

 منیم گوزوم ده سن بیردونیاسان:

اگه تو به چشم دنیا یه نفری، اما به چشم من همون 

 ��یه دنیایی...
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آستین هام رو باال دادم و مشغول شونه کردن موهام 

 ای به در اتاقم خورد.شدم که تقه

 نیم نگاهی به در کردم و گفتم:

 بفرمایید! -

 افسانه داخل اومد.در باز شد و 

 لبخند کمرنگی بهش زدم و گفتم:

 به آبجی خانم! چطور مطوری؟ -

ش زد و درحالی که روی تختم هاش رو به سینه دست

 نشست، گفت:می

 بد! -

یه تای ابروم رو باال انداختم و برس رو روی میز  

 گذاشتم.

 تونه باشه!دونستم دلیلش چی میمی

 شنوم!حرفت رو بزن، می -

 ازم گرفت و سرش رو پایین انداخت.نگاهش رو 

 تونم برم ساشا رو ببینم؟می -

 نه! -
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 با بدخلقی گفت:

 چرا؟  -

 به سمتش برگشتم و گفتم:

 دونی چرا!خودت خوب می -

 با.کالفگی گفت:

دونه جریان چیه! چرا باید داداش اون که نمی -

 بدون دلیل ولش کنم؟

 کتم رو تنم کردم و گفتم: 

 بی دلیل نیست! -

دونه جریان چیه بی  دلیله، وقتی اون نمی چرا بی -

 دلیله!

 پوفی کردم و بهش خیره شدم.

کرد و منتظر بود تا رضایت  با مظلومیت بهم نگاه می

 بدم!

 دستی به موهام کشیدم و با جدیت گفتم:

باهاش قرار بزار و ببینش، اما باهاش با جدیت   -

 حرف بزن!
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 با خوشحالی بلند شد و گفت: 

 مرسی!وای مرسی امیر  -

م گذاشت و از اتاقم ای روی گونهبعد با عجله بوسه

 بیرون رفت و به سمت اتاقش خودش دوید!

ای کردم و روی تخت نشستم و به سایه فکر  تک خنده 

 کردم.

کردم از روزی که نامه رو بهش دادم، تغییر حس می

 کرده! 

 کرد.گرفت و دعوا نمییعنی مثل قبل جبه نمی 

 نی یه پوئن مثبت برای من!نرم شده بود و این یع

لبخندی زدم و از روی تخت بلند شدم و بعد از این که  

به خودم عطر زدم، از اتاقم با برداشت سوئیچم از  

 روی میز بیرون رفتم.

 از عمارت که بیرون رفتم مامان و بابا رو دیدم. 

 کردن.کنارم بودن و داشتن با هم صحبت می 

م و از عمارت نفس عمیقی کشیدم و سوار ماشینم شد

 خارج شدم.
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ی سایه حرکت کردم و بعد از چند به سمت مدرسه

 دقیقه که تو راه بودم، یه گوشه ایستادم.

 خواستم اگه بشه امروز باهاش حرف بزنم.می

 ای که بهش دادم چیه؟تا ببینم واکنشش نسبت به نامه

کمی بعد که زنگ مدرسه زده شد، دخترا تک به تک  

 بیرون اومدن. از مدرسه 

با دقت حواسم به در مدرسه بود که تا سایه ازش 

 بیرون اومد، پیاده بشم تا ببینتم!

همین که دیدمش، با لبخندی که روی لبم نشسته بود 

 از ماشین پیاده شدم و بهش تکیه زدم...
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به گل رز مشکی رنگی که روی داشبورد گذاشته 

 بودم خیره شدم.

 با دیدنم اگه بگم لبخند زد دروغ نگفتم!

 تر شد و سرم رو پایین انداختم.لبخندم پررنگ 

میشه گفت همیشه آخر از همه دانش آموزان از 

مدرسه با دوستش بیرون میومد و همیشه خلوت  

 میشد.
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های  ستش خداحافظی کرد و با قدمبخاطر همون از دو

 آروم به سمتم اومد.

شون دنبالش فکر کنم چند روزی بود که راننده

 نمیومد!

 دستی به ته ریشم کشیدم و منتظرش ایستادم.

این که خودش به سمتم اومد حس خوبی هم دست 

 داد. 

 مقابلم استاد و با خجالت گت:

 سالم آقا توهان! -

 ای جان دلبر! 

 هم فشردم و گفتم:هام رو به  لب

 سالم سایه خانم! -

 یه تای ابروش رو باال انداخت و گفت:

 فرشته! -

 ای کردم و سرم رو پایین انداختم. تک خنده 

 ام میشه من رو برسونین خونه؟ -

 با هیجان سرم رو باال بردم و بهش خیره شدم.
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های مشکی رنگش، واقعاً با روح و روانم بازی  تیله 

 کرد!می

که وقتی نور خورشید بهش موهای مشکی رنگش 

تابید، خرمایی رنگ میشد و جذابیتش رو چند می

 کرد. برابر می 

های گوشتی صورتی فرم صورت استخونیش که با لب 

 داد. رنگش حس خوبی به آدم دست می

ش که ابروهاش  های درشت و کشیدهو در آخر چشم

 به زیبایی قابشون گرفته بودن.

 به روی چشم!  -

ای از سرش رو پایین انداخت، تکه لبخند خجولی زد و 

موهاش رو پشت گوشش فرستاد و زیر چشمی بهم  

 نگاه کرد.

دختر اینطوری با دل من بازی نکن که داری بد دل 

 بری! می

 ماشین رو دور زدم و در ماشین رو باز کردم و گفتم: 

 بفرمایید خانم محترم.  -
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با لبخند دائمی روی لبش به سمتم اومد و آهسته  

 سوار شد.

 تک تک حرکات و حرفاش پر از ناز بود! 

 کرد ها، کالً تو وجودش کلی ناز بود!از عمد ناز نمی

 هام رو تو دهنم کشیدم و در رو بستم.با لذت لب 

 به سمت در راننده رفتم و سوار شدم و استارت زدم.

 به گل خیره شده بود و حرفی نمیزد!

 گفتم: شدم، درحالی که از خیابون مدرسه خارج می 

 کنین؟اینجوری چرا نگاه می -

ای کردم  با نگاه عجیبی نگاه از گل گرفت که تک خنده

 و گفتم:

 نگران نباش مال کسی جز شما نیست!  -

ای روی لبش نشست، به خنده لبخندی که یک دفعه

 انداختم!

 های بسته بوش کرد.گل رو برداشت و با چشم 
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س گاش یه دوربین کنارم داشتم تا از این صحنه عک

شدم و آرامش  ها بهش خیره می نداختم و ساعتمی

 گرفتم...! می
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یه کاغذ از تو کیفش در آورد و روی جای گل گذاشت 

 و گفت:

 خوشحال میشم بخونی! بابت گل هم ممنون. -

 هیجان بهش نگاه کردم و گفت:با 

 م؟ نامه در مقابل نامه  -

ی چشم بهم نگاه کرد و با لبخند سرش رو با گوشه 

 تکون داد.

 وای خدایا، همین اآلنه از خوشحالی غش کنم!

خواد بهش واکنش ای یعنی عشقم رو پذیرفته و می

 نشون بده!

 ممنون کی بیلمه اهمیت وردین! -

 بیرون خیره شد.حرفی نزد و با لبخند به 

بعد بیست دقیقه که رسیدیم، با مکث کوتاهی پیاده شد  

 و گفت:
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 مرسی آقا!  -

و بعد با لبخند که بهم زد دستش رو تکون داد و به  

 سمت عمارتشون رفت!

با چشم از آینه بهش خیره شدم تا از دیدرسم محو 

 شد!

 ای من به قربان آن نگاه گیرایت!

و مشغول خوندنش   سریع با هیجان نامه رو باز کردم

 شدم.

"بی شک تو یه جادوگری، جادوگری که با کلمات  

 کنه!سحر می 

هایی که حتی اگه خودمم بخوام از ذهنم پاک کلمه

 نمیشن.

 هام جریان دارهیه حس شیرین مدام توی رگ

 ای قطع نمیشه! که لحظه 

 دلیل اون حس شیرین تویی...

 ودی!تویی که همیشه مثل سایه قدم به قدم همراهم ب

 دیدن هر روز تو واسم یه امر عادی بود؛
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 ولی االن فرق داره.

 االن دوست دارم هر روز مثل همیشه ببینمت

با یه دنیا فرق؛ چون با هر بار دیدنت اون حس 

 شیرین توی وجودم چند برابر میشه!

کنم یه جای جدیده یه جایی از قلبم نشستی که حس می

با اومدن تو  و حس نکردم وو من تا حاال تپش اون

 تازه زنده شده!

 ای که نوید بهار رو میده،  تو مثل اولین غنچه 

 سراسر زیبایی و امیدی!

 دوستت دارم همان گونه که لیلی مجنون را داشت... 

 سایه" 

کردم از هیجان و ذوق با هر خط خوندنش، حس می

 نفسم باال نمیاد!

 خدایا، چجوری شکرت کنم...؟ 

 

اهمیت وردین: ممنون که بهم *مرسی کی بیلمه 

 ��اهمیت دادی!
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هام رو باز کردم و با اخم به اطرافم با خماری چشم

 نگاه کردم.

 دیدم. همه جا تاریک بود و چیزی نمی

 توقی میومد که متعجبم کرده بود!صدای تق و 

با کسلی و خماری پتو رو از روم کنار زدم و به 

 سختی بلند شدم چون گیج خواب بودم.

 به سمت پنجره اتاقم رفتم تا ببینم صدای چیه!

پرده رو که کنار زدم با دیدن بارون شدیدی که 

 بارید، لبخندی زدم و به آسمون خیره شدم.می

خوردن و بودن که به پنجره اتاقم میهای بارون قطره 

 صدا ایجاد کرده بودن. 

خدایا، چیزی شده این همه دلگیری و داری گریه 

 کنی؟می

 هام رو به هم فشردم و پرده رو کشیدم.لب

 م می گرفت!بارید، گریههمیشه وقتی که بارون می
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سعی کردم بغضم رو قورت بدم و به خودم مسلط  

 باشم!

خواستم دراز بکشم که صدای  به سخت تختم رفتم و

تق تق بلندی باعث شدم با تعجب به عقب برگردم که 

با دیدن فردی که تو اتاقم ایستاده بود، از ترس هینی  

 کشیدم و عقب رفتم.

 این...این کی بود؟!

ی رعد و برق که زد، اتاقم کمی روشن شد و چهره 

 رایان مشخص شد!

ار باید دونستم چیکزدم و نمیاز ترس نفس نفس می

 کردم!می

 اون چطوری به اتاقم اومده بود؟

 با ترس و تته پته گفتم:

 تو.. تو چطور...اومدی اینجا؟ -

 لبخند پلیدی زد و به سمتم اومد.

 با صدای بلندی گفتم:

 به من نزدیک نشو! -
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تا خواستم بلند شم و به بیرون فرار کنم، من رو تو 

 آغوشش حبس کرد و دستش رو روی دهنم گذاشت!

هان داشت ماً راه نفسم رو بسته بود و چشم رس

 رفت!سیاهی می 

با وحشت دست و پا زدم و خواستم خودم رو از 

دستش آزاد کنم اما نتونستم چون قدرتش دو برابر  

 من بود!

 ای غرید.زیر گوشم با صدای کشیده

گردی عروسکم؟ من  که اینطور! با آقا توهان می  -

بچه   به این جذابی، پولداری! اونوقت اون

 و برده؟ سوسول دلت 

هام خارج شد که  صدای نامفهومی از میون لب

 تز خودش رو بهم چسبوند.محکم 

 خواد این عوضی؟ خدایا، از جونم چی می

انگار که ذهنم رو خونده باشه، سرش رو تو گردنم 

 فرو برد و گفت:

خوام مال خودم کنمت تا هیچ احد و ناسی حق می -

 بشه!نداشته باشه بهت نزدیک 
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با انزجار سرم رو ازش دور کردم چون بوی تند 

 کرد!دهنش حالم رو داشت خراب می

 مشخص بود که مسته بد هم مسته!

 ی بدی به تنم افتاد.با حرفی که زد رعشه

 منـ...منظورش چیه؟

دستش رو به سمت تنم آورد که با ترس محکم خودم 

 تر از این حرفا بود!رو تکون دادم اما سمج

دفعه دستش رو محکم گاز گرفتم که با درد آخی یک 

 گفت و دستش رو از روی دهنم برداشت. 

طعم خون رو توی دهنم حس کردم، چون خیلی بد گاز 

 رفته بودم...!
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و از اتاقم بیرون بدوام، از تا خواستم به خودم بیام 

پشت دستش رو دور موهام انداخت و با خشونت به  

 سمت خودش کشید!

فکر کردی خیلی زرنگی موش کوچولو؟ تو که  -

خیلی خوب بلدی برای آق امیر دلبری کنی به ما که 

 ندازی؟رسی هار میشی جفتک میمی

 کمک! -

 سیلی محکمی که به صورتم زد، گیجم کرد!



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

 ت زدن و با گیجی به اطراف خیره شدم.هام سو گوش

 کردم سرم داره گیج میره!حس می

 کنه!فهمیدم چیکار داره مینمی

 چون به شدت با سیلیش گیج شده بودم. 

 من رو روی کولش انداخت و با خشونت غرید.

 خفه شو سایه وگرنه خیلی بد میشه! -

 رفت؟کجا داشت می

 فهمیدم؟چرا هیچی نمی

 خدای من؟چرا اینطوری شدم 

تونستم بارون با شدت روی صورتم میزد و نمی

 هام رو باز کنم.چشم 

 یک دفعه به خودم اومدم و با صدای بلندی داد زدم. 

 کمکم کنین! -

 هام ور اذیت کرد!نوری که به صورتم خورد، چشم

 وقتی روی زمین افتادم، درد بدی تو تنم نشست!

دیدم که با آخ بلندی گفتم و رایان رو مقابل خودم 

 هیزی بهم خیره شده بود. 
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 با اشک و بغض داد زدم.

 خوای؟ ولم کن عوضی چی از جونم می -

خواست بهم نزدیک بشه که با ترس عقب عقب رفتم 

 و به اطرافم نگاه کردم.

 اینجا انباری عمارتمون بود! 

 کردم!خدایا، باید یه کاری می 

 وگرنه تنهایی از پس این مرد آشغال بر نمیومدم!

 ا هق هق گفتم:ب

 کشمت!بهم دست نزن، بخدا می -

به سمتم اومد و با خشم به لباسم دست انداخت و  

 محکم پارش کرد!

 هام رو بستم.از ته دل جیغ زدم و چشم

تونستم واضح چیزی  همه چیز برام محو بود و نمی

 رو درک کنم!

 کرد!سنگینی تن رایان روی تنم داشت اذیتم می

 ه بدبخت میشی! سایه، یه کاری کن وگرن
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با هق هق دستم رو به گلدون بزرگی که روی یه پایه  

بود، رسوندم که روی زمین افتاد و صدای خیلی بد و 

 بلندی ایجاد کرد!

هاش روی  دستم رو روی صورتم گرفتم تا خورده 

 صورتم نپاچه اما دیر عمل کرده بودم! 

 رایان با درد دادی زد و عقب رفت!

 شدت بریده بود! فکر کنم پاش رو به 

 دونست چیکار کنه! از عصبانیت نمی

تو خودم جمع شدم و با ترس عقب رفتم که یه دفعه  

 در انباری باز شد.

با صدای داد ساشا تو خودم بیشتر جمع شدم و تو دلم  

 خدا رو شکر کردم.

 ناموس؟ی بیکنی مرتیکه داری چه غلطی می -

ر سحر و مامان جون با عجله به سمتم دویدن و سح

 محکم بغلم کرد... 
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 زدم.لرزیدم و هق میمثل بید می
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ای که روی زمین بود رو برداشت و جون پارچه مامان

 روی تنم کشید و با نگرانی گفت:

 آروم باش! هیس دخترم، مادر فدات بشه  -

نگاهم که بهشون افتاد، دیدم آقاجون و ساشا و 

 زنن!شهریار به شدت دارن رایان رو کتک می 

کرد و گرمی سوزش صورتم به شدت داشت اذیتم می

 کردم!م حس میخون رو روی گونه

 فکر کنم صورتم بریده شده بود.

هام رو بستم و دیگه نفهمیدم چی حالی چشمبا بی

 شد...! 

 

 

 

 

 هام رو باز کردم و به سقف خیره شدم.کسلی چشم با 

اخمی کردم و صاف نشستم اما درد بدی تو بدنم 

 پیچید. 
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 آخ! چه مرگم شده؟ 

نگاهم که به خودم تو آینه افتاد، تمام اتفاقات دیشب 

 یادم افتاد.

م که باندپیچی شده بود  با ترس دستم رو روی گونه 

 گذاشتم و اخمی کردم. 

 یده بود!فکر کنم خیلی بد بر

 نفس عمیقی کشیدم و تو خودم جمع شدم.

 خدایا، اون چه اتفاقی بود دیشب افتاد؟

خواست اون غلط رو اون عوضی چرا اومده بود و می

 کنه؟

 شناخت؟ اصالً از کجا امیرتوهان رو می

 چطوری تونسته بود بیاد عمارتمون؟

ی آخری که نجاتم دادن، اخم با به یادآوری لحظه 

 محوی کردم. 

 هریار هم بود!ش

 ِکی اومده بود؟ 
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ترین فرزند خاندان شهریار برادر ناتنیم بود و بزرگ 

 زند!

شهریار از زن اول آقاجون بود و وقتی دو سالش 

بود، مادرش مرده بود و آقاجون با مامان جون 

 ازدواج کرده بود.

شهریار یه آدم عصبی، فوق العاده غیرتی و خودخواه  

 بود!

کرد و زیاد ازش خبر نداشتیم اما دور از ما زندگی می

ِکی دیشب به عمارتمون اومده بود که من نفهمیده 

 بودم؟

با صدای پیامکی که به گوشیم اومد، سریع برش  

 داشتم و اول به ساعت نگاه کردم.

 دو ظهر بود! 

 اوف، من که مدرسه نرفتم!

 پیام از طرف امیرتوهان بود.

امروز مدرسه "سالم عزیزم، سایه حالت خوبه؟ چرا 

 نبودی؟ خیلی منتظرت موندم اما نبودی!" 
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هام رو  با بغض به صفحه گوشیم خیره شدم و چشم

 محکم به هم فشردم.

اگه از اتفاق دیشب با خبر میشد، قطعاً رایان رو 

 کشت!می

های حروف رو فشردم و های لرزون دکمهبا دست

 براش نوشتم. 

مونده "سالم امیرتوهان، نگران نباش خوبم خواب 

 بودم نشد بیام!"

و بعد براش پیام رو فرستادم و دوباره روی تخت  

 دراز کشیدم.

هام رو  ای که به در اتاقم خورد، چشمبا صدای تقه

 بستم و خودم رو به خواب زدم. 

 در آروم باز شد و هیچ صدایی نیومد.

 هام رو خیلی کم باز کردم تا ببینم کیه!چشم 

 ساشا و شهریار بودن!

هام رو بستم و همچنان خودم رو به خواب  مسریع چش

 زدم.
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 کشیدم.در واقع بیشتر ازشون خجالت می

کردن، از  با مکث کوتاهی درحالی که با هم پچ پچ  می

 اتاقم بیرون رفتن و در رو بستن.

 ای کشیدم و به سقف خیره شدم... نفس آسوده
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م که هر آهسته از اتاقم بیرون اومدم و به خانواده 

 کدوم با حالتی ایستاده و نشسته بودن، نگاه کردم. 

شهریار با قیافه خنثی و ساشا با قیافه خیلی خشمگین  

به آقاجون خیره شده بودن و منتظر بودن تا حرفی  

 بزنه! 

 عصبانیت به من نگاه کرد و گفت:آقاجون با 

بینم که از اتاقت بیرون به سایه خانم! میبه -

 تشریف آوردی.

 سرم رو پایین انداختم و حرفی نزدم.

کشیدم؛ با اینکه هیچ  شون خجالت میدرواقع از همه 

 تقصیری نداشتم.



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

شهریار یه تای ابروش رو باال انداخت و رو به من 

 گفت:

اومده بود؟ اصالً چطوری اون پسر تو اتاقت  -

 نصفه شب چه کاری باهات داشت؟

 حرفی نزدم که ساشا گفت:

خواد داشته داداش چی داری میگی؟ چه کاری می  -

باشه؟ اون که همیشه مزاحم همه میشه، حاال 

اینکه چطور تو اتاقش اومده هم دلیل خاصی 

 نداره از بی عرضگیشه! 

 آقاجون وسط حرفش پرید و گفت:

ه از اتاقش باال رفتن!  فکر کنم کاری نداشت -

ها بهتر و باالخره اتاق سایه خیلی از بقیه اتاق 

 تره.دسترسی بهش راحت 

با استرس نفس عمیقی کشیدم که مامان جون با  

 دلشوره گفت:

بهتره نرده به اتاق سایه بزنیم وگرنه هر روز  -

 ی عالف مزاحم دختر دسته گلم میشه!این پسره
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رو  وسط هال قدمخوردی بلند شد و ساشا با عصاب

 رفت.

 شهریار پوزخند محوی زد و جمع رو ترک کرد.

سحر با نگرانی بهم خیره شده بود و اصالً حرفی 

 نمیزد.

تا خواستم داخل اتاقم بشم آقاجون صدام زد! دست 

کشیدم. آهسته به سمتش خودم نبود خیلی خجالت می

 برگشتم و با صدای خیلی آرومی زمزمه کردم.

 بله آقاجون؟! -

 ا خواست چیزی بگه، ساشا با لحن تندی گفت: ت

آقاجون به نظرم بهتره که فعالً راحتش بذارین،  -

 سایه هیچ تقصیری نداره!

 اخم خیلی غلیظی بین ابروهای آقاجون نشست.

کس حق نداشت وسط حرف آقاجون بپره و یا هیچ 

 حرف آقاجون رو قطع کنه. 

ساشا انگاری امروز خیلی داشت طرفداری من رو 

 کرد!می
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حرفی نزد که با عجله داخل اتاقم شدم و در رو محکم 

 بستم.

های لرزون دستی به صورتم کشیدم و روی با دست

 زمین سر خوردم و نشستم.

 زیر لب با دلشوره به خودم گفتم:

و شکر کن نجاتت دادن وگرنه االن سایه خدات  -

بدبخت شده بودی و جرأت نداشتی تو چشم  

 کنی!تکشون نگاه تک 

هام رو با استرس گاز گرفتم و سعی کردم به خودم لب

 مسلط باشم... 
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دستم رو به دستگیره در بند کردم و خودم رو بلند 

 کردم، به سمت تختم رفتم و روش نشستم. گوشیم رو

های امیرتوهان ها و تماسکه برداشتم با سیلی از پیام 

 مواجه شدم.

هام رو  م گذاشتم و چشمبا درد دستم رو روی گونه 

 چند ثانیه بستم.

 های امیرتوهان رو خوندم. تک پیام به تک 
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 خیلی بیشتر از خیلی نگرانم بود!

خواست بتونم باهاش تماس بگیرم ولی  خیلی دلم می

متأسفانه موجود نبود. برای همین پیام شرایطش 

 کوتاهی بهش دادم. 

"امیر اآلن من حالم خوب نیست لطفاً چند روز ولم کن 

 تا خودم بهت پیام بدم."

در اتاقم خورد. با   ای بهدکمه ارسال رو که زدم تقه

ترس گوشیم رو سریع قایم کردم و با صاف کردن  

 گفتم: کردم، که موهام رو مرتب می صدام در حالی

 بله؟ -

 در آهسته باز شد و شهریار داخل اومد.

خب میشه گفت شهریار در مقابل ساشا خیلی خیلی پر  

تر بود ولی اخالق گندش خیلی روی  تر و پختهجذبه 

همین خاطر ساشا رو به شهریار   اعصابم بود به

 دادم!ترجیح می 

ی اتاقم گذاشته ای که گوشهنفرهبا مکث روی مبل تک 

شست و پاش رو روی پای دیگرش شده بود، ن

 انداخت و با نفوذ بهم خیره شد!
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کرد که انگار مقصر اتفاقات یه جوری بهم نگاه می

 دیشب من بودم!

 نگاهی بهش کردم و گفتم: تا خواست چیزی بگه نیم 

 کی اومدی داداش بزرگه؟ -

 ای کرد و گفت:با تمسخر تک خنده

 خیلی مهمه؟  -

 ای باال انداختم و گفتم:شونه 

 ه از سر کنجکاوی پرسیدم.ن -

هاش رو داخل دهنش فرو برد و با اخم محوی بهم  لب

 خیره شد.

منتظر بهش خیره شده بودم تا بلکه حرفاش رو بزنه  

و زودتر از تو اتاقم بره بیرون، چون همیشه بودن 

 داد! شهریار کنارم بهم انرژی منفی می

چند دقیقه تو سکوت گذشت و هیچ حرف خاصی 

 نشد!بینمون زده 

 ای بهتا خواستم لب باز کنم و چیزی بگم دوباره تقه

 در اتاقم خورد.
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 بار ساشا بود که داخل اتاقم شد! این

تو که  -نگاهی به شهریار انداخت و گفت: متعجب نیم 

کنی؟ زیر لب  جا چه کار میرفته بودی بیرون این

 گفتم:

 جا نشسته! حتماً روحش این -

 ای کرد و حرفی نزد.خندهبا این حرفم ساشا تک  

شهریار از روی مبل بلند شد و به سمت پنجره بزرگ  

که  اتاقم رفت و با دقت مشغول براندازی شد و درحالی 

 یه تای ابروش رو باال انداخته بود گفت:

  تونستم از این پنجره بیخب منم بودم راحت می  -

 در و پیکر باال بیام!

ش زد  ه سینه ساشا به دیوار تکیه زد و دستاش رو ب

 و متفکر به شهریار نگاه کرد... 
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 که ممکن بود پایین انداختم و گفتم: سرم رو تا جایی

وتوق از خواب من خواب بودم و با صدای تق -

ببینم صدای چیه که دیدم داره بیدار شدم. رفتم 

باره. برگشتم و خواستم دوباره بخوابم  بارون می
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وتوق اومد و وقتی برگشتم، که دوباره صدای تق 

دونم رعدوبرق زد و با رایان مواجه شدم! نمی

های عمارت  چی جوری تونسته بود از بین سگ

 رد بشه و بیاد داخل اتاق من!

 ه دادم.حرفی نزدن که با مکث کوتاهی ادام

دونم اما خیلی خوشحالم که با چه رویی نمی -

تونستین خیلی زود نجاتم بدین. واقعاً از شرایطی  

که دیشب اتفاق افتاد خیلی متأسفم ولی خودتون 

 دونین که من تقصیری ندارم!خوب می خیلی 

 با ناراحتی زمزمه کردم.

 زد.زدم کتکم میو داد می هرچی جیغ  -

 ین انداختم.سکوت کردم و سرم رو پای

 یعنی نتونستم حرفم رو ادامه بدم! 

شهریار نفس عمیقی کشید و با مکث کوتاهی از اتاقم 

 بیرون رفت. 

 ساشا بچشم دنبالش کرد و حرفی نزد.

 به سمتم اومد و کنارم نشست.
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 هاش رو روی زانوهاش گذاشت و بهم خیره شد.دست

زیرچشمی که بهش خیره شدم با صدای آرومی 

 کرد.زمزمه 

 دیشب مطمئنی اتفاقی نیفتاده سایه؟ -

عنوان با خجالت گوشه لبم رو گاز گرفتم و سرم رو به

 مطمئنم تکون دادم. 

 ای کشید و گفت: نفس آسوده

خداروشکر، فکر کنم انداختن گلدون روی زمین  -

خیلی فکر خوبی بود چون صداش تو کل عمارت 

 پیچیده بود!

 لبخند محوی زدم و گفتم: 

ر چون باعث شد که شما کمکم کنین و خب خداروشک-

 نجاتم بدین. 

 فقط لبخندی روی لبش نشوند.

 با کنجکاوی پرسیدم.

 شهریار دیروز کی اومده بود؟! -

 دستی به ته ریشش کشید و گفت:
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آخر شب بود تو خواب بودی. خب اومده ولی با  -

 کلی خبر! 

 حرفش تعجبم رو چند برابر کرد.

 با تعجب گفتم: 

 چه خبری؟  -

 ابروهاش رو باال انداخت و گفت:

دونی چندسالی میشه که با ما زندگی خودت که می -

کنه. راستش تو نوزده سالگیش زن گرفته و نمی

 االن هم یه پسر داره!

 با حیرت داد زدم. 

 چی داری میگی؟! -

 با کالفگی بلند شد و از پنجره اتاقم به باغ خیره شد...

 

 

- - -  - 
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نفس عمیقی کشید و از کنارم بلند شد و به سمت 

 هاش رو باال انداخت و گفت:پنجره رفت، شونه

 داره.  ی خودش زن و بچه دونم ولی به گفتهنمی -

زده بودم و داشتم به ساشا نگاه هم چنان حیرت

 کردم.می
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باور بود، چطور چطور تونسته   خیلی غیر قابل کم یه

که تنهاست ازدواج  سالگی وقتی بود تو سن نوزده

کنه و یه زندگی رو اداره کنه؟! البته خب هرکی ندونه 

دونم که شهریار از بچگی رو پای  خوب میمن خیلی 

 خودش بود و اصالً به پول آقاجون چشم نداشت.

تونست یه برادر  یکنه ولی خب مخیلی از ما دوری می

 ای باشه!العادهخیلی خوب و فوق 

ش رو بهمون معرفی اومده اینجا که مثالً زن و بچه

 کنه یا چی؟!

ای کرد و این سوال رو که از ساشا پرسیدم تک خنده

 گفت:

گفتم! حرفی دونستم به تو میدونم، اگه مینمی -

پاشو بیا   -نزدم که پیرهنش را صاف کرد و گفت: 

مونه باند صورتت رو عوض کنه، می مامان جون

کم استراحت   کنه. بعدش یهجوری عفونت میاین

کن از فردای حالت اگه خوب بود برو مدرسه. 

زده بود   امروز نرفته بودی مدیرتون زنگ 

 گفت شاگرد اول مدرسه ما چرا نیومده؟!می
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با این حرفش با خجالت لبخندی زدم و سرم رو پایین 

 انداختم.

بیرون رفت که سریع گوشیم رو از زیر   از اتاقم

بالشت درآوردم و چکش کردم که ببینم امیر توهان  

 پیامی بهم داده یا نه!

 آره پیام داده بود.

هاش رو خوندم. خیلی باز هم چند بار با دلتنگی پیام 

راحت تونستم به اوج دلتنگش پی ببرم! کاش میشد 

 ود. بتونم ببینمش چون واقعاً دلم واسش تنگ شده ب

سریع در اتاقم رو قفل کردم و به سمت سرویس 

 بهداشتی که توی اتاقم بود رفتم و بهش زنگ زدم.

 دوتا بوق نخورده جواب داد.

 با نگرانی که تو حالت صداش مشخص بود گفت:

دیر جوابم   الو سایه؟ دختر تو کجایی؟ چرا دیر به  -

 رو میدی؟

 با مکث کوتاهی گفتم: 

 سالم خوبی؟ -
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 حرفی نزد! سکوت کرد و  

 کمی گذشت که پرسید.

 حالت خوبه؟  -

راستش از اتفاقات دیشب خیلی ترسیده بودم ولی خب  

خواستم به امیرتوهان چیزی بگم؛ چون نمی

دونست  دونستم خیلی عصبانی میشد و اگه میمی

 کشت!واقعاً رایان رو می

خاطر همین سریع  سعی کردم به خودم مسلط باشم به

 گفتم:

کم حالم خوب نیست  ، فقط یه نه نه چیزی نیست -

 وگرنه چیزی نیست!

 با لحن مهربون و غمگینی گفت:

شناسمت! به من دروغ نگو. من خیای خوب می  -

 پرسم چیزی شده سایه؟!بازم می

 نفس عمیقی کشیدم و به دستم خیره شدم...
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 سرم رو پایین انداختم و گفتم:
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 امیر من خوبم نگران نباش.  -

 با مکث کوتاهی پرسید.

تونم ببینمت؟ فردا میای مدرسه یا نه؟ می -

 خوام برم مدرسه یا نه! دونستم مینمی

رفتم صددرصد صورتم خاطر صورتم اگه می چون به 

فهمید بهش میدید و خیلی نگران میشد و رو می

 دروغ گفتم! 

 صدام رو کمی ناراحت کردم و گفتم:

  م پیش اومده که یهدونم مشکلی برای خانوادهنمی -

 راه نیست! کم اوضاع روبه

 متعجب گفت: 

تویی که شاگرد اول مدرسه فرزانگانی به خاطر  -

 خوای بیای مدرسه؟!یه مشکل نمی 

دونست چه  حق با اون بود، ولی خب اون که نمی

 قی برام افتاده!اتفا

 سکوت کردم که گفت:

 کنم!باشه مراقب خودت باش، اصرار نمی -
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 لبخند محو و تلخی زدم که ادامه داد. 

 دونی که دوستت دارم، خدافظ عزیزم.خودت می  -

 و بعد تماس رو قطع کرد! 

 متعجب به گوشی نگاه کردم و گفتم: 

 یعنی ازم دلخور شد؟! -

به خودم تو آینه با کالفگی گوشی رو کنار گذاشتم و 

 نگاهی کردم. 

 صورتم واقعاً داغون شده بود!

 کاش میشد خیلی زودتر خوب بشه...

 

 

 

 

 #ساشا_زند  

از ماشین پیاده شدم و به سمت افسانه که روی 

 نیمکت پارک نشسته بود حرکت کردم.
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شاخه گل رو توی دستم فشردم و پیراهنم رو مرتب  

 کردم تا صاف بشه.

که شنید، سرش رو بلند کرد و  هام رو صدای کفش

 بهم خیره شد.

 چند روز پیش بهم گفت که برم و ببینمش ولی به

خاطر یه شرایطی نتونستم ببینمش و امروز قرار 

 گذاشته بودیم.

 هاش افتاد حس کردم دنیا ایستاد.نگاهم که به چشم

  اومد از اینانقدر این دختر زیبا بود که نفسم بند می

 فت! همه زیبایی و ظرا

تونه زیبا باشه که هوش و  مگه یه دختر چقدر می

 حواس یه پسر رو ببره؟!

 کمی خودش رو کنار کشید و با صدای آرومی گفت:

 سالم. -

که گل   لبخند محوی زدم و کنارش نشستم و درحالی

 گرفتم، گفتم:رو به سمتش می

 سالم خانم، بفرمایید خدمت شما! -
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 لبخند محوی زد و گل رو ازم گرفت.

 هاش رو بست و بوش کرد.چشم 

خواست هرچه زودتر در مورد اتفاقی که  خیلی دلم می

اون روز افتاد باهام حرف بزنه و سر صحبت رو باز  

 کنم اما فکر کنم هنوز وقتش نبود...
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هام رو توی هم قفل کردم و رو بهش نگاه کردم دست

 و گفتم:

و بگی؟ سرش افسانه میشه یه سوال بپرسم راستش  -

 رو آهسته تکون داد و گفت: 

 باشه بپرس!  -

 به نیمکت تکیه دادم و گفتم: 

و شنیدی با داداشت چرا اون روز فامیلی من -

 اونطوری رفتار کردین؟
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و حرفی نزد که سرش رو با ناراحتی پایین انداخت 

تر آوردم و به صورتش که مثل ماه سرم رو پایین 

 درخشید، خیره شدم.می

 داری گفت:آهسته که صداش کردم با صدای بغض 

 شاید عشق من و تو به سرانجام نرسه!  -

 با این حرفش حس کردم قلبم تیر کشید!

 منـ...منظورش چی بود؟!

 های لرزون پرسیدم.با لب 

ن و تو به سرانجام  یعنی چی که شاید عشق م -

 نرسه؟

 دماغش رو باال کشید و گفت: 

 هم برسیم! یعنی اینکه شاید نتونیم به  -

 حس کردم یه دیگ آب یخ رو سرم ریختن... 

آورد؟ این  ها چی بود که از خودش درمیاین حرف

ای نبود که از آینده و زندگی همون افسانه 

 مون حرف میزد؟مشترک 
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م برسیم؟ با اضطراب  تونیم بهآخه یعنی چی که نمی

 آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:

کنم واقعیت رو بهم بگو!نگاهش  ازت خواهش می -

 رو ازم گرفت و با صدای لرزون و پر بغضی گفت: 

 شناسی؟!خاندان شاهی رو می -

 اخم محوی روی صورتم نشست.

 خاندان شاهی...! 

 هاست باهاشون دشمنی داریم!همون خاندانی که سال

 لبم رو باال بردم و گفتم:ی گوشه

 شناسم، چطور؟ آره می -

 پوزخند تلخی زد و سرش رو پایین انداخت.

 هاش و کارهاش انقدر برام عجیب بود؟ چرا حرف 

 شناخت؟!اصالً اون از کجا خاندان شاهی رو می

 دستم رو مشت کردم و گفتم: 

و حسابی حرف بزن ببینم  افسانه جان من درست-

 ها چیه؟!حرفمنظورت از این 

 نفسش رو بیرون فرستاد و پرسید.
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 باهاشون دشمنی دارین؟!  -

 با کالفگی نگاهم رو ازش گرفتم و گفتم:

آره دشمنی داریم ولی هیچ دلیل و منطقی از این  -

فهمم دشمنی سر چیه فقط دشمنی ندارم. نمی

 پدرهامون با هم دشمنن! 

با این حرفش حس کردم لبخند محوی روی لبش 

 نشست. 

ر بهش خیره شدم تا بلکه حرفی بزنه! منتظ

 هم فشرد و گفت: هاش رو محکم به انگشت 

 ام!من تک دختر خاندان شاهی  -

 چی...گفت؟! 

 منظورش...چی...بود؟ 

 یعنی چی که...اون دختر خاندان شاهی بود...؟! 
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 دونستم چیکار باید بکنم! نمی

شک خیلی بدی بهم وارد شده بود و بغض خیلی 

 بزرگی توی گلوم بود.

 دونستم چی باید بگم!واقعاً نمی
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حال خود افسانه خیلی خراب بود، طوری که حس 

کردم اگه بغضش نشکنه واقعاً نفسش دیگه باال می

 نمیاد.

 های لرزون اما پر اضطرابی گفتم:با لب 

 واقعاً باورم نمیشه! -

رو سر داد!   با این حرفم بغضش شکست و گریه

کرد که انگار من رو به کل از دست جوری گریه می

دونستم چیکار داده و هیج ساشایی وجود نداره. نمی

باید بکنم، یا چی باید بگم چون انقدر شکه شده بودم 

 به چیه! فهمیدم چی که اصال نمی

 یعنی من عاشق دختر دشمنم شده بودم؟ 

ای که باهاشون  دونم دلیل کینهدشمنی که اصالً نمی

 داریم سر چیه؟!

 خدایا، حکمتت رو شکر! 

شناختم ولی  چرا پس من امیرتوهان و افسانه رو نمی 

 امیر تا فامیلیم رو شنید من رو شناخت؟!

 ای تو ذهنم زده شد... دفعه جرقه یک 
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که با یک پسر و یک دختر   ام افتادم، وقتیهیاد بچگی 

کردیم و خیلی خوشحال بودم و هم بازی  بازی می 

 خیلی خوبی برای هم بودیم!

 آره اون پسر امیرتوهان بود و اون دختر افسانه...

با ناباوری به نیمکت تکیه زدم و  سرم رو به باال  

 هام رو بستم.بردم و چشم 

 !وبیش باورم نشده بودهنوز هم کم 

 چطور ممکن بود که من نتونم افسانه رو نشناسم؟

چرا همون اول فامیلیش رو ازش نپرسیدم تا حاال به  

تونیم  این مشکل خیلی بزرگ بر نخوریم؟!یعنی ما نمی

 جلوی این دشمنی و کینه لعنتی رو بگیریم و به هم

 دیگه برسیم؟! 

 یعنی انقدر زود جا زده بود؟

هام  و به دست با کالفگی نگاهم رو ازش گرفتم

 دوختم.

خواست فریاد بزنم و بتونم احساساتم رو بروز  دلم می

 بدم، بتونم خشمم، ناراحتیم و دلتنگیم رو بگم!

 شد چون من یه مرد بودم.ولی نمی
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وقت از غم کنه، یه مرد هیچوقت گریه نمییه مرد هیچ

 و ناراحتی حرف نمیزنه؛ باید محکم باشه و دم نزنه!

 شدم با صدای لرزونی زمزمه کردم... بهش خیره 
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 االن ایستیسن نینیسن؟ -

هاش رو از روی هاش رو گاز گرفت و اشک لب

 هاش پاک کرد.گونه

 سرش رو با ناراحتی پایین انداخت و گفت: 

دونم! امیرتوهان میگه عشق شما سرانجامی  نمی -

تونین به هم برسین چون این نداره و شما نمی

دونه کس دلیلش رو نمی کینه مزخرف که هیچ

 شاید حتی باعث مرگ یه نفر بشه!

با عصاب خوردی نگاهم رو ازش گرفتم و چنگی به  

 موهام زدم.

 من باید دلیل این کینه لعنتی رو بفهمم. هر طور شده
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گیر هاست دامنبفهمم این دشمنی مزخرف که سال

خواد با زندگی و آینده و عشق  همه شده و اآلن هم می

و احساسات من بازی کنه چیه؟! از کنارش بلند شدم 

 و کمی قدم زدم.

تو سکوت بهم خیره شده بود و حرفی نمیزد ولی 

 هاش میشد خوند!توی چشم ناراحتی و بغض رو از 

هاش به طرز  مشخص بود انقدر گریه کرده که چشم

کرده بود و قرمز شده بود! با کالفگی  افتضاحی پف

ای به سنگ جلوی پام زدم و بهش خیره شدم،  ضربه

 با مکث کوتاهی گفتم: 

پاشو بریم برسونمت عمارتتون. باید در مورد  -

 اسن اتفاق یکم فکر کنم.

 گه سریع گفتم: تا خواست چیزی ب

دونی من کسی نیستم که خوب می خودت خیلی  -

 ازت بگذرم پس نگران چیزی نباش! 

 فقط لبخند تلخی زد و چیزی نگفت.

از روی نیمکت بلند شد و با هم به سمت ماشینم  

 حرکت کردیم. 
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تو ماشین که نشستیم استارت زدم و به سمت 

 عمارتشون حرکت کردم.

 زیرچشمی بهم نگاه کرد و گفت:

و میگی؟ آهسته  اگه یه سوال ازت بپرسم راستش -

 سرم رو تکون دادم که پرسید:

 اون روز...مست کرده بودی؟! -

 لبم رو گاز گرفتم و حرفی نزدم. 

 کشیدم وقتی حرف از اون روز میشد.خجالت می 

هاش تونستم به چشم افتادم و نمییاد اون اتفاقات می

 نگاه کنم.

حق دفاعی از خودم  تونستم حرفی بزنم و هیچنمی

نداشتم چون مقصر اصلی من بودم و خودم هم خوب  

 دونستم!این رو می

 حرفی نزدم که ادامه داد: 

کنم چون تو هم هیچ دخالتی تو زندگیت نمی  -

همیشه به من حق آزادی دادی و هیچ دخالتی تو 

تونم با مردی که زندگیم نکردی ولی من نمی

تونه میکشه و نخوره و سیگار میمشروب می 
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رو خودش کنترلی داشته باشه، زندگی کنم! عزیز 

 دونی... من تو چی می

های خاطر کثافت کاری  دونی از منی که بهچی می

 پدرم مجبورم لب به مشروب و سیگار بزنم؟!

 سخت بود...

از اون روز به بعد من واقعاً یه معتاد واقعی شده  

 بودم!

نستم باید دودنده رو عوض کردم و چیزی نگفتم. نمی

 چیکار کنم، توی دوراهی خیلی سختی گیر کرده بودم! 

شون برسیم حرفی نزد و تو طول راهی که به عمارت

 هیچ حرفی بینمون رد و بدل نشد!

وقتی به عمارت رسیدیم با مکث کوتاهی از ماشین 

 پیاده شد و با خداحافظی کوتاهی رفت. 

 از اینکه بره، خیلی آروم زمزمه کرد. اما قبل

 یلی دوست دارم...! خ -
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با لبخند کمرنگی دفتر مورد نظرم رو برداشتم و 

 بازش کردم.

مشامم خورد حس قشنگی بهم دست بوی کاغذ که به 

 داد. 

 همیشه بوی کاغذ رو خیلی دوست داشتم.

میز  نفس عمیقی کشیدم و خودکارم رو از روی 

برداشتم، دستی به جلد چرمی دفتر کشیدم و کشیدم که 

 لبخندم دو برابر شد.

 خیلی خوشگل و جذاب بود!

تصمیم گرفته بودم توی این دفتر هر اتفاقی که بین  

توهان میفتاد بنویسم؛ چون خاطره میشد و من و امیر

 موند.بعدها به یادگار می

کمی فکر کردم و بعد از گذشت چند ثانیه، اولین شعر 

 رو در مورد امیر نوشتم. 

 های اوست..."اش قمر و چشم او ستاره "چهره 
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 کرد. توی این دفتر نوشتن حس خوبی رو بهم القا می

 امیرتوهان کنارمه!کردم با نوشتنش حس می

 با صدای سحر سریع دفتر رو بستم و کنار گذاشتم.

 در اتاقم رو باز کرد و به سمتم اومد.

 لبخند مهربونی زد و پرسید.

 خوبی؟  -

 سرم رو تکون دادم و گفتم: 

 آره بد نیستم. -

 به صورتم اشاره کرد و گفت:

 درد که نداری؟ -

 سرم رو به طرفین تکون دادم و گفتم: 

 اون روز بهش نگاه نکردم. نه زیاد، از  -

 ابروهاش رو در هم کشید و با لحن تندی گفت:

چرا خب؟ باید زود زود پانسمانش رو عوض   -

 کنی. پاشو، پاشو بریم عوضش کنم.

خواستم مخالفت کنم که دستم رو گرفت و به زور  

 کشید و از اتاقم بیرون برد.
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به سمت آشپزخونه عمارت که رفتیم، پشت میز 

تیم و منتظر بهش خیره شدم. جعبه ناهارخوری نشس

های اولیه رو از توی کابینت برداشت و به کمک 

 سمت اومد.

م آورد و کنارم نشست و دستش رو به سمت گونه 

 خواست پانسمان رو باز کنه.

هام در هم خاطرش اخم  کمی سوزش داشت که به

 رفت.

از اولشم طاقت هیچ زخمی رو نداشتم و نتونسته بودم  

 تنهایی بهش نگاهش کنم که ببینم تو چه وضعیتیه.

 کرد!شاید عفونت می

جور چیزا بدم میومد   ولی انقدر از  زخم و خون و این

که نتونسته بودم خودم بهش نگاه کنم! تمام مدتی که  

هام رو بسته کرد چشمداشت زخمم رو پانسمان می 

فشردم، چون هم خیلی  هام رو محکم میبودم و دست

 کرد!خت و هم خیلی درد میسومی

 هاش رو باال انداخت و گفت:بعد از چند دقیقه شونه
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خب نسبتاً از قبل بهتر شده ولی یادت باشه هر  -

روز بیای بهم بگی تا پانسمانت رو دوباره عوض  

 کنم که عفونت نکنه! 

 لبخند کوچکی زدم و گفتم:  

 چه زود بزرگ شدی، مرسی آبجی کوچیکه! -

رفی نزد و مشغول جمع کردن ای کرد و حتک خنده 

 جعبه شد...

 

 

 *شعری که سایه نوشت، واقعیت داره!* 
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از کنارم بلند شد و به سمت کابینت رفت و جعبه رو  

آشپزخونه بیرون که از داخلش گذاشت و در حالی 

 رفت گفت:می

 کاری باهام نداری؟ -

 تر شد و گفتم:لبخندم پررنگ 

 نه مرسی! -
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 هاش مشخص شد.لبخند شیرینی زد که چال گونه

از آشپزخونه که بیرون رفت من هم بعد از چند دقیقه 

خواستم بلند شم و بیرون برم اما دقیقاً تو مسیر خارج  

 م!شدن از آشپزخونه با شهریار رودررو شد 

با هول چند قدم عقب رفتم اما با صاف کردن صدام  

 سرم رو پایین انداختم.

 چه تصادفی!

 های درهم گفت:با اخم 

 کنه؟! صورتت که درد نمی -

 آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:

 نه! -

سرش رو تکون داد و خواست از کنارم رد بشه که 

 سریع به سمتش برگشتم و صداش زدم. 

 داداش؟  -

 نگاهی بهم کرد و منتظر موند تا حرفم رو بزنم. نیم

 هام رو تو هم قفل کردم و گفتم:با استرس دست

 ساشا بهم گفت که ازدواج کردی! -
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 حرفی نزد و فقط بهم خیره شد.

 همیشه آرزوم این بود که بتونم خاله و عمه بشم، به

 خاطر همین با ذوق گفتم: 

 _ یعنی من عمه شدم؟! 

 داخل آشپزخونه شد.پوزخندی زد و 

با این حرکتش اگه بگم یه دیگ آب یخ رو سرم 

 ریختن دروغ نگفتم!

 احساس باشه؟!تونه بییه آدم چقدر می

نفسم رو بیرون فرستادم و با اعصاب خوردی به 

 سمت اتاقم حرکت کردم.

حدوداً یک هفته میشد که از اون اتفاق گذشته بود و 

 من مدرسه نرفته بودم.

م امیرتوهان رو هم ببینم و فقط از پشت  نتونسته بود

 گوشی مشغول صحبت کردن بودیم.

 شدم.هر روز بیشتر از دیروز دلتنگش می

ریخته و درگیر  ساشا چند روزی بود که خیلی بهم

 بود.
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مشخص بود یه درگیری خیلی بزرگ ذهنی داره! هی  

کرد، کرد، تلفنی صحبت میمدام گوشیش رو چک می 

 کرد! دعوا می

کردم مثل خواستم ازش بپرسم ولی حس می یهی م

 گرده و بهم میگه به تو چه؟!شهریار برمی 

کردم چون ساشا خیلی بهتر از شهریار  ولی فکر نمی 

 بود!

داخل اتاقم شدم و در رو که بستم با صدای زنگ  

گوشیم به سمتش رفتم و مشغول خوندن پیامی که 

 برام اومده بود شدم. 

 خوام!""معذرت می

 گه کی بود؟این دی

شماره ناشناس بود و فقط یه کلمه گفته شده بود که  

 خوام!معذرت می

 یعنی کی فرستاده؟ 

 خیال گفتم: ابروهام رو باال انداختم و بی

 حتما اشتباه شده!  -
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گوشیم رو روی تخت انداختم و دوباره به سمت میزم  

 رفتم و روش نشستم.

دیگه دفتر رو باز کردم و مشغول نوشته شعرهای 

 شدم... 
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پک عمیقی به سیگارم زدم و دودش رو بیرون 

 فرستادم.

دود سیگار خیره شده بودم تو فکر فرو   که بهدر حالی 

 رفتم.

مزخرف و لعنتی گذشته از اون شب  حدوداً یک هفته

 بود و من هر روز بیشتر از دیروز با یادآوری به اون

 شدم!تر میشب پشیمون 

لعنت به این روزگار، لعنت به منی که توی این سن  

مجبورم مشروب بخورم و انقدر مست بشم که کنترل 

کارام دست خودم نباشه و بخوام به دختری که 

 دوسش دارم تجاوز کنم! 

ی به موهام زدم و  نفسم رم بیرون با کالفگی چنگ 

 فرستادم.
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هایی که بهش سیلی یا نگاهم که به دستم افتاد صحنه

 زدم تو ذهنم نقش بست!کتکش می 

 مشتش رو محکم به پیشونیم کوبیدم و گفتم:

 لعنت بهت رایان لعنت! چیکار کردی احمق؟ -

 هاش و وقتی یاد زجه زدناش، التماس کردناش، گریه 

خواست خودش رو از دستم نجات بده میفتادم و  میکه 

 فرستادم.بیشتر از قبل به خودم لعنت می

چطور تونستم به صورت قشنگش سیلی بزنم؟! چطور  

تونستم کتکش بزنم و موهای قشنگش رو با خشونت  

 بکشم؟ 

با این افکار هر روز بیشتر از دیروز داشتم دیوونه و 

 شدم.تر میدیوونه 

کرد، کاش میشد یه کاری انجام بدم کاش میشد کاری 

 تا از دلش در بیارم و بفهمه که مست بودم!

اما فکر کنم خودش بهتر از من فهمید که مست کرده 

 بودم.

 نگاهی به گوشیم کردم و با خودم زمزمه کردم. نیم
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ش رو داشتم که بتونم خوب شد حداقل شماره -

بهش پیام بدم. هرچند ناشناس ولی از دلش 

 دربیارم! 

پوفی کردم و با کالفگی از روی تختم بلند شدم و به 

 سمت باغ حرکت کردم.

از اتاقم که بیرون رفتم با رامتین رودررو شدم. اخم 

زدم از که بهش تنه میپررنگی کردم و در حالی 

 کنارش رد شدم.

 ای گفت:با صدای بلند و عصبانی

 هوی چه خبرته؟ -

وی زمین  های درهم سیگارم رو رحرفی نزدم و با اخم 

 انداختم و خاموشش کردم.

این روزها انقدر درگیری زیاد داشتیم که فقط دلم 

شده بود   خواست و آرامش من هم خالصهآرامش می 

 تو سایه...

کاش بود و داشتمش ولی االن نمیشد که برم و با 

که بریم آقاجون حرف بزنم در مورد این

ده خاطر اون کاری که کر خواستگاریش، چون االن به 
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بودم داداش و پدرش و همچنین بیشتر از همه خودش  

هایی که داداشاش شدت ازم شکار بودن و از کتک  به

 بهم زدن کامالً مشخص بود!

 ی لعنتی ایجاد کرد.کاش میشد یه تغییری تو این کینه

دونستم دلیلش چیه و چرا دشمنی داریم، ولی یه نمی

 زدم!چیزایی حدس می

خواست  خم رفته بود که دلم میاین دشمنی انقدر تو م

 خیلی زودتر بفهمم دلیلش چیه.

 خوردم!بست میهرچند اگه به راه بن

به خاطره همین برای اینکه سر از ماجرا در بیارم  

سریع به سمت آقاجون که مشغول خوندن روزنامه  

 بود رفتم...
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 کنارش نشستم و بهش خیره شدم. 

نگاهی بهم کرد و دوباره نگاهش رو به روزنامه  نیم

 دوخت. 

 صدام رو صاف کردم و گفتم:



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

آقاجون اون روزنامه رو کنار بذارین باهاتون کار  -

 دارم.

ای کرد و یک تای ابروش رو باال انداخت و تک سرفه 

 گفت:

 چیکار؟! -

 هام دوختم.کالفه نگاهم رو ازش گرفتم و به دست

تونستم باهاش  کاش انقدر جدی نبود، کاش نبود تا می

 کم احساس راحتی کنم!  یه

 هام رو با زبونم خیس کردم و گفتم: لب

 خوام ازتون یه سوال بپرسم!می -

رو تا کرد و کنار  تا این حرف رو زدم، روزنامه

 گذاشت.

ش زد و بهم خیره شد و منتظر  سینه هاش رو به دست

 موند تا حرفم رو بپرسم! 

 باالی ابروم رو خاروندم و گفتم:

 تون با خاندان زند چیه؟!دلیل دشمنی -
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شدت توی هم رفت!  هاش به با این حرفم اخم

جور واکنشی نشون بده اما از رو دونستم شاید اینمی

 نرفتم و دوباره پرسیدم.

 خب منتظرم جواب بدین! -

نگاهی بهم بندازه، روزنامه رو که نیمبدون این

 کرد، گفت:که مطالعه می برداشت و درحالی 

 برو رد کارت پسر جون!  -

 با کمی کالفگی گفتم: 

پرسم. کاش واقعاً برام مهمه که این سوال رو می -

 و بدین!به حرفم ارزش قائل بشین و جوابم 

 هام پوزخندی زد و بهم خیره شد!با حرف 

 شدت توهم برد!   هام رو بهد، اخم حرفی که ز

بینم که جریان این دشمنی رو به هیچ دلیلی نمی -

 تو بگم! 

هام رو تو هم قفل کردم و حرفی نزدم که ادامه  دست

 داد. 
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شب به بار  ای که اونمخصوصاً با اون گندکاری -

 آوردی آبروی منو رسماً بردی!

 سرم رو پایین انداختم و سکوت کردم.

 ن بود!شاید حق با او 

های من خودش خوب اما مسبب همه بدبختی 

 دونست که اون بود!می

چند دقیقه تو سکوت گذشت که سرم رو بلند کردم و  

 بهش خیره شدم که گفت: 

دلیل دشمنیمون شاید یه چیز مزخرفی باشه اما  -

 مقصر اونان!

با این حرفش کنجکاوتر از قبل بهش خیره موندم تا 

 ی حرفش رو بزنه!بلکه ادامه 

روزنامه رو دوباره کنار گذاشت و دستی به ریشش 

 کشید و ابروهاش رو باال انداخت و گفت:

 خواهرم پریماه بانو زن اولش بود، مادر شهریار!  -

 با حیرت گفتم: 

 چی؟! -
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ی توئه ولی اون بهادر آره شهریار پسر عمه -

 عوضی خواهر من رو کشت...! 
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 باورم نمیشد! 

ی من رو ی منه و عمهیعنی چی که شهریار پسرعمه

 بهادر خان کشته؟

 اصالً با عقل جور در نمیاد!

 شکه لب زدم. 

 فهمم یعنی چی!من واقعاً نمی -

 روش خیره شد.پوزخندی زد و به روبه 

بیست و هشت سال پیش پریماه بانو، زن بهادر  -

گفتن هم دیگه رو دوست دارن ولی خب شد. می

کی از دل یکی دیگه خبر داره؟ اون موقع همه با  

هم بودیم و هیچ مشکلی با هم نداشتیم. بعد دو 

سال شهریار به دنیا اومد. زندگی خوبی با هم 

داشتن تا اینکه بوی این حرف به وسط اومد که  
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دونم چی شد  خواد! نمیر یکی دیگه رو می بهاد

خاطر خواستن مادر که این کار رو کرد ولی به

 اون دختره سایه خواهر من پریماه بانو رو کشت!

 مادر کرد.کشت و شهریار رو بی

خاطر همون خوادش بهگفتن عاشقشه خیلی می

 کشتش.

 بخشمش! وقت نمیو کشت و من هیچاون خواهر من

ت من نکشتمش و خودکشی کرده،  گفهرچند که می  

 تر از این حرف وجود نداشت! اما مزخرف 

با تعجب چنگی به موهام زدم و سرم رو پایین 

 انداختم.

کردم دلیل دشمنی رادها با  وقت فکرش رو هم نمی هیچ 

 بوده باشه! ها اینزنده

 ی من رو کشته!باورم نمیشد بهادرخان عمه 

اصالً ازدواج کردم عمه پریماه من همیشه فکر می

 نکرده چون بهم گفته بودن که مریض شده و مرده! 

درک نبود اینکه اینطور اتفاقی افتاده، اصالً قابل  قابل 

 درک نبود!



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

 تونه عجیب باشه یعنی؟این دنیا چقدر می

 بلند شدم و سعی کردم خونسردی خودم رو حفظ کنم.

 هرچی که بود به من ربطی نداشت!

نمیشد که من از دوست داشتن سایه این چیزا دلیل  

 دست بکشم! 

 داری گفتم:با صدای خش 

اینا به من مربوط نیست که کی رو کشته، کی کی   -

 رو گرفته، کی مادر کیه، کی خواهر کیه! 

 غلیظی بهم خیره شد که ادامه دادم.  با اخم 

 خوام! رو می  آقا جون من دختر بهادرخان سایه -

هام از ترس یه ونه با این حرفم چنان دادی زد که ش

 لحظه باال پرید!

 ها شروع شد!یا خدا از همین اآلن مخالفت

هام رو محکم به هم فشردم و با کالفگی بهش چشم 

 نگاه کردم...
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 با صدای بلندی گفت:
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رایان هر کدوم از دخترای شهر رو بخوای واست   -

میرم خواستگاری ولی دست رو دخترای  

 کنم!و قلم میبهادرخان نزار که دستت

 منم با صدای بلندتر از خودش داد زدم. 

بخوای نخوای، آسمون به زمین بیاد زمین به  -

 خوام! آسمون بره من سایه رو می

تم و با صدای کمی متعجب خانم جون به سمتش برگش

 بهش خیره شدم.

رایان مادر، سایه منظورت دختر بهادرخانه؟ یعنی  -

همه دختر خوشگل که دارن  واقعاً از بین این

زنن تو گیر دادی به اون دختر له می برات له 

 پاپتی؟!

با این حرفش با خشم دستی به ته ریشم کشیدم و 

 سرم رو پایین انداختم.

جون برام  ی دخترایی که خانومسایه از بین همه

 کرد، از بین همه دخترای شهر بهترین بود!ردیف می

درسته فقط هفده سالش بود ولی قد و هیکل و 

 ش خیلی عالی بود!چهره 
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 ی اینا به کنار، از لحاظ اخالق بهترین بود.اصالً همه

 عیار بود! یه دختر واقعاً به تمام

من   -با حرص به سمتشون برگشتم و با حرص گفتم: 

کنین م! یا واسه من سایه رو خواستگاری میدوننمی

 کنم آبروی کل خاندان راد بره!یا یه کاری می 

حرفم انقدر تهدیدآمیز بود که هر دوشون شکه بهم  

 خیره شدن!

ی چنگی به موهام زدم و با عصبانیت از گوشه

 عمارت موتورم رو برداشتم و سوارش شدم.

روشنش کردم و با گازی که دادم به سرعت از 

 عمارت خارج شدم.

 خواست داد بزنم انقدر عصبانی بودم!دلم می

با دیدن ساشا و شهریار که جلوی در عمارتشون 

کردن،  ایستاده بودن و با خشم داشتن بهم نگاه می

 اخم خیلی غلیظی روی پیشونیم نشست. 

خاطر خواستن یه دختر یعنی من چقدر بدبختم که به

 ..! همه آدم رو پس بدم.باید جواب این 
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کرم رو برداشتم و با عجله و خیلی با دقت روی 

صورتم زدم تا زخمی که روی صورتم بود کامل از 

 بین بره.

ی محوی ازش رو  درسته خیلی سخت بود و یه هاله 

بهتر  صورتم دیده میشد ولی باز هم از هیچی خیلی

 بود!

 نفس عمیقی کشیدم و با خیال راحت گفتم: 

 خب خداروشکر، یکم بهتر شد. -

با پیامکی که به گوشیم اومد سریع بازش کردم.  

 امیرتوهان بود که نوشته بود.

تون منتظرتم؛ زود  تر از کوچه "عزیزم من یکم پایین 

 شده!" بیا که دلم برات یه ذره

 لبخند شیرینی روی لبم نشست.

یک هفته بود ندیده بودمش و برای دیدنش داشتم 

 کردم.لحظه شماری می

 خیلی دلتنگش بودم!
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سرم رو تکون دادم و گوشی رو روی حالت بی صدا  

 گذاشتم.

شالم رو روی سرم مرتب کردم و با قیافه مظلومی از  

 اتاقم خارج شدم.

بود با دیدنم متعجب  مامان جون که روی مبل نشسته 

 یه تای ابروش رو باال انداخت و گفت: 

 دخترم کجا میری؟ -

 زیر گفتم. هام رو تو هم قفل کردم و سر بهدست

ست که مدرسه نرفتم مامان جون باالخره یه هفته  -

از درسم کلی عقب افتادم! اگه اجازه بدین 

خوام برم کتابخونه تا با فاطمه یکم درس می

 تمرین کنیم!

 دی زد و گفت:لبخن

باشه عزیزم فقط زود بیا خونه زیاد بیرون نمون،  -

خدایی نکرده بازم اتفاقی برات میفته! لبخندی زدم و 

 گفتم:

 چشم فداتشم، نگران نباش مراقبم. -
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با خدافظی که زیر لب گفتم، از عمارت بیرون رفتم و 

 رو پوشیدم. هامکفش

کردم و با از باغ که عبور کردم، در عمارت رو باز 

دیدن شهریار و ساشا جلوی در، با ترس هینی گفتم و 

 عقب رفتم.

 یه دفعه دیدمشون و شکه شدم! 

 ساشا خندید و گفت:

 ترسیدی؟  -

 چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:

های  توقع داری نترسم، هر کسی بود با این قیافه -

های غولتون چند تا عبوس و اخمالو و هیکل 

 سکته رو رد کرده بود! 

حرفم ساشا قهقهه زد و شهریار نیمچه لبخندی  با این

 زد.

 تون من برم.واال خب! با اجازه  -

 ساشا سریع گفت:

 اوالً کم زبون بریز، دوماً کجا به سالمتی؟ -
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حرفی که به مامان جون زده بودم رو دوباره تکرار  

 کردم که سرش رو تکون داد و گفت: 

 خیله خب، زود بیا فقط شب مهمون داریم! -

 نیم نگاهی به شهریار کردم و گفتم: با کنجکاوی

 مهمون؟ کیه؟ -

 شهریار با لبخند محوی گفت:

 خانومم و پسرم! -

 لبم رو گاز گرفتم و با ذوق گفتم:

به به! باشه پس زود میرم و میام تا اون پسر  -

فسقلی که عشق عمشه رو زود ببینم. فعالً 

 خدافظ! 

شون بعد با عجله از کنارشون گذشتم که صدای خنده

 وشم خورد.به گ

با احتیاط خیابون رو رد کردم و کمی منتظر موندم تا 

و اگه یه وقت کسی دنبالم بود رو مالقات کنم و دستش

 رو کنم!

 اما خب کسی نبود!
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با خیالت راحت و کلی ذوق به سمت ماشین 

 امیرتوهان رفتم و داخلش نشستم...

 ای من به فدای اون نگاهت یار...
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 با دیدنم با خوشحالی به سمتم برگشت و گفت: 

 سالم عزیزمـ... -

 اما صداش تحلیل رفت و متعجب بهم خیره شد!

 جوری کرد؟ چرا این 

م خیره موند، لبم رو محکم گاز  نگاهش که روی گونه 

 که ممکن بود پایین انداختم!ا جایی گرفتم و سرم رو ت

 یعنی انقدر تیز بود که فهمیده بود؟! 

همه کرم به صورتم مالیده بودم که نفهمه حاال من این

 با یه نگاه فهمیده بود که صورتم چیزیش شده؟! 

 متعجب گفت: 

 سایه صورتت چی شده؟! -

گفتم بیشتر با دلشوره حرفی نزدم ولی اگه چیزی نمی 

 کرد! شک می 
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 بهش نگاه کردم و با دلهره گفتم: سریع

چیزی نشده نگران نباش. فقط یه زخم خیلی  -

کوچیکیه. با خواهرم دعوام شد و به صورتم 

 چنگ انداخته همین!

خواست بهش دروغ بگم چون حس اصال دلم نمی

کردم دروغ گفتن تو یه رابطه اون رابطه رو به کل می

 داشت!موضوع کم فرق  بره، ولی ایناز بین می

 اخم غلیظی کرد و گفت: 

کنم این جای چنگ زدن واقعیتش من حس نمی  -

 معمولی باشه. 

 دستم رو محکم فشردم و حرفی نزدم.

تونستم در مقابلش دروغ در واقع جوری بود که نمی

دونم چند دقیقه پیشم چطور این دروغ رو بگم، نمی 

 گفتم!

 صدام رو صاف کردم و گفتم:

بشی؟ چیز مهمی خیال امیرتوهان میشه بی -

نیست! خیلی وقته همدیگه رو ندیدیم بهتره بریم 

 یه جایی نه؟! 
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 با جدیت بهم خیره شد و حرفی نزد.

 خواست واقعیت رو بخونه! هام میانگار از توی چشم 

یه چند بار رایان رو دیده بود و بهش گفته بودم که  

 آدم خیلی مزخرفیه.

بالیی دونست همون رایان اون شب چه اگه می

ش و روی سینهخواست سرم بیاره، رسماً سرش می

 ذاشت!می

با خجالت نگاهم رو ازش گرفتم و سرم رو پایین 

 انداختم اما زیرچشمی بهش نگاه کردم و گفتم:

 هوم؟ خوشگل ندیدی؟ -

 با این حرفم صادقانه گفت:

تر از تو ندیدم ولی سایه داری بهم نه خوشگل  -

 دروغ میگی!

و بیرون فرستادم و به سمت راستم  با کالفگی نفسم ر

 خیره شدم.

کنی لعنت بهت رایان لعنت بهت که من رو مجبور می

 که به تنها کسی که عاشقشم دروغ بگم...! 
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صورتم رو به سمت م گذاشت و دستش رو زیر چونه 

 خودش برگردوند.

ی دستش که به صورتم خورد مورمورم شد! گوشه

 هم فشردم. هام رو محکم بهلبم رو گاز گرفتم و چشم 

عزیزم، سایه جان من بهت اعتماد دارم اما ازت  -

 توقع دارم که بهم راستش رو بگی! 

خود نیومدی های بی خاطر بهانه یک هفته مدام به

حاال واقعیت داشت که واقعاً دونم مدرسه؛ نمی

ت مشکل داره یا واقعیت نداشت! اینم از وضع خانواده 

صورتت که یه خراش خیلی بزرگی روش افتاده و 

معلومه که زخم خیلی بدی بوده که با کلی کرم 

پوشوندیش که مثالً من نفهمم! االنم که داره طفره 

میری از جواب دادن، میشه بدونم چه اتفاقی افتاده  

 ه من که ازش خبردار نیستم؟!سای

 آب دهنم رو قورت دادم و حرفی نزدم.

هاش لبخند  بهش خیره شدم و با دیدن رنگ چشم 

 شیرینی روی لبم نشست. 
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ای بود هاش قهوههمیشه تو حالت عادی رنگ چشم

هاش تغییر رنگ  دید چشم ولی هر وقت منو ر می

 داد و سبز رنگ میشد! می

و موقع عادی خودم هم گفت و تاین رو خودش هم می

هاش  موضوع رو درک کنم. چشم تونستم این می

ی  ای بود و فکر کنم باید یه شعر جدید دربارهتیله 

 نوشتم!های قشنگش تو دفترم میچشم 

 لبم رو به هم فشردم و گفتم:

میشه حرکت کنی تا منم بهت بگم که چه اتفاقی  -

 افتاده؟

روی   م برداشت وبا مکث دستش رو از زیر چونه 

 فرمون گذاشت.

آهسته سرش رو تکون داد و استارت زد و به سمت 

 رفتیم حرکت کرد.پارکی که همیشه با همدیگه می

جوری  دونستم باید چه دل تو دلم نبود و نمی

موضوعی که اتفاق افتاده رو براش بیان کنم! من  

نفهم رو بگو که اون هم کرم به صورتم زدم تا بلکه 
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دونستم در این حد زرنگ  من نمیامیرتوهان نفهمه و 

 و تیزه!

 در عین حال نگران!

نفس کالفه ای کشیدم و به بیرون خیره شدم. هر از 

دیدم که  کردم و میگاهی زیر چشمی بهش نگاه می

دونستم که داد! میست ولی بروز نمیچطور کالفه

 گفتم.خاطر خودش چیزی نمیناراحته ولی خب من به

قه مقابل پارک، پارک کرد و با بعد از گذشت بیست دقی

 همدیگه از ماشینش پیاده شدیم.

کنار هم دوشادوش بدون هیچ حرفی تو سکوت قدم 

 زدیم.می

از حد شده برای  فکر کردم این سکوت خیلی بیش

 همین لب باز کردم و با کمی استرس گفتم: 

ها بهت نشون میدم که تو  وقت اون پسری که بعضی -

خیلی عوضیه رو یادته؟! اخمی کرد و مونه و کوچه 

 سرش رو تکون داد و گفت: 

 آره یادمه، چطور؟  -
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برای اینکه خودم رو از این اضطرابی که داشتم 

 خالص کنم تند تند گفتم: 

یه هفته پیش نصفه شب اومده بود تو اتاقم و  -

قصد داشت...بهم تجاوز کنه که با کلی زد و 

داداشام نجاتم خورد گلدون رو صورتم افتاد و 

 دادن! 

 هام خیره شد و حرفی نزد!با حیرت به چشم

 انقدر تند تند حرف زده بودم که نفس کم آورده بودم. 

 ترسیدم!واقعیتش از واکنشش می

گذشت رو به قرمزی  هاش که هر لحظه که میاز چشم 

 ترسیدم...!میزد، خیلی می
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 از واکنشی که نشون داده بود، خیلی بد ترسیدم!

هام رو گاز گرفتم و با استرس صداش زدم که با  لب

 صدای خیلی بلندی ناگهان داد زد. 

 یعنی تمام این یک هفته تو به من دروغ گفتی؟! -

 با این حرفش قلبم تیر کشید.
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 دروغ همش توی سرم اکو میشد!ی کلمه

متنفر بودم از این کار اما حاال به مردی که عاشقانه 

 پرستیدمش، مجبور شده بودم که دروغ بگم!می

هایی لرزون سرم رو پایین انداختم و حرفی  با لب 

 نزدم.

 هاش نگاه کنم. در واقع دیگه روم نمیشد به چشم 

باره کرد، دوبا صدای بلندتری که خشم ازش بیداد می

 داد زد. 

ی و بده! اون مرتیکهبا توام سایه؟ جواب من  -

 ناموس اون شب با تو چیکار داشت؟! بی

 با این حرفش با نگرانی بهش خیره شدم.

 خواستم بیشتر از این در موردم فکر بد بکنه!نمی

 برای همون سریع با دلواپسی گفتم: 

نه نه امیر توروخدا اینطوری فکر نکن! هرچیزی   -

ته پس بزن فقط به من گوش بده،  که تو ذهن

 کنم!خواهش می 
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با حرص و خشم چنگی به موهاش زد و از کنارم رد 

 شد.

با عصبانیت قدم میزد تا بلکه بتونه خشمش رو فرو 

 ببره!

 دونستم چی باید بگم و چیکار باید بکنم!اصالً نمی

 با دادهایی که زده بود حسابی ازش ترسیده بودم! 

فشردم و هام رو محکم به هم میانگشتبا نگرانی 

سرم رو پایین انداخته بودم، هر از گاهی زیر چشمی  

 کردم تا ببینم تو چه وضعیتیه!بهش نگاه می 

 خدایی عجب غلطی کردم که گفتم!

ی لبم رو گاز گرفتم و یه قدم به سمتش حرکت  گوشه

 کردم.

 نفس لرزونی کشیدم و آروم صداش زدم. 

 امیرم؟ -

ایین انداخته بود با مکث بلند کرد و  سرش رو که پ 

 بهم خیره شد.

 با دیدن رنگ نگاهش، دلم لرزید.
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 های سبز رنگ خوشگلش اشکی بود!چشم 

به تک تک اجزای صورتم خیره شد و با ناراحتی و  

 ای لب زد.صدای گرفته

 ریختم؟ اگه یه چیزیت میشد چه خاکی به سرم می -

 با این حرفش بغض بدی به گلوم چنگ زد!

ها رفت و روشون نشست و سرش رو توی  وی چمن ر

 هاش گرفت.دست

هام رو محکم به هم فشردم و غمگین به سمتش لب

 رفتم و کنارش نشستم.

 تونم بگم؟ خدایا چی می 

 چجوری باید شکرت کنم؟ 

چطور ممکنه این همه مهربون باشی که امیر به جای  

بکنه،  اینکه بهم شک کنه و فکر اشتباهی در موردم 

 نگرانمه...؟!

 

 

- - -  - 
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 با بغض دستم رو روی دستش گذاشتم و گفتم:
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امیر بزار برات توضیح بدم. اون شب من خواب   -

 بودم از چیزی خبر نداشتمـ...

 ته به زور گفت:های بسوسط حرفم پرید و با چشم 

خوام چیزی از اون شب منحوس هیس، نمی  -

 بشنوم؛ فقط بهم بگو خوبی! 

ی چشمم روی  بغضم شکست، قطره اشکی از گوشه

 م غلتید.گونه

 با صدای لرزونی زمزمه کردم.

سایه دورت بگرده؛ من خوبم تو رو جون من   -

اینطوری نکن با خودت! باور کن چیزیم نیست 

بود که اونم مسببش   فقط صورتم خراش برداشته

 خودم بود همین!

ناخودآگاه من رو محکم تو آغوشش کشید و سرم رو 

 بوسید.

هام اتوماتیک وار بسته شد و پیراهنش رو چنگ چشم 

 زدم.

کردم عطر تنش رو استشمام کنم تا بغض  سعی می

 لعنتیم از بین بره.
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 فهمم چقدر دلتنگش بودم!تازه می

 لب زد.با صدای خش داری زیر گوشم 

مرگ امیر از این به بعد بیشتر مراقب خودت  -

خوام باش عمر من! حیف سایه حیف که نمی

برات شر درست کنم و تو دردسر بندازمت وگرنه 

و به عزاش به حضرت عباس قسم مادرش

 نشوندم!می

 از غیرت و نگرانیش دلم ضعف رفت!

دونستم پسری نیست که حرف الکی برای می

 خودنمایی بزنه!

اون شبی که جلوی بیمارستان از دست اون مردک  از 

 مست نجاتم داد فهمیدم. 

 کمی خودم رو از جداش کردم و بهش خیره شدم. 

 با لبخند زیبایی لب زدم.

 دمیشدیم نقدر عاشقم بیلوه؟ -

ای از موهام رو که روی چشم راستم با لذت تیکه 

 ریخته بود، پشت گوشم فرستاد و گفت:
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 !نه، گفته بودی دوسم داری -

 لبخندم بیشتر شد.

مون پس اآلن میگم، امیر شاید خیلی از رابطه  -

نگذشته باشه ولی من عادت کرده بودم مثل سایه 

همیشه دنبالم باشی! یه روز نبودی دلم بد می 

مون نداره، من  گرفت. ربطی به کوتاه بودن رابطه 

 از همون اولش یه حسی نسبت بهت داشتم.

م بدجوری قلبش رو  زدم، فکر کنهایی که میبا حرف 

 به بازی گرفته بودم.

شاید یک ماه یا نزدیک دو ماه بود که به طور جدی  

 با هم دیگه تو رابطه بودیم. 

ی دو سال بود که کردم اندازهولی حس می 

 شناختمش و عشقم بهش خیلی زیاد بود!می

 شناسه!عشق زمین و زمان نمی

 نامه!میشه با یه نگاه هم از کسی دل برد، یا حتی یه 

های خیسش بوسید و پیشونیش رو  پیشونیم رو با لب

 های یشمیش رو بست. به پیشونیم چسبوند و چشم 

 بست و شعری ناخودآگاه توی ذهنم شکل گرفت.
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"ای نگاهت نخی از مخمل و از ابریشم، چند وقتی 

 اندیشم.است که هر شب به تو می

 به تو آری، به تو یعنی به همان منظور دور!

سبز صمیمی، به همان باغ بلور، به همان به همان 

سایه، به همان وهم، همان تصویری که سراغش ز 

گیری! به همان زل زدن از های خودم میغزل

ی فهماندن منظور  ی دور به هم یعنی آن شیوهفاصله

به هم. به تبسم، به تکلم، به دل آرایی تو، به تماشا،  

 به خوشی، به شکیبایی تو...!"

 

 

 *شعری که سایه گفت، واقعیت داره!* 

 

 

گفته بودم چقدر ��  *دمیشدیم نقدر عاشقم بیلوه؟

 ��عاشقتم؟
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لبخند شیرینی زدم و خودکار رو روی دفتر گذاشتم و 

 بستم.هام رو چشم 

نوشتم، حس آرامش  وقتی از خودش و عشقش می

 پیچید.عجیبی تو وجودم می

چند ساعتی میشد که از پیشش اومده بودم و از 

همون موقع خودم رو تو اتاقم حبس کرده بودم و گل 

اس که برام موقع برگشتن خریده بود رو رز صورتی 

 ریختم. مردم و الی دفتر شعرم میپر پر می

 دم و دفتر رو بستم.نفس عمیقی کشی

 اومدن!ی شهریار به خونمون می شب زن و بچه

 خیلی هیجان داشتم برای دیدنشون.

چون همیشه دوست داشتم یه زن داداش داشته باشم  

تر، یه برادرزاده که بهم با لحن و از همه مهم 

 ش بگه عمه!بچگونه 

با این تفکرات که پسر شهریار هم مثل خودش 

 جذابه، دلم ضعف رفت.خوشگل و 

دیدم قند تو  من عاشق بچه بودم و وقتی یکیش رو می 

 دلم آب میشد!



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

م بلند شدم و دستی به موهام از پشت میز مطالعه 

 کشیدم.

 تر پوشیدم.هام رو عوض کردم و یه چیز مجلسی لباس 

ای شکل کوچیکی به موهام زدم و ی پروانه گیره

 لبخندی به خودم تو آینه زدم.

 امیرتوهان بود! یهدیه

 ای که به در اتاقم خورد، گفتم:با صدای تقه

 بله؟ -

 در باز شد و سحر با ذوق وارد اتاقم شدم.

 با دیدن ذوقش لبخندی روی لبم نشست که گفت:

 وای آبجی اگه بدونی چه ذوقی دارم!  -

 ای کردم و گفتم: تک خنده 

 چرا؟  -

هاش رو باال انداخت و درحالی که روی تختم  شونه 

 ت، گفت:نشسمی

درسته که شهریار برادر تنیمون نیست ولی خیلی  -

از جذابیتش خوشم میاد. یعنی یه جورایی حس 
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کنم از داشتن همچین برادری! البته که غرور می

یه تار موی ساشا رو بهش نمیدم. ولی اینکه زن 

 و بچه داره یه حس جدید رو بهم داده! 

 لبخند دندون نمایی زدم و گفتم:

 ام!منم همینطوری  خب حق باتوئه، -

 با اعتماد به نفس سرش رو تکون داد و گفت:

همیشه حق با منه؛ راستی یه چیزی باید به من  -

 بگی!

 متفکر یه تای ابروم رو باال انداختم و گفتم:

 چی؟ -

 لبخند شیطونی زد و با صدای آرومی گفت:

اون کی بود چند ساعت پیش باهاش رفتی   -

 بیرون؟

 پرید...! با این حرفش حس کردم رنگم 

 

 

- - -  - 
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 اون...اون از کجا دیده بود؟

 با استرس خواستم انکار کنم که گفت: 
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و شیره بمالیا! اصالً به سرت نزنه که بخوای سرم -

 شنوم خواهر گرامی!می

 بدبخت شدم که آخه!وای خدایا، 

حداقل خیالم بابت اینکه فقط سحر من رو دیده راحت 

 شد!

 چون دهنش قرص بود و راز نگهدار. 

پوفی کردم و با خجالت کمی که بهم دست داد، زمزمه 

 کردم.

 یکیه که دوسش دارم! -

 با این حرفم با ذوق گفت:

 به به، خب دیگه چی؟  -

 ای کردم و گفت:تک خنده 

ش امیرتوهانه و بیست دیگه چی که آم، اسم -

 سالشه، خیلی هم پسر خوبیه!

با ذوق از روی تخت بلند شد و به سمتم اومد و 

 محکم بغلم کرد.
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وایی خدا جونم چقدر خوشحالم برات سایه.  -

 امیدوارم لیاقتت رو داشته باشه! 

 تر از سنش حرف میزدا!خیلی بزرگ 

 خندیدم و به خودم فشردمش.

 دیگه؟مونه بین خودمون می -

 ازم جدا شد و درحالی که چشمکی بهم میزد، گفت: 

 صد البته! راستی. -

 کنجکاو بهش خیره شدم که گفت:

و داده رفته فکر کنم این داداش ساشامون هم دل -

 حسابی! 

 با حرص ویشگونی ازش گرفتم و گفتم:

 ای فوضول، تو از کجا آمار همه دستته؟ -

م باز شد و با این حرفم بلند خندید که یه دفعه در اتاق

 ساشا تو چارچوب در ظاهر شد.

 های درهم گفت:با اخم 

تون تا هفت ساکت ببینم چه خبرتونه صدای خنده -

 تر هم میره؟ تا کوچه اونطرف
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 ی سحر بیشتر شد.با این حرفش خنده

ای روی لپش به سمتش رفت و درحالی که بوسه 

 زاشت، گفت:می

ی  داداش دیگه بهتره رو من غیرتی نشی، دخترا -

 ای هم هستن!دیگه 

 بعد از اینکه این حرف رو زد پا به فرار گذاشت!

با این حرفش لبم رو گاز گرفتم و سرم رو با خنده 

 پایین انداختم. 

شدم و نفس کم خندیدم رسماً کبود میاگه نمی

 آوردم!می

ولی به خاطر ساشا زیپ دهنم رو بستم و به زور 

 تحمل کردم.

 برگشت و گفت:ساشا با حیرت به سمتم 

 این اآلن چی گفت؟ -

 با این حرفش لبخند شیطونی زدم و گفتم: 

 هیچی داداش، یکم شیطونی کرد همین! -

 بعد با خنده از کنارش گذشتم و به سمت سالن رفتم.
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بیچاره جوری هنگ کرده بود که هر کی قیافش رو 

 ترکید...! دید از خنده میمی
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همه پشت میز ناهارخوری نشسته بودیم و داشتیم 

 خوردیم.دیگه شام می دور هم

سرم رو بلند کردم و به هستی و علیرضا که کنار 

 شهریار نشسته بودن، خیره شدم. 

 یکه هستی و علیرضا؛ زن و بچه خب از وقتی 

 گذشت.شهریار پیشمون اومده بودن دو ساعتی می

بر خالف تصورم هستی یه زن و خیلی با ادب و با 

 فرهنگی بود.

ولی زیاد صمیمی نبود که باهاش خیلی بگیم و بخندیم 

 ها!و این حرف

اما امان از علیرضایی که یه پسر بچه خیلی شیطون، 

 جذاب و خواستنی بود درست مثل پدرش!

که دیدمش یه دل نه صد دل عاشقش از همون وقتی 

 شدم و دلم براش ضعف رفت.

اون هم خیلی خوب بلد بود دلبری کنه و دل من  یکی 

 رو ببره!
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تونه اینقدر شیرین و آخ که یه پسربچه چطور می 

 خوردنی باشه؟

هام رو کوتاه باال انداختم و دوباره مشغول شونه 

 خوردن شام شدم. 

وردن، دور هم بعد از اینکه همه شامشون رو خ

 نشستیم و بعد از گپ و گفتگوی کوتاهی که با هم

هاشون رفتن تا دیگه داشتیم؛ همه به سمت اتاق 

 بخوابن. 

بعد از اینکه کمی با امیرتوهان صحبت کردم گوشی 

رو کنار گذاشتم و یکم هم درس خوندم چون فردا  

 امتحان داشتم.

بستم و هام رو روی تختم رفتم و بعد چند ثانیه چشم 

 خوابیدم...

 

 

 

 #ساشا_زند  
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ای که مقابلم بود نگاه از ماشینم پیاده شدم و به کافه

 کردم.

 جا هم با افسانه قرار گذاشته بودم و قرار بود که این

 دیگه رو مالقات کنیم.

نفس عمیقی کشیدم و بعد از اینکه ماشین رو قفل 

کردم، خیابون رو رد کردم و به سمت کافه حرکت  

 کردم.

وارد کافه که شدم چشم چرخوندم تا افسانه رو پیدا 

 کنم.

با دیدنش که کنار امیرتوهان نشسته بود؛ لبخند 

 محوی روی صورتم نشست.

 مثل همیشه زیبا و تو دل برو!

به سمتشون که حرکت کردم با دیدنم هر دو بلند شدن  

 و سالم دادن. 

گرفتم جوابشون که دستم رو مقابل امیر می درحالی 

 ادم. رو د

امیر گرم دستم رو فشرد و فشار کوچیکی بهش وارد 

 کرد.



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

نگاهی بهم کرد و که نشستیم امیرتوهان نیم  بعد از این

 گفت:

خوری؟! ما سفارشمون رو دادیم تو چیزی می  -

سرم رو کوتاه تکون دادم و گارسون رو که 

 داشت از کنارمون رد میشد صداش کردم تا بیاد.

 یی گفت:رووقتی پیشم اومد با خوش 

 سالم خوش گلمیسیز، نمنه میلیز وار؟  -

 لبخند محوی زدم و گفتم: 

 سالم ممنون، یه قهوه ترک لطفاً.  -

 سرش رو تکون داد و گفت: 

 چشم همین اآلن میارم خدمتتون. -

 و از کنارم رفت.

 م رو بیاره حرفی بینمون رد و بدل نشد... تا قهوه
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سالم  ��  *سالم خوش گلمیسیز، نمنه میلیز وار؟ 

 ��خوش اومدین، چی میل دارین؟
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میز گذاشت، تشکری کردم  م رو روی گارسون که قهوه

 کنم" رفت.و با گفتن "خواهش می 

نگاهی به افسانه مزه کردم و نیمکمی قهوه رو مزه

 کردم.

 کردم ولی بهش رو روی خودم حس مینگاه خیره 

خاطر امیر مجبور بودم کمی رعایت کنم! باالخره 

 برادر بود و روی خواهرش غیرت داشت.

هام رو دور  که دست صدام رو صاف کردم و درحالی 

 کردم رو به امیرتوهان گفتم: فنجون قهوه حلقه می

خب من خیلی فکر کردم و تصمیمم رو گرفتم،  سعی  -

کردم خیلی درست و عاقالنه فکر کنم. امیر اخم 

 محوی روی صورتش نشست و گفت: 

 باشه بگو ما هم بشنویم و بدونیم تصمیمت چیه؟  -

با این حرفم افسانه سرش رو پایین انداخت و اخمی  

 بین ابروهای خوش حالتش نقش بست.
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 ی عاقالنه متنفره!دونستم که از کلمهمی

گفتم "یه عاشق واقعی هیچ چون همیشه بهش می

 وقت عقل و منطق سرش نمیشه!"

که صدام رو صاف  سرم رو تکون دادم و درحالی

 کردم گفتم: می

واقعیتش من هیچ خبری از این دشمنی که  -

دونم دلیلش چیه و به منم هیچ بینمونه ندارم، نمی

! هر چی که هست این دشمنی بین ربطی نداره

پدرهامونه. خیلی با خودم دو دوتا چهارتا کردم و 

تونم از به این پی بردم که هر چی باشه من نمی

جنگم تا بتونم به دستش افسانه دست بکشم و می

 تونم حتی یهبیارم. خیلی دوستش دارم و نمی

 لحظه به نبودنش فکر کنم!

م با ذوق سرش رو  زیرچشمی بهش نگاه کردم که دید

 پایین انداخته و لبخندی روی لبشه. 

های  نیمچه لبخندی زدم و درحالی که صاف تو چشم

 ای امیر خیره بودم، گفتم:قهوه
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خوام و هیچ و تا پای مرگم میامیر من خواهرت  -

تونه ما رو از هم جدا کنه، تصمیمم اینه کس نمی

م صحبت کنم تا بیام که خیلی زود با خانواده 

ستگاریش. درسته خیلی قراره مخالفت ببینیم خوا

ی من و هم از طرف هم از طرف خانواده

 ارزه.ی شما، اما به لذت بعدش میخانواده 

 حرفام که تموم شد منتظر واکنش امیرتوهان شدم. 

اوش اخم محوی روی پیشونیش بود، اما بعد جاش 

 رو به یه لبخند مردونه داد. 

 این یعنی رضایت!

 د روی لبش گفت:با همون لبخن

ها رو یادت میاد یا نه ولی ما از دونم گذشتهنمی -

شناختیم ساشا، تو همون بچگی هم دیگه رو می

بهترین رفیق بچگی من بودی. هرچی باشه قبالً 

و خوردیم و سر یه سفره بزرگ نون و نمک هم

شدیم. هرچی خدا صالح بدونه، ما سعی و 

گیت آفرین کنیم. واقعاً به مردونتالشمون رو می

 میگم. 
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 هام نشست.با این حرفش لبخند شیرینی روی لب 

 حق با اون بود، ما از بچگی با هم رفیق بودیم.

دستش رو که جلوم گرفته بود مردونه فشردم و به 

 افسانه خیره شدم.

ی  بی شک تو اولین و آخرین عشق منی افسانه

 زندگی من... 
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هام رو به هم فشردم و با عصبانیت بیشتری پک  چشم 

محکمی به سیگارم که مثل دلم ذره ذره درحال  

 سوختن بود، زدم.

حق داشتم خودم رو تا خود صبح با سیگار خفه کنم 

 نه؟

 به خدا که حق داشتم.

 عذاب آخه خدایا؟چقدر زجر و  

درد بدتر از اینکه عاشق یه دختر باشی که هم 

 دشمنت باشه هم عاشق یه آدم دیگه؟
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دیگه تا چه حد تو تب و تاب عشقش بسوزم و اون 

 نبینه؟ 

نکنه...نکنه بخاطر کارای احمقانه و عالف بازیام ازم 

 متنفره؟!

 بهتر نیست خودم رو عوض کنم؟

 داری زمزمه کردم.پوفی کردم و با صدای خش 

 ترک عادت موجب مرض است! -

 اما یه صدایی تو سرم بهم تشر زد.

زنی؟ اونوقت ترک احمق مگه دم از عاشقی نمی -

 عادت موجب مرض است؟ برات متاسفم!

با حال خرابی چنگی به موهام زدم و صورتم رو با 

 هام پوشوندم.دست

دیروز با اون پسره دوباره دیده بودمش و بماند که 

وری جلوی خودم رو به سختی گرفته بودم تا نرم چط

 جلو و نزنم لت و پارش کنم!

هام کشیدم و نفس عمیقی کشیدم و دستی به چشم 

 خمار لب زدم. 
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 م!دیگه خسته  -

نگاهم به شیشه مشروبی که روی میزم بود؛ خیره 

 موند.

 برداشتمش و یه ضرب سر کشیدم.

تلخ بود، درست مثل طعم گس زندگی سیاه بخت 

 من...! 

 

 

 

 

 #سایه_زند 

 #دو_هفته_بعد

همه جلوی در ایستاده بودیم و به شهریار و زن و 

 کردیم.ش نگاه میبچه 

 رفتن.داشتن بعد از دو هفته از پیشمون می

 کردم هستی زن بدی نبود!اونقدرها هم که فکر می
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فقط یکم مغرور بود و زیاد با کسی آبش تو یه جوب  

 رفت.نمی

 علیرضا جدا بشم. خواست ازدلم نمی

چون بی نهایت عاشقش شده بودم و طاقت دوریش 

 رو نداشتم.

اما شهریار قول داده بود که آخر هر ماه بهمون سر 

 بزنن.

بعد از اینکه علیرضا رو بغل کردم و کلی بوسیدمش، 

 ازم جدا شد و کلی هم تو بغل سحر موند. 

حدوداً ده دقیقه بعد، سوار ماشینشون شدن و حرکت 

 . کردن

مون جلوی در عمارتمون بودیم و خواستیم داخل  همه 

 بشیم که با صدای محمدخان متعجب به عقب برگشتیم. 

 آقاجون رو صدا زده بود...! 

 

 

- - -  - 
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رفتن جز من و نیم نگاهی به بقیه انداختم که همه 

 سحر و ساشا و مامان جون و آقاجون. 
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 های غلیظی بهش خیره شد و گفت:آقاجون با اخم 

 فرمایش؟  -

ی کرد که با دیدن رایان و همحمدخان تک خند

 برادرش رامتین، اخم غلیظی روی پیشونیم نشست.

 ی عوضی!مرتیکه 

دستم رو مشت کردم و محکم فشردم که محمدخان 

 گفت:

 رف داشتم رفیق! راستش باهات ح -

 رفیق؟!

 مامان جون دست سحر رو کشید و گفت:

 دخترم برو تو.  -

 سحر خواست مخالفت کنه که آقاجون گفت:

رفیق؟ هه این کلمه رو توی نارفیق به زبون نیار  -

 مرد! من با تو یکی حرفی ندارم.

بعد خواست برگرده و داخل عمارت بشه که با حرفی  

 شد.  که محمدخان زد با حیرت سرجاش خشک
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خوام دخترت سایه رو برای پسرم رایان می -

 خواستگاری کنم!

با این حرفش چنان شکی بهم وارد شد که حس کردم 

 هام سوت کشیدن!چند لحظه گوش

 اآلن...االن این چی گفت؟

 درست شنیدم؟

 خواستگاری؟

آقاجون با اخم و حیرت به عقب برگشت و با صدای 

 ای گفت:خیلی عصبانی 

 دقیقاً چی گفتی؟اآلن  -

 یه تای ابروش رو باال انداخت و گفت:

 خواستگاری! -

اما حرفش کامل از دهنش خارج نشده بود که سیلی 

 محکمی روی صورتش نشست!

 خدای من!

 آقاجون بهش سیلی زده بود!

 لبم رو گاز گرفتم و سحر رو پشت سرم بردم.
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رایان سریع جلو اومد و تا خواست چیزی بگه 

 لرزید، گفت:درحالی که میآقاجون با خشم 

جهت  خود و بییه بار دیگه اون دهن لجنت رو بی -

های من رو به زبونت  باز کنی و اسم زن و بچه

های  بیاری، چنان بالیی به سرت میارم که مرغ

های شهر به حالت زار آسمون که سهله، کل آدم

 غیرت!ی نفهم بیزار گریه کنن مرتیکه 

 رایان با عصبانیت گفت:

 درخان بهتره یکم ادب رو رعایت کنی!بها -

 اما ساشا با خشم بهش حمله کرد و گفت: 

 تو یکی زر نزن حروم زاده! -

 با هم دیگه درگیر شدن که جیغی کشیدم.

 مامان جون چنگی به صورتش زد و گفت:

 یا امام حسین، بهادرخان زشته بیا عقب! -

ی اهل  اما با سر و صدای زیادی که بلند شده بود همه

یختن تو کوچه و سعی کردن از هم جداشون محل ر

 کنن.
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سحر با ترس پشتم قایم شده بود و پیرهنم رو چنگ 

 میزد.

دونست چیکار باید  ساشا انقدری عصبانی بود که نمی

 بکنه! 

چون رامتین هم مثل رایان ریخته بود سرش و داشت 

 کرد.باهاش دعوا می

تر رایان که اسمش رو یه دفعه برادر کوچک 

ستم، از بین جمعیت خودش رو بیرون کشید و دوننمی

 سریع به سمت رایان و رامتین و ساشا رفت.

 آقاجون و محمدخان رو از هم جدا کرده بودن. 

 سریع رایان رو از ساشا جدا کرد و گفت: 

 کنی؟داداش بیا این طرف چرا شر به پا می -

رایان تفی روی زمین انداخت و با خشم دست 

 وچه خارج شد! برادرش رو پس زد و از ک

اما نگاه پر از خشم و غمش رو نتونستم موقع 

 رفتنش از ذهنم پاک کنم... 
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 هام رو بستم.نفس پر حرصی کشیدم و چشم

 واقعاً کالفه شده بودم!از سکوت آقاجون دیگه 

هام کمی که تو سکوت مطلق گذشت، با صداش چشم 

 رو باز کردم.

 چرا اومدی اینجا نشستی ور دل من؟  -

 با کالفگی گفتم:

آقاجون بهتره به خودتون بیاید. من دیگه بچه  -

نیستم تا بخواین ازم همه چی رو مخفی کنین! من  

خواد فقط دو تا سوال ازتون دارم که دلم می

 بم رو بدین.جوا

پوزخندی زد و اخمش که با بدخلقی روی پیشونیش  

 تر شد!جا خوش کرده بود، غلیظ

 تری!بپرس پسر، انگار تو از شهریار با جنم  -

 حرفی نزدم و فقط چند ثانیه بهش خیره شدم.

درسته سن و سالی ازش گذشته بود اما هنوز هم  

 مغرور بود و خیلی اقتدار داشت!
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 دار ولی محکمی گفتم: خش با صدای 

 تون با خاندان شاهی چیه؟ دلیل دشمنی -

تیز بهم نگاه کرد که ابروهام رو باال انداختم و با 

 سماجت بهش خیره شدم.

 سوال بعدی؟ -

هام رو محکم گاز گرفتم تا از عصبانیت و حرص  لب

 داد نزنم!

دین! دلیل  پرسم ولی قبلی هم جواب میمی -

 یه؟!تون با خاندان راد چدشمنی

ای نفس پر حرصی کشید و از روی مبل چرمی قهوه

رنگی که مخصوص خودش بود، به آهستگی بلند شد 

هاش رو به کمرش میزد، به سمت و درحالی که دست

ی بزرگ اتاق رفت و به باغ بزرگ و سر پنجره 

 سبزمون خیره شد. 

 با صدای خسته و ناراحتی گفت:

ا خوام گذشته رو شخم نزنم، شماههی من می -

 زارید!نمی

 با این حرفش اخم محوی بین ابروهام نشست.
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 یعنی گذشته انقدر دردناک بوده؟ 

 نفسش رو آه مانند بیرون فرستاد و گفت:

خودت رو برای شنیدن همه چیز آماده کن، ولی  -

شنوی یا با خودت تا آخر  هایی که اینجا می حرف 

کنی یا به هیچ احد و ناسی نمیگی! عمر چال می 

 فهمیدی؟

 ا مکث سرم رو کوتاه تکون دادم و گفتم:ب

 بله! -

 به سمتم برگشت و لب باز کرد.

اول جواب سوال اولت رو میدم. خاندان شاهی،  -

هات ما  دونم یادته یا نه ولی تو بچگی نمی

باهاشون خیلی رفت و آمد داشتیم. شاید فکر کنی 

دلیلش فقط رفاقت من با مصطفی خان بود اما نه؛ 

 نبود!فقط این 

 کنجکاو بهش خیره شدم که ادامه داد. 

 ی تو...زن مصطفی، خاتون...خواهر منه! عمه -

 با این حرفش حس کردم لرزی به بدنم وارد شد! 
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 چـ...چی؟

 سرش رو پایین انداخت و گفت:

ست، ولی با هم آره، خواهر من زن مصطفی -

ازدواج کردن من و مصطفی دو تا رفیق خوب 

ه سر یه جریانی  برای هم شدیم. رفته رفت

بدجوری به پول نیاز داشتم، هه من! اینم 

 دونه!موضوعش جداست که هیچ کسی نمی

ی حرفش  هام رو با حیرت تر کردم و منتظر ادامه لب

 شدم.

مصطفی مال و اموالش خیلی بیشتر از ماست،  -

بخاطر همون چون ازش کمی پول خواسته بودم، 

د و انقدری مغرور بود و نارفیق که نامردی کر

دستم رو نگرفت! رفیق پس کجا به درد آدم 

گیره و کمکش خوره؟ کجا دستش رو میمی

کنه؟ اما مصطفی به پولش مغرور شد و دست می

رفیقش رو نگرفت. از اون موقع به بعد رفت و 

تر از کم. تا وقتی آمدمون خیلی کم شد، خیلی کم

هاش  که سحر سه سالش بود بخاطر عیاش بازی

 کل تموم شد! مون بهرابطه 
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ی حتی یه درصد باورم نمیشد که افسانه دخترعمه

 منه!

 حتی یه درصد...!  
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نفس عمیقی کشید و به سمت مبلش رفت و روش 

 نشست. 

شهریار، خواهر جواب سوال دومت اینه که مادر  -

 محمدخان بود! 

 شک پشت شک...!

 نیشخندی زد و ادامه داد. 

موقع با محمد رفاقت داشتم و سر اسم هم من اون -

خوردیم، وقتی خواهرش رو دیدم یه  دیگه قسم می

دل نه صد دل عاشقش شدم. چون پدرش مرده 

بود از محمد خواستگاریش کردم و اون هم خیلی  

اج کردیم و بعد دو ساده قبول کرد! با هم ازدو

سال شهریار به دنیا اومد. یه مدت که گذشت، با 

دیدن یه زنی، دلم دوباره لرزید. پریماه بانو رو 

دوستش داشتم، خیلی بیشتر از خیلی! اما هه تو  
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ها کالً هست که دورشون پر از زن رگ خان 

 باشه!

با تاسف سرش رو به اطراف تکون داد و غمگین 

 گفت:

دونم بخاطر چی  د! گالبتین. نمیاون زن مادرت بو -

ولی یه روز که وارد عمارتم شدم دیدم که  

خودکشی کرده! انقدر قرص خورده بود 

 که...مرده بود.

هام با ناراحتی و حیرت سرم رو پایین انداختم و چشم 

 رو به هم فشردم. 

محمد وقتی فهمید خواهرش مرده، بهم اتهام زد  -

و کشتم، گالبتین زنمکه بخاطر دوست داشتن 

پریماه رو! خیلی گفتم دروغه، خیلی گفتم خودش 

 خودکشی کرده ولی باور نکرد!

ی ما از رفاقت به دشمنی تبدیل شد این شد که رابطه 

 و برای همیشه از هم جدا شدیم.

نفس عمیقی کشید و درحالی که به ریشش دست 

 کشید، گفت:می
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اطر  وقتی شهریار دو سالش بود، مادرت هم بخ  -

اینکه برای شهریار مادری کنه و هم اینکه 

دوستم داشت باهام ازدواج کرد و حاصل 

 ازدواجمون شدین تو و سایه و سحر! 

 با صدای خش داری لب زدم.

 دلیل پول خواستنتون از مصطفی خان چی بود؟ -

 هاش لرزید!با این حرفم مردمک چشم 

با مکث از روی مبل دوباره بلند شد و سیگار  

 هاش گذاشت و آتشش زد.ای روی لببرگی

 ای زمزمه کرد.با صدای گرفته

 قبل از پریماه بانو، یه زن دیگه هم داشتم! -

این بار دیگه نتونستم جلوی فریادم رو از روی حیرت  

 بگیرم! 

 آقاجون چی داری میگی؟!  -

پک محکمی از سیگارش گرفت و بدون توجه به من 

 ادامه داد... 
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اسمش نرگس بود، حس خاصی بهش نداشتم ولی  -

باالخره زنم بود! یه دختر خیلی خوشگل به دنیا 
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برد! اسمش رو آورد که زیباییش دلم رو می

گذاشتیم پریزاد. اما اون زمان چون دوران پهلوی  

مشکالت درمان و بهداشت به شدت بود و 

افتضاح و خراب بود، دخترم مریض شد! نه 

دارویی بود، نه دکتری، نه بیمارستان درست و 

هام رو ای! کلی خرج کردم، حتی اسب حسابی 

فروختم. یادمه چقدر سر فروختن اسب خودش 

زار زار گریه کرد! کلی ثروت از دست دادم ولی 

با کلی بدبختی خواست زودتر خوب بشه. دلم می

تونستم یه دکتر پیدا کنم، بهش گفتم برو از خارج  

تونستیم  هر دارویی که نیازه بخر و برام بیار. نمی 

ببریمش خارج چون گفته بودن عوض شدن 

مکان براش خیلی خطرناکه! اون موقع وضع 

ای حداقل یه خیلی بد بود و امکان نداشت خانواده

به منی که بچه از دست نداده باشه. چه برسه 

کلی خرج کردم و حتی از مصطفی هم پول 

خواستم ولی تهش به بن بست خوردم و با کلی 

نداری و آوارگی، تک دخترم رو از دست دادم!  

زندگیم رو، دلیل نفس کشیدنم رو از دست دادم.  

نهایت زیبا بود! اون فقط شش سالش بود و بی
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ی مرگ پریزاد دق کرد و من  نرگس هم از غصه

 هام!تنهاییو موندم 

 

 های آخرش بغض به راحتی نمایان بود!تو جمله 

 باورم نمیشد! 

هیچ کدوم از حرفاش باورم نمیشد و تو مخیلم  

 گنجید! نمی

 چطور ممکن بود خدایا؟

با حال پریشونی سیگارش رو خاموش کرد و دستی 

 به صورتش کشید.

 هاش رو تو جیب شلوارش فرو کرد و گفت:دست

نیا اومد، با دیدنش حس کردم وقتی پریسا به د -

پریزاد دوباره به دنیا اومده! بخاطر همین پریسا  

تون دوست دارم. پریسا  رو خیلی بیشتر از بقیه

خیلی شبیه پریزاده و زیباییش درست مثل اون 

زبون زد عالم و آدمه. برای همین بود که اسمش 

 رو پریسا گذاشتم!
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ان گفت ی مهمی که باید بگم اینه که بهادرخ"نکته 

ست! پس فکر نکنید یه پریسا! پریسا اسم واقعِی سایه

 ست!"ست؛ پریسا اسم واقعی سایهنفر دیگه 

 با ناراحتی بلند شدم و ایستادم.

خیلی تلخ و غم انگیز بود! ولی ازتون ممنونم که  -

 واقعیت رو بهم گفتین. 

و بعد با حال خرابی سریع از اتاقش بیرون اومدم و  

 کردم. به سمت اتاقم حرکت

هیچ کدوم برام در حد اینکه افسانه و امیرتوهان 

 ی منن حیرت انگیز نبود!های عمه بچه 

 بقیه فقط و فقط برام غم انگیز و تلخ بود.

خدایا حاال چطوری باید اونا رو از این موضوع باخبر  

 کردم؟! می
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با لبخند داخل پارک شدم و چشم چرخوندم تا پیداش 

 کنم.
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 مثل همیشه جای همیشگی بود.

 با ذوق بیشتر به اونجا حرکت کردم تا پیشش برم.

با هیجان نیمکت رو دور زدم و با صدای بلند و شادی 

 گفتم:

 سالم عزیزدلمـ...  -

 یل رفت و با حیرت بهش خیره شدم. اما صدام تحل

 این...این دختر دیگه کی بود؟! 

 با...باورم نمیشد!

 لبخندی زد و گفت:

 سالمـ...  -

 ای که روی صورتش زدم، حرفش نیمه موند!با سیلی 

دختره با نگرانی بهش خیره شد که با صدای لرزون  

 و پر از بغضی لب زدم.

 خیلی نامردی!  -

 دید! تو نگاهش جز حیرت نمیشد چیزی 

بعد نگاه پر از نفرتی بهشون انداختم و با عجله 

 شروع به دویدن کردم. 
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خواست تا بایستم تا  با صدای بلندی صدام میزد و می

 برام توضیح بده! 

 خواست بهم توضیح بده؟ اما چی رو می 

با ناراحتی به دیوار تکیه زدم و دستم رو روی قلبم  

 گذاشتم و با صدای بلندی گریه کردم. 

 لعنت بهت امیر!

لعنت بهت که نامرد بودنت رو خیلی خوب بهم ثابت  

 کردی!

 دختری که کنارش بود خیلی خوشگل بود!

چطور انقدر راحت اون رو جایگزین کرده بود به 

 جای من؟ 

های تار روی زمین سر خوردم و صدای هق با چشم 

 هقم بلندتر شد.

 لعنت بهت امیر لعنت...!
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 #امیرتوهان_شاهی  

هام رو روی  با نفس نفس ایستادم و خم شدم، دست

 زانوهام گذاشتم و سرم رو پایین انداختم.

 یعنی چی آخه؟ 

 چرا انقدر زود قضاوتم کرد و رفت؟

چرا نذاشت اصالً دهن باز کنم و بگم این دختری که 

 کنارمه کیه؟

یعنی انقدر من رو عوضی دونسته بود که فکر کرد 

 بهش خیانت کردم؟

هش برسم و سریع سوار یه تاکسی شد و  نتونستم ب

 رفت!

گریه کنون رفت و من رو با صورت سرخم تنها 

 گذاشت.

 ایستاد!قلبم داشت از حرکت می 

با صداش که داشت صدام میزد صاف ایستادم و با 

 ناراحتی سرم رو پایین انداختم.
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 بهم رسید و با صدای خش داری گفت:

 امیـ...امیر چیشد؟ وای خدا قلبم. -

 ری افتاده زمزمه کردم.با س

 هیچی، قضاوت کرد و رفت! -

 با ناراحتی بهم خیره شد که حرفی نزدم و گرفته گفتم:

 بیا بریم.  -

سرش رو آهسته تکون داد و تو سکوت پشت سرم 

 اومد.

 سوار ماشینم شدیم و به سمت خونه حرکت کردم.

زاشت حداقل بهش بگم که دختری که کنارم کاش می

 خواهرم...!بود افسانه بود، 
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 دستم رو روی گردنم گذاشتم و کمی مالیدمش.

 دونستم باید دقیقاً چیکار کنم!از استرس نمی
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آب دهنم رو قورت دادم و باالخره با کلی کلنجار رفتن 

 ه سمت مامان جون حرکت کردم. ب

روی مبل نشسته بود و تو سکوت به قالی روی زمین  

 خیره شده بود.

وسط راه دوباره برای بار هزارم ایستادم و با خودم 

فکر کردم شاید موقعیت مناسبی نباشه که برم باهاش  

 حرف بزنم! 

 اما آخرش که چی؟

 زدم. باالخره که باید باهاش حرف می

که به خودم زدم نفسم رو با استرس  با این حرفی 

بیرون فرستادم و چند قدم مونده رو هم طی کردم و  

 کنارش نشستم.

با حس اینکه کسی کنارش نشسته، از فکر بیرون 

 اومد.

 سرش رو باال آورد و بهم خیره شد. 

با دیدنم مثل همیشه لبخند مهربونی روی لبش نشست  

 و گفت:

 ساشای عزیزم! -
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ش رو بوسیدم که با گونه لبخندی به روش زدم و

 مهربونی گفت:

 چیزی شده یادی از مادرت کردی؟ -

 ای کردم و با گالیه گفتم: تک خنده 

دونی چقدر دوست عه مامان اذیت نکن، تو که می -

 دارم!

 با این حرفم خندید و قربون صدقه م رفت. 

 از این همه مهربونیش دلم ضعف رفت.

 خداروشکر که صحیح و سالم داشتمش.

 و پایین انداختم که گفت:سرم ر

 خواستی بگی؟ جانم مامان جان چیزی می  -

 نفس عمیقی کشیدم و با تته پته گفتم:

خواستم یه چیزی بگم  واقعیتش مامان جون، می -

 ولی خب روم نمیشه که بگم!

 ای کرد و گفت:تک خنده 

خوای بگی و به من نگی به کی میحرف دلت  -

 جان دلم؟
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 با این حرفش دلم قرص شد.

خجالت نیم نگاهی بهش کردم و با سر به زیری  با 

 گفتم:

 راستش منـ...من از یه نفر خوشم اومده! -

دونم چجوری  با این حرفم چنان ذوقی کرد که نمی

 وصفش کنم!

 ای به این همه ذوقش کردم و حرفی نزدم.تک خنده 

 با هیجان و لبخندی که از روی لبش پاک نمیشد گفت:

اون دختر خوشبخت  ساشا جدی داری میگی؟ کیه  -

 که شاه پسر من ازش خوشش اومده؟ 

 خوش اومدن که نه، رسماً دیگه دل و دادیم رفته! -

 با این حرفم با ذوق خندید.

 دونستم اگه بگم این همه خوشحال میشه!نمی

چنگی به موهام زدم و بهش خیره موندم تا چیزی اگه  

 الزم بود ازم بپرسه تا جوابش رو بدم.

 هاش تموم شد، سریع پرسید.خندهبعد اینکه 
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خب مشخصات بده ببینم. از همین اآلن عاشقش  -

 شدم.

 لبخندی به روش زدم و گفتم:

دونی یکم شرایط من و اون خب، مامان جون می -

 شناسیش! کنه، یه جورایی می فرق می

 با این حرفم یه لحظه سکوت کرد و چیزی نگفت. 

 کمی فکر کرد و گفت:

 شناسمش؟ کی هست؟می -

 هام رو تو هم قفل کردم و با دلشوره لب زدم.ستد

 دختِر عمه خاتون، افسانه...! -
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با این حرفش چنان نگاهی بهم کرد که ترسیدم نکنه  

 سکته کنه! 

 با نگرانی گفتم:

 جون خوبی؟مامان  -

 با حیرت لب زد.
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 دختِر کـ...کی؟  -

 آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:

 عمه خاتون! -

 تو...تو از کجا میـ... -

 وسط حرفش پریدم و گفتم:

 آقاجون بهم گفت! -

 نفس عمیقی کشید و حرفی نزد!

بینم بخوام بعد از دونستن حقیقت هیچ دلیلی نمی -

خوام ازش دل بکنم و بگم چون دشمنمه نمی 

خوامش، اهاش ازدواج کنم. اتفاقاً خیلی هم میب

دختر خانوم و مودبیه و خیلی هم، هم دیگه رو 

دونستم دوست داریم. اومدم بهتون بگم چون می 

کنین. من افسانه تر از آقاجون برخورد میعاقالنه

رو دوست دارم مامان جان! برام خواستگاریش 

 کنین؟می

 ارم بلند شد.سرش رو پایین انداخت و آهسته از کن

 با مکث از کنارم گذشت و مثل باد نسیمی رفت!
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با ناراحتی سرم رو پایین انداختم و واکنشی نشون 

 ندادم. 

 کردم مامان جون اینطوری رفتار بکنه! فکر نمی 

هام رو به هم فشردم و سرم رو به طرفین تکون  لب

 دادم. 

ای اولش یه مخالفتی  اشکالی نداره، تو هر خانواده

 هست! 

 ست میشه. در

 درست میشه و افسانه میشه خانوم من...!

 

 

 

 

 

 #سایه_زند  

با عصاب خوردی پیامش رو پاک کردم و موبایلم رو  

 روی تختم پرت کردم.
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 کیفم رو برداشتم و از اتاقم بیرون رفتم.

مون  از عمارت که خارج شدم سوار ماشین راننده

 شدم و به سمت مدرسه حرکت کرد.

پوست لبم رو کنده بودم که حسابی  از حرص انقدر 

 سوخت!داشت می

 م فرستادم.پوفی کردم و با کالفگی موهام رو تو مقعنه

این چند روز انقدر بهش فکر کرده بودم، گریه کردم 

و حرص خورده بودم که دیگه واقعاً داشتم دیوونه 

 شدم...! می
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با فاطمه از مدرسه بیرون اومدیم به سمت خونه  

خواستیم حرکت کنیم که با دیدن امیرتوهان، با 

 عصبانیت لگد محکمی به سنگ جلوی پام زدم.

 با چه رویی دوباره جلوم سبز شده؟

سوار موتورش بود و برای خودنمایی از اینور  

 روند.اونور خیابون با سرعت داشت میخیابون تا 

 ترس تو دلم افتاد!
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 با نگرانی نگاهش کردم و زیرلب لب زدم. 

نکنه چیزیش بشه؟ یا نه اصالً به کسی بزنه؟  -

موتورش رو بلند کرد و خواست تک چرخ بزنه 

و نگاهش سمت من بود اما یک دفعه محکم 

 خورد به یه دختر بچه!

 ه سمتشون رفتم.جیغی زدم و با عجله و هراسون ب

دختر بچه روی زمین افتاده بود، از پاش گرفته بود و 

 کرد.داشت مظلومانه گریه می

 با نگرانی کنارش نشستم و گفتم:

عزیزم خوبی؟ چیزیت که نشده؟ گریه نکن گلم  -

 خوب میشی. 

بعد جوری با خشم به امیرتوهان نگاه کردم که از  

 .موتورش پیاده شد و با نگرانی به سمتم اومد

 با دلواپسی گفت:

 دونستم جلومه!به خدا حواسم سمت تو بود نمی -

 کلی آدم دورمون جمع شده بود.
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یه خانمی با نگرانی خودش رو از بین جمعیت کشید 

بیرون و سمت دخترک اومد و با گریه بغلش کرد و 

 ش رفت.کلی قربون صدقه

 فهمیدم که مادرشه.

 با غیض به امیرتوهان نگاه کردم و گفتم: 

عطل چی هستی؟ نشستی داری بر و بر نگاهم  م -

 کنی؟ زود باش ببریمش بیمارستان. می

 سرش رو تند تکون داد و موتورش رو راه انداخت.

دختر بچه رو سوار کردیم و خودم هم پشت توهان  

 نشستم و از پیرهنش گرفتم. 

گیره و پشت سرمون مادرش هم گفت یه تاکسی می

 میاد.

 .!عجب گرفتاری شدیم خدایا..
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با استرس روی صندلی نشستم و به اتاق دکتر نگاه 

 کردم.
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دکتر گفته بود دختر بچه چیزیش نیست و بهتره که 

 فقط پاش رو گچ بگیرن.

چیزیش نشد و خاطر همون خیالم راحت بود که به

 ای براش پیش نیومد!خدایی نکرده مشکل جدی 

کلی از مادر بچه عذرخواهی کردم و گفتم فقط یه قضا 

 و بال بود!

 ای نداشتم بزنم!حرف دیگه 

امیرتوهان تمام مدت با شرمندگی کنارم نشسته بود و 

 سرش رو پایین انداخته بود.

خاطر من کردم بهسوخت چون حس میدلم واسش می

رو ناقص کرده ولی همچنان اون رو با یه   بچه زده

خواست توضیح بده  دختر دیگه دیده بودمش! دلم می

خواستم با این حال چیزی ازش دونم چرا نمی ولی نمی

 بشنوم! 

کالفه نفسی کشیدم و از روی صندلی بلند شدم و با 

 صدای خش داری گفتم:

 من میرم عمارتمون. -

 .که سریع بلند شد و جلوم رو گرفت
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هاش بودم حس کردم دلم  چند ثانیه که خیره به چشم 

هاش وقتی بهم خیره بود یهویی از  ریخت چون چشم

های قشنگش جنگلی  ای به سبز تبدیل شد! چشمقهوه

 شده بودن... 

کنی رنگ  لعنتی تو هنوزم وقتی به من نگاه می

هات عوض میشن ولی چطور تونستی با یه دختر چشم 

 دیگه جلوی چشم من... 

 ب دهنم رو قورت دادم و گفتم:آ

 برو کنار!  -

 اما با صدای بغض داری گفت:

 حداقل بذار یه کلمه حرف بزنم! -

دونم چی شد که سرم رو پایین انداختم و حرفی نمی

 نزدم...! 
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ای  دستی پشت گردنم کشیدم و با صدای گرفتهاما 

 گفتم:

 و بزن.حرفت  -
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م رو  ی مانتوی مدرسهدستش رو جلو آورد و گوشه

 کشید و گفت:

 بهتره بریم تو محوطه بیمارستان! -

سعی نکردم که دستش رو از روی مانتوم کنار بزنم، 

خواست دستم رو بگیره ولی خیلی  حتی دلم می

بودم. سر به زیر کنار  داشته  سرسخت خودم رو نگه 

دیگه تو محوطه بیمارستان رفتیم و روی نیمکت   هم

 با فاصله نشستیم.

که نیم نگاهی بهم  آب دهنش رو قورت داد و درحالی 

 کرد گفت: 

و قضاوت کردی فکر کردی جای  اون روز تو من -

تو رو به یه دختر دیگه دادم، بهم سیلی زدی، هر  

گفتی و رفتی و حرفی از دهنت در اومد بهم 

جوابم رو ندادی! مشکلی نیست شاید منم وقتی 

تو این حالت بودم همچین رفتاری داشتم ولی 

اصالً با خودت فکر کردی اگه قرار بود بهت 

خیانت کنم چرا این دختر رو با خودم سر  

 قرارمون آوردم؟
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هام رو محکم گاز گرفتم و زیرچشمی با این حرفش لب

 بهش نگاه کردم.

 ون بود!حق با ا

کالفه نفس عمیقی کشیدم و حرفی نزدم تا حرفش رو  

 ادامه بده. 

 با حالت غمگینی نفسش رو بیرون فرستاد و گفت:

چون نذاشتی دهنم رو باز کنم و برات توضیح بدم  -

 که اون دختر که کنارم بود کیه!

من اون روز خواهرم رو آورده بودم که با تو آشناش  

رو ببینه و بشناسه.   کنم چون خیلی مشتاق بود که تو

 اون خواهرم افسانه بود!

هاش حس کردم یه دیگ آب یخ رو سرم خالی  با حرف 

 کردن!

یعنی...یعنی اون دختر اون روز که کنارش  

 بود...خواهرش بود؟!

 باورم...نمیشه...! 

 



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

 

- - -  - 

AydaRad   

- - -  - 

⇢   

 

🕊   🕊   🕊 

🕊   🕊 

🕊 

 

 #رد_پای_سایه 

 #فصل_اول 

 65ت #پار

- - -  - 

 

 



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

هام  های لرزون سرم رو پایین انداختم و دستبا لب 

 دیگه قفل کردم باورم نمیشد! رو محکم توی هم

 عنوان باورم نمیشد! هیچ اصالً به

 لبخند تلخی زد و گفت:

مهم نیست شاید من هم بودم همچین رفتاری  -

داشتم ولی اون دختر خواهرم افسانه بود. دلش  

آشنا بشه. باالخره انقدر ازت خواست که با تو می

 تعریف کردم که دیگه هم عاشقت شدن!

جای اینکه   تونه مرد باشه که بهواقعاً یه آدم چقدر می

 داد؟ناراحت و دلخور باشه حق رو به من می

 لعنت بهت سایه!

 چطور تونستی انقدر زود قضاوتش کنی؟

 با بغضی که توی صدام پیچیده بود گفتم: 

 خوام!امیر...من...معذرت می -

دونم چی شد، وقتی که با خواهرت دیدمت هیچ نمی

فکری تو ذهنم خطور نکرد حالم خیلی بد شد 

تونستم که یه دختر دیگه کنارت ببینم! ببخشید  نمی

 اشتباه از من بود.
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 حرفی نزد فقط دستش رو روی دستم گذاشت و گفت:

 بهم نگاه کن. -

 جرات نداشتم بهش نگاه کنم.

 یعنی روم نمیشد بگم بهتره!

 تری گفت:دوباره با لحن مهربون 

 لطفاً بهم نگاه کن! -

نفس لرزونی کشیدم و سرم رو آهسته بلند کردم و  

 بهش نگاه کردم.

 های سبز خوش رنگش...به چشم 
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 با صدای آرام بخشش لب زد.

 خیلی دوست دارم! -

 هام پر اشک شد!با این حرفش چشم 

 خاطر بودنش؟جوری ازت تشکر کنم بهخدایا چه 
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کردم هاش نگاه کردم که دیگه حس میانقدر به چشم

 هام داره تار میشه! چشم 

 ای به سمتم گرفت و گفت:خودکار مشکی

ری ازت داشته باشم! متعجب خواد یه یادگادلم می -

 گفتم:

 ای؟!چه یادگاری  -

 با چشم به خودکارش اشاره کرد و گفت:  

 بگیرش تا بگم. -

خودکار رو که از دستش گرفتم، دست چپش رو به 

 سمتم گرفت و گفت:

 چیزی بنویس! یه -

 با تعجب بیشتری گفتم:

خب که چی بشه باالخره که پاک میشه! ابروهاش   -

 گفت:رو باال انداخت و 

 تو کارت نباشه بنویس!  -

متعجب در خودکار رو باز کردم و اول اسمم رو به 

 انگلیسی نوشتم.
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"P " 

دونین دیگه چون اسم اصلی سایه پریساست من *می

 نوشتم.*  Pهم 

که نوشته بودم لبخندی زد و بعد اینکه نوشتمش جایی 

 رو بوسید. 

 ای کرد و گفت:تک خنده 

 میارم!بینی چی به سرش بعداً می -

 غریب بود! حرفش برام یکم عجیب 

 خواست بکنه مثالً؟!کار می چی

 روش زدم و گفتم:  لبخند مهربونی به

 امیرتوهانم؟ -

 ای که بهم کرد دلم رو لرزوند.نگاه عاشقانه 

 ی من؟! جانم فرشته  -

 لبخند خجولی زدم و گفتم: 

 عاشقتم... خیلی  -
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ای کردم و با صدای با حرف امیرتوهان تک خنده

ساشا ترسیده به عقب برگشتم و زود گوشی رو پایین 

 آوردم.

 های در هم گفت:با اخم 

 زنی؟داری با کی حرف می -

 هایی لرزون گفتم: با لب 

 چی...چی...چیزه، من که...  -

 با قیافه عصبانی به سمتم اومد و گفت: 

 بده به من گوشیتو!  -

 با ترس یک قدم عقب رفتم و گفتم:

 زدم!داداش به خدا با کسی حرف نمی -

 با صدای بلندتری گفت:

 گوشیت و بده به من گفتم!  -

آب دهنم رو قورت دادم و نگاهی به گوشی کردم و  

 قطع کردم. سریع و نامحسوس تماس رو 

سرم رو پایین انداختم و با استرس به صدای بلند قلبم 

 گوش دادم. 
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 خدایا آبروم رفت کف پام!

 هام رو محکم گاز گرفتم و گفتم:لب

 کنی... طوری که تو فکر می دداش اون -

 وسط حرفم پرید و گفت:

 حرف نزن گفتم گوشیتو بده به من سایه! -

 دونم!کردم نمیباید چیکار می 

های ترسون گوشی رو به سمتش و چشم  با استرس

 گرفتم که با خشم گوشی رو از دستم چنگ زد.

زده با دیدن اسم روی گوشی که امیرتوهان بود حیرت 

 بهم خیره شد!

 عصبانیتش یه دفعه جاش رو به حیرت داد...! 
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با حیرت بهم خیره شد و درحالی که مردمک 

 لرزید، گفت:هاش میچشم 

 امیر...توهان؟! -
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 از خجالت روم نمیشد بهش نگاه کنم!

 از چی انقدر متعجب شده بود؟

عوض اینکه خشمش رو سرم خالی کنه و دعوام  

تعجب   ، فقط تعجب کرده بود و برای من خیلیکردمی

 آور بود! 

آب دهنم رو قورت دادم که گوشیم از دستش افتاد و با 

 کالفگی و بهت چنگی به موهاش زد.

هاش  به سمتم برگشت و خواست چیزی بگه ولی لب

رو محکم به هم فشرد و سریع از اتاقم بیرون رفت و 

 من رو با یه دنیا بهت تنها گذاشت...! 

 

 

 #افسانه_شاهی

 ورق زدم و نق زدم.  حوصلگیکتابم رو با بی 

 افسانه توروخدا مثل آدم بخون! -

هام رو چند ثانیه به هم فشردم و همین که باز چشم 

 کردم پیامکی به گوشیم اومد.
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دونستم ساشاست، برای همون سریع برش داشتم می

 و با ذوق مشغول خوندن پیامش شدم.

 "یه ساعت دیگه با داداشت میای کافه باران!"

ابروهام رو باال انداختم و به گوشی خیره متعجب 

 شدم.

 یعنی چی؟

 بدون هیچ سالمی و با لحن دستوری اونم با داداشم؟! 

 ش صحبت کرده؟ نکنه با خانواده

گفت خبر خوبی برات  اما فکر نکنم چون اونموقع می

 دارم!

با دلشوره از روی تختم بلند شدم و درحالی که موهام 

زدم از اتاقم بود، کنار میهام ریخته  رو که روی شونه

بیرون رفتم و به سمت امیرتوهان که تو اتاقش بود 

 حرکت کردم.

هام رو به هم فشردم و درحالی که پیشونیم رو  لب

ای به در اتاقش زدم و منتظر موندم  خاروندم، تقهمی

 جواب بده.

 با صدای خش داری گفت:
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 بله؟ -

 اخمی کردم و در اتاق رو باز کردم و داخل شدم.

به در تکیه زدم و بهش که روی تخت دراز کشیده 

 هاش رو بسته بود خیره شدم.بود و چشم 

 یه تای ابروم رو باال انداختم و گفتم: 

 هات غرق شده؟! چی شده؟ کشتی -

 گرفته گفت:

 حرفت رو بزن افسانه! -

 هام رو جلو دادم و مظلوم بهش خیره شدم. لب

 صدام رو صاف کردم و لب زدم.

داده بود، گفت تا یه ساعت دیگه  ساشا بهم پیام  -

 بیاین کافه باران!

هاش رو باز کرد و درحالی که نیم خیز  متعجب چشم

 میشد، بهم خیره شد. 

 بیاین؟ یعنی من و تو؟ -

 سرم رو کمی کج کردم و گفتم:

 اوهوم!  -
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 اخم محوی روی پیشونیش نشست.

 ازش نپرسیدی چیکارمون داره؟ -

تکون دادم که با  حرفی نزدم و سرم رو به طرفین 

 کالفگی بلند شد و گفت: 

 خیله خب برو آماده شو راه بیفتیم. -

 با مکث سرم رو تکون دادم و از اتاقش بیرون رفتم.

 به سمت اتاق خودم رفتم و مشغول آماده شدن شدم... 
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به شدت کنجکاو بودم بدونم ساشا چیکارمون داره و  

 چه اتفاقی افتاده! 

دستی به لبم کشیدم و با برداشتن کیف و گوشیم، از 

 اتاقم خارج شدم.

هام شدم و تو باغ منتظر امیر  مشغول پوشیدن کفش

 موندم.

چند دقیقه بعد، درحالی که کاپشنش رو تو تنش مرتب  

رد به سمتم اومد و با سر اشاره کرد سوار کمی

 ماشینش بشم. 
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حرف سوار شدیم و بعد از اینکه ماشین رو راه بی

 انداخت، به سمت کافه حرکت کرد... 

 

 

 

 

 #امیرتوهان_شاهی 

ماشین رو جلوی کافه پارک کردم و با افسانه ازش 

 پیاده شدیم.

چنگی به موهام زدم و با عصاب خوردی به سمت 

 حرکت کردیم.کافه 

زدم یه دفعه صدای  موقعی که داشتم با سایه حرف می

 داداشش اومد و بعد تماس قطع شد! 

از اون موقع تا حاال خبری ازش نداشتم و نگرانش  

 بودم!

اآلنم ساشا که معلوم نبود چی شده؛ گفته بود بیایم 

 اینجا! 



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

افسانه در کافه رو باز کرد و واردش شد که من هم 

 کافه شدم.پشت بندش داخل 

نگاهی دورتادور کافه انداختم که با دیدن ساشا و  

دختری که کنارش بود، حس کردم قلبم از حرکت  

 ایستاد!

 کنه؟!سایه...اینجا چیکار می 

 افسانه با حیرت لب زد.

 ست امیر؟ اون...اون سایه -

کرد و های درهم داشت به من نگاه میساشا با اخم 

 حسابی شکار بود!

ش یین بود و ناراحتی از چهره اما سایه سرش پا

 مشخص بود!

یعنی...یعنی سایه و ساشا، با هم دیگه خواهر و  

 برادرن؟!

 ولی...ولی چطور ممکنه؟! 

آب دهنم رو قورت دادم و با افسانه به سمتشون 

 حرکت کردیم. 
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 تا بهشون رسیدیم، افسانه با صدای لرزونی گفت:

 سالم! -

د و بهمون تا سالم داد، سایه سریع سرش رو بلند کر

 خیره شد.

 تو نگاهش جز ناراحتی چیزی مشخص نبود!

 دونست جریان از چه قراره!پس خودش می

تا نگاهش رو من سر خورد، ساشا با صدای عصبانی 

 و خش داری گفت:

 علیک، بشینین! -

در حال حاضر بزرگ این جمع ساشا بود و من رفیق 

تونستم رو حرفش حرفی دونستمش، نمیخودم می

 بزنم!

روش نشستم و سرم رو بدون اینکه نگاهش کنم روبه 

 پایین انداختم. 

 افسانه با حیرت نفس عمیقی کشید و گفت:

 ساشا میشه بگی اینجا چه خبره؟  -

 ساشا پوزخندی زد و گفت:
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هیچی عزیزم، عشق خان داداشت خواهر  -

 ست!بنده

تونست  با این حرفش سایه سرش رو تا جایی که می

 حرفی نزد...!پایین انداخت و 
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کرد با خشم بهم خیره شد و با صدایی که سعی می

 کنترلش کنه تا بلند نشه، گفت:

دونستی سایه خواهر یعنی من باور کنم تو نمی -

 شدی؟منه و باهاش تو رابطه 

حرفی نزدم که با مشتی که به میز زد به خودم اومدم  

 و با شرم بهش خیره شدم.

 باتوام امیرتوهان! -

 افسانه حسابی نگران بود!

 ای گفتم:با صدای گرفته

 گرفتم!دونستم اول از تو اجازه میاگه می -

 پوزخندی زد و گفت:
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 جمع کن توروخدا! امکان نداره ندونسته باشی. -

 ونی کرد.افسانه پا در می

دونست که سایه خواهر ساشا جان امیر واقعاً نمی -

 گفت!دونست حتماً بهت میتوئه! اگه می

 هاش نگاه کرد و کنایه آمیز گفت:ساشا صاف تو چشم 

همون طوری که خودمون از بقیه پنهون کردیم  -

 گفتن؟کنی اینا میفکر می 

 افسانه نیم نگاهی بهش کرد و گفت:

ی من و تو رو امیرتوهان ما فرق داشتیم، رابطه  -

ی امیر و سایه رو هم تو فهمیدی! فهمید، رابطه 

خواست  امیر کنار اومد توام کنار بیا! اگه امیر می

تونست غیرتی بشه و نزاره دیگه نگاهت تو می

نگاهم بیفته، ولی چون خودش عاشق بود ما رو 

 درک کرد!

 کمی سکوت کرد و دوباره گفت:

و بزاری  شون خودت بهتره به جای سرزنش کردن  -

جاشون و بفهمی که اونا هم عاشقن، ولی این 
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ای که بینمونه همه چی رو داره بهم کینه لعنتی 

 ریزه!می

 سایه آهسته سرش رو بلند کرد و بهمون خیره شد.

 ساشا با کالفگی چنگی به موهاش زد و گفت:

دونین، از واقعیت هیچی  شما هیچی نمی -

 دونین!نمی

 لی تاکید داشت!رو کلمه "هیچی" خی

 افسانه به سایه نگاه کرد و گفت:

سایه جان عزیزم چیزی بین تو امیر بوده که ما  -

 خبر نداریم داداش خانتون خبر دارن؟

سایه با خجالت سرش و به طرفین تکون داد و چیزی 

 نگفت! 

 افسانه با سماجت بهش نگاه کرد و گفت: 

 پس چی میگی؟ -

 از تنم جدا شد!با حرفی که ساشا زد، حس کردم روح 

 ی مایین!های عمه شما دو نفر بچه -
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افسانه جوری گفت "چی؟" که سایه هم حیرت زده 

 کرد!فقط به ساشا نگاه می

 یعنی...یعنی چی که...؟ 
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 موهام زدم و زمزمه کردم.با حیرت چنگی به 

 خدایا باورم نمیشه! -

 ساشا پوزخند تلخی زد و گفت:

ی ماست و پدرهامون به خاطر  بله مادر شما عمه -

پول پرست بودن پدر شما با هم دیگه دشمن 

 شدن!

 سایه با حیرت گفت:

 داداش..تو چی...داری میگی؟! -

یادت بیار گذشته رو سایه! بچگی یادت نیست چقدر   -

کردیم و به خونشون رفت و امیر و افسانه بازی می با 

آمد داشتیم؟ آقاجون بهم واقعیت رو گفت! عمه خاتون 

ست و به خاطر یه جریان تو مادر امیر و افسانه 

گذشته آقاجون از پدرشون پول خواسته و چون از 
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بس پول پرست بوده گفته خیر و رابطه و دشمنی به 

 وجود اومده!

 اومد!تکی رو سرم فرود میهاش درست مثل پحرف 

 خدایا من یکی دیگه طاقت این بدبختی رو ندارم!

و انقدر این نفرت و کینه زیاده که خودمون رو  -

زارن هیچ کدوم به عقد اون یکی بکشیم هم نمی 

 در بیاد!

نگاهم که به سایه افتاد، با دیدنش حس کردم قلبم 

 لرزید.

 هاش روی هم افتاد و روی میز افتاد!پلک 

 هوش شده بود!بی

 افسانه جیغی زد و صداش زد.

با نگرانی سریع بلند شدم و خواستم بغلش کنم که  

 ساشا نگاه چپی بهم انداخت و سریع بغلش کرد.

 برمش بیمارستان!می -

و بعد بدون اینکه بهمون محل بزاره سریع از کافه 

 خارج شد! 
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کردن و روی  مردم داشتن زل زل بهمون نگاه می

 عصابم بودن! 

 خشم از پشت میز بلند شدم و پشت سرشون دویدم. با

 افسانه پشت سرم داشت با نگرانی میومد.

 به سمت ساشا دویدم و خواستم چیزی بگم که گفت: 

 جایی حق نداری بیای!  -

 با خشم داد زدم.

این همه طلبکار نباش! یکم وجود داشته باش و  -

زاشتم از این درکم کن. اگه این طور بود نباید می

 بعد اصالً رنگ خواهرمم ببینی!به 

 با این حرفم رنگ نگاهش عوض شد! 

ای که با نگرانی و ناراحتی کنارم ایستاده به افسانه 

 بود خیره شد.

 تو نگاهش جز دلتنگی چیزی نمیشد خوند!

فقط سرش رو تکون داد و سایه رو صندلی پشت 

 ماشینش خوابوند.

 درحالی که سوار ماشنیش میشد، گفت: 
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 بحث نیست!اآلن وقت  -

های نگرانم عشقم رو با و بعد گاز داد و مقابل چشم 

 خودش برداشت و رفت...!
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 با حالی خراب صداش زدم. 

لحظه صبر کنین؟ به سایه خانم توروخدا میشه یه  -

 موال کارتون دارم.

 با خشم به سمتم برگشت و گفت:

 به چه زبونی بگم دست از سرم بردار؟ هان؟! -

 با ناراحتی سرم رو پایین انداختم و گفتم:

به همون زبون که هر چی میگم از قلبم بیرون  -

 نمیری! 

 پوزخند صداداری زد و گفت:

 ولم کن بابا! -

 اپنش رو کشیدم.ی کخواست بره که سریع گوشه 
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با حرص به سمتم برگشت و کاپشنش رو محکم از  

 دستم کشید.

 ولم کن گفتم!  -

 با خشم داد زدم.

 واسه یه بارم که شده به حرفام گوش کن لعنتی! -

مگه جز چرت و پرت گفتن و الشی بازی چیزی هم  -

 بلدی؟

 آره بلدم! -

 پوزخند طعنه داری زد و دستی به صورتش کشید.

جای زخم اون شب روی صورتش خودنمایی  هنوز هم  

 کرد!می

 حرفی نزد فقط با حرص بهم خیره شد.

سایه من...من دوست دارم خودت خیلی بهتر  -

دونی! گناه من بدبخت چیه که باید یه عشق می

خوام به حرفی  یک طرفه رو تجربه کنم؟ ازت می

 زنم خوب فکر کنی! که می

 با کالفگی نگاهش رو ازم گرفت که گفتم:
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م دیگه راضی نمیشن کنم خانواده هر کاری می  -

ی تو بیان خواستگاریت؛ اگه بیان هم خانواده 

 زارن! من...من یه فکری کردم! نمی

 متعجب بهم خیره شد و خواست چیزی بگه که گفتم: 

 بیا باهم فرار کنیم! -

ای که روی صورتم زد، صدای شکستن قلبم  با سیلی 

 رو شنیدم.

 شردم و تو دلم گفتم:هام رو محکم به هم فلب

 توقع بیشتر از اینم داشتم! -

فقط خفه شو و برو رد کارت، حالم ازت بهم  -

 خوره! می

 هایی لرزون گفتم: با لب 

خوره از اون بچه سوسول خوشت از من بهم می -

 میاد؟

 با عصبانیت به سمتم برگشت و گفت:

 به تو هیچ ربطی نداره عوضی! برات متاسفم! -

 ف باری که بهم کرد، رفت!و بعد با نگاه تاس



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

 با خشم چنگی به موهام زدم و با بغض داد زدم.

 چند بار داد زدم... 

 لعنت به منی که عاشق یه سنگدل شدم!

 د به خدا منم آدمم!

 من بدبخت هم دل دارم، آدمم سایه چرا حالیت نیست؟ 

هام رو جلوی صورتم گذاشتم و روی زمین دست

 نشستم.

دید یا کثیف بود، کسی من رو میبرام مهم نبود زمین 

 ای!هر چیز دیگه 

 خواست.اآلن فقط دلم اون رو می

خواست تا باهام مهربون باشه و عشقم رو اون رو می

 قبول کنه.

 تف تو این زندگی نکبت بار...!
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 پیش بانو نشستم و غمگین بهش نگاه کردم.

 تنها کسی که باهاش راحت بودم فقط اون بود!

وقتی تازه با امیر آشنا شده بودم، باهاش اومدیم پیش 

 بهش امیر رو معرفیش کردم.بانو و 

امیر رو خیلی دوست داشت و حسابی تحویلش 

 گفت خیلی بهم میاید!گرفت و میمی

لبش  دیدش فقط لبخند تلخی رو ولی هروقت می

 نشست. می

 دونستم.دلیلش رو هم نمی

موضوع رو هم که بهش گفته بودم از هم اون لبخند  

 تلخی زده بود.

 بانو مادِر آقاجون بود.

 لحظه توی ذهنم دست امیر نقش بست.یه 

دستش رو بعد اینکه اون روز روی دستش اول اسمم 

 رو نوشته بودم خالکوبی کرده بود. 
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 با یه فلز داغ!

 لبخندی زدم و به بانو که صدام زده بود نگه کردم. 

 ی قشنگم. غمگین نباش دخترم! خدا بزرگه سایه  -

 سرم رو پایین انداختم و گفتم:

خیلی دلم گرفته و حسابی نگرانم.  دونم بانو، نمی -

های ساشا  از امیر درسته خبر ندارم ولی تالش

رو برای اینکه برن خواستگاری افسانه دارم 

های خیلی شدید بینم. همینطور مخالفت می

زنه ولی آقاجون  آقاجون! مامان جون حرفی نمی

دونم دلیل دشمنیشون کنه. نمیخیلی مخالفت می

 دونی؟چیه، شما می 

 دونم!یرم مثل ساشاست می ام

 از کجا مطمئنی دخترم؟ -

 با این حرفش دلم لرزید!

 سرم رو بلند کردم و بهش با نگرانی خیره شدم.

 این روزا انقدر فکر و خیال کرده بودم که حد نداشت!
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پوفی کردم که با صدای زنگ گوشیم، متعجب بهش 

 نگاه کردم.

 امیرتوهان بود!

 دادم. با دلشوره برداشتم و جواب  

 بله امیر؟ -

 سالم سایه، میشه امروز ببینمت؟  -

 با لحن صداش دلم هری ریخت!

 اتفاقی افتاده بود یعنی؟

هام رو به هم فشردم و به بانو که متفکر بهم خیره لب

 شده بود نگاه کردم.

 باشه، ساعت چند؟ -

 پنج، همون جای همیشگی. یا بیام دنبالت؟ -

 خودم میام. -

 ای گفت:گرفتهبا صدای 

 باشه منتظرتم!  -

و بعد تماس رو قطع کرد و صدای بوق آزاد گوشم رو 

 پر کرد.
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 دلم خیلی شور میزد...! 
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های آهسته به با استرس از دور دیدمش و با قدم

 کردم.  سمتش حرکت

 شستن!تو دلم انگار داشتن رخت می

دونستم دلیل ناراحتی  دلشوره داشتم و واقعاً نمی

 تونست باشه!امیرتوهان چی می

 سعی کردم خونسردی خودم رو حفظ کنم. 

هنوز من رو ندیده بود، برای همین ایستادم و با 

کالفگی دستی به صورتم کشیدم و چند تا نفس عمیق 

 کشیدم.

 تونستم آروم باشم! کردم نمیمی هرکاری 

 باالخره به خودم جرأت دادم و به سمتش رفتم.

روی نیمکت نشسته بود و با ناراحتی به دستش که 

 کرد.اسمم رو خالکوبی کرده بود نگاه می

 با مکث کنارش نشستم و زیر لب گفتم:

 سالم امیر! -

 انقدری تو فکر بود که با شنیدن صدام جا خورد! 
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 ای گفت:سمتم برگشت و با صدای گرفتهسریع به 

 عه کی اومدی؟ -

 نیم نگاهی به دستش کردم و گفتم: 

 همین اآلن، انقدر تو فکر بودی نفهمیدی! -

 کالفه دستی به موهاش کشید و صاف نشست.

 چند دقیقه هیچ حرفی بینمون رد و بدل نشد.

 هام رو تو هم قفل کردم و گفتم: دست

 خوای حرفت رو بزنی؟ نمی -

 به ته ریشش کشید و با غم زمزمه کرد.دستی 

 دونم چجوری شروع کنم!نمی -

چیزی نگفتم، چند ثانیه به هم خیره شدیم و حرفی  

 نزدیم.

 تونستم بخونم!ها رو میتو نگاهش خیلی حرف 

خواست  تونستم حدس بزنم چه حرفی میاما واقعاً نمی

 بزنه.

 هاش و خیس کرد و گفت:لب
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مون با خبر  رابطه  سایه از وقتی که داداشت از -

تر  تر و صد البته سختشده، اوضاع یکم جدی 

 شده. 

 با نگرانی لب زدم.

 خب؟  -

 نگاهش رو ازم دزدید. 

م من امروز بعد کلی سخت تونستم با خانواده  -

صحبت کنم، اما...اما اونا خیلی مخالفت کردن و 

 گفتن اونا در حد ما نیستن!

 بی هیچ حسی بهش خیره شدم و چیزی نگفتم.

اما پشت این واکنشم یه بغض خیلی بزرگی خوابیده 

 بود!

 پوزخند تلخی زدم و چیزی نگفتم.

دونی چقدر دوست دارم حتی حاضرم  سایه خودت می -

 هامونـ...جونم هم برات بدم ولی شرایط خانواده

 با یه بار تالش کردن و نه شنیدن جا زدی؟ -

 سکوت کرد! 
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 لرزید!نگاهش می 

 با ناراحتی گفتم:

دونی ساشا با همین یه بار فقط جا زدی امیر؟ می -

زنه که چجوری داره خودش رو به در و دیوار می

م قبول کنن و بیان خواستگاری خواهرت؟  خانواده 

 اونوقت تو با همین یه بار...

 سایه اوجور کی سن فیکر الیسن دییر...! -

 

 

 

 *سایه اوجور کی سن فیکر الیسن دییر!

 ��کنی نیست!کر می سایه اونطور که تو ف
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 با حرص گفتم:

 پس چجوریه؟ این بود ادعای عاشقیت؟ ها؟ -
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هاش گرفت و سعی هام رو تو دستبا کالفگی دست

 کرد آرومم کنه 

اونا میگن هنوز برام سایه ولی فقط این نیست،  -

 ازدواج زودهـ...

هاش بیرون کشیدم و هام رو محکم از دست دست

 شدم گفتم:درحالی که بلند می

خواد تو راه ی الکی نیار! بگو دلم نمیبهونه  -

عاشقی سختی بکشم. من احمق رو ببین به چه 

 آدمی دل خوش کردم!

ای به موهاش  سرش رو پایین انداخت و چنگ عصبی

 زد.

 وزخند تلخی که زدم، گفتم:با پ

کردم همچین واقعاً برات متاسفم امیر، فکر نمی -

 آدمی باشی!

خوای  شناختمت، بگو ببینم از این به بعد چجوری می

 خودت رو بهم ثابت کنی؟

من میرم از زندگیت، ولی یه جوری میرم به جای هر  

 دوتامون عاشقی کنی!
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که  با این حرفم سریع بهم نگاه کرد اما بدون این

هایی نگاهی بهش بندازم، برگشتم و با بغض و چشم 

 که لبالب اشک بود، دویدم! 

 سعی نکرد نگهم داره یا صدام بزنه تا نرم! 

 حق ما این نبود!

حق منی که تو عمرم یه بار تونسته بودم عاشق بشم 

 این نبود!

 حق من بدبخت این زندگی زجرآور نبود...

 م؟انصاف نیست، چجوری از دلم بیرونش کن

با هق هق یه گوشه ایستادم و با حال خرابی کنار 

 دیوار سر خوردم و گریه رو سر دادم. 

 گفتم:اینجا بود که بود که باید می

دیدم، به من گفتی  "میون خواب و بیداری تو رو می

نشو عاشق که عشق داره گرفتاری! گذاشتی سر 

دونم چگونه میشه م به من گفتی نمیروی شونه 

این دنیای بیزاری نشو عاشق، نباش  عاشق  شد تو 

عاشق؛ نگو حتی دوستم داری ولی بی عشق چه  
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ی عشقم را با تو زندگی خواهی کرد؟ منی که قصه

 کردم...!" 

 دستم رو با درد روی قلبم گذاشتم و گفتم:

 مونم...!ولی من تا آخر عمر عاشقت می -

 

 

 

- - -  - 

AydaRad   

- - -  - 

⇢   

 

🕊   🕊   🕊 

🕊   🕊 

🕊 

 



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

 #رد_پای_سایه 

 #فصل_اول 

 #ساشا_زند  

 76#پارت 

- - -  - 

 

 

های سرخ مشروب رو  از ماشینم پیاده شدم و با چشم

 باال بردم و سر کشیدم.

 م گرفت! از تلخیش، خنده

 تر نبود!از زندگی زهرمارم که تلخ

 م چقدر بد کرد!زندگی به من و خواهر بیچاره

دوباره مشروب رو سر  با بغضی که توی گلوم بود 

 کشیدم و یه دفعه با عصبانیت کوبیدمش زمین!

 با خشم رو به آسمون داد زدم.

قرار نبود عاشقای واقعی اینطوری بشکنن خدا  -

فهمم چرا اینکار و با عاشقای واقعی حالیته؟ نمی 
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دونستم خیلی خوب میشد! من کنی! اگه میمی

ی م ولحقمه که برم ببینمش ولی بگه من شرمنده

خواستگار دارم و امیر بهم بگه پدرم داره 

کنه که ازدواج کنه؟ ها این حقه این  مجبورش می 

ش و زندگی لعنتیه؟ حقه که امیر نتونه خانواده

راضی کنه تا بیاد خواهرم رو خوشبخت کنه؟ حقه 

که دشمنی چند نفر رو زندگی ما چهار نفر اثر 

 شنوی اصالً؟ با توام!بزاره خدا؟ می

د ضربه به سرم کوبیدم و روی زمین زانو  محکم چن

 زدم.

خواست زمین و زمان رو به هم از خشم دلم می

 بدوزم!

سوخت و دیگه صدام در  انقدر داد زدم که گلوم می

 نمیومد!

 ای زیر لب گفتم:با گریه و صدای گرفته 

خواد عروس یکی من عاشق بودم، ولی عشقم می -

ولی...قراره دیگه بشه! خواهرم عاشق بود، 

 عروس یکی دیگه بشه! 
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سرم رو با ناراحتی روی زمین کوبیدم و صدای هق 

ای بود که اون اطراف هقم تنها صدای ناراحت کننده

 پیچید...!تو گوشم می

 

 

 

 

 #سایه_زند 

 #دو_هفته_بعد

ی اتاقم نشسته بودم و داشتم دفتر خاطرات  گوشه

 خوندم! مشترکم با افسانه رو می 

بردیم و این دفتر رو با خودمون می هردومون گاهی

 نوشتیم!از عشقمون و این روزهای سخت می 

دیدمش تا اون هم چیزی  ولی دیگه دو هفته بود نمی

 بنویسه! 

ای که به در اتاقم خورد، نفس عمیقی  با صدای تقه

 کشیدم و کاری نکردم.
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 ساشا و سحر بودن!

ساشا با ناراحتی به سمتم اومد و کنارم روی زمین 

 شست. ن

سحر هم در اتاقم رو بست و با ناراحتی بهمون خیره 

 شد.

آورد ولی بغض کم کم داشت به گلوم هجوم می 

 هام رو گرفته بودم.سرسخت جلوی ریزش اشک 

ساشا خواست دست دراز کنه و دفتر رو ازم بگیره که 

 ای زمزمه کردم.با صدای گرفته

دست نزن، این دفتر رو فقط من و افسانه  -

 ! خونیممی

 لبخند تلخی زد و صاف نشست.

 ولی کمرش شکسته بود؛ خیلی هم بد شکسته بود...!
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 هایی لرزون به سحر خیره شدم و گفتم:با لب 
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 یه قولی بهم میدی؟ -

 هاش خیس بود!چشم 

 مظلومیت گفت:با 

 چی؟ -

 لبخند تلخی زدم و گفتم: 

 هیچ وقت عاشق نشو!  -

با این حرفم دستش رو روی دهنش گذاشت و با گریه  

 از اتاقم خارج شد!

 ساشا با غم لب زد.

 دونی چقدر سخته؟ سایه می -

 حرفی نزدم و بهش گوش دادم. 

تونی هه اینکه بفهمی فردا عروسی عشقته می -

 بفهمی چقدر سخته؟ 

 بلند کردم و بهش خیره شدم.سرم رو 

 با لبخند تلخی گفتم:

خوایم  سرنوشت همیشه همون طوری که ما می -

 پیش نمیره! هر اتفاقی اگه افتاد من رو ببخش.
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 و بعد بلند شدم و با برداشتن دفتر از کنارش گذشتم.

 هام غلتید...!هام رو ی گونهگذشتم و اشک

 

 

 

 

 

 #رایان_راد

دودش رو بیرون پک عمیقی به سیگار زدم و 

 فرستادم.

این روزها انقدر تو فکر و خیال بودم که حالی که  

 فهمیدم!داشتم رو نمی

شدم و  این روزها عجیب بیشتر از قبل دلتنگ سایه می

 کردم حالش اصالً خوب نیست! حس می

دونستم چه اتفاقی افتاده ولی هرچی که شده بود  نمی

 خوب نبود! 
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زد، متعجب و هول یک دفعه با صدای کسی که صدام 

 به عقب برگشتم.

 باورم نمیشد! 

 سایه بود!

با دستپاچگی سیگار رو پایین انداختم و درحالی که  

 کردم، گفتم: ای میتک سرفه 

 بله جانم بفرمایید! -

 با سردی نیم نگاهی بهم کرد و گفت:

 خواستم باهات صحبت کنم. سالم! می -

 با حرفی که زد دلم لرزید!

 فشردم و گفتم:هام رو به هم لب

 سالم، بله حتماً در خدمتم. -

 هاش خیره شد و گفت:تو چشم 

 هنوز هم سر حرفت هستی؟ -

 با این حرفش شک بزرگی بهم وارد شد!

 حرفم؟

 یعنی...
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 با تعجب گفتم: 

 متوجه...نمیشمـ... -

 وسط حرفم پرید و با کالفگی گفت:

 گفتی بیا فرار کنیم! فرار کنیم بعدش چی میشه؟ -

 قورت دادم و با مکث گتم:آب دهنم رو 

 زنیـ...و میچیزی شده این حرف -

 با کالفگی خواست بره که سریع گفتم:

نه نه صبر کن! ببخشید منظوری نداشتم. خب اگه  -

فرار کنیم مجبور میشن که قبول کنن با هم 

 ازدواج کنیم!

 هام خیره شد.به سمتم برگشت و بدون حرفی تو چشم 

 تو بدنم نشست. یک دفعه با حرفی که زد، لرزی

 کی فرار کنیم...؟!  -
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 هام رو به هم فشردم و گفتم:لب

 میشه بدونم چیشده که این تصمیم رو گرفتین؟ -

 هاش خیره شد. نگاهش رو ازم گرفت و به کفش
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 نیست! مهم  -

 آب دهنم رو قورت دادم و بهش خیره شدم.

 هروقت تو بخوای! -

نگران بودم ولی ته دلم یه حس شیرین وصف نشدنی  

 پیچیده بود!

کرد، درحالی که داشت به سمت عمارتشون حرکت می

 گفت:

به همه چیز فکر کن بعد خبرم کن. هرچه زودتر  -

 بهتر! 

 و بعد داخل عمارتشون شد و رفت!

 کشیدم و ابروهام رو باال انداختم.دستی به گردنم 

 چقدر عجیب! 

کردم تا هاش رو همش با خودم تجزیه تحلیل میحرف 

 بتونم تصمیم درستی بگیرم. 

فکر کنم دو روز وقت برای فکر کردن و تصمیم 

 درست گرفتن کافی بود...! 
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 #افسانه_شاهی

های سرد و بی روح به خودم تو آینه که داخل با چشم 

 بود خیره شدم.سفره عقد 

 هه، باور نکردنی بود!

شناختمش سر سفره من، کنار یه مرد غریبه که نمی

 عقد! 

 ولی قرار نبود اینطوری بشه!

قرار بود مرد زندگیم بشه ساشا نه یه مردی که به 

 زور قرار بود باهاش ازدواج کنم!

خودم رو به آب و آتیش زدم تا مخالفت کنم و بگم من 

کنم، اما حرف آقاجون فقط یه نمیبه زور ازدواج 

 کلمه بود!

 "حق نداری مخالفت کنی!" 

دونستم مخالفت کردن از حرف آقاجون چه  و من می

 تونست داشته باشه.عاقبتی می
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کشید ولی چیکار  دلم داشت برای ساشا پر می

 تونستم بکنم؟می

 داشتم به زور به عقد یه نفر دیگه در میومدم. 

رکید، هم برای خودم ناراحت  تقلبم داشت از غصه می

 بودم هم برای امیر و سایه! 

هام رو محکم به دور دسته گل پیچیده بودم و دست

 کردم.داشتم خودخوری می

 خواستم خودم رو دار بزنم!می

 ولی...جرأتش رو اصالً نداشتم!

پیچید و  صدای عاقد توی سرم مثل ناقوس مرگ می

 میومد نداشتم!واقعاً درکی از کلماتی که از دهنش در 

با ویشگون ریزی که از بازوم گرفته شد، از فکر در 

 اومدم.

 دخترخالم بود!

 گفت که جواب بله رو بدم!داشت می

هام رو محکم روی هم فشردم و با صدای بغض  چشم 

 داری لب زدم.
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 بله! -

م صدای کل زدن بقیه بلند شد و این شد که قلب بیچاره

ری یارش خون  تو خلوت خودش تا موقع مرگم از دو

 گریه کرد...! 
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های پف کرده و خسته، به در عمارتی خیره  با چشم 

شده بودم که عشقم داشت عروس یه مرد دیگه 

 میشد!

ناراحتی بهم خیره شده بود و  امیرتوهان از دور با 

 کرد! کاری نمی 

 تر از من یکی نبود.حالش خودش خوش 

 ولی...

 کرد.م رو میقراری افسانه قلبم خیلی داشت بی

 عشقی که با دیدنش دلم رو بد لرزونده بود!

 گرفتم.عشقی که با وجودش آروم می
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 نفسم رو آه مانند بیرون دادم و زیر لب زمزمه کردم.

 دنیا غریبم، کجایی عزیزم؟یه  -

 بیا تا چشامو تو چشمات بریزم

 نگو دل بریدی خدایی نکردی 

 ببین خواب چشمات با چشمام چه کرده

 همه جا رو گشتم کجایی عزیزم؟

 بیا تا رگامو تو خونت بریزم 

 بیا طلوع کن منو زیر رو کن 

 هامو یه جوری رفوع کن! بیا زخم 

مردها که بلند شد، صدای کل زدن بقیه و مبارکه گفتن 

 م بدتر از قبل شکست!کمر شکته 

سرم رو روی فرمون ماشینم گذاشتم و از ته دل زار 

 زدم.

برای عشقی زار زدم که تو دلش اآلن داشت خون 

کرد، برای دلم زار زدم که دیگه عشقش رو گریه می

 کنارش قرار نبود داشته باشه... 
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ده تا تو مثل تیر چراغ برق تو تاریکی، زل زدم به جا

 بیای...!

 

 

 #سایه_زند 

با استرس از در پشتی عمارت خارج شدم و درحالی  

 دویدم، به سمت خیابون حرکت کردم.که می

از دلشوره آب دهنم خشک شده بود و قلبم مثل 

 گنجشک داشت پر پر میزد! 

 به آخرش فکر نکرده بودم، چون مهم نبود!

 م بود!مهم دل شکسته و خسته 

 ن از کسایی بود که ... مهم انتقام گرفت

با دیدن ماشینش، سریع به سمتش رفتم و با نفس 

 نفس در رو باز کردم و سوارش شدم.

 زیر چشمی بهش نگاه کردم و گفتم:

 سالم! -
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ای زد و درحالی که دنده رو با دیدنم لبخند خسته 

 کرد، گفت: عوض می 

 سالم خانم! -

هام رو بستم، سرم رو به صندلی حرفی نزدم و چشم 

 ه دادم و به کاری که کردم فکر کردم.تکی

 فرار با مردی که ازش متنفر بودم!

سوخت، ولی دیگه اونا هم  م میدلم برای خانواده

 م کرده بودن.خسته 

 شون براشون مهم بود.اگه خانواده بودن، دل بچه

 چه من، چه ساشا!

سوخت، عروسی عشقش رو دلم برای داداشم بدتر می

 ست!هاش دید و شکجلوی چشم 

 برای هزارمین بار...

 ی چشمم چکید که گفت:قطره اشکی از گوشه

ریم روستای اهر، اونجا یه خاله دارم که قول می -

 داده به کسی چیزی نگه!  

 حرفی نزدم فقط کوتاه گفتم:
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 یاخجی! -

 نفس عمیقی کشید و گفت:

 کشه.بخواب، تا برسیم چند ساعت طول می  -

 تر به هم فشردم.محکم هام رو چیزی نگفتم و چشم

 دلتنگم مثل خستگی بعد از خواب...!

 

 

 

 ��*یاخجی:باشه!
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 ای به در اتاق سایه زدم و گفتم:تقه

بیرون آبجی؟ بیدار شدی؟ پاشو امروز بریم یکم  -

 گشت بزنیم. 

 صدایی نیومد!
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اخم محوی کردم و در اتاقش رو آهسته باز کردم و با 

 تخت خالیش مواجه شدم!

 وا! کجاست یعنی؟

یه تای ابروم رو باال انداختم و اتاقش رو کامل گشتم 

ش روبه رو  اما فقط با یه تیکه کاغذ روی میز مطالعه 

 شدم.

 سریع چنگش زدم و مشغول خوندنش شدم.

 ن میرم، دنبالم نگردید!" " م

 با حیرت به کاغذ خیره شدم و رنگ از رخم پرید!

 یا خود خدا! 

 با صدای بلندی داد زدم. 

 ساشا کجایی؟ ساشا؟  -

از اتاق سایه با عجله بیرون دویدم و در به در دنبال 

 ساشا گشتم. 

تو اتاقی داخل انباری بود و خودش رو با مشروب و  

 سیگار خفه کرده بود! 

 رفتم و با گریه داد زدم. به سمتش 
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 داداش توروخدا اینارو ول کن به من نگاه کن! -

 با خماری بهم خیره شد که با بغض گفتم:

 سایه فرار کرده! -

با این حرفم چنان حیرت زده بهم خیره شد که یه 

 لحظه ترسیدم نکنه سکته کرده باشه!

 هام رو جلوی دهنم گرفتم و با گریه گفتم:دست

کجا دنبالش بگردیم؟ با کی   چیکار باید بکنیم؟ -

 فرار کرده؟ کجا رفته اصالً؟

با خشم از روی زمین بلند شد و دونه به دونه 

 های مشروب رو به دیوار کوبوند. شیشه 

مشتش رو انقدر به دیوار کوبید که دیگه واقعاً داشت 

 ازش خون میومد!

با گریه گوشیم رو درآوردم و مشغول شماره گیری 

 خاموش بود!ش شدم اما شماره

 وای وای وای.

 گیری...؟خدایا این چه امتحانیه که داری از ما می 
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 روی مبل نشسته بودم و تو فکر بودم.

 نبود! دو روز گذشته بود و هنوز هیچ خبری از سایه 

ساشا تمام این دو روز دنبال سایه گشته بود اما انگار  

 آب شده بود رفته بود تو زمین!

مون جوری بهم ریخته بود که قابل اوضاع خانواده

 توصیف نبود!

 آقاجون وقتی فهمید سایه فرار کرده، سکته کرد!

تونه از این به بعد  پاهاش فلج شد و دکتر گفت نمی

 حرف بزنه. 

آقاجون زیاد باهامون مهربون نبود، ولی با هرچند 

 مون داغون شدیم! شنیدن این خبر همه 

مامان جون خیلی ناراحت بود و کار هر روزش شده 

 بود گریه!

شون فهمیده بودن که افسانه و سایه و دیگه همه 

ساشا و امیرتوهان با هم دیگه تو رابطه بودن و هم 

 دیگه رو دوست داشتن.
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و شنید، سریع پیشمون اومد و  شهریار وقتی خبر ر

 دنبال سایه رفت.

های زن آقاجون تمومی از این طرف هم تیکه و کنایه 

 نداشت!

ولی خواهر و برادرای ناتنیم باهامون هم دردی 

 کردن! می

 هام رو محکم به هم فشردم.آه عمیقی کشیدم و چشم

گوشیم رو برداشتم و برای هزارمین بار بهش زنگ  

 شیش خاموش بود!زدم اما باز هم گو

با کالفگی خواستم از روی مبل بلند شم که با دیدن  

 ساشا که با عجله داخل عمارت شد، ایستادم. 

 خواست بگه خواهرم رو پیدا کرده!دلم می

 ولی انگار خبر خوبی نداشت. 

با دلشوره همه بهش منتظر خیره شدیم که با خشم  

 گفت:

دو روزه من و شهریار برای کسایی که شک  -

یم بهشون بپا گذاشتیم، ولی فهمیدیم رایان داشت

 هم دقیقاً دو روز پیش صبح غیبش زده! 
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 با این حرفش پاهام لرزید و روی زمین افتادم.

مامان جون چنگی به صورتش انداخت و با ناله اشک  

 ریخت. 

 هستی کنارش نشست و سعی کرد دلداریش بده! 

 باورش سخت بود!

 قلبم گرفت. نگاهم به آقاجون که افتاد، حس کردم

 بی جون، بی حرکت، بی حرف بهمون خیره شده بود. 

ش خودنمایی اما رد قطره اشکی که روی گونه

 کرد، خیلی عذاب آور بود...! می
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نشسته بودم و داشتم به بیرون نگاه  ای از اتاق گوشه

 کردم.می

 بارید و هوا خیلی سرد بود.داشت برف می

های خمیده و  یک دفعه با دیدن رایان که با شونه

 سیگاری که روی لبش بود، بهش خیره شدم.
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 ها رفت و روش نشست و سیگار کشید. به سمت پله 

گفت بخاطر انتقام گرفتن از حسی داشتم که بهم می

 ن با احساساتش بازی نکنم، ولی...دیگرا

پوفی کردم و بلند شدم، پتوی نازکی از توی اتاق 

 برداشتم و از اتاق بیرون رفتم.

نصفه شب بود و دیر وقت بود اما نخوابیده بودم و  

 رایان هم بیدار بود!

هام، به از خونه بیرون رفتم و با پوشیدن کفش

 سمتش رفتم.

م برگشت و نیم هام، به سمتبا شنیدن صدای کفش

 نگاهی بهم کرد.

با دیدنم سریع اما آهسته سیگارش رو دور انداخت و  

 صاف نشست.

قبل از اینکه بشینم، پتو رو روش انداختم و آروم  

 کنارش نشستم.

هام رو بغل کردم و به آسمون خیره شدم که  شونه 

 های منم انداخت.کمی از پتو رو روی شونه 

 حرفی نزدم.لبخند تلخی روی لبم نشست اما 
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 با صدای خش داری گفت:

 حست به من چیه؟  -

 سکوت...!

 ش زد.نفس عمیقی کشید و چنگی به موهای آشفته

 سایه فردا به عاقد گفتم بیاد، برای عقد!  -

 با این حرفش قلبم لرزید! 

 دونستم دیر یا زود این اتفاق میفته اما...می

 هنوز آمادگیش رو نداشتم!

 گفت:آب دهنش رو قورت داد و 

م خبر میدم، تو هم اگه خواستی خبر  من به خانواده-

 بده! 

 هام خیره شد.و بعد کمی به چشم 

بی حس و هیچ حرفی بهش خیره بودم که با حرفی  

 هام لرزید.که زد، مردمک چشم 

زنه، خودت هات با من حرف میانقدری که چشم -

 زنی!با من حرف نمی

 بلند شد و رفت!و بعد لبخند تلخی زد و از کنارم 
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کرد و حسابی هوای دلم قلبم تو دلم سنگینی می 

 بارونی بود! 

هام رو محکم به هم فشردم و سعی با بغض دست 

 کردم خونسردی خودم رو حفظ کنم ولی واقعاً نمیشد!

فردا قرار بود به عقد مردی در بیام که هیچ حسی 

 بهش نداشتم!

 و میشه گفت اون رو بازیچه خودم کرده بودم. 

اما این راهی بود که خودم انتخابش کرده بودم و 

 دیگه نمیشد جا زد.

 گفتم؟ م میبه خانواده 

 نداختن تو صورتم؟تف نمی

 گفتن باعث ننگ خانواده زند شدی؟نمی

نفس لرزونی کشیدم و گوشیم رو از جیبم در آوردم و 

 روشنش کردم و روی شماره سحر ایستادم...

 

 

 



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

 

 

- - -  - 

AydaRad   

- - -  - 

⇢   

 

🕊   🕊   🕊 

🕊   🕊 

🕊 

 

 #رد_پای_سایه 

 #فصل_اول 

 83#پارت 

- - -  - 

 



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

 

خواست بهش زنگ بزنم و با خواهر کوچولوم  دلم می

 درد و دل کنم. 

 زاشت! اما یه حسی نمی

 و به دریا زدم و بهش زنگ زدم.دل

 بعد چند تا بوق که خورد، حیرت زده جواب داد. 

 سایه؟! واقعاً خودتی؟ -

 بغض گفتم:با 

 آره سحر، خودمم! -

 با ناراحتی بغضش ترکید و گفت:

سایه تو کجایی دو روزه؟ کجا رفتی؟ با رایان  -

فرار کردی که چی بشه هان؟ نگفتی این طرف 

کنیم از دوریت؟ نگفتی نابود مون دق میهمه 

 شیم؟می

هیچی نگفتم فقط دستم رو روی دهنم گذاشتم و 

 صدا گریه کردم.بی
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چیکار کردی با مردی که عاشقت دونی هیچ می -

بود، می دونی چیکارش کردی سایه؟ آقاجون 

تونه تا آخر عمرش سکته کرده، فلج شده نمی

 فهمی یعنی چی؟حرف بزنه می 

 با این حرفش دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم!

 هق هقم بلند شد و از ته دل زار زدم.

خواستم نمیخواستم اینطوری بشه! من نمی -

سحر...اونا مسبب همه بدبختیایی که دارمن!   

 خوره! حالم دیگه داره از این دنیای نکبت بهم می 

 یک دفعه تو آغوش کسی فرو رفتم!

 رایان بود!

خواست یکی آرومم کنه و برام مهم نبود، فقط دلم می

بگه هیس آروم باش، این روزهای نکبت بار هم تموم  

 میشن!

 کرد و حرفی نمیزد!نوازش میموهام رو آروم 

 اما سحر کلی گریه کرد و حرف زد و من شکستم. 

 بهش گفتم فردا بیاین روز عقدمه! 
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 اما فقط داد زد و گفت شوخی نکن بسه!

خوای ازدواج کنی درحالی که عاشق یکی  با کی می

 خوای خودتو بدبخت کنی؟ ای؟ میدیگه 

 اما من دیگه تصمیم خودم رو گرفته بودم!

 برام مهم نبود!دیگه 

فقط با گفتن "فردا منتظرتونم" تماس رو قطع کردم و 

 آدرس رو با گریه براش فرستادم.

کرد و حرفی اما رایان همچنان داشت نوازشم می

 نمیزد!

 زاشت خودم رو خالی کنم!ازش ممنون بودم که می

 دیگه واقعاً خسته بودم، خیلی خسته بودم.

 ه کرد.ای زیر گوشو زمزمبا صدای گرفته

 کنم!به والی علی خوشبختت می  -

هام رو محکم به هم فشردم و با خودم فکر کردم چشم 

خواست نوشته از فردا ورق جدیدی از زندگیم می

 بشه...!
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استرس سریع گوشی ساشا رو از توی جیبش  با 

 ی امیرتوهان شدم. هبرداشتم و مشغول گشتن شمار

 حدس می زدم که ساشا شمارش رو داشته باشه!

هام رو محکم به هم فشردم و بعد از اینکه پیداش لب

کردم و شمارش رو توی گوشیم ذخیره کردم، سریع 

گوشیش رو سرجاش برگردوندم و از اتاقش بیرون 

 تم و به سمت اتاقم رفتم.رف

در رو بستم و وقتی قفلش کردم، با نفس عمیقی  

 کشیدم سریع بهش زنگ زدم!

زاشتم که سایه به عقد  مردم هم نباید میمن اگه می

 رایان در میومد!

 یکی باید این عقد رو به هم میزد!

آب دهنم رو قورت دادم و با استرس منتظر موندم 

 جواب بده.

تا بوق خورد، با صدای خش داری بعد اینکه چند  

 گفت:
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 بله بفرمایید؟  -

 لبم رو گاز گرفتم و گفت:

 سالم، آقای شاهی؟ -

 خودمم بفرمایید! -

 دستم رو مشت کردم و گفتم: 

 تون.من سحرم، خواهر سایه! دختردایی  -

 با تعجبی که تو صداش مشهود بود گفت: 

شناسمتون، اتفاقی افتاده این وقت صبح بله می -

 زنگ زدید؟

 رفتم، گفتم: درحالی که تو اتاق از دلشوره قدم رو می

باید ببینمتون همین امروز خیلی زود! باید  -

 موضوعی رو باهاتون در جریان بزارم. 

 با نگرانی گفت:

 اتفاقی برای سایه افتاده سحر خانم؟ -

فقط لطفاً ساعت نه بیاید نزدیک پارک عمارتمون   -

 باید حتماً ببینمتون!

 تماس رو قطع کردم و به سینم چسبوندمش.و بعد 
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 چقدر حالم افتضاح بود!

دونستم چیکار تو شرایطی قرار گرفته بودم که نمی

 باید بکنم! 

 گفتم؟ به ساشا و بقیه می

 خواستم بگم چرا به امیر گفتم؟ولی اگه می

چون می خواستم هر طور که شده این عقد رو بهم 

 بزنم.

قم بیرون رفتم و دوباره با کمی عجله و نگرانی از اتا

 وارد اتاق ساشا شدم.

 روی تختش دراز کشیده بود و به سقف خیره بود.

 صداش که زدم، نیم نگاهی بهم کرد و گفت:

 بله سحر سر صبحی چی میگی؟ -

 نفس لرزونی کشیدم و گفتمذ 

 داداش واقعیتش، دیشب سایه بهم زنگ زده بود!  -

 گفت: با این حرفم سریع روی تخت نشست و با حیرت 

 چی...؟ -
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 با استرس داخل پارک شدم و به اطرافم نگاه کردم.

دونستم امیرتوهان رو تا حاال ندیده بودم و نمی

 تونم پیداش کنم!چجوری می 

گوشیم نگاهی انداختم که نفس پر حرصی کشیدم و به 

 با دیدن پیامکی که برام اومده بود سریع بازش کردم.

 "کاپشن سفید تنمه!" 

 امیرتوهان بود!

سریع با این حرفش به پسری که همین چند دقیقه  

 پیش از کنارم گذشته بود نگاه کردم. 

سریع به سمتش رفتم و با صدای کمی بلندی صداش  

 زدم.

 ببخشید آقای شاهی؟ -

 سمتم برگشت و ایستاد. سریع به

 با دیدنش لبخند تلخی روی لبم نشست.

 با عجله به سمتم اومد و گفت:

 سالم بله خودمم. خوبی سحر خانم؟ -
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 سرم رو پایین انداختم و گفتم:

خیلی ممنون. ببخشید وقتتون رو گرفتم سر  -

 صبحی!

 به نیمکت اشاره کرد و گفت:

 کنم چه حرفیه، بفرمایید.خواهش می  -

نیمکت نشستیم و بهم خیره شد تا حرف   با هم روی

 بزنم!

 با دلشوره به ساعت خیره شدم و گفتم: 

 واقعیتش هر لحظه داره دیر و دیرتر میشه. -

ای که کنجکاو منتظر موند که با نگاه زیر چشمی 

 بهش کردم، گفتم:

 دونین سایه چند روزه فرار کرده؟! می -

 پلک نزد! با این حرفم چنان شوکه شد که تا چند ثانیه 

 با ناراحتی سرم رو به طرفین تکون دادم و گفتم:

شناسین یا نه ولی سایه با دونم رایان رو مینمی -

م خیلی ریخته بهم اون فرار کرده! اوضاع خانواده

 و ازشون هیچ خبری نداشتیم تا اینکه...
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 وسط حرفم پرید و به زور با صدای لرزونی گفت:

 گفتـ...گفتین سایه...فرار... -

 سم رو آه مانند بیرون دادم و گفتم: نف

 بله فرار کرده! -

وا رفته و با حال خراب چنگی به موهاش زد و به 

 زمین خیره شد.

 ای زمزمه کرد.با صدای خیلی گرفته

 تا اینکه چی؟ -

 نگاهم رو ازش دزدیدم و گفتم:

دیشب بهم زنگ زد و گفت جریان از چه قراره و  -

 امروز قراره با رایان...عقد کنه!

 قط با ناباوری بهم خیره شد و الم تا کام حرف نزد!ف

 صدای شکستن قلبش رو خیلی راحت شنیدم! 

 ولی...اون خودش کم تقصیر نداشت!

دلم از اون حسابی پر بود ولی با این حال حس 

 تونه این ازدواج لعنتی رو بهم بزنه! کردم اون میمی

 با حالت غمگینی گفتم: 
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تون جا ت خانواده شاید اگه شما با یه بار مخالف -

زدین اآلن اینطوری نمیشد که سایه با همه نمی

لج کنه و بخواد تن به ازدواجی بده که از ته دلش 

اصالً راضی نیست! من از هیچی دقیق خبر ندارم 

حتی از اینکه سایه بهم زنگ زده به کسی جز 

ساشا چیزی نگفتم. در حد مرگ عصبانی شده  

کاری کنین من دلم  بود! آقا امیر توروخدا شما یه 

 خواد خواهرم بدبخت بشه.نمی

بغضم رو قورت دادم و سعی کردم به خودم مسلط  

 باشم.

حرفی نمیزد فقط غمگین و شکست خورده بهم خیره 

 شده بود... 
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 صدای زنگ گوشیم سریع با استرس جواب دادم. با 

 الو داداش؟ -

 ای غرید.با صدای عصبانی

 زود باش بیا خونه کارت دارم! -
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 لبم رو گاز گرفتم و گفتم:

 چشم اآلن میام. -

و بعد با عجله از روی نیمکت بلند شدم و تماس رو  

 قطع کردم که امیر با ناراحتی لب زد.

نجاست رو اگه...میشه، آدرس جایی که سایه او -

 برام بفرستید!

 سرم رو پایین انداختم و با ناراحتی گفتم:

 فرستم، ولی توروخدا شما یه کاری کنید!می -

و بعد با گفتن "خدافظ" سریع از پیشش رفتم و از 

 پارک خارج شدم. 

با عجله به سمت عمارتمون حرکت کردم تا ببینم چی  

 شده که ساشا انقدر عصبی بود!

 رت رسیدم. بعد ده دقیقه به عما

با عجله داخل عمارت شدم اما مستقیماً با کل خانواده 

 رودررو شدم!

ساشا از وقتی که بهش جریان رو گرفته بودم خیلی 

 عصبی بود! 
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 اما بقیه فقط نگران بودن، حتی شهریار! 

 با نگرانی گفتم:

 سالم، چیزی شده؟  -

 مامان جون با ناراحتی و بغض گفت:

 زنگ زده بود؟سحر مادر، دیشب سایه بهت  -

 با این حرفش دلم هری ریخت!

 نکنه ساشا همه چی رو بهشون گفته بود؟ 

 وای خدایا چرا من رو تو این گرفتاری گذاشته بود!

 با صدای شهریار بهش نگاه کردم. 

 عقدش با رایان واقعیت داره؟ -

 بغض بدی گلوم رو چنگ زد... 

 

 

 

 #سایه_زند 

 خیره شدم. نفس لرزونی کشیدم و به خودم تو آینه 
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صبح که از خواب بلند شدم با دیدن لباس عروس و 

 وسایل آرایشی که تو اتاق بود؛ جا خوردم! 

 نگو رایان زودتر رفته و همه چیز رو خریده! 

 با دیدن خودم لبخند تلخی روی لبم نشست. 

 تر شده بودم! متاسفانه خیلی خوشگل 

لباس عروسم ساده بود و کمی پف داشت، و رژ قرمز  

کرد؛ خیلی هام خودنمایی میه روی لبرنگی ک

 ترم کرده بود.جذاب 

هام برهنه بود، برای همون شنلی که همراه شونه 

 لباس عروس تو اتاق بود رو روش پوشیدم. 

ای قراره باورم نمیشد تک و تنها بدون هیچ خانواده

 عقد کنم! 

 با یاد آوری این فکر غم بزرگی تو دلم نشست...
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گفت "خوش  یه دفعه با شنیدن صدای رایان که می

 اومدین"، متعجب یه تای ابروم رو باال انداختم.
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 خوش اومدن؟

 کی اومده یعنی؟

 م باشن، با هیجان در اتاقبا فکر اینکه نکنه خانواده

 رو باز کردم و بیرون رفتم.

با دیدن سحر، شهریار و هستی و علیرضا لبخندی  

 روی لبم نشست.

 ولی با دیدن اینکه بقیه نیستن لبخندم رو لبم ماسید!

 جز اونا کسی نیومده بود!

نفس لرزونی کشیدم و بهشون خیره شدم که رایان یه 

 لحظه برگشت و نگاهش بهم افتاد.

 محوم شده بود!

 عجله به سمتم دوید و محکم بغلم کرد.سحر با 

خواستم پگریه کنم، یعنی درواقع دیگه حوصله  نمی

 گریه کردن هم نداشتم!

اب دهنم رو قورت دادم و به خودم فشردمش و فقط 

 یه کلمه گفتم:

 مرسی که اومدین! -
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 چیزی نگفت فقط سکوت کرد!

با هستی هم سالم و احوالپرسی کردم و وقتی 

شهریار قرار گرفتم، فقط یه کلمه با سردی روی روبه 

 گفت:

کردم خواهرم زن پسرداییم هیچ وقت فکر نمی -

 بشه!

با این حرفش حیرت زده سرم رو بلند کردم و بهش 

 خیره شدم!

 چی؟

 پسردایی...؟

 یعنی چی؟!

با گفتن "خوشبخت بشی!" از کنارم گذشت؛ دست 

 ای نشست. پسرش رو گرفت و یه گوشه

هام رو به هم فشردم سمتم اومد که لبمادر رایان به 

 و سرم رو پایین انداختم.

و به پسرم بینم که خیلی خوب خودت خب خوبه می  -

 قالب کردی! 
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 با صدای پر تشر رایان، زیرچشمی بهش نگاه کردم.

 مامان روز عقدم رو خراب نکن! -

مادرش که اسمش ماه بانو بود، فقط پوزخندی زد و 

 از کنارمون گذشت.

 ابلم ایستاد و با سر به زیری گفت: رایان مق

 آی کیمین اولوبسان...! -

 

 

 

 *آی کیمین اولوبسان!

 ��مثل ماه شدی!
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زیر چشمی بهش نگاه کردم و با صدای آرومی 

 زمزمه کردم.

 ممنون! -
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ای که برای  از کنارش گذشتم و به سمت جایگاه ساده

 من و رایان درست کرده بودن رفتم.

ش همراه دخترش انجام داده همه این کارها رو خاله 

 بود!

 خیلی مهربون و خونگرم بود.

چند لحظه بعد رایان به سمتم اومد و کنارم روی  

 صندلی نشست.

 ی نگاه ها سمت ما بود!همه 

ثل طلبکارها انگار که ارث پدرش رو مادرش که م

 کرد! خورده بودم، داشت بهم نگاه می

 پدرش با یه پوزخند! 

 برادرش رامتین با خشم و نفرت!

 و برادر کوچکترش رامین با لبخند! 

 ی خودم فقط با ناراحتی! ولی خانواده 

 آهی کشیدم و سرم رو زیر انداختم.

نفهمیدم عاقد  انقدری تو فکر فرو رفته بودم که اصالً 

 کی اومد!
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عاقد یا اّلله گویان وارد خونه شد که همه بلند شدن و  

 سالم کردن. 

ی رایان به سمتمون سحر و هستی و دختر خاله 

اومدن و پارچه رو باال سرمون گرفتن و هستی 

 مشغول سابیدن قندها باال سرمون شد!

 هام یخ زده بود.از استرس دست

ا بلکه بتونم خونسردی  کشیدم تتند تند نفس عمیق می

 تونستم!خودم رو حفظ کنم اما نمی

ی  عاقد دفترش رو باز کرد و مشغول خوندن خطبه 

 عقد شد. 

 برای بار اول که ازم بله خواست، هستی گفت:

 عروس رفته گل بچینه!  -

 با این حرفش قلبم تیر کشید.

 هر لحظه اسم امیرتوهان تو ذهنم تکرار میشد.

 ه بعد فراموشش کنم.تونستم از این بکاش می

 عاقد برای بار دوم ازم بله خواست. 

 عروس رفته گالب بیاره! -
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 استرسم دو برابر شد!

 با صدای خیلی آروم سحر زیر گوشم قلبم ایستاد.

آبجی میشه بهم بزنی این عقد لعنتی رو؟  -

 امیرتوهان پایینه حالش خیلی خرابه! 

 یه صدایی تو دلم سریع داد زد.

قد لعنتی رو که اصالً راضی بگو نه سایه! این ع -

 نیستی بهم بزن.

 ای تو سرم بود که گفت: اما حس دیگه 

تو اگه بهم بزنی هم دیگه هیچی درست نمیشه!  -

پس این کاری که شروع کردی رو تمومش 

 کن...! 
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 آب دهنم رو قورت دادم که عاقد گفت: 

پرسم، آیا وکیلم عروس خانم برای بار سوم می -

شما را به عقد دائم و رسمی آقای رایان راد با 

مهریه چهارده سکه تمام بهار به نیت چهارده 
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معصوم، یک جلد کالم هللا مجید و آینه و شمعدان  

 و یک عدد گل رز؛ در بیاورم؟

روی هم فشردم که سحر با التماس  هام رو با بغض لب

 گفت:

 آبجی توروخدا! -

 بله! -

پشت بندم رایان هم سریع بله گفت و همه صلوات 

 فرستادن!

 های ماه بانو مثل تیغی بود روی قلب عاشقم!کل زدن

ای برای زندگی پسرش کشیده  معلوم نبود چه نقشه

 بود!

من بله دادم و از راه دور هم صدای شکستن امیر رو 

 یدم.شن

من بله رو دادم و برای یک عمر خودم رو تو سیاه 

 ی بزرگ غم انداختم.چاله 

 م رو بدبخت کردم.من بله دادم و خانواده 

 من بله دادم و عشقم رو زیر پاهام له کردم...! 
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 #رایان_راد

 در خونه رو باز کردم و با لبخند گفتم:

 بفرمایید بانو، به خونه خودتون خوش اومدین! -

 هاش رو درآورد و داخل شد.لبخند محوی زد و کفش

کرد و هر از گاهی لبخند  با دقت به همه جا نگاه می 

 میزد.

هام رو در آوردم و من هم داخل شدم و در رو کفش

 بستم.

با خستگی روی مبل راحتی نشستم و گردنم رو کمی 

 کج کردم که صدا داد. 

 لبخندی زدم و به سایه خیره شدم.

 اآلن همسرمه! باورم نمیشد

 تر شد. با این فکر لبخندم پر رنگ 

 شدم، گفتم: نفس عمیقی کشیدم و درحالی که بلند می

 گرسنت نیست؟ -
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 دستی پشت گردنش کشید و گفت:

 چرا هست. -

ای کردم و درحالی که به سمت آشپزخونه تک خنده 

 دادم، گفتم: های پیراهنم رو باال می رفتم و آستینمی

عوض کنی منم یه املت  هات روپس تو تا لباس -

 کنم بخوری عشق کنی!مشتی دو نفره درست می

لبخند محوی زد و با تکون دادن سرش موافقتش رو 

 اعالم کرد... 
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گرفته بودن و اجازه های مختلفی ذهنم رو در بر حس 

 دادن! فکر کردن بهم نمی

 دودل بودم ولی مصمم! 

کردن و خاطراتم مثل نوار فیلمی از ذهنم عبور می 

جای جای مغزم، رد پاهایی از جنس غم به جا 

 زاشتن.می
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با صدای رایان که اسمم رو صدا میزد از دنیای سیاه  

 و سفید افکارم بیرون اومدم.

ها  دوختم تا حداقل اونهای رنگ شبش چشم به چشم 

 هام رو بدن. جواب سوال 

ها هم روزه سکوت گرفته بودن و قصد  ولی انگار اون 

 حرف زدن نداشتن!

به سمتم اومد و جلوی پاهام نشست و با لحنی پر از 

 آرامش شمرده شمرده شروع به حرف زدن کرد. 

تونیم جانم تو تصمیم درستی گرفتی، ما نمی سایه  -

 فرار کنیم! تا آخر عمر از همه

ت این ازدواج بالخره باید این کار رو بکنیم تا خانواده 

 رو قبول کنن!

 هاش قفل کرد وهام و بین انگشتش دست

 ادامه داد. 

اگه امروز این کار رو نکنیم دیگه برای همیشه  -

 دیر میشه.

هام فشار دادم، نفس عمیقی  پوست لبم رو بین دندون

 کشیدم و گفتم: 
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 ین امروز بریم!حق باتوئه، باید هم -

 من میرم آماده بشم.

 ی لبش نقش بست .لبخند کوچیکی گوشه

 ی نرمی زد و گفت:روی دستم بوسه

 باشه زیبای من! -

جونی به روش پاشیدم و از جام بلند شدم تا  لبخند بی 

 برای رفتن به عمارت حاضر بشم.

هام، آرایش مختصری کردم و از بعد از پوشیدن لباس 

 اومدم.اتاق بیرون 

رایان به چهارچوب در تکیه داده بود و به بیرون 

 خیره شده بود.

آروم جوری که شک داشتم خودم هم بشنوم اسمش 

های اون بیش از اندازه رو صدا زدم ولی انگار گوش

 تیز بود!

به سمتم برگشت و دوباره اون تبسم دلنشین رو به 

 صورتش قالب کرد.

 دن دست برداره!انگار امروز قصد نداشت از لبخند ز
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های کوتاه به طرفش رفتم که دستش رو به با قدم

 سمتم آورد. 

 های مردونش قفل کردم. با مکث دستم رو بین انگشت

خواست به هم اطمینان بده با فشردن دستم انگار می 

 که اتفاق بدی قرار نیست بیوفته!

بدون اینکه دستم رو ول کنه با هم از خونه بیرون 

 رفتیم.

نش شدیم و با راه افتادن ماشین دوباره سوار ماشی

 استرس رج به رج تنم رو گرفتار کرد! 

خبر بودم، از اتفاقی که قرار بود بیوفته و من ازش بی

 شدیداً هراس داشتم.

 اینقدر توی فکر بودم که متوجه توقف ماشین نشدم!

 با شنیدن صدای رایان که گفت"رسیدیم" 

اطمینان و  پر استرس به رایان چشم دوختم که با

 آرامش بهم گفت پیاده بشم.

 کمربندم رو باز کردم و هر دو از ماشین پیاده شدیم. 
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ای بودم که ازش فرار کرده  روی خونه حاال روبه 

 بودم!

های سربی به سمتم هجوم  اتفاقات گذشته مثل گلوله 

 آوردن!می

با پاهایی لرزون به سمت در عمارت رفتم و انگشت  

 در فشار دادم. ام رو روی زنگزدهیخ

 ای از پشت آیفون گفت:صدای گرفته

 بله؟ -

 با بغضی که قصد خفه کردنم رو داشت گفتم:

 منم، سایه! -

آور بینمون رو  صدای تیک باز شدن در سکوت مرگ 

 شکست...!
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 به سمت رایان برگشتم که حاال کنارم بود. 

هام قفل کرد و به سمت خونه  هاش رو دور شونه دست

 هدایتم کرد.



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

با گذشتن از حیاط، به در خونه رسیدیم که از قبل باز  

 شده بود. 

با پا گذاشتن به خونه تنها چیزی که به چشمم خورد  

 بار بود!قیافههایی درهم و غم

اجون رو روی ویلچر و با بغض چشم چرخوندم که آق

 تر از قبل دیدم!شکسته 

 انگار کسی قلبم رو چنگ زد.

بغضم شکست و به طرفش رفتم و دست های 

 ش رو بوسه بارون کردم! چروکیده 

 زاشت چیزی بگم! گریه نمی

رایان کنارم اومد و از زمین بلندم کرد و سعی کرد  

 آرومم کنه. 

زدن به سمت بقیه برگشتیم که رایان شروع به حرف 

 کرد.

 دونیم کار اشتباهی کردیم و قبولش داریم.ما می -

 ولی اآلن اینجاییم تا شما بزرگی کنید و ما رو ببخشید.
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ما ازدواج کردیم و دوست داریم توی شروع زندگی  

 مشترکمون شما هم همراه ما باشین!

شون که حاال به ما چشم دوخته بودن؛ نگاه به همه 

 کردم.

 گرفته گفت:فقط ساشا با صدایی 

 خوش اومدید!  -

با فرو رفتن توی بغل سحر متوجه شدم که هنوز هم  

 م کنارم هستن...!خانواده 

 

 

 

 #دو_ماه_بعد

 #امیرتوهان_شاهی 

کردم  با در موندگی طول و عرض خیابون رو طی می

 سوزوندم.و سیگار رو پشت سیگار می

حالم اصالً خوب نبود و مدام خودم رو سرزنش 

وز مغزم از اینکه عشقم عروس یه کردم و هر رمی
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ش گذاشته رو مثل پتک  ای شد و پا به حجلهنفر دیگه 

 کوبید!به سرم می

دونستم باید چیکار  سرم درحال انفجار بود و من نمی

 کنم!

تصمیم گرفته بودم امروز هر طوری که شده با سایه 

 حرف بزنم و راضیش کنم تا بهم یه فرصت دیگه بده.

ای میشم که برای من م مجنون لیلی وگرنه تا آخر عمر

 نیست! 

 شون رو داشتم!آدرس خونه 

سنگ ریزه جلوی پام رو به بازی گرفته بودم و  

 حواسم به دور اطراف بود تا بتونم سایه رو ببینم.

اومد با دیدنش که داشت به این طرف خیابون می

 ضربان قلبم تند شد! 

 تر شده بود!تر و پخته چقدر خانم 

 ام رو از دیوار گرفتم و به سمتش دویدم تکیه 

 با نفس نفس بهش رسیدم و اسمش رو صدا زدم.

 ولی انگار وجود نداشتم!
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ی خیابون بدون اینکه به طرفم برگرده به سمت دیگه 

 رفت.

دوباره دنبالش رفتم و اسمش رو صدا زدم ولی هیچ 

 کرد!توجهی بهم نمی

ه سایه  رومکردم کسی که روبهجوری که شک می

 باشه.

 کیفش رو به عقب کشیدم و با عجز گفتم:

کنم یه لحظه بهم گوش کن  سایه ازت خواهش می -

تونم زندگی فقط یه لحظه! برگرد من بدون تو نمی

 پاشم!کنم، دارم از هم می

 بهم یه فرصت دیگه بده تا جبران کنم!

با خشم به سمتم برگشت و شمرده شمرده و با لحن 

 عصبانی گفت:

آقای محترم من ازدواج کردم و برعکس شما به  -

زندگیم به عشقم متعهدم و بهش قول دادم که 

 مونم!بهش وفادار می

خواد واسه زندگیم مزاحمتی ایجاد کنی، دست دلم نمی

 از سرم بردار.
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بند کیفش رو با خشونت از حصار دستم بیرون کشید 

 و ازم دور شد...! 

 

 

که قراره بزارم،  رو 92پ.ن: این دو پارت و پارت 

 ستایش جان زحمت نوشتنش رو کشید.

 �🕊🕊�ازت ممنونم عزیزم.

 

 

- - -  - 

AydaRad   

- - -  - 

⇢   

 

🕊   🕊   🕊 

🕊   🕊 



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

🕊 

 

 #رد_پای_سایه 

 #فصل_اول 

 92#پارت 

- - -  - 

 

 

 انگار فلج شده بودم و قادر به حرکت نبودم!

 کرد. حرفاش مثل تیغ گلوم رو پاره می

 ی من بود؟این...این سایه

 ی من انقدر سنگ دل نبود! نه امکان نداره سایه

 کردم! گی میهوا برای تنفس کم داشتم و احساس خفه 

م  بغضی توی گلوم لونه کرده بود و قصد داشت خفه 

 کنه.
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دستم رو به دیوار گرفتم و مثل آوار روی زمین فرود 

 اومدم!

 رفت.م رو پیش گقطره اشک سمجی راه گونه 

خواست دست بندازم و قلبم رو از جا در بیارم  دلم می

 تابی کنه...تا کمتر برای کسی که دیگه نیست بی 

صدای خوردن شدن قلبم هر لحظه بیشتر توی ذهنم 

 انداخت...!ناقوس می

 

 

 

 #سایه_زند 

ی امیرنوهان تمام ذهنم به تشنج کشیده با دیدن دوباره

 شد.

 ر شد؟!با چه رویی دوباره جلوم ظاه

 هه برگردم؟

 برگردم پیش کسی که با یه بار نه شنیدن جا زد؟
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من تا آخرین لحظه منتظرش بودم ولی باز اون هیچ 

 کاری نکرد.

 حتی تالش هم نکرد تا کاری کنه!

 قول نمیدم اگه یه بار دیگه ببینمش دیونه نشم.

 نه نباید بزارم دوباره اتفاق امروز تکرار بشه!

 رتوهان تموم شده. همه چی بین من و امی

هام فشار دادم و به سمت بند کیفم رو بین پنجه 

 خیابون رفتم. 

برای گرفتن تاکسی دست بلند کردم که با ایستادن 

اولین تاکسی به طرفش رفتم و آدرس خونه بانو رو  

 بهش دادم.

هایی که قرار بود به سوار ماشین شدم و تمام حرف

 ردم. بانو بگم رو از اول برای خودم تکرار ک

 کردم.تمام مسیر این کلمات رو زیر لب زمزمه می

با توقف ماشین، کرایه رو به راننده دادم و پیاده 

 شدم.
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به سمت در خونه بانو رفتم و انگشتم رو با مکث  

 روی زنگ فشار دادم. 

 کمی بعد صدای بانو پشت آیفون به گوشم رسید.

 م.بعداز شنیدن صداش گفتم که سایه

 تیکی باز شد!در با صدای 

 به داخل خونه رفتم و مسیر در رو پیش گرفتم.

روم بعد از ورود به خونه بانو رو دیدم که روبه

 نشسته بود.

سالمی زیر لب گفتم و با دلتنگی به سمتش رفتم و 

 هام فشار دادم.دستش رو بین انگشت 

م رو نوازش کرد که حس خوبی تمام با مهربونی گونه

 قلبم رو در بر گرفت.

 با صدایی لرزون گفتم: 

بانو اومدم باهات درباره موضوع مهمی حرف  -

 بزنم!

 هاش ازم خواست که ادامه حرفم رو بگم.با چشم 

 نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم. 
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 خوام که با امیرتوهان حرف بزنین!می -

 با شنیدن اسمش ابرویی باال انداخت و گفت:

 امیرتوهان؟ -

 تم: با مکث نگاهم رو ازش دزدیدم و گف

خوام بهش بگی دیگه  آره بانو امیرتوهان! می -

دنبال من نیاد. من و امیرتوهان برای هم تموم 

خوام مشکلی واسه خودم و زندگیم شدیم و نمی

 پیش بیاد!

 چشم ازم گرفت و نفس پر صدایی کشید و گفت:

 باشه بهش میگم، خوشبخت بشی دخترم! -

 هام خیره شد. سکوت کرد و به چشم 

تضاد بین فکر و قلبم رو حس انگار اون هم  

 کرد...! می

 

 

 "   ی ستایش تابان! "نوشته 
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جلوی آینه اتاقم نشستم و به خودم با لبخند نگاه 

 کردم.

 گذشت! ازدواج من و رایان میدو سال از 

 دو سالی که جز خوبی چیزی ازش ندیده بودم. 

انقدری که بعد ازدواجمون اخالق و رفتارش تغییر 

کردم کرده بود که بعضی اوقات حس می

 شناسمش! نمی

کردن  هاش و مرد بودنش کلی تعریف میهمه از خوبی 

 نشست.و من فقط یه لبخند تلخ روی لبم می

 مون میاورد.و نون حالل سر سفرهرفت سرکار می 

آقا و مٔودب شده بود، سر به زیر شده بود و دیگه 

 خورد! ای ازش به چشم نمیهیچ رفتار لوتی وارانه

 حتی سیگار و مشروب رو هم کنار گذاشته بود.

یعنی دقیقاً شده بود یه مردی که ایده آل هر دختری 

 بود.
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درسم  سالم بود و هنوز 17وقتی ازدواج کردیم من 

 تموم نشده بود.

منی که تو مدرسه فرزانگان شاگرد اول بودم و  

ای م تجربی بود، بخاطر ازدواج و شرایط روحی رشته 

 که داشتم نتونستم درس بخونم و کنارش گذاشتم.

 م رو از دست دادم. و آرزوی همیشگی 

بعضی اوقات یاد امیرتوهان میفتادم و غمگین 

 شدم!می

نتونسته بودم که عشقش رو کردم هنوز هم حس می

 از دلم بیرون کنم!

 گفتم من با رایان خوشبختم! ولی بعد با خودم می

 ی مادِر رایان بلند شد! بعد یک سال کم کم زمزمه

 شین؟چرا بچه دار نمی

 کنین؟چرا اقدام نمی

 نکنه اجاقت کوره؟

 کرد.و کلی حرف و حدیث که حسابی اذیتم می

 زندگیمون چیزی کم نداشت!اگه واقعاً مادرش نبود ما 
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 بودم. ترین زن دنیا میخوشبخت 

کلی نظر و نیاز کردم، کلی با خدا حرف زدم و گفتم  

 دونی جز تو کسی رو ندارم.خدای من، تو که می

ی سالم بده، اگه دختر هم باشه که چه بهم یه بچه 

 بهتر! 

م رو در دهن این مردم رو ببند و نزار قلب شکسته

 این همه بشکنن!

و باالخره بعد کلی نظر کردن، خدا به حرف دلم گوش 

 کرد و بهم یه بچه داد.

ماهم بود و تا اآلن فقط یک بار  8اآلن نزدیک 

سونوگرافی رفته بودم که از سالم بودن بچه مطمئن 

 بشم.

خواست از جنسیتش چیزی بدونم چون حس  دلم نمی

 ترم.کردم این طوری راحت می

 ند!رایان چقدر خوشحال شد بما 

یعنی در واقع همه خوشحال بودن و مثل پروانه دورم  

 چرخیدن.می
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ای بود برای خودش  جز ماه بانو که خب، کالً عجوزه

 و چشم نداشت خوشبختی پسرش رو ببینه! 

 با یادآوری افسانه، لبخند روی لبم تلخ شد.

افسانه درسته ازدواجش زوری بود، ولی بعد یک 

 به دنیا آورد.سال یه پسر خوشگل به اسم پویا 

 "اسم پسرش واقعاً پویا بود!"

باالخره فامیل بودیم و دیگه از اتفاقاتی که براشون 

 شدم.میفتاد خبردار می

 م خیره شدم. نفس عمیقی کشیدم و به شکم برآمده

 دستم رو روش کشیدم و گفتم:

خواد وجودت پر خوشگل مامان، انقدر دلم می -

زارم اسمت رو میبرکت باشه! ام، اگه دختر بشی 

 زارم حسین!فاطمه؛ اگه پسر باشی اسمت رو می

 چون من به آقا حسین نظر کردم که بهم تو رو بده.

با صدای رایان به خودم اومدم و به سختی از روی 

 زمین بلند شدم و از اتاقم بیرون رفتم.

 آی خانم خونه کجایی؟! -
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 ای کردم و به سمتش رفتم و گفتم:تک خنده 

 زنی؟نه اینجام چرا داد میآی آقای خو -

به سمتم برگشت و با لبخند پیشونیم رو بوسید و 

 گفت:

 سالم به روی ماه نشستت!  -

 چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:

اآلن شبه و من صبح صورتم رو شستم الکی  -

 چرت و پرت نگو! 

 با خنده کتش رو از تنش در آورد و گفت:

فرمایید. ببینم عشق بابا بله شما درست می -

 ه؟!چطور

هام  دستی به شکمم کشیدم و با باال انداختن شونه

 گفتم:

 خوبه باباش بد نیست! -

 و بعد به سمت آشپزخونه رفتم که با ذوق گفت:

 نرو سایه بیا اینجا ببین براش کلی وسیله خریدم! -

 هام رو تو حدقه چرخوندم و گفتم: چشم 
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دونیم وای رایان از دست تو! بابا ما هنوز نمی  -

بعد تو با اون همه وسایلی که قبالً دختره یا پسر  

 خریده بودی بازم رفتی وسیله جدید گرفتی؟

 ای کرد و گفت:تک خنده 

دست خودم نیست واال! از بس حس پدر شدن   -

 شیرینه که کارام دست خودم نیست. 

 لبخندی زدم و گفتم:

خیله خب دستت درد نکنه، اول بیا شام بخوریم  -

و صورتت هم کنم. دست بعد میام حتماً نگاه می

 بشور. 

با اشتیاق "چشمی" گفت و به سمت سرویس 

 بهداشتی رفت...
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 با دلشوره به دو تا دری که مقابلم بود خیره شدم. 

 حس خیلی بدی بهم دست داده بود! 
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دهنم رو قورت دادم و به سمت در سمت راستی آب 

 رفتم و آهسته بازش کردم.

با دیدن جشن عروسی، ابروهام رو باال انداختم و  

 لبخندی زدم! 

 خب اگه اینطور بود چرا الکی دلشوره داشتم؟

 حتماً یه خبر خوشی تو راه بود.

 در رو آهسته بستم و به در سمت چپی نگاه کردم. 

 تا بازش نکنم! کرد یه حسی مانعم می

اما به سمتش رفتم و با دستی لرزون درش رو باز  

 کردم.

اما با دیدن مجلس ختم؛ رنگ و روم پرید و لرزی تو  

 تنم افتاد.

 خدای من!

 یعنی چی؟

 هم عروسی هم مجلس ختم؟ 

 خدایا این کار رو نکن من طاقتش رو ندارم!
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هام رو روی گوشم با صدایی که تو سرم پیچید، دست

 هام رو محکم بستم.گذاشتم و چشم

 "تو مقصر بودی، تو سایه! تو!"

با جیغی که زدم از خواب پریدم و با نفس نفس روی 

 تخت نشستم.

 وای خدای من!

کردم کردم و هی با خودم تکرار میبا وحشت گریه می

 "نه!".

 رایان با نگرانی از خواب پرید و بهم خیره شد. 

مش بخشی زیر گوشم سریع بغلم کرد و با صدای آرا

 زمزمه کرد.

 آروم باش فداتشم! فقط یه خواب بود. -

 داد! اما دل من گواه بدی می

 خیلی بد...!
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 #دانای_کل 

اش بعد سایه لبخندی زد و پیشانی تنها دوست صمیمی

 را بوسید و گفت:

امیدوارم خوشبخت بشی عزیزدلم! ممنونم از  -

 مهمون نوازیت خیلی عروسیت بهم خوش گذشت.

 خترک دستان افسانه را در دستش گرفت و گفت:د

قربونت برم خداروشکر که خوش گذشته بهت.  -

افسانه میشه واقعاً حرفم رو گوش کنی بمونی 

بزاری شوهرت بیاد بعد بری؟ دلم خیلی شور 

 زنه!می

افسانه نگاهی به چشمان عسلی دخترک کرد و در  

 کشید با اطمینان گفت:حالی که نفس عمیقی می

نباش بهار جان، شوهرم تا بیاد تهران  نگران -

زنن کشه. مامان اینا هی بهم زنگ می طول می 

 میگن دلتنگت شدیم زود بیا تبریز! 

ای هایش را باال انداخت و درحالی که بوسهدودل شانه

گذاشت، ی تک پسر دوست عزیزش میروی گونه 

 گفت:
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باشه پس امیدوارم صحیح و سالمت برسی به  -

 همراهت. زادگاهت. خدا به

لبخند شیرینی به رویش زد و درحالی که چمدانش را  

گذاشت، رو به جمع  در صندوق عقب ماشینش می

 گفت:

 خیلی از مهمون نوازیتون ممنونم، خدافظ!  -

همگی با او خداحافظی کردند و با پسرک شیرینش که  

دیگر سه سال داشت، سوار ماشینش شد و به قصد  

 تبریز عزم رفتن کرد... 
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توانست از گواهینامه داشت و با خیال آسوده می

 شهری به شهر دیگر برود. 

دنده را عوض کرد و به بغل دستش که پسرش پویا  

 به آرامی خوابیده بود خیره شد.

اش او را به دوستان صمیمییک هفته پیش یکی از 

 اش دعوت کرده بود. شهر تهران برای عروسی 
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آن هم برای آنکه حال و هوایش عوض بشود دست 

 پسرش را گرفته بود و به تهران رفته بود.

بعد از گذراندن عروسی، دو روز تمام به شوهر بی  

ها را برگرداند اما بخارش رو زده بود که بیاید و آن

چه چیزهایی گرم بود که مدام   معلوم نبود سرش با

 آورد!بهانه می 

نفس پر حرصی کشید و سعی کرد خونسردی خود را 

 حفظ کند.

اش در سر بعد از چندین سال ناگهان یاِد یار قدیمی

 دوری پر رنگ شد!

 های زیبایش نشست. لبخند تلخی روی لب 

خورد که نتوانست ساشایش را همیشه حسرت می

هایش را ی مرگش عاشقانهلحظه داشته باشد و تا 

 برایش خرج کند.

 سرنوشت اینطور رقم خورده بود و کاری نمیشد کرد!

های خیس از اشکش را  آه جان سوزی کشید و چشم

 که با لجبازی جا خوش کرده بودند، پاک کرد.
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اما بغض در گلویش آنقدر زیاد بود که چشمان 

 اش مدام پر از اشک میشد!عسلی

های د از اسم ساشا و خاطره ذهنش پر شده بو

 شیرینشان! 

های بی او را گذرانده بود فقط خدا  چطور آن سال 

 دانست و بس!می

چقدر که آرزوی مرگ کرده بود اما با آمدن پسرک 

 زیبایش به دنیای لجنزارش دیگر آن آرزو را نداشت.

های کوچک پسرش بود که در واقع به خاطر نفس 

 کرد. زندگی می

ریخت  هایش میمروارید روی گونه  هایش ماننداشک 

 هقش بلند میشد!و کم کم داشت هق 

 دگر خسته شده بود!

 ای...تر از هر لحظه خسته 

ناگهان با صدای بوق ماشینی، جیغی کشید و با هول  

رویش  خواست ماشین را برگرداند تا با ماشین روبه

تصادف نکند؛ اما ناگهان کنترل ماشین از دستش 

 خارج شد! 
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به سمت دره پرتاب شد و جیغ سوزناکش   با سرعت

 در دل باد پیچید!

ی سریع پویا را در آغوش گرفت و محکم به قفسه

ش فشرد تا بتواند از پسرکش محافظت کند تا سینه 

 بالیی بر سرش نیاید!

 اما صدایی مدام در سرش داد میزد.

 میری افسانه!" " می

 با هق هق و ترس داد زد. 

 م!ساشا تا آخر دنیا عاشقت -

ماشین محکم به زمین پرت شد و سرش که به 

های بی جانش روی تنها  ی ماشین خورد، چشم شیشه 

 اش خیره ماند.دلخوشی 

تر از آن بود که بخواهد دلخوشی یک  سرنوشت تلخ 

 مادر داغ دیده را برای همیشه خوشبخت کند!

ی لعنتی، مادر و پسر، در آن ماشین له شده و آن دره

 سوختند و برای همیشه آرام خوابیدند...! در آتش 

ی  ای که عاشقانه تا لحظه و این بود سرنوشت افسانه 

 مرگش ساشا را پرستید و زیر خاک آرام گرفت...!
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هام از شدت گریه زیاد پف کرده بود و چشم 

 سوخت! می

تر از کشه سخت اینکه باور کنم افسانه دیگه نفس نمی

 چیزی بود که بخوام قبولش کنم!

 چرا خدا؟ 

 چرا مگه چه گناهی کرده بود؟

 عشقش رو ازش گرفتی، جونش رو دیگه چرا؟ 

 تونی بی رحم باشی؟ چقدر می

 ! هق تبدیل شده بودهام به هقگریه

 کرد. م میشدم و بغض داشت خفه ولی باز خالی نمی

 خواست اونقدر داد بزنم تا گلوم پاره شه!دلم می

م از این طرف هی بهم لگد میزد و دردم گرفته بچه 

 بود.
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 هام رو گرفت. رایان به سمتم اومد و شونه

ش چسبوند و سعی کرد آرومم سرم رو روی سینه 

 کنه!

 ولی نمیشد.

تر از چیزی بود که گلوم بود بزرگبغضی که توی 

 بخواد با گریه تموم بشه.

 امروز روز خاکسپاری افسانه بود!

 خاکسپاری تنها دوستم، خاکسپاری خاطرات قشنگم...

از بغل رایان بیرون اومدم و با صدایی که بخاطر گریه  

 زیاد گرفته بود، گفتم: 

 یکم دیگه مراسم شروع میشه باید بریم! -

 ش شدم. ردن چهره متوجه رنگ عوض ک

 کرد آروم باشه و داد نزنه، گفت:با لحنی که سعی می

خوام اون مرتیکه ریم، نمیامروز جایی نمی -

 امیرتوهان تو رو با این وضعیت ببینه! 

 هاش ابروهام بهم گره خورد.با شنیدن حرف

 ریم؟!یعنی چی امروز نمی
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 ای گفتم:ش کوبیدم و با لحن عصبانیبه تخت سینه 

خوای بیای مشکلی نیست، ولی من  اگه نمیتو  -

 تونی جلوم رو بگیری! میرم و نمی

بعداز تموم شدن حرفم از روی زمین بلند شدم و 

 سریع هرچی لباس سیاه دستم اومد پوشیدم.

 دادم! هر چقدر صدام میزد محلش نمی

کیفم رو برداشتم و با خشم و بغض از خونه بیرون 

 کردم.هاش توجهی نرفتم و به صدا زدن

 سنگین شده بودم و راه رفتن برام سخت شده

 بود!

رسیدم که ماشین رایان رو کنارم داشتم به خیابون می

 دیدم. 

 بعد از چند لحظه شروع به حرف زدن کرد.

سایه جانم بیا سوار شو راه رفتن واست خوب  -

 نیست، جون رایان لجبازی نکن!

هاش توجهی نکردم که دوباره باز به حرف 

 کرد.تکرارشون 
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راه رفتن دیگه واسم سخت شده بود و به نفس نفس 

 افتاده بودم. 

با دلخوری ایستادم و بهش نگاه کردم و با مکث  

 سوار ماشینش شدم. 

دستش رو روی دستم گذاشت و درحالی که نگاهی  

انداخت، ماشین رو راه انداخت و به سمت بهم می

 قبرستون رفت... 

 

 

 "    ی ستایش تابان "نوشته 

 

 

- - -  - 
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 هاشون سوهان روحم شده بود!ها و حرفگریه

 چی دارن میگن؟

 افسانه مرده؟

 کنن؟چرا این مضحکه رو تموم نمی

 ست.ی من زندهی من نمرده، افسانهافسانه 



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

 کنن؟بر میدارن برای کی ق

 ست!ی من زندهفهمن افسانه چرا نمی 

 کردم و مغزم قفل شده بود.احساس مرگ می

های قفل شده بود روی خاطراتش، روی چشم 

 قشنگش. 

بخدا من راضی بودم برای من نباشه، ولی نفس 

 بکشه و زندگی کنه.

آخ خدایا، چرا باید زنده باشم وقتی قراره تا آخر دنیا  

 همه خاک؟بزارنش زیر این 

 یا بکشم، یا بگو همه اینا دروغه!

 ش یه کابوسه لعنتیه. همه 

شکنه جلوی کلی  دیگه برام مهم نیست که غرورم می

 آدم.

 مگه بعد از افسانه داشتن چیزی ارزش داره؟

خوام یه چیزه، اونم اینکه یه  االن تنها چیزی که می

 بار دیگه ببینمش!
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هش بگم هاش خیره بشم و بیه بار دیگه به چشم

 عاشقشم.

 با بلند شدن صدای گریه، به سمت مخالفم نگاه کردم.

 آوردن! ی افسانه و پسرش رو میداشتن جنازه 

 یه لحظه واقعاً مردم!

 هام سوت کشید.دیگه قلبم نزد و گوش

 قلبم تیکه تیکه شده بود! 

شدن، هوا برای نفس کشیدن  تر میهرچقدر نزدیک 

 کمتر میشد.

 شدن گلوم رو حس کردم! جوری داد زدم که زخم

 انگار وسط جهنم بودم. 

ی خودم بود، به سمتم اومد و با مادر افسانه که عمه

 گریه و زاری گفت:

پسرم حاللم کن، ببخشم! بخاطر خون دختر  -

 جوونم حاللم کن.

 شنیدم!هاش رو نمی ولی من حرف
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ی من رو خوان افسانهدیدم که میفقط یه چیز می

 خاک کنن.

 ون رسیده بود!مغزم به جن

به سمتشون رفتم و با خشونت کنارشون زدم و داد  

 زدم.

ی من رو تو قبر بزارین، حق حق ندارین افسانه  -

 ها اون نمرده بفهمین!ندارین لعنتی

ها شده بودم و هر کسی نزدیکم میومد با مثل دیوونه 

 کردم.زور دورش می

 کرد.های بقیه واقعاً عصابم رو متشنج میصدای گریه

خر سر تونستن از محل خاک سپاری دورم کنن و آ

 هه...تموم شد!

یه گوشه زانو زدم و با سر و صورت خاکی و 

 صورتی پر از اشک به قبرش خیره شدم.

سایه اون طرف بود و داشت جوری زجه میزد که دلم  

 خواست دنیا همین اآلن تموم بشه!می

 اما امیر فقط زوم سایه شده بود.
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 گفتن شکه شده! میتو شک بود 

 ی من االن آروم خوابیده زیر اون همه خاک...افسانه 

 

 

روی قبرش که پارچه سیاهی کشیده بودن دست 

 معرفتیش گله کردم.کشیدم و تو دلم از بی

 چشمم به قبر کوچیک کنارش افتاد.

 قبر پویا! 

 تونست برای من و افسانه باشه،ای که میبچه 

 کردم. بود که فکر می تر از چیزیولی روزگار نامرد

 با صدای پر بغضی زمزمه کردم.

ای حضرت مرگ اشتباهی شده، قرار نبود عشق من   -

 زیر خروارها خاک آروم بگیره!

 م چکید.قطره اشکی روی گونه 

دونم چند دقیقه یا چند ساعت گذشته بود که  نمی

همونجا نشسته بودم که حس کردم کسی کنارم 

 نشست. 
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 سایه بود!

کیفش رو باز کرد و ازش دفتری بیرون آورد  با بغض 

 و به سمتم گرفتش و با غم گفت:

این دفتر مشترک من و افسانه بود، اون موقع  -

بهت ندادمش ولی فکر کنم اآلن باید پیش تو 

 باشه!

 ادامه حرفش رو گریه قطع کرد!

 با حال بد از کنارم به کمک رایان بلند شد و رفت!

 م با کلی حرف نگفته...!خفته حاال من موندم و دلبر 

 

 

 "    ی ستایش تابان "نوشته 

 

 

 

- - -  - 



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

AydaRad   

- - -  - 

⇢   

 

🕊   🕊   🕊 

🕊   🕊 

🕊 

 

 #رد_پای_سایه 

 #فصل_اول 

 #یک_ماه_بعد 

 #سایه_زند  

 98#پارت 

- - -  - 

 

 



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

هام رو محکم به هم فشردم و سعی کردم لب

 خونسردی خودم رو حفظ کنم.

خواست یکی رو بزنم و از وسط نصف کنم از  میدلم 

 بس عصبانی بودم!

 فهمم!خدایا این بشر چجور آدمیه من نمی

ای کشیدم و از روی مبل بلند شدم که در  نفس کالفه

 خونه باز شد و رایان با دست پر وارد خونه شد.

یعنی هیچ وقت نشد یه بار دست خالی تو خونه پا  

 بزاره.

برای همون فقط سالم زیر لبی اصالً حوصله نداشتم 

 بهش دادم و به سمت آشپزخونه قدم برداشتم.

 متعجب بهم نگاه کرد و گفت: 

 سایه خوبی؟ این چه مدلشه! -

 حرفی نزدم و سعی کردم بیخیال بشم.

یخچال رو باز کردم و بعد از اینکه خیار و گوجه رو  

بیرون آوردم، پشت میز ناهار خوری نشستم و 

 درست کردن شدم.مشغول ساالد  
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 ها رو روی اپن گذاشت و به دیوار تکیه زد. وسایل 

 بهم خیره شد و با اخم محوی گفت:

 ازت سوال پرسیدم! -

 با صدای آرومی زمزمه کردم.

 هیچی نشده. -

 با صدای کمی بلندی گفت:

بهت میگم چی شده که اینطور تو خودتی و  -

 ای!عصبانی

ه شدم با خشم چاقو رو روی میز کوبیدم و بهش خیر

 و با داد گفتم: 

خواستی بشه هان؟ اینکه مادرت دوباره چی می -

 بره روی عصابم؟

 ای کشید و گفت:پوف کالفه

 شده؟ باز چی  -

 پوزخندی زدم و با طعنه گفتم:

زنی انگار همیشه من  چه جالب! یه جوری حرف می -

 مقصرم؟
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 شده؟ سایه بحث رو عوض نکن دارم میگم چی  -

 با بغض داد زدم.

هیچی، مامان خانومتون زنگ زده میگه چرا   -

ای که تو شکمته حروم زاده  زایی؟ نکنه بچه نمی

باشه و با عشق سابقت خوابیده باشی و بچه از 

پسرم نباشه؟ چرا نمیری سونوگرافی؟ ها اینا بس 

بینه باردارم بعد مرگ نیست یا بازم بگم؟ نمی

زنه به افسانه حال روحیم خوب نیست باز گند می

 صابمـ...آخ!ع

با درد چاقو رو روی میز گذاشتم و دستم رو روی  

شکمم گذاشتم که با ترس و نگرانی سریع به سمتم 

 اومد و گفت:

یا خدا، سایه خوبی؟ نفس عمیق بکش توروخدا   -

 خودت رو کنترل کن.

 اما من دردم داشت بدتر میشد!

 جوری که نفسم داشت بند میومد...! 

 رد پای سایه: 
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 با درد جیغی زدم و گفتم: 

 رایان وقتشه!  -

 دو دستی محکم تو سرش کوبید و با دستپاچگی گفت: 

 یا حضرت عباس چه غلطی بکنم؟  -

 سریع به سمت اتاقمون دوید.

هام هام گوله گوله رو گونه از شدت درد اشک 

 زدم.می ریختن و با درد میز رو چنگ می
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 هام دست خودم نبود!جیغ 

 فهمیدم.رفت و اصالً چیزی نمی سرم گیج می

هام رو با هول تنم  کردم رایان داره لباس فقط حس می 

 کنه.می

 بغلم کرد و سریع از خونه بیرون دوید.

با عجله تو ماشینش گذاشتم و سریع سوار شد و به 

 سمت بیمارستان حرکت کرد.

 دم!فهمیچیزی از اطرافم نمی

 دردم خیلی شدید بود.

 فقط یه کلمه تو ذهنم بود که با درد به زبون آوردم.

 اگه، اگه به دنیا اومد و من مردم؛ مراقبش باش! -

 با صدای خیلی بلندی داد زد. 

خفه شو لعنتی تو باید زنده بمونی، من بدون تو  -

 تونم نفس بکشم! نمی

 هام کندتر.هقم بلند شد و نفسهق 

هام سیاهی رفت و یه دفعه چشم دونم چیشد کهنمی

 هام روی هم افتاد...پلک 
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 هام رو باز کردم و به سقف خیره شدم.با درد چشم

هام رو با زبون خیس کردم و به اخمی کردم و لب

 اطرافم نگاه کردم.

 تو بیمارستان بودم ولی دورم خالی بود!

یک دفعه با به یاد آوری اتفاقاتی که افتاده بود، با 

 دستم رو روی شکمم گذاشتم.ترس 

 اما با حس کردن جای خالیش، دلم هری ریخت! 

 با نگرانی صدام رو بلند کردم و گفتم: 

 کسی اینجا نیست؟ -

یه دفعه در اتاق باز شد و یه پرستار با لبخند وارد 

 شد... 
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 با نگرانی خواستم چیزی بگم که زودتر از من گفت: 

 سالم گلم، به هوش اومدی؟  -
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 سرم رو تکون دادم و گفتم: 

 م کجاست؟ سالمه؟ بچه  -

 تر شد و گفت:لبخندش پر رنگ 

بله که سالمه، خدا یه دختر ناز و خوشگل بهت  -

 داده! 

 لرزید!با این حرفش دلم 

 لبخند شیرینی رو لبم نشست و با بغض گفتم:

 میشه...ببینمش؟! -

 چشمکی زد و گفت:

 همین اآلن میاد پیش مامان خوشگلش.  -

هاش حس پرستار خیلی مهربونی بود و با حرف 

 گرفتم.خوبی می 

ی از اتاق که بیرون رفت، چند ثانیه بعد همه 

ی من و رایان با ذوق و شوق داخل اتاق  خانواده 

 . شدن

با غیض نگاهم رو از ماه بانو گرفتم و به بقیه لبخند  

 زدم.
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 کردن. گفتن و ابراز خوشبختی میهمه بهم تبریک می

یک دفعه با دیدن رایان که بچه تو بغل داخل اتاق شد، 

 سکوتی اتاق رو فرا گرفت. 

با لبخند و بغض بهشون خیره شدم که با لبخند و نم 

ای ی طوالنی وسه اشک به سمتم اومد و اول از همه ب

 روی پیشونیم گذاشت!

همه با لبخند بهمون خیره شده بودن و چیزی 

 گفتن.نمی

بی قرار به دخترم که تو بغلش ساکت خوابیده بود،  

 خیره شدم که با مکث کوتاهی تو بغلم گذاشتش.

 حس شیرینی که به دلم منتقل شد، خیلی قشنگ بود! 

 تو دلم گفتم: 

 خدایا شکرت!  -

 هاش خیلی خوشگل بودن! چشم 

 درشت و سیاه!

ای های صورتی رنگ کوچولوش، موهای قهوهلب

 لرزوند. رنگ نازش همه و همه دلم رو می
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کردم خدا من و رایان رو دو نیم کرده و حس می

 حاصلش شده این دختر ناز! 

 با صدای مامان جون بهش خیره شدم.

گل دختر، مادر اسم این دختر کوچولوی ناز و  -

 خواین بزارین؟چی می

 تر شد و به رایان خیره شدم.لبخندم پهن 

از قبل با هم صحبت کرده بودیم و به توافق رسیده 

 بودیم.

 نفس عمیقی کشیدم و لب زدم.

 آرامش...! -

 

 

 

  "پایان فصل اول...!"

    نویسنده:آیدا راد!

 رد پای سایه: 
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 با نگرانی خواستم چیزی بگم که زودتر از من گفت: 

 سالم گلم، به هوش اومدی؟  -

 سرم رو تکون دادم و گفتم: 

 م کجاست؟ سالمه؟ بچه  -

 تر شد و گفت:لبخندش پر رنگ 
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بله که سالمه، خدا یه دختر ناز و خوشگل بهت  -

 داده! 

 با این حرفش دلم لرزید!

 بغض گفتم:لبخند شیرینی رو لبم نشست و با 

 میشه...ببینمش؟! -

 چشمکی زد و گفت:

 همین اآلن میاد پیش مامان خوشگلش.  -

هاش حس پرستار خیلی مهربونی بود و با حرف 

 گرفتم.خوبی می 

ی از اتاق که بیرون رفت، چند ثانیه بعد همه 

ی من و رایان با ذوق و شوق داخل اتاق  خانواده 

 شدن. 

به بقیه لبخند   با غیض نگاهم رو از ماه بانو گرفتم و

 زدم.

 کردن. گفتن و ابراز خوشبختی میهمه بهم تبریک می

یک دفعه با دیدن رایان که بچه تو بغل داخل اتاق شد، 

 سکوتی اتاق رو فرا گرفت. 
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با لبخند و بغض بهشون خیره شدم که با لبخند و نم 

ای ی طوالنی اشک به سمتم اومد و اول از همه بوسه 

 روی پیشونیم گذاشت!

همه با لبخند بهمون خیره شده بودن و چیزی 

 گفتن.نمی

بی قرار به دخترم که تو بغلش ساکت خوابیده بود،  

 خیره شدم که با مکث کوتاهی تو بغلم گذاشتش.

 حس شیرینی که به دلم منتقل شد، خیلی قشنگ بود! 

 تو دلم گفتم: 

 خدایا شکرت!  -

 هاش خیلی خوشگل بودن! چشم 

 درشت و سیاه!

ای تی رنگ کوچولوش، موهای قهوههای صورلب

 لرزوند. رنگ نازش همه و همه دلم رو می

کردم خدا من و رایان رو دو نیم کرده و حس می

 حاصلش شده این دختر ناز! 

 با صدای مامان جون بهش خیره شدم.
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گل دختر، مادر اسم این دختر کوچولوی ناز و  -

 خواین بزارین؟چی می

 رایان خیره شدم.تر شد و به لبخندم پهن 

از قبل با هم صحبت کرده بودیم و به توافق رسیده 

 بودیم.

 نفس عمیقی کشیدم و لب زدم.

 آرامش...! -

 

 

 

  "پایان فصل اول...!"

    نویسنده:آیدا راد!
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣¹]🕊 

 ��[آرامش راد]

 

 کتابم رو جلوم باز کردم و مشغول خوندن شدم.

تا چند دقیقه بعد استاد آریامهر میومد و قرار بود 

 امتحان مهمی ازمون بگیره. 

زیاد بود که واقعاً سرسام  سر و صدای بقیه انقدری 

 گرفته بودم.

خواست بلند بشم و با صدای بلندی داد بزنم که دلم می

 تر از این حرفا بودن!ساکت بشن ولی نفهم

هام رو گرفتم و برای هزارمین بار اون کالفه گوش

رفت رو تو ذهنم مرور سوال رو که تو مغزم فرو نمی

 کردم.
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شه گفت از انقدری محو خوندن شده بودم که می

 اطرافم به کل غافل شده بودم!

هام رو باز کردم و به اطراف خیره یک دفعه چشم 

 شدم.

با دیدن بقیه که صاف و مؤدب سرجاشون نشستن و 

هام رو  کنن، متعجب دستدارن با خنده بهم نگاه می

هام برداشتم و تا خواستم بگم "چتونه"  از روی گوش 

 صدای استاد حیرت زدم کرد!

سمتش برگشتم و با دیدنش که پشت میزش   سریع به

ایستاده بود و میخ زوم من شده بود، لبم رو گاز 

 گرفتم و با دستپاچگی بلند شدم و گفتم: 

 سالم استاد! -

نفس عمیقی کشید و سرش رو کوتاه تکون داد و با  

 های درهم رو به بقیه گفت:اخم 

یکم خجالت بکشید، خیر سرتون قراره وکیل  -

وقت یه ذره به درستون اهمیت  مملکت بشید اون 

دید. وقتی وارد کالس میشی انگار با باغ نمی

وحش طرف میشی. یکم از خانم راد یاد بگیرید؛  
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انقدری محو درس بود که اصالً متوجه نشد من  

 سرکالس اومدم!

 نیشخندی تو دلم زدم و گفتم: 

حاال خوبه اونقدرا هم درسم خوب نیست این همه  -

 کنه!تعریف می

های هچیزی نگفت فقط طبق معمول با نگا  هیچ کس

 نفرت انگیزشون قورتم دادن.

گرفت اما خب،  م میبعضی وقتا از این کاراشون خنده

 مهم نبود!

صدام رو صاف کردم که استاد یواش یواش ورقه ها  

رو بین بقیه پخش کرد و حدوداً یک ساعت بهمون 

 مهلت نوشتن داد. 

ردم چند تا کسخت مشغول نوشتن بودم و سعی می

 سوالی که بلد نبودم رو به یادم بیارم و بنویسم.

م  ایستاد و به ورقه استاد هر از گاهی باال سرم می

کرد، گاهی اوقات هم به کسایی که قصد تقلب  نگاه می

 داد. داشتن تذکر می

 کرد!بعضاً هم کتش رو مرتب می 
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 خب واقعاً از جذابیت چیزی کم نداشت.

های کشیده و ریز متوسط مردونه، چشمقد بلند، هیکل  

های پرپشت، لب و دماغ معمولی و در مشکی و مژه 

ای که روی صورتش خودنمایی  آخر ته ریش مردونه 

 کرد.می

موهاش قبالً بلند بود ولی چند مدتی میشد که 

کوتاهشون کرده بود و الحق از قبل بیشتر بهش 

 میومد!

 ودم گفتم:با حرص به خودم تشر زدم و زیر لب به خ

 خب که چی آرامش؟ گیر دادی به قیافه بدبخت!  -

یکم که گذشت سریع ورقه رو با چند تا سوال جواب  

 نداده به استاد تحویل دادم و از کالس بیرون رفتم... 
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣²]🕊 

 

 

خب متاسفانه امروز هوا بسیار سرد بود و ماشین هم 

 دست آیدا بود!

و گفته بود که مادرش کمی حالش خوب نیست و برده 

تونست بیاد دنبالم بودتش بیمارستان برای همون نمی

 رفتم خونه. و خودم باید تو این سرما می

کالفگی پوفی کردم و از دانشگاه بیرون رفتم و با 

آوردم، به درحالی که گوشیم رو از کیفم بیرون می

 خیابون پر ازدحام خیره شدم.

ی آیدا شدم و گوشی رو مشغول شماره گیری شماره 

روی گوشم گذاشتم تا جواب بده که ببینم کجاست و  

 حال مادرش چطوره. 

آدم با له کردن  با انزجار به ایستگاه اتوبوس که کلی

 هم دیگه سوار اتوبوس شدن نگاه کردم!
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و منی که از اتوبوس سوار شدن متنفرم پس 

 بیخیالش.

 تاکسی بگیرم؟ 

اوه خدایا، انقدر سوار تاکسی و اسنپ نشدم اینطور  

 مونم.ها لنگ میموقع 

 سوز سردی به صورتم خورد که مورمورم شد. 

 اومدم. با صدای آیدا که تو گوشم پیچید از فکر در 

 جانم آبجی؟  -

 لبخندی زدم و گفتم:

 سالم خوبی؟ کجایی آیدا؟  -

 کمی صدای خش خش اومد و بعد با نفس نفس گفت:

آره خوبم. هیچی اآلن مامان سرمش تموم میشه  -

گردم خونه. امتحانت رو دادی بیام دنبالت؟ بر می

 ولی شاید دیر برسم چون افتضاح بیرون ترافیکه. 

زی بگم که قطره بارون روی  پوفی کردم و خواستم چی

 صورتم ریخت.

 لبخندی زدم و با آرامش گفتم:
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گیرم باشه قربونت برم اشکال نداره. یه تاکسی می -

 میرم خونه. 

 با شیطنت خندید و گفت:

باره! زودتر برو. ببخشید باورنم که داره می -

کنم. درضمن ترستم از امروز نشد بیام جبران می

 ریزه میشی یه دختر خوب. میتاکسی و اسنپ 

 لبخندی زدم و گفتم:

 باشه حاال، کاری نداری؟  -

 نچ عشقم مراقب خودت باش. -

گرفت و اگه یکم دیگه  متاسفانه بارون داشت شدت می

موندم تو این سرما موش آب کشیده زیر آسمون می

 خوردم. شدم و سرما میمی

یه با عجله به سمت اون طرف خیابون خواستم برم تا 

 تاکسی بگیرم اما بارون دیدم رو تار کرده بود!

هام  لبخندی زدم و خواستم جواب آیدا رو بدم و چشم

رو پاک کنم تا بهتر ببینم اما با دیدن ماشینی که با 

سرعت به سمتم میومد، از حیرت دست و پام یخ زد و 

 سر جام خشک شدم!
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 یک دفعه با صدای مردی که با ترس صدام زد،

برم اما ناگهان محکم با ماشین برخورد    خواستم عقب

 کردم و صدای جیغم تو گلوم خفه شد!

ماشین با سرعت از کنارم رد شد و محکم به زمین 

 خوردم. 

نگاهم روی مردی خیره موند که با عجله به سمتم 

دوید ولی خونی که از سرم جاری شده بود، نگاهم رو  

 تار کرد.

یزی بود که هاش، تنها چصدای جیغ آیدا و صداکردن

 تو یادم موند...!

 

 

 

 خواهیدخواند: بعدهای درپارت »آنچه 

 «��  متاسفم خانم، حالشون اصالً خوب نیست!  -
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣³]🕊 

 ��دا سلطانی][آی 

 

با استرس تماس رو قطع کردم و تا خواستم دوباره با 

 آرامش تماس بگیرم، گوشی تو دستم لرزید.

 آرامش بود! 

 با نگرانی سریع جواب دادم.

 الو آرامشـ...  -

 با صدای یه مرد که نگران بود، به خودم اومدم.

ماشین با  سالم خانم من استاد خانم رادم، یه -

سرعت بهشون زد و فرار کرد، لطفاً اگه ممکنه  

 به بیمارستان علوی بیاید! 

 هاش پاهام لرزید! با حرف 

 دستم رو دیوار گذاشتم تا از افتادنم جلوگیری کنم.
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مامان با نگرانی بهم نگاه کرد و به سمتم اومد و 

 گفت:

 آیدا خوبی؟ چی شده؟  -

م رو  سرگیجه داشتم ولی سعی کردم خونسردی خود

 حفظ کنم. 

 جون آرامش مهم بود!

 با صدایی که از ته چاه در میومد، گفتم:

 همین اآلن...میام! -

تماس رو قطع کردم و به مامان نگاه کردم که منتظر  

 بهم خیره شده بود.

 آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:

 مامان باید برم، آرامش تصادف کرده!  -

 چنگی به صورتش زد و گفت:

 پس؟ اآلن حالش چطوره؟یا خدا، چرا  -

 سرم رو به طرفین تکون دادم و گفتم: 

گیرم دونم مامان باید برم، برات یه تاکسی مینمی -

 تو برو خونه من باید زود برم!
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سرش رو سریع تکون داد و دستم رو توی دستش 

 کرد راه برم، گفت:گرفت و درحالی که کمک می

 خیله خب تو برو من خودم میرم خونه.  -

ون دادم و با نفس عمیقی که کشیدم سریع  سرم رو تک

از درمانگاه بیرون رفتیم و وقتی برای مامان یه 

تاکسی گرفتم که بره خونه، خودم سریع سوار ماشین  

 شدم و به سمت بیمارستان راه افتادم.

 تو دل دعا دعا کردم اتفاقی براش نیفته!

 مونده بودم چطور به سایه خبر بدم!

 فتم و زیر لب گفتم:لبم رو با استرس گاز گر

اول برم ببینم حالش چطوره بعد. خدایا چیزیش  -

 کنم.نشه ازت خواهش می

با به یادآوری اینکه به مامان نگفتم که به سایه نگه  

 آرامش تصادف کرده، مشتی به فرمون زدم. 

با عصبانیت زود گوشیم رو برداشتم و سریع بهش  

 زنگ زدم.

 بعد چند تا بوق جواب داد.
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 بله؟ -

الو مامان، ببین به سایه زنگ نزنی چیزی بگی!  -

بزار اول برم ببینم حالش چطوره بعد. نگران نکن 

 بنده خدا رو!

 با مکث گفت: 

 باشه برو چیزی نمیگم.  -

 ای کشیدم و گفتم:نفس آسوده

 مرسی خدافظ.  -

 تماس رو قطع کردم و جلوی بیمارستان ترمز کردم.

 خداروشکر بیمارستان بهم نزدیک بود!

سریع یه جای خلوت پارک کردم و از ماشین پیاده  

 شدم و با عجله به سمت بیمارستان دویدم...
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣⁴]🕊 

 

 

سمت پذیرش که رفتم با نفس نفس به پرستار  به 

 گفتم:

سالم یه خانم جوونی رو اآلن آوردن اینجا  -

 تصادف کردهـ... 

 عصابی گفت:وسط حرفم پرید و با بی

 اسم؟ -

 هام رو تو حدقه چرخوندم و گفتم: چشم 

 آرامش راد. -

 به سیستمش نگاه کرد و بعد چند ثانیه گفت:

 هست.  Icuده دقیقه پیش آوردنش، تو  -

 با این حرفش قلبم تیر کشید.

 یعنی انقدر حالش بده؟ 
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 به زور گفتم:

 کجاست؟  -

به طبقه باال اشاره کرد که با بدنی لرزون به سمت 

 آسانسور رفتم تا برم باال. 

 پاهام جون نداشتن تا حرکت کنم!

 همش حرف استاد آرامش تو ذهنم تکرار میشد.

 یه ماشین بهش زد و فرار کرد! -

 کنم نباشه!امیدوارم چیزی که فکر میخدای من 

لبم رو گاز گرفتم و وقتی آسانسور رسید سریع ازش  

 خارج شدم.

که حرکت کردم دیدم یه آقا اونجا    Icuبه سمت 

 زنه.ایستاده و داره با نگرانی قدم می

 با عجله به سمتش رقتم و گفتم:

 سالم ببخشید شما استاد آرامشین؟ -

 به سمتم برگشت و گفت:

 بله خودمم.سالم  -

 آب دهنم رو قوت دادم و گفتم:
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 میشه بگید چه بالیی سرش اومده؟ -

 آهی کشید و با دلشوره گفت:

واقعیتش کالس تموم شد امتحانش رو داد از  -

کالس رفت بعد چند دقیقه کالس رو تعطیل کردم و 

وقتی رفتم بیرون دیدم داره از خیابون رد میشه و 

ره. انگار  یه ماشین با سرعت داره به سمتش می

کالً هدف گرفته بود بخوره بهش! بعدش داد زدم  

که بره کنار و خواستم خودم رو سریع بهش 

برسونم اما متاسفانه دیر شد و ماشین بهش زد و 

 فرار کرد!

 دکتر گفت خیلی حالش بدهـ...

 باز شد و دکتر ازش بیرون اومد. Icuدر 

 به زور لب زدم.

 آقای دکتر خواهرم...حالش چطوره؟ -

 رش رو به طرفین تکون داد و گفت: س

 متاسفم خانم حالشون اصالً خوب نیست!  -

 با این حرفش دیگه نتونستم رو پای خودم بایستم. 
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خیره موندم که   Icuمحکم رو زانوهام افتادم و به در 

 ش افتاده بود. عکس آرامش روی شیشه 

 خدا نه!

 کنم بالیی سرش نیاد.خواهش می 

 زندگی من آرامشمه.خدایا تنها دلخوشی 

 اینکار رو با من نکن...! 

 

 

 

 خواهیدخواند: بعدهای درپارت »آنچه 

 « �� ��تو کمای موقت رفته...!
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣⁵]🕊 
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استادش کنارم زانو زد و هی صدام زد تا بلکه  

 جوابش رو بدم.

 ولی نا نداشتم جوابش رو بدم!

م ریخت، من رو به خودم قطره اشکی که روی گونه 

 آورد.

به استادش خیره شدم و سعی کردم از روی زمین بلند 

 بشم.

دکترش باال سرمون بود و داشت صدام میزد و 

 پرسید که حالم خوبه یا نه.می

ی وجودم رو  چطور میشد حالم خوب باشه وقتی نیمه

 تخت بیمارستان افتاده بود؟ 

 هام رو روی زمین گذاشتم و بلند شدم.دست

 ای گفتم:با صدای گرفته

 دکتر یعنی چی که حالش خوب نیست؟  -

 هاش برداشت و گفت:عینکش رو از روی چشم 



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

 ا نه؟دخترم اول بگو خودت خوبی ی -

 با کالفگی گفتم:

 خوبم آرامش چطوره؟ -

 نفس عمیقی کشید و گفت:

ی خیلی محکمی  واقعیتش به سرش ضربه  -

خورده. آزمایشات رو انجام دادیم و منتظرم 

جوابش بیاد تا ببینم مشکلی نباشه. یکی از 

 پاهاش هم شکسته متاسفانه! 

وای خدایا چرا هر لحظه داشت تپش قلبم باالتر  

 رفت؟می

 هایی لرزون گفتم: با لب 

 اآلن بهوشه؟ -

 سرش رو به طرفین تکون داد و گت: 

نه تو کمای موقت رفته، یکی دو روز ممکنه   -

طول بکشه تا بهوش بیاد. شایدم یه ساعت! 

 مشخص نیست به سطح هوشیارش بستگی داره. 

 با بغض گفتم:
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 میشه ببینمش؟ -

هام که نم اشک توش نشسته بود نیم نگاهی به چشم 

 کرد و گفت:

 برو دخترم.  -

"ممنونی" زیر لب زمزمه گفتم و به سمت قسمتی 

رو بپوشم و پیش  Icuهای مخصوص  رفتم تا لباس 

 آرامش برم...
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣⁶]🕊 

 

 

 نفس لرزونی کشیدم و کنارش با بغض نشستم.
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جون و سردش رو توی دستم گرفتم و بدون  دست بی

 حرف بهش خیره شدم. 

من و آرامش با اینکه خواهرهای خونی هم نبودیم 

 ولی خیلی هم رو دوست داشتیم.

 چندین ساله که این رابطه وجود داره.

 خیلی با هم متفاوتیم!اما با این حال  

 اون یه آدم درونگرا، من یه آدم برونگرا! 

 اون عاشق روانشناسی، من عاشق نویسندگی.

 اون شغل وکالت، من شغل حسابداری. 

 اون عاشق تنهایی، من عاشق جمعیت و اجتماعی.

گاهی اوقات اون پر حرف و من کم حرف، و گاهی 

 اوقات هم برعکس! 

 دیگه رو دوست داریم.مبا این همه تفاوت باز هم، ه 

ها بود که حرف زیاد داشتم، ولی اآلن از اون موقع 

 چرخید تا به زبون بیارم.زبونم نمی 

 ی خوشگلش خیره شده بودم. های بسته فقط به چشم 

 دونستم.خودم رو مقصر تصادفش می
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 کرد!رفتم اآلن تصادف نمیاگه دنبالش می

 آهی کشیدم و زمزمه کردم.

دونی که، تو نباشی منم نیستم. شاید می خودت  -

هایی که با هم قهر بودیم باشم، مثل تموم وقت

 ولی دیگه اون آیدای سابق نمیشم!

دستش رو محکم فشردم و از روی صندلی کنار 

 تختش بلند شدم.

 هاش رو بوسیدم و کنار گوشش لب زدم. چشم 

 زود خوب شو آبجی!  -

بیرون   Icuو بعد با نیم نگاهی که بهش کردم از 

 اومدم.

هام رو عوض کردم، خواستم روی  بعد اینکه لباس

 صندلی راهرو بشینم که گوشیم تو جیبم لرزید.

نیم نگاهی به استاد آرامش کردم و بعد متفکر گوشیم  

رو از جیبم درش آوردم که با دیدن اسم سایه، دلم 

 لرزید.

سریع به ساعت نگاه کردم که دیدم هشت شبه و خب  

 داشت که سایه نگرانش بشه. طبیعتاً حق 
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البته که من و آرامش یک سالی میشد خونه مجردی  

 کردیم. اجاره کرده بودیم و با هم زندگی می

زدیم و امشب اما خب هر از گاهی به خانواده سر می

 رفت.از اون شبا بود که آرامش باید پیش سایه می

آب دهنم رو قورت دادم و سعی کردم خونسردی خودم  

 نم. رو حفظ ک

 ای گفتم:وقتی جواب دادم، با صدی کمی خسته 

 بله خاله؟  -

 سالم آیدا جان خوبی؟ -

 لبخند محوی زدم و گفتم: 

 سالم مرسی شما خوبین؟ جانم کاری داشتین؟ -

 با مکث کوتاهی با نگرانی گفت:

ممنون خوبم، آیدا هنوز آرامش نیومده! با توئه؟  -

 زنم جواب نمیده!هرچی بهش زنگ می 

 حرفش مکثی کردم و سرم رو پایین انداختم.با این 

 با صدای لرزونی گفتم: 
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دونم چطور بگم، واقعیتش...آرامش، خاله نمی  -

 تصادف کرده! 

 با این حرفم با حیرت لب زد. 

 چی...؟ -

 

 

 

 خواهیدخواند: بعدهای درپارت »آنچه 

و که کنی؟ مواد کشیدن بابای معتادتچی رو نگاه می

 «    ��کشه؟می و به آتیش داره زندگیمون
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣⁷]🕊 
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 #فلش_بک 

 ��[سایه زند]

 

 با خستگی داخل خونه شدم و در رو پشت سرم بستم.

 آرامش نبود!سر و صدایی از 

 یه دفعه نگرانی به دلم چنگ زد.

 با صدای بلندی داد زدم. 

 آرامش، مامان؟ کجایی؟ -

 بوی دود کل خونه رو گرفته بود!

دستم رو جلوی دهنم گذاشتم و سرفه کنان سریع تک  

 تک جاهای خونه رو گشتم تا آرامش رو پیدا کنم.

با دیدنش جلوی تراس که داشت به رایان با بغض  

 کرد، خشم تمام وجودم رو گرفت.نگاه می

با خشم به سمتش رفتم و درحالی که بازوش رو 

 کشیدمش با حرص گفتم:گرفتم و به عقب میمی
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و کنی؟ مواد کشیدن بابای معتادتچی رو نگاه می -

کشه؟ بدو برو و به آتیش میکه داره زندگیمون

 اونور ببینم! 

با بغض نگاهی بینمون کرد و سریع به سمت اتاقش 

 دوید.

رایان با عصبانیت به سمتم برگشت و با صدای 

 کشداری گفت:

 درست صحبت کن با بچه! -

 پوزخندی زدم و با تاسف گفتم:

دونی بچه چیه تو درست رفتار کن با بچه! تو می -

 آخه؟ 

 گی گفت:به سمتم برگشت و با نشئه 

 چی میگی تو؟  -

 ای کردم که بدتر داد زد.با حرص تک خنده

 خندی؟میبه چی  -

هام روی دلم آوار شده بود و کی از ی خستگی همه 

 رایان بهتر که سرش خالی کنم؟
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 با حرص و بغض به سمتش برگشتم و داد زدم.

برای اینکه مامان و بابام من رو سپردن دست  -

و مشت کنی؟ مرد  تو! تو اصالً جون داری دستات

این خونه تویی اونوقت من باید برای درآوردن یه 

قرون پول و سیر کردن شکم دخترم برم صبح تا 

 شب بیرون کار کنم؟

 با بغض به صورت خودش کوبید و گفت:

 میگی چیکار کنم خب؟! -

 با خشم مشتی به در تراس زدم و گفتم: 

تر از این و خراب بمیر! برو بمیر، فقط زندگیمون -

 نکن!

با بغض و دلشکستگی نگاهش رو ازم گرفت که با 

 آرامش راه افتادم.  گریه به سمت اتاق

 خسته بودم، شکسته بودم! 

تونستم این زندگی نکبت بار رو تحمل  دیگه نمی

 کنم...! 
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣⁸]🕊 

 

 #زمان_حال 

 ��دا سلطانی][آی 

 

 

روی استاِد آرامش که اسمش آریامهر بود روبه 

 ایستادم و گفتم:

آقای آریامهر بهتره شما تشریف ببرید منزلتون.  -

از اینکه موندین و آرامش رو آوردین بیمارستان 

 واقعاً ممنونم! 
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 دستی پشت گردنش کشید  و گفت:

یفه بود! من میرم چون نه چه حرفیه باالخره وظ -

فردا کالس دارم اما ممنون میشم حتماً از  

 حالشون خبرم کنید.

 سرم رو تکون دادم و گفتم: 

 چشم حتماً خیلی ممنون ازتون. -

کنمی" گفت و با برداشتن پالتوش و "خواهش می

 ای که کرد، از سالن بیرون رفت.خداحافظی 

 رفتم.با خستگی به دیوار تکیه زدم و تو فکر فرو 

وقتی به سایه گفتم آرامش تصادف کرده، خیلی حالش  

 رسونه اینجا. بد شد و گفت خیلی زود خودش رو می

 ش خیره شدم.با صدای زنگ گوشیم، به صفحه

 خواهرم بود!

 با مکث جواب دادم و گوشی رو روی گوشم گذاشتم. 

 الو سالم. -

 سالم آیدا خوبی؟ -

 م کشیدم و گفتم:دستی به گونه
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 ها خوبن؟ مرسی خوبم. تو خوبی؟ بچه  -

آره خوبیم، مامان گفت آرامش تصادف کرده. حالش  -

 چطوره خوبه؟ 

 قلبم تیر کشید!

 هام رو به هم فشردم و با درد گفتم: لب

دونم ندا، یکی از پاهاش شکسته، سرش هم نمی -

ضربه محکمی خورده. دکتر گفت جواب  

و ها بیاد جواب میده که حالش چطوره. آزمایش 

اینکه تو کمای موقته یکی دو روزه شایدم چند 

 ساعته بهوش بیاد.

 با ناراحتی گفت:

ای بابا، خیلی ناراحت شدم، امیدوارم چیزی نشه.  -

 مامانش خبر داره؟

 آهی کشیدم و گفتم:

 آره وقتی فهمید خیلی جا خورد، داره میاد تو راهه.  -

باشه پس من فعالً برم، از حالش خبر بده. مراقب  -

 دت هم باش.خو
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 لبخند محوی زدم و گفتم: 

 باشه سالم برسون، خدافظ.  -

 "خداحافظی" گفت و  تماس رو قطع کرد. 

دستی به چشمم کشیدم که با صدای نگران سایه 

 سریع به سمت چپ برگشتم. 

 با دیدن حالش جا خوردم! 

 خیلی آشفته بود.

با عجله به سمتش رفتم و دستش رو تو دستم گرفتم 

 و گفتم:

بی؟ این چه وضعشه؟ من که گفتم  خاله خو -

چیزیش نیست چرا به این حال انداختی خودت 

 رو.

 با بغض و نگرانی گفت:

کجاست آیدا؟ چش شده دقیق بهم بگو. دکترش  -

 خوام ببینمش. کجاست؟ می 

 ها کشیدمش و گفتم:پوفی کردم و به سمت صندلی
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و خاله بشین یه لحظه بزار بهت بگم داری خودت  -

 از پا در میاری.

با کالفگی روی صندلی نشست و دستی به صورتش 

 کشید.

حالش خیلی بد بود و کامالً مشخص بود که چقدر 

 نگرانه! 

 کنارش نشستم و از حال آرامش براش گفتم.

 نسبتاً آروم شده بود ولی همچنان نگران بود.

 های بیمارستان خیره شد و گفت: با بغض به سرامیک 

پدر بزرگ شد، براش هایی که بدون تمام این سال  -

هم مادر بودم هم پدر، نزاشتم حسرت نداشتن اون 

لیاقت و معتادش رو تو دلش بکشه، بابای بی 

بیشتر از خودم مراقبش بودم حتی شاید با تمام 

هام، ولی اآلن که رو تخت بیمارستانه بداخالقی

 کنم قلبم داره از جاش در میاد.حس می

ی گفت، عصابم وقتی بازهم در مورد رایان اونطور 

 بهم ریخت. 

 اون بدبخت که خودش نخواست معتاد بشه!
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پونستم چرا همش این افکار رو هم آرامش و هم نمی

 سایه داشتن.

 پوفی کردم و گفتم:

 خوب میشه خاله خوب میشه. -

 آهی کشید و حرفی نزد.

دلم  Icuیه دفعه با دویدن چند تا پرستار و دکتر به 

 هری ریخت. 

 نگرانی بلند شدیم و زود گفتم:  من و سایه سریع با

 پرستار چه خبره؟ -

 یکیشون بهمون نگاه کرد و گفت:

ضربان قلبش کند شده، اینجا باشید بهتون خبر   -

 میدم.

 و بعد در رو بست و رفت! 

کردم اآلنه  تپش قلبم به حدی باال رفته بود که حس می

 که از جاش در بیاد.

 یعنی چی که ضربانش کند شده بود...؟ 
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣⁹]🕊 

 

کردم و از استرس و ناراحتی زیاد داشتم سکته می 

 وضعیت سایه بهتر از من نبود!

 هام طول و عرض راهرو رو طی  با قدم

کردم تا یه تیکه از  کردم و به خدا التماس میمی

 وجودم رو ازم نگیره! 
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با نگرانی به سمتش  ICUبا بیرون اومدن دکتر از 

 رفتیم که لبخند آرامش بخشی زد و گفت: 

آروم باشید خوشبختانه ضربان قلبش به حالت   -

نرمال برگشته و از کمای موقت بیرون اومده.  

 بهوش اومده ولی فعالً باید استراحت کنه! 

هامون جمع شده بود. سایه با اشک شوق توی چشم 

 رو به دکتر گفت:  صدای لرزونی 

 م پیشش؟میشه بری -

در حالی که گوشی پزشکیش رو از گردنش بر 

 داشت گفت:می

چرا که نه البته بعد از معاینه شدنش و انتقالش  -

 به بخش! 

سری تکون دادیم که از کنارمون رد شد و نفسم رو 

 پر صدا بیرون دادم. 

 انگار بار بزرگی از دوشم برداشته شده بود!

بزرگم از دور حس رهایی داشتم و انگار که یه درد 

 شده بود. 
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رفتم و از پشت شیشه به صورت  ICUبه سمت اتاق  

های  ش نگاه کردم و نگاهم رو به چشمرنگ پریده 

 ش سوق دادم. بسته 

هایی که مثل یه سیاه چاله بود و انقدر توش چشم 

کردی شدی که زندگی کردن رو فراموش میغرق می

ش ترین نقطهخواستی تا همیشه توی دنجو می

 مونی.ب

هام به عقب های کسی دور شونه با حلقه شدن دست

 برگشتم که سایه رو کنارم دیدم. 

کرد داد و سعی میهاش رو روی هم فشار میلب

 بغضش رو مهار کنه.

هر دو توی سکوت به آرامش خیره شده بودیم که 

 سایه سکوت بینمون رو شکست.

اگه اون نبود تا االن مرده بودم، مثل نور زندگیم  -

 و روشن کرد.ر

 مثل اسمشه، وجودش پر از آرامش!

هاش رو گرم جوابش رو با لبخند دادم و دستش

 فشردم.
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تونستیم  آرامش رو به بخش برده بودن و حاال می 

 بریم پیشش  

بعد از کلی سفارش و ناراحتی سایه رو به خونه  

 فرستادم تا کمی استراحت کنه.

 خوراکی های توی دستم رو جا به جا کردم.

خوندم که باالخره به اتاق مورد ها رو میاره اتاق شم

 نظرم رسیدم. 

درو آروم باز کردم و لبخندی زدم که دیدم روی 

 تختش نشسته و به پنجره اتاق خیره شده.

جوری تو فکر بود که شک کردم توی این اتاق وجود  

 داشته باشه!

به سمتش رفتم و اسمش رو صدا زدم که هول به  

 جب گفت:سمتم برگشت و با تع

 تو کی اومدی؟ -

 لبخندی زدم و گفتم:

من همین االن اومدم ولی شما انقدر تو فکر  -

 بودی که منو ندیدی!
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ها رو توی یخچال کوچیک کنار تختش گذاشتم خوراکی 

 و رفتم پیشش نشستم.

هام قاب کردم و رج به رج صورتش رو با دست

 چهرش رو از نظر گذروندم. 

 با بغض لب زدم.

 دم!مردم و زنده ش -

 محکم همدیگه رو بغل کردیم. 

خواست انقدر فشارش بدم تا توی وجودم حل  دلم می

 بشه!

ازش جدا شدم و بهش خیره شدم و با کمی مکث  

 گفتم:

 ی کسی که بهت زد رو دیدی؟آرامش تو چهره -

 هاش فشار داد و با تردید گفت:هاش رو بین دندونلب

سایه کنم کسی مثل نه، ولی چند وقته حس می -

کنم کسی بهم خیره شده و  دنبالمه؛ همش فکر می

 تمام کارهام رو زیر نظر داره.

 فهمم کیه مثل شبح همه جا هست ولی نمی
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 کنم!همه جا حضورش رو احساس می

 دونی.خودت خوب می

 هام قفل کردم و گفتم:دستش رو بین انگشت 

خیلی به اون مردی که سایه به سایه دنبالته شک  -

 .!دارم آرامش..

 

 

    ی ستایش تابان!**نوشته
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 #فلش_بک 

 ��[سایه زند]
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شده  ش خیره های به خون نشستهبا ترس به چشم

 کردم آرامش رو پشتم پنهان کنم. بودم و سعی می

 م بیرون میزد!قلبم داشت از سینه 

با استرس به چاقوی توی دستش خیره شدم و با 

 ترس گفتم:

کنی؟ اون  رایا...رایان آروم باش! داری چیکار می  -

چاقو رو بزار زمین! ببین آرامش چقدر ترسیده، 

 کنم بزارش زمین.ازت خواهش می

ار کور شده بود و آتشی که به زندگیمون ولی انگ

 دید!انداخته بود رو نمی

 شنید!ش رو نمیهای بچه کر شده بود و زجه 

بغضی به اندازه دنیا توی گلوم خونه کرده بود و 

 کشتتم! داشت می

های آرامش سوهان روحم شده بود و قلبم صدای گریه

 کرد.زو تیکه تیکه می

ش کنم تا زندگیمون هام آرومکردم با حرف سعی می

 بیشتر از این تبدیل به جهنم نشه!
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و نگاه کن، ببین چه بالیی سر رایان من -

مون آوردی لعنتی؟ ببین داری همه چی رو  زندگی

 کشی؟ توروخدا تمومش کن!به آتش می

 واقعا کر شده بود!

 خدا لعنتت کنه ماه بانو.

 لعنتت کنه که به پسرت هم رحم نکردی! 

حمله ور شد که با وحشت آرامش رو به به سمتون 

 عقب هل دادم و با اشک رو زمین افتادم.

دید بی شک اگه کسی یک لحظه اون صحنه رو می 

 گرفت!افسردگی می

دادم و به های لرزونم به عقب هلش می با دست

 کردم.شکافته شدن پوستم توجهی نمی

خواست اون چاقو رو از دستش بگیرم و هر دلم می

 بکشم! دومون رو

با خشم و گریه به عقب هولش دادم که افتاد و سرش 

 رو به دیوار تکیه داد!

بغض تو گلوم به فریاد تبدیل شد، جوری که زخم 

 م رو حس کردم!شدن حنجره 
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 م کردی عوضی!بس کن، تمومش کن خسته -

 بریم!داری زره زره از بین می

بودن گی و معتاد تونم نشئهاز زندگیم گمشو دیگه نمی 

 و بی غیرت بودنت رو تحمل کنم!

 هام کل صورتم رو در بر گرفته بودن.اشک 

بی حس بهش خیره شدم که متوجه لرزیدن 

 هاش شدم.شونه 

 ولی مهم نبود چون باعثش خودش بود!

ش هامون خودش و مادر عفریتهباعث تمام بدبختی 

 بود.

به طرف آرامش برگشتم که دیدم سکوت کرده و به 

 شده!  رایان خیره

 کردن.هاش بی صدا صورتش رو خیس می اشک 

 رایان رو خیلی دوست داشت!

به سمتش رفتم و دستش رو گرفتم تا از اون جهنم 

 کمی دورش کنم...! 
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 خواهیدخواند: بعدهای درپارت »آنچه 
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 #چند_روز_بعد

 ��[آرامش راد]

 

گذره و امروز  مدتی از روزی که تصادف کردم می

 مرخص میشم. 
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توی گچ بود خیره رو تخت نشسته بودم و به پام که 

 شدم.

دونستم کی هست فکرم هنوز حوالی آدمی که نمی

های ذهنم دنبالش گشت و من توی کوچه پس کوچه می

 شد!گشتم و آخر سر چیزی نصیبم نمیمی

 کنم بالخره!فهمم، پیداش میولی می

با باز شدن در سرم رو بلند کردم و به مامان که 

 گاه کردم.آورد نداشت ویلچری رو توی اتاق می

به سمتم برگشت و با لبخند بزرگی که صورتش رو  

 پوشونده بود، سالمی بهم داد.

ی پر  جوابش رو آروم دادم که پیشم اومد و بوسه

 م نشوند.عشقی روی گونه

 با کمکش رو ویلچر نشستم و از اتاق خارج شدیم.

 سرم رو بلند کردم و بهش خیره شدم و گفتم:

 مامان؟ -

 که گفتم: "جانمی" زمزمه کرد

 بینمش! آیدا کجاست؟ نمی -
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 نیم نگاهی بهم کرد و گفت: 

 بیروِن بیمارستان پیش ماشین منتظرمونه.  -

ی فهمیدن تکون دادم و ترجیح دادم سرم رو به نشونه

 ادامه راه رو سکوت کنم. 

با رسیدن به ماشین با کمک آیدا توی ماشین نشستم 

 بیمارستان بده. و مامان رفت تا ویلچر رو تحویل 

بعد از یه مکالمه کوتاه هر دومون ساکت نشسته 

 بودیم و آیدا مشغول ور رفتن با گوشیش بود

 که چیزی یادم اومد.

گردی، جایی رو پیدا آیدا گفتی داری دنبال کار می -

 کردی؟

 لبخندی رو صورتش نشست و به سمتم برگشت.

 سرش رو تکون داد و گفت: 

یدم و باهاشون حرف یه آگهی کار توی اینترنت د -

 زدم و قرار شد امروز برم برای مصاحبه! 

هاش رو محکم  توی دلم کلی براش ذوق کردم و دست

 گرفتم.
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مطمئنم تو تنها کسی هستی که توی اون شرکت  -

 قبول میشی! 

هام زد و با هر حرکتش  ای کوتاه روی دست بوسه 

 کرد. خودش رو بیشتر توی قلبم جا می 

ذهن من دوباره به سمت اون آیدا سرجاش برگشت و 

 ی مرموز کشیده شد...!غریبه

 

 

    ی ستایش تابان!**نوشته
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 ��سلطانی]دا [آی 
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شوم بدون بعد از رسوندن آرامش و سایه به خونه 

 مکث به سمت "شرکت اخوان" حرکت کردم.

ای بود که پیداش کرده بودم و این بهترین گزینه

ای رو انتخاب کنن مثل استرس اینکه نکنه کس دیگه

 خوره به جونم افتاده بود! 

 روم فهمیدم که رسیدم.با دیدن ساختمان بزرگ روبه

گی کردم که زودتر از  در طول مسیر رو تند رانندهانق

 ساعت به شرکت رسیدم.

 ایش گذشتم.از در بزرگ شیشه 

ای که برای  قبالً با منشی شرکت صحبت کردم و طبقه

 دونستم.رفتم رو میمصاحبه می 

خواستم سوار آسانسور بشم که مردی که مشخص  می

 بود نگهبان اینجاست، به سمتم اومد و گفت:

 ها استفاده کنم. آسانسور خرابه و باید از پله  خانم -

کالفه نگاهی بهشون کردم و با غر غر شروع کردم  

 به راه رفتن.
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 اآلن من چجوری چهار طبقه رو راه برم آحه؟!

هام های راه دیگه کالفه شدم و ترجیح دادم قدموسط 

 رو تندتر کنم.

رفتم که ها رو باال میبدون توجه به چیزی داشتم پله

 حکم به کسی تنه زدم.م

ببخشید بلندی گفتم و به پشت سرم نگاه نکردم که 

 اصالً به چه شخصی زدم!

آخرین پله رو هم رد کردم که نفسم رو پر صدا بیرون 

 دادم. 

 هام گذاشتم تا کمی حالم جا بیاد.دستم رو روی زانو

چند تا نفس عمیق کشیدم و به سمت میز منشی رفتم 

نگاهش رو از مانیتور گرفت و و سالمی دادم که 

 گفت:

 سالم عزیزم، بله بفرمایید. -

 هام فشردم و گفتم: بند کیفم رو بین انگشت 

 برای استخدام حسابدار شرکتتون اومدم! -

 نیمچه لبخندی زد و گفت: 
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بله بفرمایید صبر کنین تا بهتون فرم رو بدم، بله  -

 حتماً. 

داشتم روم گذاشت که با عجله برش برگه سفیدی روبه

 ها نشستم تا پرش کنم.و روی یکی از صندلی

بعد از اینکه تمام موارد البته بجز سابقه کارم که از 

همه کمتر بود رو پر کردم به سمت منشی رفتم و فرم 

 رو بهش دادم که گفت:

ای ندارید همین ها برسی شده. اگه عجله تمام فرم -

 جا بمونید تا فرم شما رو هم ببینند.

 دادم و به جای قبلیم برگشتم و نشستم. سرم رو تکون 

گشتم حدوداً سی دقیقه بود که داشتم توی گوشیم می

که با صدای منشی تند سرم رو بلند کردم و به سمتش 

 رفتم.

 لبخندی زد و گفت:

 هایی که گرفتیم تبریک میگم، از بین تمام فرم -

شما و یک نفر دیگه انتخاب شدید. از فردا ساعت نُه 

ید تشریف بیارید و دوره آموزیشتون رو تونصبح می

 بگذرونید تا آخر سر یکی از شما رو استخدام کنیم.
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کردم پنهانش کنم، لبخندی زدم و با ذوقی که سعی می

 تشکری کردم و ازش خداحافظی کردم.

از شرکت بیرون اومدم و تو دلم از خدا بخاطر اینکه 

 کمکم کرد تا این کار رو پیدا کنم تشکر کردم... 

 

 

 

 

 خواهیدخواند: بعدهای درپارت »آنچه 

 « �🕊�آیدا سلطانی هستم!
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هام رو دور لیوان گرم چای گره کنم و دستلب تر می 

 نم. میز 

کنم و با افکار  بخارهای بلند شده رو دنبال می

 کنم.رنگارنگ توی ذهنم جدال می

شب قبل کلی با آرامش حرف زدم و اون بهم اطمینان  

 داد که اتفاق بدی نمیفته.

 بستن.ولی باز هیجان و استرس از فکرم رخت نمی

کنم که ساعت هشت رو نشون به ساعت نگاه می

 میده. 

برای اینکه از همه چی اطمینان پیدا کنم به سمت آینه  

 کنم.میرم و سر تا پام رو برانداز می
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بعد از اینکه از ظاهرم مطمئنم شدم، به سمت مامان 

رفتم و ازش خداحافظی کردم که با مهربونی برام دعا 

 رد. کرد و با لبخند بدرقم ک

تونست دانشگاه بره ماشین چون آرامش فعال نمی

 موند.برای مدتی پیش من می

هام رو دور فرمون گره سوار ماشین شدم و دست

 زدم.

دادم و از خدا خواستم تا  زیر لب به خودم دلداری می

 کمکم کنه.

ماشین رو استارت زدم و به سمت شرکت اخوان 

توی زندگیم بشه جایی که شاید باعث یه تغییر بزرگ 

 راه افتادم.

 خوشبختانه ترافیکی نبود و چند دقیقه زودتر رسیدم.

از ماشین پیاده شدم و به اسم شرکت چشم دوختم و 

 زیر لب تکرارش کردم.

 "شرکت صادرات و واردات قطعات خودروی اخوان" 

 مطمئناً آدم پولداری صاحب همچین شرکت بزرگیه.
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های محکم به  با قدمکنم و بند کیفم رو جا به جا می

 سمت در ورودی میرم.

این قسمت از شرکت خیلی خلوت بود و به جز  

 های زیادی توش نبودن.نگهبان، آدم 

به سمت آسانسور رفتم و با تردید دستم رو سمتش 

 بردم که نگهبان شرکت با لبخند گفت:

 تونی ازش استفاده کنی. این دفعه درسته می -

ی چهار  ی طبقهدکمهسری تکون میدم و سوار میشم، 

کالمی که توی اتاقک  رو فشار میدم و به موسیقی بی

 پیچید؛ گوش دادم.آسانسور می

با ایستادن آسانسور پیاده شدم و اطرافم رو از نظر  

 گذروندم.

امروز برخالف دیروز شلوغ بود و همه در حال رفت  

 و آمد بودن.

به سمت میز منشی رفتم که متوجه شدم من رو 

 شناخته. 

 با لحن گرم و مهربونی گفت:

 مثل اینکه زود اومدن عادتونه خانوم سلطانی! -
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برید تو اتاق انتهای راهرو تا همه کار آموزهای  

 شرکت هم بیان.

 کنم.لبخندی میزنم و ازش تشکر می

به سمت جایی که گفته بود رفتم و از در بزرگ 

 ای رنگ گذشتم.قهوه

بزرگی نشسته  با ورودم به اتاق فقط چند نفر دور میز

 بودن.

ها جا  کنم و روی یکی از صندلی"سالمی" زمزمه می

 گیرم که بعد از چند دقیقه می

 ها پر میشن.تقریبا نصف صندلی

 های متوجه شدم که هر کدوم به بخش 

مختلف شرکت تعلق دارن که مربوط به امور مالی 

شرکت میشه و فقط من و یک نفر دیگه توی بخش  

ه یک نفرمون موفق میشه تا حسابداری هستیم ک

 حسابدار دوم باشه و من باید اون یک نفر باشم.

خوره و یه پسر خوش چهره با ای به در میتقه

های رسمی وارد اتاق میشه که همون طور که لباس 

 شنیدم مدیر امور مالی شرکته!
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گیره و با صدای رسایی شروع به راس میز قرار می

 کنه.حرف زدن می

 اخوان هستم مدیر امور مالی شرکت آکای  -

های مختلفی فرستاده هر کدوم از شماها به بخش 

 های شما!شین، البته بهترین می

شما قراره توی بخش مهمی از شرکت شروع به کار 

 کنید که الزم به دقت باالیی داره.

تونه و روز مهمیه تا  امروز روز اول دوره آموزشی

طور آزمایشی  خودتون رو مهک بزنید. امروز به 

 کنید، موفق باشید!شروع به کار می

کنه و بی تفاوت نگاهش رو ازم  نیم نگاهی به همه می

 گیره.می

کنه و همراه یکی از هاش رو تموم میحرف 

کارمندهای شرکت موضوعات مختلفی رو برامون 

 توضیح میدن...

 

 

    ی ستایش تابان!**نوشته
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣¹⁴]🕊 

 

 

بعداز چند ساعت پر جنب و جوش که تمام تالشم رو 

کردم و خوب عمل کردم، تونستم نظرشون رو جلب  

 کنم.

گذرونده بودم به سمت خوشحال از روزی که 

آسانسور رفتم تا برم به آرامش سری بزنم و همه چی 

 رو براش تعریف کنم. 

سوار آسانسور شدم و تا خواستم دکمه رو فشار بدم 

که آقای اخوان درحالی که با عجله به سمت آسانسور  

 اومد گفت:می
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 صبر کنید! -

 دستم رو جلوی در آسانسور گرفتم تا بسته بشه.

ای که بهم کرد د و با نگاه زیرچشمی سریع سوار ش

 گفت:

 ممنونم. -

 سرم رو کمی کج کردم و گفتم:

 کنم!خواهش می  -

هردومون سکوت کرده بودیم که بعد از زمان کوتاهی 

 ی اول رسیدیم. به طبقه 

از آسانسور بیرون اومدم و خواستم به سمت در برم 

 که گفت:

 خوام، میشه اسمتون رو بدونم؟عذر می -

 کشیدم و سرم رو کمی کج کردم و گفتم: نفس عمیقی 

 آیدا سلطانی هستم! -

ای از چیزی نگفت که با مکث بدون حرف اضافه

 شرکت بیرون اومدم.

 هیچ خوشم نمیومد با مردی هم کالم بشم!
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ای کشیدم و ماشین رو روشن کردم و به پوف کالفه

 ی آرامش حرکت کردم... سمت خونه 

 

 

    [آرمان بزرگمهر] 

 

لبم رو خاروندم و خودم رو بیشتر توی  ی گوشه

 باتالق سیاه ذهنم غرق کردم.

 من چیزی واسه از دست دادن به جز مادرم ندارم.

 قانون دنیا همینه باید یکی بره تا اون یکی ادامه بده. 

و اونی که ادامه میده مادر منه و اون دختر کسیه که 

 باید از این بازی بره!

دونی کی هست و نمی ته نامردیه که کسی رو که حتی

 چیکار کرده رو بکشی! 

ولی دنیا ته نامردی رو به من نشون داده و برام مهم 

 نیست بعدش چی میشه. 

 کشم هر جور شده بهش نزدیک میشم.عقب نمی
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 این آخرین فرصتیه که دارم.

 آه عمیقی کشیدم و به خیابون خیره شدم.

دیگه دارو جوابگوی دردای تنها داراییم توی دنیا 

 یست! ن

تونه دوام باید عمل بشه وگرنه یک سال هم نمی

 بیاره.

نفسم رو پر صدا بیرون دادم و به تماشای درخت  

 نفرتی که توی قلبم بزرگ شده خیره شدم. 

هاش رو دورش پیچیده و یه مرده درختی که شاخه 

متحرک ازم ساخته که هرکاری به جز زندگی کردن  

 کرده! 

 این زندگی با من خوب تا نکرد.

های باریک این شهر بزرگ قد توی کوچه پس کوچه 

 کشیدم و از همه چی متنفر شدم.

های من رو درمان حتی قلب پر از عشق مادرمم زخم

 نکرد. 

زارم چیزی  تر جلو میرم و نمیاین بار حساب شده

 مانع رسیدن به هدفم بشه!
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آدما پر از احساسن و احساس دشمن آدم زخم کاری و  

 ما زد.فقط باید به قلب آد

 منتظرم باش دختر! 

ای که توش تو به زودی بازی شروع میشه، بازی 

 ای آرامش راد...! بازنده

 

 

 

 خواهیدخواند: بعدهای درپارت »آنچه 

 « ��  رو بشناسم...! من باید اون مرتیکه 

 

 

    ی ستایش تابان!**نوشته
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣¹⁵]🕊 

 

 #فلش_بک 

 ��✍[دانای کل]

 

پنج سال از سپردن قلبش به خاک گذشته بود و حاال  

ای دنج و سالم مانده از افسانه و پسرکش گوشه

 کردند، بی آنکه بگذارد کسی بفهمد!میذهنش زندگی 

قصد داشت ازدواج کند ولی نه با عشق دیرینش، نه 

 با کسی که سرنوشت او را از چنگش درآورد!

دوزد و تن  برد و میسرنوشت همین است؛ خودش می

 کند! آدم می

اش را به گورستان خیالش برد و برای عروس مرده

 خداحافظی کرد...!ش همیشه با دلبر خفته
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پسرک عاشقی که روی مجنون را کم کرده بود و 

های قدیمی زیبا و رویایی  قصه عشقش ماننده افسانه 

 بود، راضی شد به وصلت با سحر! 

 اش! خواهر لیلی گم کرده

 اما خوش خیال بود...

های بی فرجام  مگر میشد کسی که شاهد آن عاشقانه

 ش برود؟ بود حاال به خانه بخت عشق خواهر

اند که این  انگار رج به رج این قصه را با غم بافته

 هایش دارد!گونه سر ناسازگاری با آدم 

های این این روزگار لج گرفته دستی شده به قلب آدم

 اندازد!هزار توی سیاه چنگ می 

هایشان خورده و تا همیشه  ی پایان به عاشقانهمهره

 شود...در پستوی قلبشان خاک می 
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 �� ند] [سحر ز

 

 م زدم و گفتم:با خشم چنگی به موهای آشفته

ی بی رحمم بگو  مامان جون برو به همون عمه -

اون موقع که ساز منفی زدین و دختر جوونت و  

کردی و بعد  به زور عروس یه مرد دیگه می

اینکه مرد، یادت افتاد دنیا دست کیه حق نداری 

 بیای از من برای پسرت خواستگاری کنی!

ای کرد و نگاهش رو ازم جون پوف کالفهمامان 

 گرفت و گفت:

 پشت سر مرده حرف نزن! -

 پوزخندی زدم و گفتم:

برادرم داغون شد کمرش شکست، خواهرم  -

شکست. اون وقت توقع دارین من برم زن عشق 

 خواهرم بشم؟! امکان نداره! وسالم.

با خشم از کنارش گذشتم و با ناراحتی دستی به 

 زمزمه کردم.صورتم کشیدم و 
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 خدایا این چه دنیای کثیفیه...؟!  -

 

 

    ی ستایش تابان!**نوشته
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣¹⁶]🕊 

 

 #زمان_حال  

 ��دا سلطانی][آی 
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 و از نشریه بیرون اومدم. پوفی کشیدم

 چی میشد یکم راحت بگیرن آخه؟!

موهات مثل دندونات سفید میشه تا بتونی کتاب چاپ  

 کنی!

 کشم؟ولی مگه من دست می

 کنم.این هدف منه، رویای منه؛ ولشون نمی 

کلی سختی توی زندگیم کشیدم و جون سالم به در 

 یا! بردم اینم مثل قبل

با فکر به اینکه آرامش خیلی وقته تو ماشین نشسته 

های بلند به و حتماً تا اآلن کلی خسته شده، با قدم

 سمت ماشین رفتم.

 در ماشین رو باز کردم و نشستم که بدون مکث گفت:

چی شد قبول کردن؟ لطفاً بگو این بار دیگه قبول  -

 کردن!

انداختم و نچی هام رو جمع کردم و ابرویی باال لب

 گفتم:
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اینم قبول نکردن، از صبح چند جا رفتیم ولی باز   -

 گیرن!ای مییه بهونه 

ای کردم  با صورتی آویزون بهم نگاه کرد که تک خنده

 و لپش رو کشیدم.

قیافت رو اینجوری نکن تو اآلن باید به من  -

دلداری بدی مثالً! بعدم هنوز کلی جای دیگه 

خوام چیزی که می هست که نرفتیم. اآلنم تنها

 غذاست. 

هام لبخند کوچیکی بهم زد و دستش رو بین انگشت 

 قفل کرد. 

ماشین رو روشن کردم و به سمت پارکی که همون 

 نزدیکی بود رفتم تا ناهار بخوریم.

های غذا به سمت آرامش که روی نیمکت  با ظرف 

 نشسته بود رفتم و غذاش رو روی پاش گذاشتم:

 میرم.می آخ خدا دارم از گشنگی  -

به سمت آرامش برگشتم که به غذاش دست نزده بود 

 و شدید توی فکر بود! 

 آرامش؟ آرامش؟! -
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جوابم رو نداد که نگران تکونش دادم که سری تکون  

 داد و به طرفم برگشت.

 بله چی شده؟ -

 دستش رو گرفتم و گفتم:

چی شده آرامش؟ چرا انقدر تو خودتی؟ به غذاتم   -

 که لب نزدی!

 و لب زد.بهم خیره شد 

تونم من باید اون مرتیکه رو بشناسم! دیگه نمی -

اینجوری ادامه بدم. تا کی باید مثل یه سایه دنبالم 

باشه؟ من مطمئنم تصادفم زیر سر اونه مطمئنم!  

 باید پیداش کنم آیدا، بهم کمک کن...! 

 

 

 

 خواهیدخواند: بعدهای درپارت »آنچه 

 «  ��شدم...!خوام، دیگه ازت خسته ازت طالق می 

 



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

 

    ی ستایش تابان!**نوشته

 

 

••-••- •• 

 

  𝙏𝙀𝙃 𝙒𝙍𝙄𝙏𝙀𝙍⇝ᴀʏᴅᴀʳᵃᵈ    

 

 

 

 

🕊⚖🕊⚖🕊⚖🕊 

🕊⚖🕊⚖🕊 

🕊⚖🕊 

🕊 



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

 

 #رد_پای_سایه

 ��#فصل_دوم 

 17#پارت 

 

••-••- •• 

 

[𝐏𝐀𝐑𝐓➣¹⁷]🕊 

 

 #فلش_بک  

 ��[سایه زند]

 

کردم اآلنه که کرد و حس میمیپاهام از درد گز گز 

 کمرم از وسط دو نصف بشه!

 خسته شدم از این زندگی لعنتی.

 کنه!م میاز این روزها که طلسم شده و داره خفه
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اگه آرامش نبود تا اآلن یا خودم رو کشته بودم یا 

 رایان رو. 

نفسم رو لرزون بیرون دادم و به سمت خونه رفتم، 

 مون شدم. وچیک خونه کلید انداختم و وارد حیاط ک

 البته جهنم بهتره تا خونه! 

ای انداختم که صدای داد رایان به هام رو گوشهکفش

 گوشم خورد. 

 دلم هری ریخت!

با ترس وارد خونه شدم و به سمت اتاق خواب دویدم  

که دیدم آرامش رو بلند کرد و تا به خودم بیام و 

جلوش رو بگیرم روی تخت انداخت که سرش به 

 ورد و جیغ از روی دردش گوشم رو پر کرد!ش خلبه

هایی که از تعجب و خشم قرمز جیغی زدم و با چشم

شده بود به طرفش رفتم و سیلی محکمی روی  

 ش رو گرفتم و داد زدم.صورتش کوبیدم و یقه

کنی ها؟ من کافی نبودم حاال  چه غلطی داری می -

 کنی؟ این طفل معصومم داری نابود می

 کر شدی؟چرا کور شدی؟ چرا 
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 هام صورتم رو خیس کردن. بغضم ترکید و اشکم

 زانوهام شل شد و مثل آوار روی زمین افتادم.

 قلبم خورد شده بود، جسم و روحم به تاراج رفته بود.

 با بغض ناله کردم.

قرار نبود زندگیمون رو اینجوری داغون کنی.  -

چشیدم، لعنتی داشتم طعم خوشبختی رو باهات می

دگیمون رو داغون کردی؟ غیرتی چرا اینطوری زن

گی زیاد گفتن این بود که از نشئهکه همه ازت می

 دست رو زن و بچت بلند کنی؟

 به آرامش که داشت زجه میزد اشاره کردم و داد زدم. 

این دخترته عوضی! پدرشی حالیته؟ هیچ فکر   -

هایی پیش خودش کنی داره چه فکر و خیال می

 کنه؟می

 گفت!هیچی نمی 

 بود! الل شده

 هام خیره شده بود. فقط با بغض و خستگی به چشم

 با نفرت به صورت زرد و الغرش خیره شدم و گفتم: 
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 خوام، دیگه ازت خسته شدم! ازت طالق می  -

 خوام. نه دیگه تو رو نه این زندگی رو نمی

و گم از زندگی من و دخترم برای همیشه گورت 

 کنی و تا عمر داری سمتمون نمیای! می

 حیرت و گیجی بهم خیره شد که داد زدم.با 

 فهمیدی؟! -

 هاش از صدای بلندم پرید.شونه 

با حرص از جام بلند شدم و به سمت آرامش که هنوز  

 کرد رفتم و بغلش کردم.داشت گریه می

 ای به پیشونیش زدم و از اتاق بیرون اومدم. بوسه 

کردم. هر چی صبر باید خیلی وقت پیش این کار و می

به خودش بیاد، تا درست بشه، تا خودم بهش  کردم تا 

کمک کنم تا اعتیاد رو کنار بزاره نشد، اشتباه بود؛ 

 حماقت بود! 

شروع کردن این زندگی اشتباه بود ولی تموم کردنش 

 تونستم بکنم...!ترین کاری که میدرست
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    ی ستایش تابان!**نوشته
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣¹⁸]🕊 

 

 #زمان_حال  

 ��دا سلطانی][آی 

 

 لپتاپم رو روشن کردم و منتظر موندم تا باال بیاره. 

 از صبح تو فکر بودم.
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حالم  مختلف تو ذهنم وجود داشت که بیکلی افکار 

 کرده بودن. 

 یاِد گذشته عصابم رو بهم ریخته بود. 

شدم و سعی کردم ذهنم رو   Wordی وارد صفحه

 خالی کنم تا پارت بنویسم. 

اما انگار مغزم سعی نداشت از حال و هوای گذشته 

 بیرون بیاد! 

 پوفی کردم و ناخودآگاه تو گذشته غرق شدم.

 ر از سختی بود.ای که پگذشته

پر از نا رفیقی، پر از تنهایی، پر از تهمت، پر از 

 خستگی، پر از شکست...!

 با این حرف پوزخند تلخی زدم و زمزمه کردم.

ی تلخم پشیمون نیستم، من فقط من از گشته -

 بخاطر آدم احمقی که بودم پشیمونم. 

 تو سن کم، به خودم خیلی صدمه زدم. 

ای نبود که با عشق ازم مراقبت خانوادهشاید چون 

 کنه.
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 دیدم! شاید عشق بود، ولی خیلی کم بود و من نمی

 عاقل نبودم، ساده بودم، عاشق بودم...! 

 عاشق شدم و خودم رو نابود کردم، داغون کردم. 

رفیقی که با همه وجود بهش اعتماد داشتم، بخاطر 

 بینمون بود.جنس مخالف گند زد به هرچی رفاقتی که 

 شکست رو اون موقع تجربه کردم. 

فهمیدم رفقایی که دورمون هستن همیشه خوبمون رو  

 خوان! نمی

فهمیدم نباید انقدر با یکی صمیمی شد که بشه تنها  

 رفیق تنهاییات و بعد... 

های دور،  جوری بهت صدمه بزنه که دیگه جز دوست

 به هیچ کس نگی رفیق! 

ی که کشیدم رو فقط یه اینا فقط یه حرفه، ولی درد

 فهمه که این درد رو چشیده.انسانی می

خیانت دیدم، دروغ شنیدم، تهمت بهم زدن، حمایت  

ندیدم، دوست داشتن ندیدم، عاشق شدم و خورد شدم، 

 عاشق شدم و شکستنم... 
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ها که حتی خدا رو هم از یادت ولی یه روزی بعد سال

بردی، خورشید زندگیت بعد کلی تاریکی طلوع 

 کنه!می

یه نفر وارد زندگیت میشه که با کلی تضاد باز هم، هم 

 دیگه رو دوست دارید.

 و اون آرامش بود!

 خیلی دوری داشتیم، خیلی قهر و دعوا داشتیم.

 ای از دوست داشتنمون کم نشد! ولی هیچ وقت ذره

و این بود که دیگه از خواهرهای خونی خودم برام 

 بیشتر ارزش داشت!

 بخاطر نادونی به خودم زخم زدم.  چه روزهایی که

 به روحم، به جسمم! 

 با غم به دست چپم خیره شدم.

 دادن، هم قدرت!هایی که هم درد رو نشون میبه زخم 

زدم تا اآلن اینجا  ها رو میشاید من باید این زخم

 باشم.
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ریختم اآلن این  شاید اگه یه مدت از درون فرو نمی

 دختری نبودم که عاشقش بودم! 

های تیغ روی دستم رو لمس م زخمنگشت اشارهبا ا

 کردم و با بغض زمزمه کردم. 

ما درست آنجایی ایستاده بودیم که نباید، جایی که  -

چیزی برای از دست دادن نمانده بود! دروغ بود 

ها ما را قوی کرده بودند، ما تنها که زخم 

تر شده بودیم. چیزی برای جسورتر و عصبانی

ما هنوز یک چیز به امتحانش  باختن نمانده بود، ا

 ارزید و آن زندگی کردن بود...! می

 لبخندی زدم و به صفحه لپتاپ خیره شدم...

 

 

 

 خواهیدخواند: بعدهای درپارت »آنچه 

م ولی از ظاهر دختر  از باطن فرشته

 «   ♀�🕊�شیطانم...!
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣¹⁹]🕊 

 

 

من از دوازده سالگی عاشق رمان خوندن بودم اما 

هیچ وقت به ذهنم خطور نکرده بود تا بخوام 

 نویسندگی رو شروع کنم!

شروعش کردم، با عشق، تا اینکه تو چهارده سالگی  

 با هدف و مصمم!

از همون اول با اعتماد به نفس بودم و وقتی وارد 

هام رو به اشتراک فضای مجازی شدم و رمان

ی دیگران هیچ  های ناامیدکنندهگذاشتم، در مقابل حرف 

 وقت کم نیاوردم.
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ها هستن که از بس دونستم خیلی از آدمچون می

دیدن موفقیت دیگران رو ندارن بیکار و تنبلن و چشم 

 میان چرت و پرت میگن و میرن!

 های پشتش زیاد میشه.آدم وقتی موفق باشه حواشی

 های پشتش زیاد میشن.هاش زیاد میشن، حرفدشمن

 سه سال بیخیال رمان شدم.

 ی متحرک! چون دیگه شده بودم یه مرده

 یه دختر نوجوون شکسته، آسیب دیده، مریض! 

 بی حس، شکسته! سرد، بی روح، 

های ضعیف، تیک عصبی، قلب درد و میگرن و چشم 

 یه دختر ضعیف!

ها ازم چه انسانی ساخته بودن از وقتی یادم میفته آدم

 خودم متنفر میشم.

ولی چقدر خوشحال بودم که تونسته بودم یه دختر  

 قوی بشم!
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های زیاد و یه خانواده پر جمعیت راه انداختم، رمان 

های بزرگی کسب شتم، موفقیتای نوبدون کلیشه

 کردم، معروف و محبوب شدم!

ای مونده بود که هنوز و چقدر آرزوهای بزرگ دیگه

 بهشون نرسیده بودم. 

در این بین با مادری که حتی یک بار هم نخواست  

هایی که درد دخترش رو بدونه کنار اومدم، با سختی

خانواده هیچ کدومشون رو خبر نداشتن کنار اومدم، با 

ای که یه آدم عوضی و خیانتکار بود عشق پنج ساله

 و من رو شکست و بارها رفت کنار اومدم.

و قلبم دیگه احساس رو فراموش کرد و من دیگه دو 

 تا مغز تو وجودم داشتم. 

 قلبم هم دیگه عاقل شده بود!

شدم، دیگه دیگه واسه کنار گذاشتن کسی ناراحت نمی 

نوع بود، دیگه گریه ممنوع بود، دیگه ناراحتی مم

هدف بودن ممنوع بود برای آیدایی که  تنبلی و بی 

 شاملو!معروف شد به آیدای بی

 و من سرد شدم به همه مردهای دورم. 
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 چه غریبه و چه آشنا. 

چون انقدری ازشون زخم خورده بودم که دیگه حالم  

 خورد! از تک به تکشون بهم می

رو   ورژن جدید آیدا رو که چند ساله از خودم ساختم

 خیلی دوست دارم.

چون وقتی بقیه بهم میگن دختر تو چقدر عوض  

 کنم!کنم و به خودم افتخار میشدی، عشق می

 م ولی از ظاهر دختر شیطانم!از باطن فرشته

و چقدر خوشحالم که خدایی دارم که همه جوره  

 ها!کنارمه، با تمام سختی 

لبخندی زدم و با نفس عمیقی که کشیدم، سعی کردم  

 به حال خوبم برگردم.

فردا روز اول شرکت بود و چقدر خوشحال بودم که  

 شدم...! هام نزدیک میداشتم یواش یواش به هدف

 

 

 خواهیدخواند: بعدهای درپارت »آنچه 
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تو یه وضعیت سفیدم باهات، متضاد منی ولی رفیقم 

 «�🕊�باهات...:(
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣²⁰]🕊 

 

 ��[آرامش راد]

 

نفس عمیقی کشیدم و با خیال راحت به پام که گچش 

 رو بعد یه ماه باز کرده بودم خیره شدم.

 بابت سالم بودنمون از خدا شاکر باشیم. واقعاً باید 

تو این یه ماه چقدر بخاطر سالم نبودن پام از کارام 

 عقب موندم بماند!
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پوفی کردم و به آیدا که سرش تو گوشی بود خیره 

 شدم.

 چند ثانیه که گذشت صداش زدم.

 آیدا بریم؟! -

نیم نگاهی بهم کرد و گوشیش رو تو جیب کاپشنش  

دادن سرش موافقتش رو اعالم گذاشت و با تکون 

 کرد.

کنار هم قدم برداشتیم و به سمت ماشین رفتیم که 

 سریع گفتم:

بزار من برونم. خیلی وقته نروندم یه وقت  -

 رانندگی یادم میره!

 با این حرفم خندید و سوئیچ رو به سمتم گرفت.

 کم حرف شده بود امروز! 

یه تای ابروم رو باال انداختم و سوئیچ ماشین رو 

 ازش گرفتم و سوار ماشین شدیم.

استارت زدم و با لبخند ماشین رو راه انداختم و  

 کردم گفتم: درحالی که آینه رو تنظیم می



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

 نظرت چیه بریم کافه؟! -

 سرش رو تکون داد و گفت: 

نظر خوبیه، خیلی وقته نرفتیم دلم براش تنگ  -

 شده. 

ای که پاتوق  لبخند دندون نمایی زدم و به سمت کافه

 من و آیدا بود راه افتادم. همیشگی

تو فکر بودم که با شنیدن صدای ضبط لبخندی زدم و 

 به آیدا نگاه کردم.

صداش رو صاف کرد و با هم شروع به خوندن 

 کردیم.

 یه سری سیاه و سفیدا خوبن -

 مثل برف الی موهات 

 های پیانو مثل کالویه

 مثل اون دو تا چشمات 

 مثل ترکیب یه شال سفید 

 ی فرفری با موهای مشک

 مثل یه آلبوم عکس قدیمی 
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 که پره از عکسای بچگی 

 با تو رنگ دنیام چه قشنکه 

 سیاه سفیده آره

 همینشه که قشنگه 

 من شب تارمو 

 توام شدی ماهمو

 کنار هم کاملیم 

 میفهمی هر حالمو 

 با تو رنگ دنیام چه قشنگه 

 سیاه سفیده آره

 همینشه که قشنگه 

 من شب تارمو 

 توام شدی ماهمو

 کنار هم کاملیم 

 فهمی هر حالمو می

 تو یه وضعیت سفیدم باهات 
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 متضاد منی ولی رفیقم باهات 

 من سیاه و تو سفید فرقمون زیاد

 اما جالب اینه کامالً به هم میایم

 تیرگی من با روشنی تو 

 قشنگه بعد شب تیره روشنی صبح

 تو دلیل من برای بودنی

 من دلیل تو

 با تو رنگ دنیام چه قشنگه 

 سفیده آره سیاه

 همینشه که قشنگه 

 من شب تارمو 

 توام شدی ماهمو

 کنار هم کاملیم 

 فهمی هر حالمو می

 با تو رنگ دنیام چه قشنگه 

 سیاه سفیده آره
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 همینشه که قشنگه 

 من شب تارمو 

 توام شدی ماهمو

 کنار هم کاملیم 

 فهمی هر حالمو...می

 ≪حامیم_سفید  سیاه≫

 دستم فشردم.لبخندی زدم و دستش رو محکم تو 

 چقدر داشتنش قشنگ بود!

های تبریز، به کافه بعد یک ربع رد کردن خیابون

 رسیدیم.

 با هم از ماشین پیاده شدیم و داخل کافه شدیم.

ها مون رفتیم و روی صندلیبه سمت جای همیشگی 

 نشستیم. 

شناخت و اسمش گارسون که دختر بود و ما رو می

 متون اومد و گفت: حنانه بود، با دیدن ما سریع به س

 وای سالم قیزالر کفیز؟ نیه یوخیدیز به سیز؟! -
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آیدا و من لبخندی به روش زدیم و جواب سالمش رو 

 دادیم که آیدا گفت:

واال درگیر یه سری مشکالت بودیم وقت نمیشد  -

 بیایم. مرسی خوبیم تو چطوری؟

 لبخندی زد و گفت:

تر حل بشه. منم خوبم، ایشاهلل مشکلتون سریع  -

 خورید؟!یچی م

 آیدا نیم نگاهی بهم کرد که گفتم:

 قهوه. -

 هاش رو باال انداخت و گفت: آیدا هم شونه 

 منم میلک شیک کاکائو.  -

هامون  حنانه سرش رو تکون داد و رفت تا سفارش

 رو بیاره. 

چسبید خوردن یه پاییز بود و هوا سرد و چقدر می

 قهوه داغ کنار خواهرت...
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 کفیز؟ نیه یوخیدیز به سیز؟!*وای سالم قیزالر 

    وای سالم دخترا خوبید؟ چرا نبودین شما پس؟!
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣²¹]🕊 

 

 #فلش_بک  

 ��زند][سایه 

 

نفس عمیقی کشیدم و به گردنبند قلبی که دور گردن 

 آرامش بود خیره شدم. 
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ی قلب عکس  نصف قلب عکس من بود و نصف دیگه

 رایان.

 مثالً نماد عشقمون بود!

 پوزخند تلخی زدم و موهاش رو نوازش کردم.

هام رو به هم ی اتاق خیره شدم و چشمبه در قفل شده

 فشردم.

رایان یه وقت اذیتمون نکنه در رو قفل از ترس اینکه 

 کرده بودم. 

 کنار آرامش دراز کشیدم و تو فکر فرو رفتم.

دو سال بعد از اینکه آرامش به دنیا اومد، رایان معتاد 

 شد.

ش چشم دیدن خوشبختی  چون مادر عوضی و عفریته

 پسرش رو نداشت!

های خودش پسرش رو معتاد کرد و خودش با دست

 و تباه کرد. زندگیش رو سیاه

بخدا که من خوشبخت بودم و داشتم با آسودگی 

 گذروندم.زندگیم رو با آرامش و رایان می



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

 پنج سال بعد ازدواج من و رایان، ساشا ازدواج کرد. 

 العاده خوب و خانوم! با یه دختر فوق

 ولی از ته دل که نبود.

 ش بود!دلش تا آخر عمر گیر افسانه 

اون ساشایی نبود که  از مرگ افسانه به بعد دیگه

 شناختم. می

 ناخودآگاه ذهنم به سمت امیرتوهان پرواز کرد.

 عشق بچگی! 

 لبخند تلخی زدم و فکر کردم.

 به اینکه بعد ازدواجم با رایان معتاد شده بود!

امیری که حتی لب به سیگار هم نمیزد معتاد شده  

 بود.

 کرد تا برگردم.چقدر که التماسم رو نمی

 ندگی خودم رو داشتم.ولی دیگه من ز

اما شکستم وقتی فهمیدم راضی شدن تا امیرتوهان و 

 خواهرم سحر با هم ازدواج کنن!

 بخدا که شکستم.
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و چقدر خوشحال شدم وقتی خواهرم گفت من هیچ 

 کنم!وقت با عشق تو ازدواج نمی

 باالخره گذشت و گذشت و امیرتوهان هم ازدواج کرد. 

 با زنی که خب...! 

 مثل امیر نبود.اصالً 

 یادمه خیلی شکستم. 

 مخصوصاً وقتی اسم دخترش رو فرشته گذاشت!

 آره فرشته...

هامون صدام  همون اسمی که موقع نوشتن نامه

 ی منی!گفت تو فرشته کرد و میمی

 دخترش خیلی ناز و خوشگل بود.

 دیدیم.هر از گاهی هم دیگه رو می

 دید بگم بهتره. با کلی بهانه من رو می

 کرد!شق آرامش بود و خیلی باهاش بازی میعا

 آرامش هم خیلی دوسش داشت.

وقتی آرامش به دنیا اومد، قبلش راه کربال بسته شده 

 بود.
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 وقتی به دنیا اومد راه کربال باز شد!

 چون نذر کرده بودم، محمد خان نذرم رو برد کربال.

آش نذری پختیم و انقدر پر برکت بود که کل فقرای 

 تونستیم آش پخش کنیم.تبریز رو 

 دخترم وجودش پر از برکت بود.

 وقتی رایان معتاد شد زندگیمون به کل بهم ریخت. 

خیلی سعی کردم تا بتونم زندگیمون رو دوباره برپا  

 کنم اما نشد.

دوازده بار بردمش کمپ ترک اعتیاد تا ترک کنه ولی 

 خودش نخواست!

 . هر دوازده بار فرار کرد و بدتر قلبم رو شکست

هایی که گذشت و آرامش هفت سالش همه این سال 

 شد، به بدبختی زندگی رو گذروندیم.

تر آرامش عاشقش بود و همیشه  رامین عموی کوچک 

بردش، شهربازی خرید، بیرون میبراش عروسک می

 بردش.می

 تونم بگم از رایان بیشتر براش پدری کرد.می
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م هیچ وقت نشد از زبون ماه بانو بشنوم که عروس

 صدام کنه! 

 گفت دختر دشمن!همیشه بهم می

 هه دردناک بود!

هر وقت که دزدکی آرامش رو با یه شکالت گول میزد 

فروخت و  برد میگرفت و میو طالهاش رو ازش می

 گرفت.داد قلبم آتش میبه مواد کوفتیش می

سپردم دختر با یه شکالت گول  هر چقدر به آرامش می

برامون مونده رو به باد ای که نخور، تنها سرمایه 

 فهمید!نده، نمی

 تقصیری هم نداشت، بچه بود... 

 رایان عاشقش بود، باهاش کاری نداشت. 

 خوردم وقتی نشئه بود!ها رو من ازش میتمام کتک 

م بدون پدر بزرگ بشه، ولی دیگه به  خواستم بچه نمی

 خدا قسم صبرم سر اومده بود.

خواستم، بارها بهش تو جوری که دیگه ازش طالق  

خوام ازت گفتم که میاین چند روز گفته بودم و می

 جدا بشم.



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

 کرد اما دیگه من کوتاه نمیومدم!مخالفت می 

 دیگه بخدا قسم که خسته شده بودم... 

 

 

 

 خواهیدخواند: بعدهای درپارت »آنچه 

 « ��✍ ��    اید؟!شما نویسنده 
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بعد از پشت سر گذاشتن دوره آموزشی، یک روز  

 طول کشید تا نتیجه رو بهمون بگن.

 من بودم! خب اونی که قبول شد 

تالش کردم و  خواستم چون بازم واسه چیزی که می

به بهترین نتیجه رسیدم، لبخندی به خودم توی آینه  

زدم و کیف و گوشیم رو برداشتم و به سمت بیرون 

 رفتم.

ماشین دست آرامش بود و زودتر از من از خونه  

 رفته بود دانشگاه.

 گرفتم.برای همین باید تاکسی می

ستادم و دست بلند کردم که با ایستادن کنار خیابون ای 

اولین ماشین؛ به سمتش رفتم و سوار شدم و آدرس 

 شرکت رو بهش دادم. 

امروز اولین روز کاری منه، اولین روزی که به طور  

کنم و هم هیجان دارم و هم رسمی شروع به کار می

 استرس! 

 با ایستادن ماشین کرایه رو حساب کردم و پیاده شدم. 
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هام شکل خیره شدم و لبخندی روی لب به در شرکت

 گرفت.

پا تند کردم و به سمت در رفتم و سریع سوار 

 ی چهارم رو فشار دادم.ی طبقه آسانسور شدم و دکمه

ی چهارم و دیدن اون همه جنب  با پا گذاشتن به طبقه

و جوش، بیشتر از قبل به وجد اومدم و انرژیم چند  

 برابر شد.

باید کارم رو اونجا شروع  به سمت سالن بزرگی که 

 کردم رفتم.می

چند ساعت گذشته بود و من سخت در حال کار کردن  

 کردم کارم کامالً بی نقص باشه.بودم و سعی می

 ذوق و شوقم وصف نشدنی بود!

با زنگ خوردن یهویی گوشیم برش داشتم که با دیدن  

هایی که بهش سر زده بودم،  شماره یکی از نشریه 

 قالب شد.تعجب به صورتم 

جواب دادم و با صدایی که بخاطر هیجان کمی 

 لرزید گفتم:می

 بله بفرمایید؟  -
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 صدای آقای محتشم گوشم رو پر کرد.

سالم خانوم راد، از نشریه پیام باهاتون تماس  -

گرفتم. شما چند روز پیش برای چاپ یکی از 

 ی ما اومدید.هاتون به نشریه رمان

 جابه جا شدم و با ذوق گفتم:

 دید.بله اومده بودم. گفتید بهم جواب می -

 صداش رو صاف کرد و گفت:

خب خواستم بهتون اطالع بدم که رمان شما برای   -

ترین  چاپ شدن مشکلی نداره. فقط باید تو سریع

زمان ممکن به نشریه بیاید تا یک سری کارها  

 رو انجام بدید. 

م بیرون میزد و اگه کسی اونجا  قلبم داشت از سینه 

 کشیدم که دیگه صدام در نیاد! انقدر جیغ مینبود 

های از هیجان و خوشحالی زیاد که به تک تک سلول 

 هارو گم کرده بودم.تنم رخنه کرده بود کلمه

ای بود سعس کردم خونسردی خودم رو  به هر بدبختی 

 حفظ کنم. 
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بله حتماً هر چه زودتر میام، ممنون که اطالع   -

 دادید. 

 ت:ای گفبا صدای کمی گرفته

کنم، پس منتظر شما هستیم خدا خواهش می  -

 نگهدار. 

 با ذوق و بغض گفتم:

 خدافظ.  -

چسبوندم  متماس رو قطع کردم و گوشی رو به سینه 

 و نفس عمیقی کشیدم.

تر شده بود و من بیخیال  لبخندم هر لحظه عمیق 

 اطرافم در حال رویا پردازی بودم.

رویا پردازی روزی که برای رسیدن بهش هرکاری  

 کردم!

 خدایا واقعاً عاشقتم.

کردم که با صدای آقای اخوان به  توی افکارم سیر می

 خودم اومدم.

 خودم رو جمع و جور کردم و رو بهش گفتم:
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 بله آقای اخوان با من کاری داشتید؟ -

 کتش رو صاف کرد و گفت:

نه کار خاصی نداشتم فقط خیلی اتفاقی  -

 اید؟!هاتون رو شنیدم. شما نویسندهحرف 

 ا این حرفش ناخودآگاه لبخندی رو لبم نشست.لب

 لب تر کردم و گفتم:

 بله چطور؟  -

با لبخندی کوچیکی که همیشه گوشه لبش مهمون 

های مشکی جذابش بهم کردو بود، نیم نگاهی با چشم 

 "موفق باشیدی" گفت و از کنارم رد شد...

 

 

 

    ی ستایش تابان!**نوشته
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 ��[آرامش راد]

 

خود کار رو توی دستم چرخوندم و چشمم به استاد 

آریامهر بود که داشت حرف میزد اما فکر و ذهنم 

بود که فقط کمی با من فاصله داشت و سر  پیش کسی 

 تا پاش پر از شک بود.

شاید به نظر بقیه فقط یه دانشجوی تازه وارد باشه 

 ها درگیر کرده.ولی ذهن من رو بیشتر از این حرف

 خیلی ساکت بود یعنی تقریباً هیچ حرفی نمیزد.

نگاهش پر از هیچ بود انگار که به یک آدم مرده  

 خیره شدی. 
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بار که نگاهش رو چند لحظه به سمتم سوق  هر 

داد، چیزی مثل ترس و استرس تمام وجودم رو  می

 گرفت.می

دونستم اون حس شاید مثل خودم بود ولی بازم نمی

 عجیبی که بهش دارم چیه!

رفت و یک  فکرم یک لحظه به سمت اون غریبه می

 لحظه به سمت آرمان بزرگمهر.

شگاه گذاشته. دلم  دانشجویی که تازه پا به این دان

خواست این دو نفر رو یک جوری بهم مربوط کنم  می

 ولی آخه چه ربطی؟

ش رو ندیدم به کسی چطور کسی که یک بارم چهره

 که فقط چند ماهه دیدمش ربط بدم!

نفسم رو لرزون بیرون دادم که با صدای استاد 

 آریامهر سرم رو بلند کردم و بهش خیره شدم.

 بله استاد؟ -

 هم خیره شد و گفت: با نفوذ ب

خانوم راد حالتون خوبه؟ مثل اینکه امروز   -

 حواستون سرجاش نیست!
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 هام رو بهم فشار دادم و گفتم:لب

 ببخشید استاد!  -

سری تکون داد و دوباره رشته کالمش رو از سر 

 گرفت.

این بار سعی کردم ذهنم رو آزاد کنم ولی وقتی با 

ستم فکرم  تونهای کوتاه بهم خیره شده بود نمینگاه 

 رو آزاد کنم.

کردم چون از وجودش حس خوبی  حالم رو درک نمی

 نداشتم.

عرق سردی که روی پیشونیم بود رو پاک کردم و 

یک لحظه بهش نگاه کردم که بدون ایجاد حالتی توی  

 صورتش چشم ازم گرفت.

خواستم از اونجا فرار کنم و کمی هوای آزاد  فقط می

 تنفس کنم!

دونم کی هستن دمای عجیب که نمیزندگیم پر شده از آ

 تونم پیداشون کنم...! و نمی
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 خواهیدخواند: بعدهای درپارت »آنچه 
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جا  ی شیرینی رو تو دستم جابهبا خوشحالی جعبه

کردم و کلید رو تو قفل در انداختم و بی سر و صدا  

 داخل خونه شدم.

زدم که آرامش مشغول بود و حدس می ها روشنچراغ 

 درس خوندن بود.

 از هیجان زیاد تا در خونه رو باز کردم با جیغ گفتم: 

 شود!تون وارد میخواهر نویسنده -

با دیدنم لبخندی زد و بهم خیره شد که با دیدن  

 شیرینی توی دستم میخکوب صورتم شد.

کرد که ببینه فکر کنم داشت تو ذهنش حالجی می

 تونه داشته باشه!شیرینی تو دستم چه دلیلی می

 یه دفعه با حیرت گفت:

 دروغ میگی! -

با جیغ شیرینی رو روی مبل گذاشتم و با خوشحالی و  

بغض به سمتش دویدم و محکم بغلش کردم که محکم 

 جیغ زد و گفت:
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 وایی خدا باورم نمیشه! -

از ته دل خندیدم که محکم من رو به خودش فشرد و 

 گفت:

 دیدی شد؟ دیدی باالخره شد؟  -

با بغض بزرگم که دیگه داشت به گریه تبدیل میشد 

 ازش جدا شدم و با سرسختی لب زدم.

 آره شد! -

 هام خره شد.یه دفعه سکوت کرد و به چشم

دستم رو جلوی صورتم گرفتم و یه دفعه بغضم  

 شکست. 

 هنوزم باورم نمیشد که به بزرگترین آرزوم رسیدم!

 رد.با بغض زمزمه ک

گفتم امیدوارم فقط زمانی یادته همیشه بهت می -

گریه کنی که به هدفت رسیدی و از سر 

 خوشحالیه؟ 

با این حرفش میون بغض خندیدم و دوباره بغلش 

 م گذاشت و گت:ای روی گونه کردم که بوسه



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

و بده بخورم ببینم. آبجی گلم به بدو بدو شیرینیت -

 آرزوش رسیده.

رو با بند بند  هام خوشحالیتک تک استخون

 زدن! وجودشون فریاد می

شیرینی رو باز کردم و با کلی شوخی و خنده مشغول 

 خوردنش شدیم... 

 

 

 

 

 

 

 ��[آرامش راد]

هام از نفس عمیقی کشیدم و با برداشتن کیف و کتاب 

 روی صندلی بلند شدم و از کالس خارج شدم.
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ساعتم گوشیم رو از کاپشنم در آوردم و بعد از اینکه 

رو چک کردم، خواستم دوباره تو جیبم بزارمش که 

 محکم به کسی خوردم.

هینی گفتم و سرم رو بلند کردم و به کسی که خورده 

 بودم نگاه کردم.

 آرمان بزرگمهر بود!

 با خشم گفتم:

 بینی؟آقای محترم کوری جلوی چشمت رو نمی  -

با خونسردی خم شد و درحالی که گوشیش رو از 

 داشت، گفت:میروی زمین بر 

بهتر بود سرت رو از توی گوشیت بیرون  -

زدی دختر آوردی بعد اینطوری حرف میمی

 خانوم! 

با خشم خواستم یه چیزی بارش کنم که با دیدن استاد 

 آریامهر، دهنم رو بستم و با حرص زمزمه کردم. 

ی بی گیرم پسرهمن یکی که حالت رو می  -

 فرهنگ. 
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هام  که داشتم کتابسریع روی زانو نشستم و درحالی 

رو جمع می کردم، با صدای استاد با حرص بهش  

 خیره شدم.

 خوبید خانم راد؟  -

 ای کشیدم و بلند شدم و گفتم: پوف کالفه

 بله استاد خوبم. با اجازه! -

و بعد سریع از کنارش رد شدم و با قدمجهای بلند از  

 دانشگاه بیرون اومدم... 
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بارید، با لرزی که تو تنم نشسته با دیدن برفی که می

هام رو  بود، کاله کاپشنم رو روی سرم کشیدم و دست

 به هم مالیدم.

ماشین دست آیدا بود و گفته بود تا پنج امروز باز هم 

 رسه.دقیقه دیگه می

 کردم.هوا سرد بود و دیگه داشتم یخ می

 با صدای زنگ گوشیم، سریع جواب دادم.

 الو آیدا کجایی؟ -

آرامش تو خیابون پشتی دانشگاهتم، خیلی ترافیکه   -

 کشه بیا اینجا. تا بیام اون سمت یه ربع طول می

 گفتم:  سرم رو تکون دادم و

 خیله خب صبر کن اومدم.  -

تماس رو قطع کردم و سریع به سمت کوچه پشتی 

 دانشگاه رفتم. 

 کوچه تاریک بود و خیلی خلوت!

هام رو بلندتر لبم رو گاز گرفتم و سعی کردم قدم

 بردارم تا زودتر به آیدا برسم و بریم خونه. 
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هایی نزدیک پشت سرم، حس کردم قلبم با شنیدن قدم

 ایستاد!

تر حرکت کردم اما صدای خودم جمع شدم و سریع  تو

 ها داشت هی بهم نزدیک میشد.قدم

کنه و قصد  کامالً مشخص بود یکی داره دنبالم می

 داره بالیی سرم بیاره.

با فکر اینکه نکنه بازم همون مردیه که دنبالمه، 

ترس رو کنار گذاشتم و چاقوی ضامن دار توی جیبم  

 برگشتم.رو لمس کردم و به عقب 

 درست حدس زده بودم! 

یه مرد قد بلند و چهارشونه که سر تا پا مشکی 

 تی روی صورتش بود!پوشیده بود و نقاب مشکی 

تا دید ایستادم خواست سمت حمله کنه که سریع  

روش گرفتم و با صدای چاقوم رو درآوردم و روبه 

 لرزونی داد زدم.

 داری؟تو کی هستی که دست از سرم بر نمی -

 ن حرفم ایستاد و بهم خیره شد. با ای

 هاش مشکی بود و خیلی با نفوذ!چشم 
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کردم داره هر فکری که تو سرم جوری که حس می

 خونه! گذره رو میمی

 حرفی نزد که دوباره داد زدم و گفتم: 

و کردی ها؟ چرا عوضی با توام؟ چرا قصد جونم -

 خوای ازم؟ سایه به سایه دنبالمی؟ چی می

 رید.با صدای خش داری غ

 خوام! میدی؟و میجونت  -

 با این حرفش حس کردم دلم هری ریخت. 

تر چاقو رو هام حرکت دادم و محکم به انگشت 

 چسبیدم. 

 داد. مغزم فقط یه چیز رو فرمان می

 فرار!

سریع به پاهام حرکت دادم و با سرعت پا به فرار 

 گذاشتم.

خواستم زودتر به آیدا دویدم و فقط میبا سرعت می

 برسم.

 پشت سرم میومد!
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 با سرعت خیلی زیاد!

زدم و بدون اینکه به عقب نگاه کنم نفس نفس می

 دویدم.فقط می

با دیدن ماشین آیدا که تو خیابون بود، نور امیدی تو 

 دلم روشن شد.

با استرس و سرعت خواستم به سمتش بدوام که با 

 شنیدن صدای گلوله، قلبم از حرکت ایستاد...! 

 

 

 

 خواهیدخواند: بعدهای رپارت د»آنچه 

 «�� ش رو شناسایی کنید؟تونید چهره می
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 گلوله رو اون مرد شلیک کرد؟یعنی... یعنی اون 

 ی مردم خیابون به سمتم جمع شد!حواس همه 

آیدا که حواسش جمع شده بود، با دیدن من و وضعیتم 

که با ترس سریع ماشین رو روشن کرد و درحالی که 

پشت سر هم بوق میزد تا مردم راه رو باز کنن، بهم 

 خیره شد و هی داد میزد. 

 زودتر بیا!  -

لرزید و سرعتم دست و پام داشت میاما من از ترس 

 رو کند کرده بود!

صدای جیغ مردم و فرار کردنشون داشت به استرسم 

 کرد!اضافه می

ای بود سریع به سمت ماشین دویدم و  با هر بدبختی

 خودم رو تو ماشین پرت کردم که آیدا با جیغ گفت:

 خوبی؟ لعنتی اون کیه؟ -
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 با صدای بلندی داد زدم. 

 ی که داری برو!فقط با هر زور  -

ای که شده بود خیره سرم رو برگردوندم و به ولوله

 شدم!

اما با دیدن همون مرد که سریع سوار یه موتور شد 

 و پشت سرمون اومد، تپش قلبم بیشتر شد!

آیدا دنده رو عوض کرد و با گازی که داد، ماشین از 

 جاش پرواز کرد.

نتی  سریع داخل یه کوچه پیچید تا از اون ترافیک لع

 خالص بشیم. 

 با سرعت از کوچه خارج شد و وارد میدان شد. 

 با خشم و ترس مشتی به داشبورد  زدم و گفتم:

چرا انقدر شلوغه؟ آیدا برو سمت اتوبان من باید  -

 به پلیس زنگ بزنم! 

 با نفس نفس گفت:
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آرامش هیچ معلومه این مرتیکه کیه که اسلحه   -

داره  همراه خودش داره؟ اصالً کی با تو دشمنی

 که اینوری دنبالته؟

 کرد!هاش داشت عصابم رو متشنج میحرف 

های لرزون گوشیم رو از حرفی نزدم فقط با دست 

 رو گرفتم.  110جیب کاپشنم در آوردم و شماره 

 آیدا به آینه نگاه کرد و داد زد.

 این چه دست فرمونیه داره؟ چقدر داره تند میاد! -

دم که یه با ترس به عقب برگشتم و بهش خیره ش

 دفعه آیدا داد زد.

 و بدزد!یا ابلفض آرامش سرت  -

 اون عوضی با اسلحه از پشت بهمون شلیک کرد!

 شیشه پشتمون بخاطر اصابتش با گلوله شکست...!
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جیغی زدم که با صدای شنیدن مامور پلیس سریع با  

 ترس گفتم:

 الو صد و ده؟  -

 بله خانم بفرمایید! -

آقا به کمکتون نیاز داریم. یه نفر با اسلحه  -

 دنبالمونه و قصد جونمون رو داره.

 صداش اوج گرفت.

 ید؟ شما االن کجای  -

 آیدا سریع گفت:

 تو اتوبان شهید کسایی.  -

فرستیم. فقط مون رو میهمین اآلن نیروهای امنیتی  -

تونید با آرامش خودتون رو حفظ کنید تا جایی که می
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سرعت ماشین رو برونید. مشخصات ماشینتون رو 

 بگید.

 رنگ، مدل و پالک.

 با استرس گفتم:

 پرشیای سفید. پالک هم...  -

کرد که یه دفعه با تکون شدیدی که ماشین سریع قطع 

 خورد هر دو جیغی زدیم.

لعنتی الستیک رو هدف گرفته بود و بهش شلیک  

 کرده بود. 

چون سرعتمون زیاد بود و الستیک یهو پنچر شده 

 بود، ماشین از کنترل خارج شد!

هر دو از ترس جیغی زدیم و ماشین چند دور، دور 

 خودش چرخید.

 زور نگه داشت که جیغ زدم.آیدا ماشین رو به 

 چرا داری وایمیستی؟ بابا یارو دنبالمونهـ...  -

 که با شنیدن صدای آژیر پلیس حرفم قطع شد.
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های  آیدا سریع ماشین رو قفل کرد که یکی از ماشین

پلیس به سمت ماشینمون اومد و سریع از ماشین 

 پیاده شدن. 

اون یکی ماشین هم سریع به سمت اون مرد رفت و 

 ش کرد!تعقیب

آیدا ماشین رو دوباره باز کرد که پلیس سریع در رو 

 باز کرد و بهمون نگاه کرد و گفت:

 شما حالتون خوبه؟ چه اتفاقی براتون افتاد؟ -

 با نفس نفس گفتم:

و یه مدته این آقا دنبالمه و چند بار قصد جونم -

کرده. امروز با اسلحه دنبالم کرد و ما هم داشتیم 

یم که به الستیک شلیک کرداز دستش فرار می

 کرد.

 سرش رو تکون داد و گفت: 

خیله خب نیروهامون دنبالش رفتن امیدوارم  -

ش رو  تونید چهرهبتونن گیرش بندازن. می

 شناسایی کنید؟ 

 سرم رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:
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ش رو ندیدم. صورتش رو با هیچ وقت چهره -

 پوشونه.نقاب می

 داد و در رو بست.حرفی نزد فقط سرش رو تکون 

 آیدا با استرس دستی به صورتش کشید و گفت:

 خدایا باورم نمیشه دست یه قاتل افتاده بودم! -

 بعد زود بهم نگاه کرد وگفت:

 تو خوبی؟  -

 فقط سرم رو تکون دادم و به جاده خیره شدم. 

 خدایا چه اتاقی داره برام میفته...؟ 

 

 

 خواهیدخواند: بعدهای درپارت »آنچه 

 « �🕊�  رسونمتون...بفرمایید من می
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 ��دا سلطانی]ی [آ

 

 روی مبل نشستم و با نگرانی به آرامش خیره شدم. 

روزی که پشت سر گذاشته بودیم خیلی پر استرس  

 بود!

 کردیم؟اگه واقعاً یه چیزیمون میشد چیکار باید می 

 دستی به لبم کشیدم وگفتم:

آرامش اصالً چه دلیلی داره یکی بخواد قصد جون  -

 تو رو داشته باشه؟ به کی شک داری؟

 ب گفت: پوزخندی و مضطر

 دونم!بابام، عموم، امیرتوهان! چه می -

 هام رو تو حدقه چرخوندم و گفتم: چشم 
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کنم. به اون ی اول و سوم رو حذف میگزینه  -

ی دوم شک  بدبختا چیکار داری؟ ولی به گزینه

 دارم.

 پوفی کرد و با حرص گفت: 

 چرا شک داری هان؟  -

 متعجب گفتم:

قانه باز تو غیرمنطقی شدی؟ دو تا مردی که عاش -

پرستیدن اآلن بیان قاتل جون دخترش  و میمادرت 

 بشن؟ مخصوصاً بابات که تو دخترشی دیوانه!

هاش پوشوند حرفی نزد فقط صورتش رو بین دست

 که ادامه دادم. 

لطفاً منطقی و جدی فکر کن. کشتن تو چه سودی  -

براشون داره؟ هرچی که هست یه قضیه خیلی 

دست به  ای پشت این ماجراهست که یاروجدی 

زنه تا تو رو به هر نحوی که شده  هرکاری می 

 بکشه! حتی تیراندازی کردن تو روز روشن!

هاش رو از روی صورتش برداشت و بهم خیره  دست

 شد.
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فعالً به سایه هیچی نگو. خوب شد پلیس هم خبر   -

کردیم. گفت دو تا مامور همیشه مراقبمونن تا 

بتونن یه ردی از طرف بزنن. باید مراقب 

 فهمی؟ودمون باشیم آرامش میخ

از روی مبل بلند شد و درحالی که به سمت اتاق 

 رفت، گفت:می

من بمیرم یا زنده بمونم برام هیچ فرقی نداره،  -

 فقط نگران جون توام!

 هام نشست.با این حرفش لبخند محوی روی لب 

و گاز بگیر کم چرت و پرت بگو. توروخدا  زبونت  -

 م از گرسنگی.یه چیزی درست کن بخوریم مرد

کوَسنی که به سمتم پرت کرد و مستقیم به صورتم 

 خورد، حرصم رو در آورد.

 ش واقعاً روی عصابم بود.صدای خنده

 با حرص گفتم:

کوفت، باز دست بزن پیدا کردی؟ یه مدت درگیر  -

 بودی یادت رفته بودا اه!
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ش بیشتر شد که دهنم رو با این حرفم شدت خنده

 گفت: براش کج کردم که 

 رسه.جز املت هیچی به ذهنم نمی -

 بی حس بهش خیره شدم و گفتم:

 خیلی بیشعوری! -

زبونش رو برام در آورد و با خنده رفت تو 

 آشپزخونه. 

با غرغر گوشیم رو روشن کردم و بعد از باز کردن 

 نت مشغول چک کردن کانالم تو تلگرام شدم... 

 

 

 

 

 

د حل  یکی از فرمول های حسابداری رو پای وایت بر

 کردم و به سمت استاد برگشتم که لبخندی زد و گفت:

 آفرین کامالً درسته. خسته نباشی. -
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 لبخند محوی زدم و گفتمک

 ممنون استاد. -

 می تونی بشینی دخترم.  -

تشکر زیرلبی کردم و به سمت صندلیم رفتم و روش 

 نشستم.

کم مونده بود کالسم تموم بشه و بعد قرار بود برم 

رامش و با هم بریم پیش نشریه پیام  سمت دانشگاه آ

 تا ببینم مراحل چاپ کتابم چطور پیش میره.

با این فکر لبخندی زدم و لحظه شماری کردم تا کالس  

 زودتر تموم بشه.

بعد نیم ساعت کالس تموم شد و من با هیجان وسایلم  

رو جمع کردم و درحالی که از دانشگاه بیرون می 

ع به آرامش زنگ  رفتم، گوشیم رو درآوردم و سری

 زدم که با یه بوق زود جواب داد. 

 سالم خوبی؟ -

 کیفم رو روی دوشم جابه جا کردم و گفتم: 

 سالم خوبم تو خوبی؟ کالست تموم شده؟  -
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 کمی صدای خش خش اومد و بعد گفتک

 خوبم، آره تموم شده چقدر طول می کشه تا بیای؟ -

 نیم نگاهی به ساعتم کردم و گفتم: 

 بگیرم و بیام یک ربع. تا اسنپ  -

 باشه پس منتظرم. فعالً کاری نداری؟ -

 روی یکی از نیمکت های دانشگاه نشستم و گفتم:

 نه آبجی فعال خدافظ.  -

 "خدافظی" زمزمه کرد و تماس رو قطع کرد... 
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گلوم رو صاف کردم و سریع یه اسنپ گرفتم و منتظر  

 شدم برسه.

اا وقتی که بیاد به صاحب نشریه زنگ زدم و بهش 

 خبر دادم که دارم میرم اونجا.

 اون هم اوکی داد و گفت که مشکلی نداره و منتظرمه. 

دونستم انقدر خوشحال بودم و هیجان داشتم که نمی

 چیکار باید بکنم!

دو دقیقه بعد اسنپ جلوی دانشگاه نگه داشت که با 

عجله به سمتش رفتم و سوار شدم و با سالمی که  

 دادم در رو بستم و کاله کاپشنم رو روی سرم کشیدم.

هوا به شدت داشت سرد میشد و منم که زود بهم 

 جبور بودم رعایت کنم.خورد مسرما می

 اما با این حال عاشق پاییز و زمستون بودم.

 راننده نیم نگاهی از آینه بهم کرد و گفت: 

 بخاری رو روشن کنم خانم؟ -

 کمی تو خودم جمع شدم و گفتم:
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 هر طور راحتید. -

 سرش رو تکون داد و بخاری ماشین رو روشن کرد.

بود، ش شکسته ماشین چون پنچر شده بود و شیشه

 تو تعمیرگاه بود.

دماغم رو باال کشیدم که با صدای زنگ گوشیم، 

 ی ناشناس خیره شدم.متعجب به شماره

 تونست باشه؟ یعنی کی می

 یه تای ابروم رو باال انداختم و جواب دادم.

 بله بفرمایید؟  -

با شنیدن صدای مرد اخم محوی روی پیشونیم 

 نشست. 

، شما خوام قصد مزاحمت نداشتمسالم عذر می -

 خانم سلطانی هستید؟

 نیم نگاهی به ساعت مچیم کردم و گفتم: 

 خودمم شما؟  -

 ای کرد و گفت:تک خنده 

 پس درست تماس گرفتم. من اخوانم. آکای اخوان. -
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 با شنیدن اسمش سیخ سرجام نشستم و گفتم:

اوه سالم آقای اخوان خوبید؟ شرمنده  -

 نشناختمتون! 

"خاک تو  ی ریزش زیر لب با شنیدن صدای خنده

 سرتی" نثار خودم کردم. 

 دو بار سالم کرده بودم! 

 با صدای خندونش گفت:

مچکرم، دشمنتون شرمنده. قصد مزاحمت نداشتم  -

فقط خواستم بدونم امروز مشکلی براتون پیش 

 اومده که مرخصی گرفتید؟

 دستی پشت گردنم کشیدم و گفتم:

واقعیتش مرخصی که نگرفتم فقط دو ساعت  -

برم نشریه باهاشون صحبت کنم مرخصیه. قراره 

 بخاطر همون. بعد حتماً میام سرکار. 

 با کمی مکث گفت:

که اینطور. باشه اگر هم کارتون طول کشید  -

تونید نیاید زیاد واجب نیست امروز کارا زیاد می

 کنم. نیستن خودم رسیدگی می
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 لبخندی زدم و گفتم:

کنم بیام. باالخره من  لطف دارید، اما سعیم رو می -

 ه قراردادی رو امضا کردم.ی

 تر شد. با حرفی که زد، لبخندم پررنگ 

خوشحالم که حسابدار شرکتمون آدم پایبندیه.  -

 موفق باشید. امری با من ندارید؟

 مکث کوتاهی کردم و زمزمه کردم. 

 خیلی ممنون، خدافظ.  -

 با صدای رسایی گفت:

 خدافظ.  -

تماس رو که قطع کردم به بیرون خیره شدم و زمزمه 

 م.کرد

چقدر خوبه با اینکه مدیر امورمالی اون شرکته  -

اما با کارمندش بدون هیچ غروری برخورد 

 کنه!می

با دیدن اینکه به دانشگاه آرامش رسیدیم، سریع  

 کرایه رو با گوشی به راننده زدم که تشکری کرد.



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

کنار خیابون نگه داشت و با تشکری که کردم، پیاده  

از دانشگاه بیرون  شدم و به آرامش تک زنگ زدم که 

 بیاد.

چند ثانیه بعد با دیدنش دستم رو بلند کردم که زود به 

 سمتم اومد و با سالمی که داد، گفتم: 

ای چیزی سالم چطوری؟ بیا زود یه تاکسی -

 بگیریم بریم یخ زدم. 

سرش رو تکون داد که کنار خیابون ایستادیم و منتظر  

 موندیم تا یه تاکسی برامون بیفته.

 دستی به پیشونیم کشیدم و گفتم:  با کالفگی

 ای خدا این چه بدبختیه آخه. -

 اصالً تاکسی نمیفتاد!

 آرامش هم هی داشت اسنپ میزد اما اصالً پیدا نمیشد.

 با حرص گفت:

 ای تف تو اینـ... -

با صدای بوق ماشینی حرفش رو قطع کرد که به  

 ماشینی که جلومون ترمز کرد با تعجب خیره شدیم.
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حدوداً بیست ساله بود که سوار ماشین یه پسر 

پرایدش شده بود و خب خیلی خوش چهره اما خشن 

 بود!

 آرامش با حیرت زیرلب زمزمه کرد.

 این دیگه چی میگه؟  -

 اما سریع اخم کرد و گفت:

 بله بفرمایید؟  -

 بدون هچ حالتی گفت:

رسونمتون! خیلی وقته سالم، بفرمایید من می -

یفته انگار هوا هم که اینجا ایستادین اما ماشین نم

 سرده.

آرامش خواست مخالفت کنه که ویشگونی از دستش 

 گرفتم...

 

 

 

 خواهیدخواند: بعدهای درپارت »آنچه 
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در عجبم چطور شد که شما ما رو رسوندید آقای 

 «   بزرگمهر...!
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣³⁰]🕊 

 

 ��[آرامش راد]

 

 چپ چپ به آیدا نگاه کردم که گفت:

 اگه زحمتتون نمیشه! -

با حرص خواستم چیزی بگم که آرمان یه تای ابروش  

 رو باال انداخت و گفت:
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ماشینید! چه زحمتی، باالخره خیلی وقته منتظر  -

 رسونمتون. بفرمایید من می

 آیدا با چشم اشاره کرد تا سوار بشم.

با حرص نگاهم رو ازش گرفتم و در عقب رو باز  

کردم و سوار شدم و پشت بندم هم آیدا سوار شد و در 

 رو بست. 

 آرمان نیم نگاهی بهم از تو آینه کرد و گفت:

 رین؟کجا می -

 ش رو مرتب کرد و گفت:آیدا مقنعه

 شناسین؟یه پیام، مینشر -

 یه تای ابروش رو باال انداخت و گفت:

 خیر متاسفانه، اگه میشه آدرس بدین. -

آیدا مشغول دادن آدرس شد و من همچنان ساکت 

 موندم.

گاه آرمان رو روی خودم حس های گاه و بینگاه 

خواست همونجا سرش رو الی  کردم و دلم میمی

 گیوتن بزارم! 
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 کنی؟ندیدی هی نگاه میخب چته مگه آدم 

ی نه به رفتار اون روزش نه به رفتار محبت آمیزانه 

 امروزش! 

 ش کمه انگار کالً!یه تخته 

نفس عمیقی کشیدم و صبر کردم و صبر کردم تا 

 باالخره به نشریه رسیدیم. 

 هی خواستم چیزی نگم ولی خب نشد! 

 کرد، آیدا گفت:در حالی که جلوی نشریه ترمز می

باعث زحمتتون شد، کرایه چقدر  خیلی ممنون -

 میشه؟

 با این حرفش پوزخند محوی زد و گفت: 

 من که راننده نیستم خانم محترم! -

آیدا با پافشاری خواست دوباره اصرار کنه تا هزینه  

 کرایه رو بگه که ناخودآگاه گفتم:

در عجبم چطور شد که شما ما رو رسوندین آقای  -

 بزرگمهر! 

 نگاهم کرد.با این حرفم آیدا با تعجب 
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گفتم اما خب تا  همیشه از این مرد مرموز بهش می

 حاال از نزدیک ندیده بودتش! 

 آرمان نیم نگاهی بهم کرد و گفت:

دلیل خاصی نداره، نخواستم تو سرما عالف بشید  -

 همین!

نفس پر حرصی کشیدم و از توی کیفم یه تراول در 

آوردم و درحالی که روی صندلی کنار راننده  

 گفتم: زاشتم،می

 به هرحال ممنون! پیاده شو آیدا جان. -

آیدا متعجب از کارام، تشکر زیر لبی از آرمان کرد و 

پیاده شد و من هم بعد از اینکه پیاده شدم در ماشینش 

 هاش از ترس باال پرید. رو به هم کوبیدم که آیدا شونه

 چپ چپ نگاهم کرد و گفت: 

 ناوار گینه دلی اولدون؟  -

 با حرص گفتم:

یگم نریم با این یارو حرف تو گوشت نمیره هی م -

 خونم!انگار دارم تو گوش خر یاسین می
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 ضربه ای به پهلوم زد و گفت:

خر خودتی بی ادب، وای آرامش باورم نمیشه این  -

 همون بزرگمهریه که هی میگی خیلی مرموزه؟

 ای بهش رفتم و گفتم:چشم غره

 زدم. ی رو مخ. بیا بریم بابا یخ بله خودشه، پسره -

 لی کرد و گفت:تک خنده 

 زنی!وای از دست تو که چقدر غر می -

 ای کشیدم و با هم به سمت نشریه رفتیم.پوف کالفه

های آیدا به راحتی ذوق و شوق رو از تو چشم 

 تونستم بخونم.می

 باالخره هر کی هم بود ذوق و شوق داشت!

لبخندی زدم و نیم نگاهی بهش کردم و داخل نشریه  

 شدیم... 

 

 

 چته باز خل شدی؟!��  *ناوار گینه دلی اولدون؟
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣³¹]🕊 

 

 #فلش_بک  

 ��[سایه زند]

 

هام رو دادگاه نشسته بودیم و با استرس لب تو 

 جویدم.می

آرامش با ترس کنارم نشسته بود و هی داشت به 

 کرد. ش داد میزد معتاده، نگاه میرایان که از قیافه

 قاضی نیم نگاهی بهمون کرد و گفت: 
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ست که خب خانم زند و آقای راد، االن شش جلسه  -

باید دادگاه شما برگزار میشه و این جلسه 

فرزندتون خانم آرامش راد تصمیم بگیره که با 

 خواد زندگی کنه! کی می

سرم رو با مکث کوتاهی تکون دادم و به آرامش نگاه 

 کردم که با ترس گفت:

 خوام تنها بمونم!مامان من نمی -

 با این حرفش بغض بدی به گلوم چنگ زد. 

وکیلم گفته بود که رایان شرایط نگهداری آرامش رو  

 گرفت.لی قاضی باید رای مینداره و

نفس پر استرسی کشیدم که قاضی رو به آرامش کرد 

 و گفت:

دخترم تو دوست داری با پدرت زندگی کنی یا  -

 مادرت؟

انقدری ترسیده بود که نگاهش هی بین من و رایان 

 در نوسان بود.

دستش رو بین دستم فشردم و آروم صداش زدم و 

 گفتم:
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 بگو! آرامش خوبی؟ مامان یه چیزی  -

 اما لحظه به لحظه رنگش داشت به سفیدی میزد!

هاش رو به سیاهی رفت و تو بغلم یه دفعه چشم

 بیهوش شد!

 جیغی زدم و با نگرانی تو بغلم کشیدمش و گفتم:

 آرامش؟ آرامش مامان؟ -

رایان با نگرانی سریع به سمتمون اومد و آرامش رو   

  تو بغلش کشید که سریع آب معدنی کنار دستم رو باز

کردم و چند قطره به صورت آرامش پاشیدم تا بهوش 

 بیاد!

 زدن. هام درد و غم رو فریاد میتک به تک استخون 

 نگاه رایان هیچ وقت از یادم نمیره...! 

 

 

 

   [برسام آریامهر]

 نفس عمیقی کشیدم و داخل خونه شدم.
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 خواست دوش بگیرم! دلم می

 وجودم خیلی گم بود.

ته ریشم کشیدم و پالتوم رو روی   با کالفگی دستی به 

مبل انداختم و مقابل آینه ایستادم و به خودم خیره 

 شدم.

 خواست از اینجا برم! دلم می

 ای که هیچ امیدی توش ندارم.از این خراب شده

 ولی بخاطر عالقم به استادی موندم.

 فقط و فقط همین.

کنه و دیگه یه مردی که تو بچگیش مادرش ولش می

 ق و حالش چه توقعی میشه داشت؟میره پی عش

ای اینکه پدرش بره زن بگیره و یه خواهر ناتنی

 داشته باشی که هی دم به دیقه بچسبه بهت!

خواست گاهی الوین خیلی گیر بود و واقعاً دلم می

 ش کنم!اوقات بگیرم خفه

با یادآوری اتفاقات اخیر با حرص نفسم رو بیرون 

 رم خیره شدم. دادم و به خونه خالی و سوت و کو



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

 تنهایی بد بود!

 ولی نه برای منی که دیگه عادت کرده بودم! 

خواستم به سمت اتاقم برم تا دوش بگیرم ولی با 

صدای زنگ گوشیم نیم نگاهی بهش کردم که با دیدن  

اسم بابا، بدون هیچ حسی ریجکت کردم و داخل اتاقم 

 شدم.

هروقت یادش میفتاد که یه پسر هم داره عصابم رو 

 کرد!غون میدا

لباسم رو با یه حرکت از تنم در آوردم و وارد حموم 

 شدم.

دوش رو باز کردم و بعد از تنظیم کردنش با خستگی  

 زیر آب ایستادم و نفس عمیقی کشیدم. 

 هام یه جا از تنم فرو رخت. حس کردم کل خستگی 

لبخند آرامش بخشی زدم که اسم یه نفر تو ذهنم نقش 

 بست.

 دم و کاری نکردم! یه لحظه میخکوب ش

 لبم رو گاز گرفتم و زمزمه کردم.
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بیخیال برسام، الزم نکرده بخاطر یه دختر  -

اینطوری خودت رو ببازی! حوصله مشغله ذهنی 

 جدید رو ندارم دیگه!

ای کردم و سعی کردم بیخیال فکر و خیال  تک سرفه 

 بشم...

 

 

 

 خواهیدخواند: بعدهای درپارت »آنچه 

 « �🕊🛀� ��آیدا خانم حالتون خوبه؟ 
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 ��دا سلطانی][آی 

 

ماشین رو مقابل رستوران سنتی نگه داشتم و مامان 

 ترم زهرا ازش پیاده شدن. و بابا و خواهر کوچک 

با چک کردن خودم تو آینه لبخندی زدم و از ماشین 

 پیاده شدم. 

گذشت و وقتی دو روز از ماجرای رفتنم به نشریه می

حاال تونسته بودم نصف راه چاپ کردن کتابم رو پیش  

 دونستم چیکار کنم!زیاد نمیبرم، از ذوق 

 وقتی بابام فهمید، گفت شام یه روز مهمون منید!

ای کردم و به ماشین دامادمون که از وقتی تک خنده 

که با خواهرم ازدواج کرد داداش صداش زده بودم،  

 نگاه کردم.

 به سمتشون رفتم و گفتم:

 به سالم تشریف آوردید انگار! -
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م نرگس خواهرزاده آبجیم خندید که با صدای ذوق زده

 با شوق به سمتش برگشتم.

 سالم خاله!  -

 با عشق گفتم:

 سالم زندگی من! چطوری گوگولی؟ بیا بغلم ببینم. -

 خندید و با یه حرکت تو بغلم پرید.

ش  ای روی گونه خدیدم و به خودم فشردمش و بوسه 

 گذاشتم.

 انقدری که من عاشق این بچه بودم حد نداشت!

رفتمش و ایستادم و به یاسین که بعد از اون تو بغلم گ

ای تو بغل خواهرم ندا خواب بود، خیره شدم و بوسه 

 روی پیشونیش گذاشتم.

داداشم بهم نگاه کرد و درحالی که داشت ماشینش رو  

 کرد، با شوخی گفت:قفل می

 به سالم خانم نویسنده حال و احوال؟  -

 خندیدم و گفتم:

 علیک سالم، مرسی از لطفتون! -
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 کرد و گفت:ای تک خنده 

 دین یا نه؟ به ما هم امضا می -

 آبجیم خندید و گفت:

 زبون نریز بچه رو بگیر دستم درد گرفت. -

همگی خندیدیم و درحالی که به سمت مامان و بابام 

 کردیم، مشغول بگو و بخند شدیم.حرکت می 

 منو رو روی میز گذاشتم و گفتم:

خورم با دوغ و ماست موسیر  من قرمه سبزی می -

 ترشی گل کلم!و 

 همه متعجب بهم نگاه کردن که خندیدم و گفتم:

 خب چیه؟ هوس کردم! -

خندیدن که از بقیه هم سفارشاتشون رو گرفتم و قبل 

از اینکه بابا بلند بشه سریع بلند شدم و درحالی که به  

ی بابا  ای روی شونه رفتم، بوسه سمت پذیرش می

 گذاشتم.

 فقط لبخندی بهم زد و چیزی نگفت. 
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کالفگی دستی به پیشونیم که کلی عرق کرده بودم   با

 کشیدم و گفتم: 

 باز این میگرن لعنتی عود کرد. -

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم به خودم مسلط  

 باشم.

خواستم از کنار یه میز رد بشم و بگذرم اما یه دفعه 

 سرگیجه عجیبی به سراغم اومد!

هام سیاهی رفت و حس سقوط کردن بهم دست چشم 

 که حس کردم تو آغوش کسی افتادم. داد 

 هام باز نمیشد!چشم 

 اخمی کردم و با ناله گفتم:

 آخ سرم. -

 صدای نگران مردی گوشم رو نوازش کرد.

 آیدا خانم حالتون خوبه؟  -

 صداش...چقدر آشنا بود! 

هام اتوماتیک وار باز شد و با شنیدن صداش چشم 

 نگاهم تو دو تا تیله مشکی رنگ خیره موند.
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 بم جوری در یک آن باال رفت که انگار...!ضربان قل

 توصیفش سخت بود!

 فکر کنم این توصیف براش خیلی بهتر بود.

 شب چشمان وسیع توست! 

 سیاه، وسیع و دوست داشتنی!

آب دهنم رو قورت دادم که با صدای بابا تلنگری بهم 

 خورد و سریع ازش جدا شدم!

 چه تصادفی.

 کرد؟!اون اینجا چیکار می

 از خجالت گاز گرفتم که بابام با نگرانی گفت:لبم رو 

 دخترم خوبی؟ چت شد یهو؟  -

 با نفس لرزونی گفتم: 

دونم بابا یهو سرم گیج رفت! خوبم  نمی -

 نگران...نباش.

 با صدای آکای سرم رو بلند کردم و بهش خیره شدم.

 سالم خوب هستید؟ -

 بابا نیم نگاهی بهش کرد و متعجب گفت: 
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 یز؟!سالم چوخ ممنون، جناب -

 *سالم خیلی ممنون، جنابعالی؟!

 سریع پیش دستی کردم و گفتم:

ام باباجان ایشون مدیرمالی شرکتی هستن که  -

 کنم، آقای اخوان.توش کار می

بابا ابروهاش رو باال انداخت و درحالی که یه دستش 

ش رو به گذاشت و یه دست دیگهرو پشت کمرم می

 کرد، گفت:سمت آکای دراز می

 تم آقای اخوان ، رسول سلطانی هستم.آها خوشبخ -

ی لبش  لبخند مهربون و در عین حال جذابی که گوشه

 هام رو لرزون کرده بود.کرد، نفسخودنمایی می 

زیر چشمی بهم خیره شد و درحالی که با بابا دست 

 داد، گفت: می

 تشکر، لطفیز وار خوشبختم! -

 *تشکر، لطف دارید خوشبختم!

کرد، نگاهم  ا بابا صحبت می تو طول مدتی که داشت ب

 چرخید!روی دختری که کنارش بود می
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 هیچ شباهتی بهش نداشت که بگم خواهرش بود!

قضاوت کردن هم که کار من یکی نبود پس هرکی که 

 بود به خودشون مربوط بود! 

هام رو به هم فشردم و با صدای بابا به خودم لب

 اومدم.

اجازه! به هرحال ممنون شدم از آشناییتون، با  -

 بریم دخترم. 

 با فشاری که به کمرم وارد کرد سریع گفتم:

 ممنون از کمکتون، شبتون بخیر!  -

ای بهش کردم و با بابا به  و بعد نگاه زیر چشمی 

 سمت میزی که نشسته بودیم، رفتیم...
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣³³]🕊 

 

 بابا بهم خیره شد و گفت:

خوبی؟ چرا یهو اونطوری شدی؟ بنده خدا اگه  -

 نبود پخش زمین شده بودی. 

 ای کردم و گفتم:با خجالت تک سرفه

انقدر خوشحالم که خل شدم سرم گیج دونم نمی -

 میره!

اما به جای اینکه بخنده، با کالفگی نگاهش رو ازم 

 گرفت و گفت:

 فردا حتما برو دکتر. -

 از جدیتش من هم جدی شدم و گفتم: 

چیزی نیست بابا نگران نباش. بمون من برم  -

 سفارش بدمـ...

 وسط حرفم پرید و گفت:

 خودم میرم بشین. -

 دیگه نتونستم مخالفت کنم!جوری جدی گفت که 



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

با مکث سرم رو تکون دادم و کنار ندا نشستم که 

 داداشم بلند شد و با بابا رفتن تا غذا سفارش بدن. 

با نرگس و یاسین خودم رو مشغول کرده بودم اما هر 

لحظه نگاهم به سمتش که زیر چشمی بهم نگاه 

 کرد، کشیده میشد... می

 

 

  [آکای اخوان] 

دم و ضبط رو روشن کردم و به جاده نفس عمیقی کشی

 خیره شدم.

 خیلی دوست دارم االن باهات باشم یه جا  -

 بهت بگم دوست دارم بگی چقدر به جا 

 دوست دارم یواشکی همش نگام کنی

 پوشم لباسمو بگی کجا؟وقتی می

 مثالً روم زوم کنی بوم بوم کنه قلبم

 مثالً هی لج کنی راه کج کنی از من

 روشن کنی هر شب مثالً شمعا رو تو 
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 مثالً بارون بشه چتر وا نشه به به

 من تو یعنی کار دنیا صده 

 من تو یعنی دوری با ما بده 

 من خب بدون تو حالم بده 

 شیم از هم زده در کل مگه می

 من تو یعنی کار دنیا صده 

 من تو یعنی دوری با ما بده 

 من خب بدون تو حالم بده 

 شیم از هم زده در کل مگه می

 خندیدم به عاشقیهمونم که میمن 

 عاشقت شدم ببین اونم چه عاشقی

 اگه آسمون از اون باال بیاد زمین

 من دوست دارم دوست دارم همین...

 ≪زانکو _ مثالً ≫

 با صدای صبا نیم نگاهی بهش کردم و گفتم:

 بله؟ -
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 با شیطنت گفت:

 خیلی تو فکری! خوبی؟  -

 صدام رو صاف کردم و چیزی نگفتم که گفت:

همینجا نگه دار رسیدیم. مرسی پسردایی شب  -

 خوبی بود! 

دستی به موهام کشیدم و کنار پیاده رو نگه داشتم که  

لبخندی زد و درحالی که کیفش رو از عقب بر 

 داشت، گفت:می

 عام راستی، خیلی دختر ناز و خوشگلی بود! -

 بعد سریع با گفتن "خدافظ" جیم شد!

 با حرص گفتم:

 که خوشگله چیکار کنم؟ هه هه بانمک! خوشگله -

دنده رو عوض کردم و پام رو روی پدال گاز فشردم و 

 به سمت خونه حرکت کردم.

ای کردم و لبم رو جویدم و تو فکر فرو  تک سرفه 

 رفتم.
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وقتی دیدم یه دختر سرش گیج رفت و کم مونده بود 

رو زمین بیفته، ناخودآگاه یه حسی وادارم کرد سریع  

 ین بیفته.بلند شم و نزارم رو زم

وقتی هم که دیدم همون دختریه که تو شرکتمون کار 

 کنه، ته دلم یه جوری شد.می

 بدون اینکه حواسم باشه به اسم کوچیک صداش زدم. 

هاش خیره شدم و اصالً کسی یا حسی زل زل تو چشم

 نبود بهم بگه بابا مرد وا بده!

 بکش کنار این بچه بازیا چیه!

 و نفس عمیقی کشیدم. با حرص چنگی به موهام زدم 

عجیب بود کالً که یه دختر بخواد اینطوری فکر من و 

 درگیر کنه.

 ی قشنگی داره یا...شاید چون خیلی چهره 

 شناسی؟هوف بیخیال آکای، مگه خودت رو نمی

 کسی هستی که زیبایی یه نفر چشمت رو بگیره؟

 معلومه که نه!
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باطن  ی زیباش یه آدم اشتباه با شاید پشت این چهره 

 خراب پنهون شده. 

 تونم کسی رو بدون شناخت قضاوت کنم.من که نمی

م ترمز کردم و دستی به صورتم کشیدم و مقابل خونه 

 با ریموت در رو باز کردم.

 داخل خونه شدم و ماشین رو تو پارکینگ پارک کردم.

 گوشیم رو برداشتم و از ماشین پیاده شدم. 

 هوا عجیب سرد بود!

برفی که روی مژه چشم راستم  با حس کردن قطره

 نشست، لبخندی زدم.

 عاشق برف بودم و این حس غیرقابل توصیف بود!

 به آسمون خیره شدم و نفس عمیقی کشیدم.

داشتم، زیر لب  درحالی که به سمت خونه قدم بر می

 زمزمه کردم.

مثالً روم زوم کنی بوم بوم کنه قلبم، مثالً هی لج  -

 کنی راه کج کنی از من... 
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 خواهیدخواند: بعدهای درپارت »آنچه 

 «   یه پارتی کوچیکه و توام دعوتی...!
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣³⁴]🕊 

 

 ��[آرامش راد]

 

 جزوه رو بستم و نفس عمیقی کشیدم. 

امروز انقدر درس خونده بودم که دیگه مخم داشت 

 کشید!سوت می
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 اما هنوز دو تا کالس دیگه داشتم.

لبم رو جویدم و با برداشتن کیفم از کالس خارج شدم 

 ی دانشگاه راه افتادم. و به سمت کافه

 بدجوری گرسنه بودم!

تر دور رو محکمدماغم رو باال کشیدم و شال گردنم 

 گردنم پیچیدم.

 ی مریضی رو نداشتم!خداوکیلی حوصله

داخل کافه شدم و به سمت یکی از میزها رفتم و 

 پشتش نشستم.

 گارسون سریع به سمتم اومد و سالم کرد. 

 کیفم رو روی میز گذاشتم و گفتم:

 زحمت. سالم، قهوه با کیک خیس بی  -

آماده میشه" سرش رو تکون داد و با گفتن "سریع 

 رفت.

گوشیم رو از جیبم بیرون آوردم و مشغول چرخ زدن 

 تو اینستاگرام شدم.

 تا سفارشم رو بیارن یکم طول کشید.
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با نشستن کسی کنارم و گذاشتن سینی روی میز 

متعجب سرم رو بلند کردم و به پریا یکی از دخترای  

 دانشگاه که دختر خیلی شری بود خیره شدم. 

 ورده بود!سفارشم رو اون آ

 یه تای ابروم رو باال انداختم و گفتم: 

 بله؟ -

 تفاوتی زد و گفت: لبخند بی 

 سالم چطوری؟ -

سفارشم رو جلوم کشیدم و درحالی که خودم رو 

 دادم، گفتم: مشغول خوردن نشون می

 کاری داشتی؟ -

 چند ثانیه حرفی نزد.

 حس بهش خیره شدم.اما با حرفی که زد بی

 دعوتت کنم!خواستم یه جایی می -

 حرفی نزدم و منتظر شدم حرفش تموم بشه!

های کاشتش خیره  ش کشید و به ناخن دستی به مقنعه

 شد و درحالی که زیر چشمی نگاهی بهم انداخت گفت:
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 یه پارتی کوچیکه و توام دعوتی! -

 کمی کیک تو دهنم گذاشتم و گفتم: 

 زارم!ممنون، به جایی که بهم تعلق نداره پا نمی -

 ش رو گاز گرفت و گفت:ی لبگوشه

خوای بگی که تو اصالً اهل دوست پسر یعنی می -

 بازی و پارتی و مشروب و...

 وسط حرف زدنش پریدم و گفتم:

کنم چیزای خصوصی زندگیم به تو ربطی  فکر نمی  -

داشته باشه! دعوت کردی منم رد کردم، پس 

 مونه!حرفی نمی 

 نیشخند زد و گفت:

 ه.گذرباالخره با استادا خوش می -

 و بعد درحالی که از کنارم بلند میشد، ادامه داد. 

 مخصوصاً با استاد آریامهر!  -

 پوزخندی زدم و گفتم:

 مبارکت باشه!  -
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با حرص نگاهش رو ازم گرفت و به سمت 

 هاش رفت.دوست

 م رو چشیدم و به ساعت مچیم خیره شدم.کمی قهوه

 یک ربع تا شروع کالس بعدی مونده بود.

گوشیم رو برداشتم و به مامان زنگ  آهی کشیدم و 

 زدم.

 صورتم رو خاروندم و منتظر موندم تا جواب بده.

بعد چند تا بوق صدای آرامش بخشش تو گوشم 

 پیچید. 

 سالم دخترم خوبی؟ -

 لبخندی زدم و گفتم:

 سالم مامان، مرسی تو خوبی؟ -

 منم خوبم آره، کجایی مگه امروز کالس نداری؟ -

های نامرئی میز چوبی خط م روی با انگشت اشاره

 کشیدم.

 چرا دارم ده دقیقه بعد شروع میشه. -

 با مکث گفت: 
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آهان باشه، راستی پاشو با آیدا بیاین اینجا یه  -

 قرمه سبزی درست کنم.

 ای کردم و گفتم: تک خنده 

دستت درد نکنه، آیدا حسابی سرش گرم چاپ  -

 کتابشه دیگه محل نمیده!

 کوتاه خندید و گفت:

رسه. باشه داره به آرزوش می خوبه خوشحالم -

هرطور راحتین، اگه اومدین دو ساعت قبل بهم 

 زنگ بزنید.

 سرم رو تکون دادم و گفتم: 

 باشه حتماً، من دیگه برم کاری نداری؟  -

 نه مراقب خودت باش، فعالً خدافظ. -

 "خدافظی" زمزمه کردم و تماس رو قطع کردم.

ذاشتم و  سریع تکه کیکی که مونده بود رو تو دهنم گ

با برداشتن کیفم؛ پول رو روی میز گذاشتم و با 

 صدای تقریباً بلندی رو به گارسون گفتم:

 حساب کردم، ممنون. -
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 سرش رو تکون داد و تشکر کرد.

با عجله از کافه بیرون اومدم و به سمت محوطه  

 دانشگاه حرکت کردم.

وسط راه آرمان بزرگمهر رو دیدم که روی نیمکتی  

 کرد.داشت مستقیماً به من نگاه مینشسته بود و  

 نگاهش خیلی بانفوذ و عجیب بود.

کردم همین اآلنه که خودم رو گم جوری که حس می

 کنم!

های بلند  تفاوتی نگاهم رو ازش گرفتم و با قدمبا بی

 به سمت کالسم حرکت کردم...

 

 

 

 خواهیدخواند: بعدهای درپارت »آنچه 

 «�� ��خب، عشق قدیمیم...
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ای رنگ کنار  نفس عمیقی کشیدم و روی مبل سرمه 

 آیدا نشستم و به مامان خیره شدم. 

 هم قفل کرد و گفت: هاش رو تو آیدا دست

 خاله میشه یه سوال بپرسم؟  -

 مامان با مکث سرش رو تکون داد و گفت:

 آره حتماً بپرس. -

 خواد بپرسه!متفکر بهش خیره شدم تا ببینم چی می

 آیدا صداش رو صاف کرد و گفت:

 میشه عشق رو توصیف کنی؟! -

 با این حرفش متعجب شدم.

 بده.به مامان خیره شدم و منتظر شدم جواب 
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 دونستم یاد امیرتوهان میفته!می

 های سرخش نشست. لبخند تلخی روی لب 

درسته نزدیک چهل سالش بود اما هنوز هم زیبا بود 

 و کلی خواستگار داشت! 

 آهی کشید و گفت:

 دونی، ولی خب! خب؛ عشق...نگو نمی  -

 هیچ کدوممون چیزی نگفتیم و بهش خیره موندیم.

ور بهت بگم دونم چطنمیخب, عشق قدیمیم... -

 ولی عشق یه حس خیلی نابیه! 

کنه، زده میعشق شبیه پاییزه. اومدنش آدم رو ذوق

کنه، اما اما دلگیره. دل آدم رو درگیر خودش می

انگیزه اما بدون اندوه معنا نداره. عشق  دلگیره. دل

دغدغگی و  های رنگارنگ بهار یا بی تونه مثل گلنمی

ها باشه. عشق همون بازِی تابستوِن بچه خنده و آب 

حال بارون و لرزیدن از سرما و ریختن پر و باال  

 آدماست. 
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کنن  ها پاییز رو دوست دارن چون حس میعاشق

طبیعتم توی پاییز حال اونا رو داره، که انگار دیگه  

 تنها نیستن. 

عشق شبیه پاییزه. شبیه همون نیمکت خیسه که از 

و چترت  هات میفتی،کنی، یاد خاطره دور نگاهش می

کشی و میری. عشق و میگیری و راهت تر میمحکم 

هاست توی پاییز.  های درختاندوه تک تک برگ

 های بارونه واسه باریدن.اشتیاق تک تک قطره 

عشق اندوه و اشتیاق توأمه، تو و اون لحظه که با 

کشی و حواست نیست مثل  شوق به سمتش پر می

مثل کنی روی زمین و  بارون داری سقوط می 

 مونی.های زرد پاییز، زیر پاهاش میبرگ

 عشق شبیه پاییزه. همینقدر زیبا. 

 آلود...همینقدر حزن 

 آیدا لبخند تلخی زد و زمزمه کرد.

همه رمان خوندم، این همه رمان نوشتم ولی این -

هیچ وقت عشق رو به این زیبایی نتونسته بودم 

 بیان کنم!
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 بخونم!  تونستم کلی حرف روپشت این لبخندش می

خودش عشق رو تجربه کرده بود، ولی خب عشق 

 بچگی! 

 هام خیره شدم. نفس عمیقی کشیدم و به دست

 نگاهی به ساعت دیواری کردم و رو به آیدا گفتم: 

پاشو کم کم بریم من خیلی خوابم میاد فردا هم از  -

 ساعت هفت کالس داریم.

 سرش رو تکون داد و گفت: 

 باشه پس باشو بریم. -

 بلند شدم و مشغول آماده شدن شدم.  از روی مبل

 هاش رو سریع پوشید و گفت:آیدا لباس 

خاله بابت قرمه سبزی دستت درد نکنه خیلی  -

چسبید، شب خوبی داشته باشی. آرامش من میرم 

 ماشین رو از پارکینگ در بیارم زود بیا.

سرم رو تکون دادم که از مامان خدافظی کرد و از 

 خونه بیرون رفت.
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رم کردم و درحالی که گوشیم رو از روی  شالم رو س

 داشتم، گفتم: اپن بر می

 کاری با من نداری مامان؟  -

 لبخندی زد و گفت:

 نه عزیزم مراقب خودت باش. -

 لبخندی به روش زدم و تو بغلم گرفتمش.

ی خیلی کوتاهی بود، اما خیلی لذت بخش  چند ثانیه 

 بود!

 م رو نوازش کرد و چیزی نگفت. با پشت دست گونه

هام، از خونه  ازش خدافظی کردم و با پوشیدن کفش

 بیرون رفتم. 

توی ماشین نشستم و آیدا استارت زد و به سمت 

 مون حرکت کرد.خونه 

ها خیره شده بودم و فکرم به  بدون حرفی به خیابون 

 شدت درگیر بود.

 درگیر این که امشب به اون پارتی برم یا نه!



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

آیدا که سخت  ای کشیدم و زیر چشمی به نفس کالفه

 مشغول رانندگی بود خیره شدم. 

 آیدا مخالف بود با این چیزا.

 نه که خیلی آدم معتقد و پایبندی باشه نه!

اما به روش خودش عاشق خدا بود و برای خودش  

 خط قرمزهایی داشت.

فقط معتقد بود پارتی جای آدمای خرابه و ممکنه  

 بالیی سر یکی بیاد!

 دونم!نمیشایدم حق با اون بود، 

 با صدای پیامک گوشیم از فکر بیرون اومدم. 

 رمز گوشیم رو زدم و به پیامک خیره شدم.

 پریا بود! 

 آدرس پارتی رو فرستاده بود و زیرش نوشته بود.

 دونم که ته دلت یه حسی بهت میگه بیای!" "م

دستی به صورتم کشیدم و با کالفگی به خودم تو آینه 

 خیره شدم.

 ردم که یه صدایی تو سرم پیچید.به ساعت نگاه ک
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 هنوز ساعت دهه، یعنی هنوزم وقت دارم تا بری!  -

کوتاه پیشونیم رو خاروندم و بدون مقدمه رو به آیدا 

 گفتم:

 امشب پارتی دعوتم! -

 متعجب بهم نگاهی کرد و گفت:

 ها؟! -

 م گرفت!با این کارش خنده

 ام!اما لبم رو گاز گرفتم و وانمود کردم که جدی

 صاف کردم و گفتم: صدام رو

 خوام برم!دونی که چیه؟ و میپارتی دیگه! می -

 چپ چپ نگاهم کرد و گفت: 

 کنی! جا می شما خیلی بی  -

 پوفی کشیدم و گفتم: 

 میرم! -

 به درک! -

هام رو باال انداختم و با سرتقی به بیرون خیره شونه 

 شدم.



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

بعد چند دقیقه که جلو خونه پارک کرد، زودتر ازش 

 شدم وسریع به سمت خونه رفتم... پیاده 

 

 

 

 خواهیدخواند: بعدهای درپارت »آنچه 

 «    پاشا هستم، پاشا فالح آرامش بانو...!
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 کلید رو تو در انداختم و داخل خونه شدم. 

هام به سمت اتاقم رفتم و سریع جلوی کمد لباس

 ایستادم و زیر لب زمزمه کردم. 



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

 چی بپوشم؟  -

م، لبخند رضایت با دیدن لباس مشکی رنگ پوشیده

 بخشی زدم و برش داشتم.

آماده شدن  هام رو درآوردم و مشغول سریع لباس 

 شدم.

 امشب شاید شب خیلی عجیبی میشد!

 و شاید خیلی مرموز...!

 

 

ای که از آب دهنم رو قورت دادم و به عمارت نقلی

هاش رقص نور دیده میشد و صدای آهنگ به  پنجره 

 شدت باال بود، نگاه کردم.

 ابروهام رو باال انداختم و زمزمه کردم.

 انگار اوضاع بد خیطه!  -

دم و ماشین رو نزدیک عمارت گلوم رو صاف کر

 پارک کردم و با برداشتن وسایلم از ماشین پیاده شدم. 

 با مکث به سمت عمارت راه افتادم و آیفون رو زدم.
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 چند ثانیه منتظر موندم که صدای بم مردی اومد.

 شما؟ -

 با مکث کوتاهی گفتم: 

 دعوتم کرده بودن! -

 بدون حرف در با صدای تیکی باز شد.

 انداختم و در رو هل دادم و داخل ابروهام رو باال

 عمارت شدم.

ها رفتم دستی به موهام کشیدم و به سمت یکی از اتاق 

 هام رو عوض کنم.تا لباس 

مانتوی چرمم و از تنم درآوردم و به خودم تو آینه  

 خیره شدم.

موهام رو که جدیداً رنگ بلوند گذاشته بودم باالی  

یش محوی  سرم به حالت دم اسبی بسته بودم و آرا

 کرده بودم. 

های مثلثی شکلی که تو گوشم بود جلوه گوشواره 

 زیبایی به تیپم داده بود. 
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لباس مشکیم که کامل پوشیده بود فقط از قسمت یقه 

 کمی باز بود و تا روی زانوم بود.

 های پاشنه بلند مشکیم تیپم رو کامل کرده بود. کفش

اتاق  کمی مکث کردم و با برداشتن گوشیم از از 

 بیرون رفتم. 

در کنار چند تا دختری که دیدم خیلی رسمی لباس 

 پوشیده بودم!

 هاشون لختی بود!خب خیلی لباس

 ای رفتم و تنها نشستم.پوفی کردم و به سمت گوشه 

در عجب بودم منی که از جمعیت و شلوغی متنفر 

 کنم!بودم اآلن اینجا چیکار می 

روی میز   هام رو به هم فشردم و به موادی کهلب

 کوچک مقابلم بود خیره شدم.

انواع چیپس، میوه، زیتون، غذا و آبمیوه و مشروب  

 گذاشته شده بود.

دست دراز کردم و یه دونه چیپس برداشتم و تو دهنم 

گذاشتم که با صدای دختری کنارم سریع به سمت 

 راست نگاه کردم. 
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 پریا بود! 

 های بنفش رنگش بود.لبخند ژکوندی روی لب 

هاش رو بدجوری به  یلی تو چشم بود و لبرژش خ

 نمایش گذاشته بود!

یه تای ابروم رو باال انداختم و چیپس رو تو دهنم 

 جویدم که گفت:

 به آرامش خانم! شما کجا اینجا کجا؟   -

 ای کردم و گفتم: تک خنده 

های شبانه نیستم! یه من که مثل تو پالس پارتی  -

 این بار و گفتم تجربه کنم. 

ش خیلی راحت  های آرایش شدهو چشم حرص رو از ت 

 میشد خوند!

م رو باال انداختم و کمی برای خودم آبمیوه  شونه 

ریختم که با حرفی که زد، نگاهم به سمت کسی که  

 گفت کشیده شد.

 برسام جون خیلی خوشتیپ شده امشب! -

 برسام جون! 
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 از استاد آریامهر به اینجا رسید!

م از تعجب دو  هابا دیدن دختری که کنارش بود، چشم

 برابر شد...!

 

 

 

 

••-••- •• 

 

  𝙏𝙀𝙃 𝙒𝙍𝙄𝙏𝙀𝙍⇝ᴀʏᴅᴀʳᵃᵈ    

 

 

 

 

🕊⚖🕊⚖🕊⚖🕊 

🕊⚖🕊⚖🕊 



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

🕊⚖🕊 

🕊 

 

 #رد_پای_سایه

 ��#فصل_دوم 

 37#پارت 

 

••-••- •• 

 

[𝐏𝐀𝐑𝐓➣³⁷]🕊 

 

ای کردم و صاف نشستم و جواب پریا رو  تک سرفه 

 ندادم. 

 دختری که کنارش بود خیره شدم. زیر چشمی به 

 یه دختر فوق العاده خوشگل و جذاب بود!

 از زیبایی هیچی کم نداشت!
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ای داشت و من که دختر بودم دلم  ی اروپاییچهره 

 براش ضعف رفت چه برسه به استاد!

ش خیره آب دهنم رو قورت دادم و بیشتر به چهره

 شدم.

 یهای درشت و کشیدهپوست سفیدی داشت و چشم 

 آبی!

موهای بلوند و بلندش زیباییش رو دو برابر کرده 

 بود.

 لباسش هم که کال دو تیکه پارچه تنش بود!

 لباسش شبیه لباس خواب بود.

چشم ازش گرفتم و به سمت راستم نگاه کردم که ردی  

 از پریا ندیدم.

 به جمعیت خیره شدم و با خودم گفتم: 

برای من که  ان، البته شایدم های عجیبی خب آدم  -

 جاهای شلوغ بدم میاد عجیبن!از 

ها خوشمون من و آیدا هردومون از این جور جمع 

 اومد ولی با دالیل مختلف.نمی
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مثالً من از شلوغی خوشم نمیومد ولی آیدا از این 

 مکان!

هاشون رو ی دخترهای دانشگاه که بعضیهمه 

های بازی پوشیده بودن و  شناختم بالاستثنا لباس می

 لولیدن!بغل پسرا داشتن میتو 

 م رو سر کشیدم.پوزخندی زدم و آبمیوه 

 پسر ندیده یعنی همین!

خیلی از استادها هم بودن که وقتی دیدمشون اصالً  

ای باورم نشد که این همون استاد بد عنق ذره

 دانشگاهه! 

اصال در عجبم چطور شده استادها رو هم دعوت 

 کردن. 

و دانشجویی حفظ اینطوری که دیگه رابطه استاد 

 نمیشه، روشون به روی هم باز میشه! 

هام رو تو حدقه چرخوندم که با دیدن آرمان چشم 

 متعجب ابروهام رو باال انداختم.

 چرا همه اینجا از دم سیاه پوشیدن؟

 مگه مجلس عزاست؟
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 ش جذابه!ولی این آرمان هم خیلی قیافه

اصال کالً مشخصه که یه آدم الشی و خشن پشت 

 خوابیده!  شچهره 

ای تنش بود که بازوهاش رو که با تیشرت مشکی 

تتوهای مختلفی پوشونده شده بود به نمایش گذاشته 

 بود.

های ای هم پاش بود و کفششلوار نوک مدادی نخی

ای که روی سرش بود مشکی capاسپرت مشکی و 

 کرد.تپش رو کامل می

کلی هم دختر دورش جمع شده بود ولی تو بگو یه  

 کرد؟ یز به یکیشون می نگاه ر

 آفرین خوشم اومد مرد یعنی همین!

 دونم واقعاً چجور آدمیه. البته من که نمی

 هام رو باال انداختم و بیخیال شدم...شونه 
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استاد آریامهر تمام مدت اخمی روی صورتش بود و 

 زل زده بود به من! 

خواد من رو به اگه کسی نبود قشنگ مشخص بود می

 مساوی تقسیم کنه! دو نیمه

 ولی خب چرا دقیقاً؟
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نگاهم رو ازش گرفتم که با دیدن پسری که داشت به 

 سمتم میومد، از حیرت سرجام خشک شدم.

ش رو تجزیه  تونستم قیافهانقدر جذاب بود که نمی

 تحلیل کنم! 

 مرز و حد جذابیت رو رد کرده بود. 

های رو فرم صورتیش، صورت استخونیش، لب 

های مشکی رنگ جذاب و موهای لختی که با چشم 

 زیبایی روی پیشونیش ریخته بود!

 هیکلش که دیگه هیچی!

آب دهنم رو قورت دادم و سعی کردم خودم رو جمع و  

 جور کنم. 

بینم اآلن چم  من که این همه هی پسرهای مختلف می

 شده خدایا؟

چند ثانیه بعد بهم رسید و با لبخند جذابی که گوشه 

 ود، گفت:لبش ب

تونم چند دقیقه وقتتون رو سالم خانم زیبا! می -

 بگیرم؟ 

 صداش...! 
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 کردم دست و پام رو گم کرده بودم!حس می

 خدایا آبروم رو جلوی این بشر جذاب نبر! 

 ای کردم و گفتم: تک سرفه 

 سالم بفرمایید! -

 یه دستش رو تکیه گاه میز کرد و گفت:

دادید که با لیدی چه خوب که این افتخار رو بهم  -

 جذابی مثل شما آشنا بشم! 

انگار خیلی خوب بلد بود مخ بزنه و یه دختر رو رام  

 خودش کنه!

 اخم محوی ناخودآگاه روی پیشونیم نشست. 

 این رو من چرا هیچ وقت تو دانشگاه ندیده بودم؟

 چیزی نگفتم که گفت:

 تونم اسمتون رو بدونم؟می -

 .هاش خیره شدم و حرفی نزدمبه چشم 

 با مکث کوتاهی گفتم: 

 آرامش راد! -

 سرش رو کمی خم کرد و گفت:
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 خیلی خوشبختم! -

 کوتاه زمزمه کردم.

 همچنین!  -

 دستی به موهاش کشید و گفت:

 من هم پاشا هستم، پاشا فالح آرامش بانو! -

تا خواستم چیزی بگم با صدای استاد آریامهر با 

 های درشت به سمتش برگشتیم...چشم 

 

 

 خواهیدخواند:بعددرپارت »آنچه 

خب آره جذابه این رو میشه از دخترایی که دورش 
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣³⁹]🕊 

 

نگاهش رو به پاشا دوخت و گرم با هم سالم و احوال 

 پرسی کردن!

 ش زد و گفت: برسام دستی به شونه 

 نگفتی میای پاشا! توقع نداشتم ببینمت.  -

 ای کرد و گفت:تک خنده 

 خیلی اتفاقی شد برسام، وقت نشد بهت بگم. -

 بهم نگاه کرد. چشم از پاشا گرفت و 

 نگاهش خیلی عجیب بود! 

خب آرامش خانوم مثل اینکه با پاشا آشنا شدید!   -

کنه و بعضی وقتا بهمون پاشا ایتالیا زندگی می

 زنه، بزارید با...سر می
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قبل از اینکه حرفش رو کامل کنه همون دختری که  

کنارش دیده بودم با لبخند و کلی ناز به سمتمون 

 اومد!

 لبش بود به شدت عجیب بود!لبخندی که روی 

 دستی به سمتم دراز کرد و گفت:

 دلوین آریامهر هستم! -

دستش رو کوتاه فشردم و با تعجب رو به برسام 

 گفتم:

 آرامش راد، خواهرتون هستن استاد؟!  -

 که با سکوتش حس عجیب و بدی بهم دست داد. 

ی لبم رو با حرص گاز گرفتم و دستم رو از گوشه

 یدم.دست دلوین بیرون کش

 تونستم اونجا بمونم!دیگه نمی

ای" گفتم و به سمت مبلی رفتم و روش "با اجازه

 نشستم.

کردم که هر کسی برای  کالفه به اطرافم نگاه می

 خودش مشغول بود.
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 به سرم زد که برگردم خونه!

خواستم از جام بلند شم که حس کردم کسی کنارم می

 نشست. 

 دیدم.به طرفش برگشتم که دختر زیبایی رو 

 لبخند دل نشینی زد و دستش رو به طرفم گرفت. 

 سالم خوبی؟ من الوینم، الوین برومندم. -

 با مکث کوتاهی دستش رو فشردم و گفتم:

 سالم ممنون، خوشبختم.  -

تر شد و فشار کوتاهی به دستم وارد لبخندش پررنگ 

 کرد و گفت:

شاید من و تا حاال ندیده باشی چون تازه به این  -

ترین آدمی هستی که تو دانشگاه اومدم. تو جالب 

ای این مدت دیدم! یعنی چون با هیچ کس دوستی

 نداری و کالً یکم عجیبی! 

ای از موهای  ای به این حرفش کرد و تکه تک خنده 

 پرکالغی مشکیش رو پشت گوش فرستاد.
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لبخندی بزرگ روی صورتم جا خوش کرد. لبخندی که  

 فقط آیدا دیدتش!

خالف بقیه حرف زدن با الوین واسم خسته  انگار بر 

 کننده نبود.

 باهم گرم مشغول صحبت کردن شدیم. 

 انگار شده بودم یه آدم دیگه!

 ای به بازوم زد و گفت:ضربه

 و نگاه کن.سمت چپت  -

 نگاهم رو گردوندم که آرمان رو دیدم. 

 با صدایی که اشتیاق توش موج میزد؛ ادامه داد. 

انقدر برام جذابه! اونم مثل تو اولین آدمی که  -

شخصیت عجیبی داره ولی چیزی از جذابیتش کم 

 کنه.نمی

به سمتش برگشتم و درحالی که نیمچه لبخندی 

 زدم، گفتم: می



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

خب آره جذابه این رو میشه از دخترایی که  -

دورش جمع شدن فهمید! ولی خیلی عجیب غریب 

 و مرموزه.

 خواست چیزی بگه که کسی صداش کرد. 

ین از جاش بلند شد و ازم هول هولکی خدافظی  الو

 کرد که سریع صداش کردم و گفتم:

 الوین من شمارت رو ندارم!  -

 دوباره به طرفم اومد و با عجله و خنده گفت:

 وای دختر ببخشید حواسم نبود! -

ش رو برام نوشت. لبخندی  گوشیم رو گرفت و شماره 

 زد و گفت:

 خوشحالم یه دوست خوب پیدا کردم!  -

دی به روش زدم که دوباره خدافظی کرد و راه لبخن

 افتاد و رفت...

 

 

 *   ی ستایش تابان! *نوشته
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣⁴⁰]🕊 

 

برسام، پاشا و اون دختره دلوین کمی باهام فاصله 

 شنیدم.داشتن و صداشون رو واضح می

ای حرف میزد که مطمئنم  گاهی پاشا به زبان دیگه 

 ایتالیایی بود! 

 کنه. چون برسام گفت که ایتالیا زندگی می

 ست! دورگهشاید هم اصالً 
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های  هام رو باال انداختم و سعی کردم با خوراکی شونه 

 روی میز خودم رو مشغول کنم.

چند دقیقه حوصله سر بر گذشت که با شنیدن صدای  

 هام تیز شد.دختره گوش 

 با ناز توی صداش گفت: 

برسام عزیزم بیا بریم برقصیم زود باش. از اول  -

 مهمونی یه جا نشستیم.

تونستم ببینم  نور کم و دود نمیصورتش رو توی اون 

"ای گفت که هم باعث تعحبم گی "باشه ولی با کالفه

 شد و هم حرصیم کرد! 

 حتماً دیوونه شدم!

 خوان برقصن!اصال به من چه که می

برسام و دلوین کنار هم به سمت جمعیت رفتن و بین 

لولیدن سخت دیده  اون همه آدم که توی هم می 

 شدن.  می

هایی کردم که صدای قدمستم بازی می های دبا انگشت 

 باعث شد سرم رو بلند کنم.
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پاشا بود با شیشه مشروب و دو تا لیوان جامی 

 کریستالی توی دستش!

متعجب ابروهام رو باال انداختم که لبخندی زد و کنارم 

 جا خوش کرد.

 ها رو به سمتم گرفت و گفت:یکی از لیوان 

 دین؟افتخار می  -

 دو دل بودم! 

حاال حتی مهمونی هم نیومده بودم چه برسه به  آخه تا  

 مشروب خوردن!

پوست لبم رو گاز گرفتم و خواستم به سمتش دست 

دراز کنم و لیوان رو ازش بگیرم که گوشیم زنگ  

 خورد! 

 سریع برش داشتم که اسم آیدا رو روی صفحه دیدم.

 پر حرص تماس رو قطع کردم و کنارم انداختم.

هری هم داره و باید سراغش اآلن یادش افتاده یه خوا

 رو بگیره! 
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به طرف پاشا برگشتم و لیوان رو ازش گرفتم که 

دوباره لبخند جذابی زد و لیوانم رو با مشروب پر  

 کرد.

 زیر لب با صدای جذابش زمزمه کرد.

 به سالمتی لیدی جذاب این شب! -

رنگ مشروب قرمز تیره بود و همیشه شنیده بودم که  

 این نوع شراب خوبه! 

محسوس کمی بوش کردم و در آخر با نفس عمیقی  نا

که کشیدم هردو تا آخرش رو سر کشیدیم که تلخیش  

 کل وجودم رو گرفت!

 ولی انگار برای اون عادی بود.

 اخم بزرگی روی صورتم نشست.

 ای به صورت جمع شدم کرد و گفت:تک خنده 

 اوه دختر مثل اینکه واقعاً دفعه اولته! -

ای جلوم گرفت و با ظرف میوههمون طور با خنده 

 چشم بهش اشاره کرد و گفت:

 یکم بخور حالت جا بیاد.  -
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دست دراز کردم و یه تیکه پرتغال برداشتم و تو دهنم 

 گذاشتم.

 طعم ترشش تلخی مشروب رو از دهنم برد.

کمی گذشته بود و سرم سنگین شده بود چون دفعه  

 اولم بود این طوری شده بودم.

 ود و حالم سر جاش نبود!پاهام بی حس شده ب

 زنه!هام داره دو دو میکردم چشم حس می

هام  هاش رو دور شونهپاشا که دید حالم بده دستش

 حلقه کرد و گفت:

 آرامش حالت بده؟  -

 با گیجی لب زدم.

 م!و ببر خونه من -

 کمی بهم خیره شد و با تکون دادن سرش گفت:

خیله خب عزیزم آدرس خونت رو بده تا  -

 برسونمت. 

 عزیزم و...!
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ی عزیزم متنفر بودم اما چیزی نگفتم چون نا از کلمه

 نداشتم حتی دهنم رو باز کنم تا حرف بزنم.

هام حواس آدرس رو بهش گفتم که یکی از دستبی

 رو روی دوشش انداخت و بلندم کرد.

ای چرا  جنبه آخه یکی نیست بگه احمق تو که انقدر بی

 خوری؟! می

از اتاقی که توش بودم برداشت و کمک  هام رو لباس 

 کرد تا تنم کنم.

تموم مدت سنگینی نگاه کسی رو روی خودم حس 

 کردم.می

با هم به سمت بیرون رفتیم که من رو به سمت 

 کنم فراری بود برد.ماشینی که فکر می

تو اون مستی و حال خرابی هم به راحتی متوجه بودم  

 که یه ماشین خارجیه و خیلی شیکه! 

تونستم درست الم کمی خوب شده بود ولی هنوز نمی ح

 راه برم. 

من رو روی صندلی جلو گذاشت و خودش هم سوار 

 شد.
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 استارت زد و گفت:

 با تاکسی اومدی یا ماشین داری؟ -

ای کردم و سوئیچ ماشین رو به سمتش گرفتم سرفه

 که ازم گرفت و چیزی نگفت.

مدت بهش توی مسیر چیزی خاصی نگفتیم و من تمام 

 خیره شده بودم.

تونم نگاهم رو فیسش انقدری جذاب بود که واقعاً نمی

 ازش بگیرم! 

وقتی به جلوی در خونه رسیدیم، ترمز کرد و به 

 سمتم برگشت. 

کمی بهم خیره شد و با لبخند محوی دستم رو گرفت و  

 ی نرمی بهش زد و زمزمه کرد.بوسه 

- mi piaci ! 

 *ازت خوشم میاد!

گفت ولی با لبخند آرومی ازش تشکر  نفهمیدم چی 

کردم و خواستم پیاده بشم که دستم رو گرفت و به 

 عقب برگردوند.
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 صورتم رو کنکاش کرد و با صدای بمی گفت:

نگران ماشینت نباش میگم برات بیارنش.  -

 خوشحال میشم بازم ببینمت! 

 گوشیش رو به سمتم گرفت و ادامه داد. 

 نمت!بیخوام بار آخری باشه که مینمی -

کنم فهمیدم چیکار میحواسم سر جاش نبود و نمی

 خواستم برم خونه و بخوابم! فقط می

م رو بهش دادم و دوباره خدافظی کردم و پیاده شماره

 شدم.

تلوتلوخوران به سمت خونه پرواز کردم و در رو باز  

 کردم.

خواستم آیدا من رو درسته حالم بد بود ولی اصالً نمی

 با این حال ببینه!

پاورچین پاورچین داخل شدم و خودم رو با همون 

 ها روی مبل انداختم. لباس 

ای نکشید که به انقدر خوابم میومد که به ثانیه

 ای شیرین خواب فرو رفتم...خلصه 
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 ��دا سلطانی][آی 

با آب یخی که روم ریخته شد، جیغی زدم و با نفس 

 نفس از خواب پریدم و سیخ سر جام نشستم.

 زدم!هنوز تو شک بودم و داشتم جیغ می 

 ی آرامش حیرت زده بهش خیره شدم.ا قهقههب
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دستش رو روی دلش گذاشته بود و داشت غش غش  

 خندید!می

 هام رو به هم فشردم و جیغ زدم.با خشم لب 

 کشمت آرامش! به خدا می -

سریع از روی تختم که خیس شده بود بلند شدم و با 

 عجله سمتش دویدم که با خنده از اتاقم فرار کرد.

ش روی عصابم بود و داشت روانیم خندهصدای 

 کرد!می

دست انداختم و از پشت کاله هودیش رو گرفتم و به 

 سمت خودم کشیدمش که به سمتم پرت شد.

نتونستم خودم رو کنترل کنم و روی مبل افتادم که 

 آرامش هم کنارم پرت شد.

هام رو  با حرص به سمتش برگشتم و همین که دست

ش به آسمون دای خندهروی پهلوهاش گذاشتم ص 

 رفت.

کرد خودش بریده بریده با خنده درحالی که سعی می

 رو از دستم آزاد کنه گفت: 

 توروخدا...نکن آی...دا جون...من...وای...نکن! -
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آرامش به شدت روی قلقلک حساس بود و حتی وقتی 

 گرفت!آوردی قلقلکش میاسمش رو می

 هام رو عقب کشیدم و گفتم: با حرص دست 

 ! بار آخرت باشه مسخره بازیـ...حقته -

یه دفعه با به یادآوری دیشب، حرفم رو خوردم و 

 بهش خیره شدم.

اینکه دیشب به حرفم گوش نکرد و سر خود و تنها 

پاشد رفت پارتی و من موندم و کلی دل نگرونی و 

خود خوری که نکنه بالیی سرش بیاد و اون لجوجانه 

 تلفنم هم نده! من رو بیخیال بشه و حتی جواب 

نگاهم رو ازش گرفتم و خواستم از کنارش بلند بشم 

 که دستم رو کشید و دوباره روی مبل پرت شدم. 

ای کشیدم و دستم رو از توی دستش نفس کالفه

 بیرون کشیدم.

 چیشدی یهو!  -

 چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:

 دونی چم شد یهو؟که تو نمی -
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 لبش رو جوید و گفت:

 رفتن رو تجربه کنم! خب دوست داشتم پارتی -

 با عصبانیت گفتم:

خواد؟ همه بی در و پارتی رفتن مگه تجربه می -

پیکرا ریختن اونجا هیچ معلوم نیست کی به کیه چی 

به چیه خودشم اگه از طرف دانشگاهت باشه همه 

بینتت! استادهات، دانشجوها فردا پس فردا کلی می

 حرف برات در میارن!

 مهمه؟مگه حرف مردم برامون  -

 چنگی به موهام زدم و گفتم: 

نه نیست هیچ وقت نبوده ولی...وای خدا چرا   -

مردم از فهمی نگرانت بودم؟ دیشب داشتم مینمی

 نگرانی! 

 ای روی پیشونیم گذاشت و گفت:سریع بوسه 

 باشه حاال چیزی نشده کهـ...  -

 اخم بزرگی روی پیشونیم نشست.

 صبر کن ببینم!
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 با لحن مشکوکی گفتم: 

 صبر کن ببینم، ها کن! -

 متعجب گفت: 

 چیکار کنم؟ -

 با حرص گفتم:

 ها کن، نفستو بده بیرون! -

ابروهاش رو از تعجب باال انداخت و ها کرد که با  

 انزجار صورتم رو جمع کردم و گفتم؛

 آرامش تو دیشب دقیقاً چه غلطی کردی؟ -

 با حیرت به صورتم خیره شده بود!

 کرد!چقدر خوب داشت نقش بازی می

 بازوش رو فشردم و گفتم: 

باتوام! دیشب تو چیکار کردی تو اون پارتی  -

 کوفتی؟ مشروب خوردی؟ 

 با تته پته گفت:

 چی میگی آیدا مشروب...کدومه؟! -

 خواست زمین و زمان رو به هم بدوزم...! دلم می
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 هام رو به هم ساییدم و گفتم:دندون

دیشب تو چجوری اومدی خونه؟ کی اومدی؟ کی   -

 بهت مشروب داد؟ 

 گفت:نگاهش رو ازم گرفت و 
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 هیچی یادم نمیاد! -

دستم رو از دور بازوش رها کردم و با صدای بلندی 

 گفتم:

خدا رو صد هزار مرتبه شکر! چشمم روشن! سر  -

خود که پارتی میری، به حرف من یکی که گوش 

کنی؟ آرامش یه نمیدی، مشروبم میری کوفت می

 بار دیگه فقط اسم من رو بیار ببین چی میشه!

های بلند به سمت د شدم و با قدمبا خشم از کنارش بلن

 اتاقم رفتم و در رو محکم به هم کوبیدم.

هیچ معلوم نبود دیشب چه غلطی کرده که هیچی  

 یادش نمیاد!

با بغض و خشم دستی به صورتم کشیدم و با حرص 

مشتم رو به دیوار کوبوندم که درد بدی تو دستم 

 پیچید. 

 ای لعنت بهت! 

چه برسه به  دست راستم همینجوریش هم چالقه

 اینکه بخوام به دیوار مشت هم بکوبم! 
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هام رو به  از دستم گرفتم و روی زمین نشستم و چشم

 هم فشردم.

 سعی کردم آروم باشم ولی مگه میشد؟

این فکر مثل خوره فکرم رو سوراخ کرده بود که  

 نکنه بالیی سرش آوردن و چیزی یادش نیست!

 کرده باشه؟نکنه اون مردی که دنبالشه چیز خورش 

 لبم رو محکم به هم فشردم و بغضم رو قورت دادم. 

به خودم نگاه کردم که دیدم آب داره از موهام چکه 

 کنه و لباسم به تنم چسبیده. می

ای کشیدم و از روی زمین بلند شدم و به پوف کالفه

ساعت دیواری که عکس من و آرامش کنار هم بود 

 خیره شدم.

امروز پنجشنبه بود وقت ساعت نه صبح بود و چون 

کاری شرکت دیر شروع میشد و باید ساعت یازده 

 بودم.اونجا می 

با به یادآوری اتفاق چند شب پیش تو رستوران و 

 افتادنم تو بغل آقای اخوان رنگ و روم پرید.

 هاش نگاه کنم!وای من چطوری باز تو چشم
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هام پوفی کردم و سریع به سمت حموم رفتم و لباس 

زجار از تنم درآوردم و تو سبد لباس چرک  رو با ان

 انداختم و شیر دوش رو باز کردم و زیر آب ایستادم.

هام ای گرفتم و بعد از پوشیدن لباس دوش پنج دقیقه

 موهام رو با سشوار خشک کردم. 

مشغول آرایش کردن بودم تا حاظر بشم که با صدای 

 زنگ گوشیم، نیم نگاهی بهش کردم.

 مامان بود!

 صبح؟! این وقت

یه تای ابروم رو باال انداختم و با دست تماس رو 

 وصل کردم... 

 ��#فصل_دوم 

 43#پارت 
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 روی اسپیکر گذاشتم و گفتم: 

 الو سالم مامان، خوبی؟ -

 سالم مرسی تو خوبی؟ کجایی آیدا؟ -

 ای کردم و گفتم: تک سرفه 

م دارم آماده میشم برم مرسی خوبم، هیچی خونه  -

 شرکت.

 با مکث گفت: 

سریع باشه، میگم یه حرفی باهات داشتم فقط  -

 جبهه نگیر! 

 خواستم رژ بزنم که دستم وسط راه ایستاد!می

 به خودم تو آینه خیره شدم و گفتم: 

 شنوم مامان!می -

یه خواستگار برات اومده که خیلی شرایطش خوبه،  -

بیست و هشت سالشه وضع مالیش خیلی خوبه 

 اسمشـ...
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 وسط حرفش پریدم و گفتم:

فهمم بابا من نمیوای مامان بازم بحث همیشگی؟  -

چرا انقدر اصرار داری من حتماً ازدواج کنم؟ من  

ی خودم کنم، خودم خونه که از شما جدا زندگی می

رو دارم؛ ماشین خودم رو دارم، کار و خرج 

خودم رو دارم! دیگه این همه اصرار برای چیه؟ 

 مگه موندم رو دستتون؟

 با حرص گفت:

مجرد لوس نشو! تا آخر عمرت که قرار نیست  -

کنن یه عیب و ایرادی داری بمونی! مردم فکر می 

 که بیست سالته هنوز ازدواج نکردی. 

 رژ رو با حرص روی میز پرت کردم و گفتم:

مامان توروخدا حرف مردم و بنداز دور! انقدر با  -

دونن من  حرف مردم زندگی نکن! مردم که نمی

کلی خواستگار خوب دارم ولی خودم دلم 

کنم! من هنوز بیست سالمه مگه خواد ازدواج نمی

چهل سالمه بگم پیر شدم؟ عیب و ایراد دارم اصالً  

خواد فکر  آره به درک بزار هرجور دلشون می
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کنن! توروخدا فعالً این بحث ازدواج رو ببوس 

 بزار کنار من هنوز قصدش رو ندارم. 

 نفس پر حرصی کشید که با ناله گفتم:

در قدیمی فکر مامان توروخدا یکم بروز باش انق -

نکن. اینطوری فقط داری من رو عذاب میدی! من از 

دوازده سالگی آرزوم بود نویسنده بشم، کتاب چاپ  

کنم، واسه خودم کسی بشم؛ مستقل بشم؛ درس 

شون رسیدم مامان ازدواج همه چیزم  بخونم. به همه 

کنه! من تا نتونم یه آدمی که مثل خودم  رو خراب می 

هام احترام بزاره و فباشه و به عقاید و هد

نشناسمش پیدا نکنم امکان نداره با یه نفر زیر یه  

 سقف برم!

خیله خب آیدا برو به کارت برس! با توی کله شق  -

 نمیشه به جایی رسید.

 هام رو به هم فشردم و فقط یه کلمه گفتم:لب

 خدافظ!  -

 و بعد تماس رو قطع کردم و روی تختم نشستم.

 ته شد!گل بود به سبزه نیز آراس
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 اون از جریان دیشب و صبح، اینم از اآلن! 

دستی به گردنم کشیدم و کمی با خودم کلنجار رفتم تا  

بتونم این حس عصبانیت رو که چند ساعته ولم 

 کنه از خودم دور کنم. نمی

کردم با این عصبانیت کلی انرژی منفی جذب حس می

 خودم کردم.

 بستم.هام رو نفس عمیقی کشیدم و چند ثانیه چشم 

بعد از چند لحظه دوباره بلند شدم و بعد از زدن رژ 

هام  هام، مشغول پوشیدن لباسای رنگم روی لب قهوه

 شدم.

 سر و صدایی از آرامش نمیومد!

 کیف و گوشیم رو برداشتم و از اتاقم بیرون رفتم.

به سمت آشپزخونه رفتم و آرامش رو مشغول خوردن  

 صبحانه دیدم.

چال رفتم و با برداشتن تکه  بدون توجه به سمت یخ

کیکی که از دیروز مونده بود، درش رو بستم و تو 

 دهنم گذاشتمش.
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هام درحالی که مشغول خوردنش بودم و داشتم کفش

 پوشیدم، گفتم: رو می

 سوئیچ کو؟ -

 یه دفعه هول زده گفت: 

دونم! اون پسره گفت میگم فردا وای آیدا! نمی -

را برات بیارنش. خاک تو سرم من احمق چ

 سوئیچ و دستی دستی بهش دادم؟ 

 کردم.با دهن باز فقط داشتم بهش نگاه می

 این چی داره میگه خدایا؟ 

 دیگه خشمم فوران کرد!

ماشین کجاست آرامش؟ مثل آدم بگو دیشب  -

و دست کی دونی ماشینچیکار کردی که حتی نمی

سپردی؟ یعنی انقدر مست کرده بودی که یکی 

خونه رسونده؟ حتی آدرس هم دیگه آورده تو رو 

 بهش دادی؟

ای به سرش زد و سریع به سمت  با مظلومیت ضربه

 پنجره رفت! 

 ای کشید و گفت:یه دفعه نفس آسوده
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 آخیش؛ اینجاست! -

 پام رو محکم به زمین کوبیدم و گفتم: 

 واقعاً که! -

بعد با خشم از خونه بیرون رفتم و در رو محکم به  

 هم کوبیدم.

 یرون اومدم با ماشین مواجه شدم.از آپارتمان که ب

 سوئیچ پشت چرخ ماشین بود!

 جوری که دیده نشه گذاشته شده بود! 

با حرص بهش چنگ زدم و برش داشتم و خواستم  

سوار ماشین بشم که با دیدن کاغذی که روی شیشه  

 ماشین بود، ایستادم.

 متعجب برش داشتم و خوندمش.

 !Addio bellaاینم ماشینت آرامش بانو!   -

    *خدافظ دوست داشتنی!

هام رو به هم فشردم و تو جیب پافرم گذاشتمش و لب

 سوار ماشین شدم.
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استارت زدم و با عصاب خوردی به سمت شرکت راه 

 افتادم... 
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 #فلش_بک  

 ��[سایه زند]

 

چپوندم و هی به ها رو با عجله تو ساک میلباس 

 هامون رو برام بیاره.ها و لباس گفتم وسیله آرامش می 



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

 ریخت! روم میهول و ترس از سر و 

یه دفعه با صدای محکم در؛ ترسیده هینی کشیدم و 

 آرامش رو به خودم فشردم.

 قلبم داشت از جاش در میومد!

 رایان با صدای بلندی داد زد.

 سایه این در لعنتی رو باز کن تا خوردش نکردم! -

 آرامش محکم من رو تو بغلش گرفت و ترسیده گفت: 

 مامان توروخدا بیا بریم!  -

 دستی به موهاش کشیدم و گفتم:

 ریم مامان.باشه...باشه اآلن می -

آب دهنم رو ترسیده قورت دادم و سعی کردم به داد و  

 بیدادهای رایان توجهی نکنم!

 اما نمیشد!

رفت و هر لحظه  ضربان قلبم هر لحظه داشت باال می 

 شدم!داشتم بیشتر نگران آرامش می

 لرزید!هام از زور استرس میدست
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هام باال  پ ساک رو که کشیدم با صدای دادش شونه زی

 پرید.

 ِد لعنتی بهت میگم بیا این در وامونده رو باز کن! -

 با بغض داد زدم.

من و تو دیگه هیچ نسبتی نداریم روانی! من  -

دیگه زن تو نیستم برو و دست از سر من و 

 آرامش بردار! 

 با خشم داد زد.

گیری  تو حق نداری همینجوری دست دخترم رو ب  -

 و بری! 

محلش ندادم و با برداشتن ساک خواستم کاپشن 

آرامش رو تنش کنم که یه دفعه با شکستن در قلبم  

 هری ریخت! 

 رسه!حس کردم خون به قلبم نمی

رسید...مطمئن بودم من رو اگه دستش بهم می

 کشت!می

 هاش رو گرفته بود!خون جلوی چشم
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 با ترس آرامش رو پشتم نگه داشتم و با صدای

 لرزونی داد زدم.

 کنم!ت میدست بهم بزنی بیچاره  -

با خشم به سمتم حمله کرد و سیلی محکمی بهم زد که  

 آخی گفتم و روی زمین افتادم.

 آرامش ترسیده جیغی کشید و صدام زد. 

هاش  روم نشست و با حلقه کردن دسترایان روبه 

 دور گلوم، حس کردم دنیا جلوم تار شد! 

 کشت!داشت من رو می

هاش گذاشتم و هام رو روی دستخس خس دست با

سعی کردم خودم رو از دستش نجات بدم ولی زورش  

 خیلی زیاد بود!

پول نداشت و یه هفته بود که مواد مصرف نکرده بود 

رسید من رو و اآلن مطمئن بودم اگه کسی به دادم نمی

 کشت!زنده زنده می

هاش به حالت محوی های آرامش و گریه صدای جیغ 

 رسید.گوشم می به

 م چکید.قطره اشکی روی گونه 
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 تو دلم زمزمه کردم.

 کنم مراقب دخترم باش!خدایا ازت خواهش می -

های رایان از دور گلوم، یه دفعه با شل شدن دست

 هام شد.حس کردم هوا وارد ریه

های پی در پی  با تمام وجود هوا رو بلعیدم و نفس

 کشیدم.

کرد ولی کشید و هی گریه میمیآرامش پیرهنش رو 

 حرفی که زد رایان رو بدجوری بهم ریخت!

 ازت متنفرم!  -

 هاش لرزید.رایان با حیرت بهش خیره شد و لب

 دیدم! هاش میجوشش اشک رو تو چشم 

 با حیرت و بغض لب زد. 

 از من متنفری؟ -

 هاش نگاه کرد و داد زد.آرامش با تنفر تو چشم 

 آره! -

 رو زد که خودم شکه شدم!انقدری محکم این حرف 



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

از فرصت استفاده کردم و سریع با برداشتن ساکم 

دست آرامش رو گرفتم و با نگاه آخری که به رایان 

ی طلسم شده برای همیشه فرار کردم، از اون خونه 

 کردم.

 هامه...!دونستم این هنوز تازه شروع بدبختیاما نمی

 

  𝙏𝙀𝙃 𝙒𝙍𝙄𝙏𝙀𝙍⇝ᴀʏᴅᴀʳᵃᵈ    
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 #زمان_حال  

 ��دا سلطانی][آی 

 

کار کردن  پشت میز نشسته بودم و سخت مشغول 

 بودم.

وقت ناهار شده بود و من هنوز فرصت نکرده بودم تا 

 برم و غذا بخورم!
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چون انقدر کارم زیاد بود که حتی وقت سر خاروندن  

 نداشتم.

نفس عمیقی کشیدم و با خستگی کش و قوسی به بدنم 

 دادم. 

ای به در اتاقم خورد که صاف نشستم و با صاف تقه

 کردن صدام گفتم:

 بفرمایید؟ -

 در باز شد و خانم یزدی با لبخند گفت:

 سالم خانم حسابدار خسته نباشی. -

 ای به روش زدم و گفتم:لبخند خسته 

 سالم ممنونم همچنین. جانم کاری داشتی؟ -

 نیم نگاهی به ساعت کرد و گفت:

 وقت ناهاره ها، چرا نمیای غذا بخوری؟  -

 پوفی کردم و با کالفگی گفتم:

سرم اصالً وقت ندارم واقعیتش کلی کار ریخته  -

 حتی ناهار هم بخورم. 

 اخمی کرد و گفت:
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این حرفا چیه دختر! یک ربع که این حرفا رو  -

نداره. پاشو زود بیا بخور بعد دوباره بشین 

 کنی!و انجام بده. ضعف میکارات 

 ای کردم و گفتم: تک خنده 

لطفیز وار، چشم سیز گدین من بیاز سورا گلیپ  -

 ییرم!

شم شما برین من یکم بعد میام *لطف دارین، چ

 خورم! می

 چشمکی بهم زد و گفت: 

 خیله خب پس منتظرم!  -

"چشمی" گفتم که با لبخند از اتاق بیرون رفت ولی 

 در رو نبست! 

 چند ثانیه مکث کردم و به روی میزم نگاه کردم. 

 رفتم.نوشتم بعد میبهتر بود این هم می

تار، سریع مشغول نوشتن شدم که با شنیدن صدای گی

متعجب سرم رو باال آوردم و به بیرون اتاقم خیره 

 شدم.
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 چه خبر بود؟!

یه تای ابروم رو باال انداختم که با شنیدن صدای 

 آکای، از حیرت خشکم زد. 

 خوند که واقعاً عاشقش بودم!داشت آهنگی رو می

 صداش خیلی گرم و مجذوب کننده بود. 

 خرم واست پر پر کن عشقمگل می -

 ب بدتر کن عشقمو امشحال من 

 ولی من با تو بد نمیشم 

 سر راه تو سد نمیشم

 و که بلد نمیشمدوریت 

 مونم با تو می

 گلی لج نکنی جون من

 اسمته ته فنجون من 

 و مهمون منمیشی عمرت 

 مونم با تو می

 حرف اول اسمته گردن من تا ابد
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 بینمت ضربان دلم میره باالی صدتو رو می

 دیدمتدفعه اولی که تو رو 

 این دل زد یه دفعه رو همه خط... 

ناخودآگاه از پشت میزم بلند شدم و از اتاقم بیرون 

 رفتم و به سمت اتاق غذاخوری راه افتادم.

 صدا از اونجا میومد...!
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 داخل اتاق که شدم، دیدمش. 
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روی صندلی نشسته بود و با لبخند کمرنگی مشغول 

 خوندن بود و بقیه هم بهش خیره شده بودن.

بهش خیره شدم و زیر لب من هم باهاش زمزمه  

 کردم.

 و تو یه شب و جنگل و بارون من -

 بگیره لباسامون بوی آتیش 

 آخ اگه پایه باشیم ما دوتامون

 چی میشه که بشه

 گلی لج نکنی جون من

 اسمته ته فنجون من 

 و مهمون منمیشی عمرت 

 مونم با تو می

 حرف اول اسمته گردن من تا ابد

 بینمت ضربان دلم میره باالی صدتو رو می

 دفعه اولی که تو رو دیدمت

 خط... این دل زد یه دفعه رو همه 

 ≪حسام  حمید _ابد  تا≫



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

لبخندی زدم که همه براش دست زدن و هر کسی به 

 نحوی ازش تعریف کرد.

 واقعاً هم صداش خوب بود و هم گیتار زدنش!

 لبخندی زد و گفت:

 ممنون لطف دارین. -

در یک لحظه نگاهش بهم افتاد که با دستپاچگی  

ای که خالی  نگاهم رو ازش گرفتم و به سمت صندلی

 رفتم و کنار یکی از همکارهای خانم جا گرفتم.بود 

کردم نگاهش رومه و داشتم شر شر  همچنان حس می

 ریختم!عرق می

 ای کشیدم و به زور غذام رو قورت دادم.نفس کالفه

تونستم راحت غذا  انقدر نگاهش روم بود که نمی

 بخورم. 

سرم رو بلند کردم و مستقیم بهش خیره شدم و با 

 گستاخی لب زدم. 

 کاری دارین؟ -
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هاش رو به هم فشرد و با لبخند شیطونی که روی لب

لبش بود، سرش رو به طرفین تکون داد و با چشم به  

 غذام اشاره کرد.

ای بهش رفتم و قاشقم رو پر کردم و تو چشم غره

 دهنم گذاشتم که با حرفی که زد، غذا تو گلوم پرید.

دوستان نظرتون چیه به افتخار خانم نویسنده هم   -

 یه دهن بخونم؟

های درشت بهش نگاه کردم که برادر با چشم 

 بزرگترش که مدیرعامل شرکت بود، گفت:

 نویسنده؟ کدوم نویسنده آکای جان؟ -

خودم رو جمع و جور کردم که آکای بهم اشاره کرد و 

 گفت:

ان. یه خانوم سلطانی دیگه داداش! نویسنده -

 ی درجه یک! نویسنده

 جوی شدم.  دونم چرا از تعریفش یهنمی

همه با تعجب به سمتم برگشتن و سواالتشون شروع 

 شد.
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معموالً وقتی حرف از نویسندگی میشد، با ذوق و 

دادم ولی این بار واقعاً شوق برای همه توضیح می

 کالفه بودم! 

 چرخید. هی نگاهم روی آکای و غذام می

من اآلن واقعاً گرسنه بودم مخصوصاً که غذا قرمه 

 سبزی هم بود...! 
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انگار دید که واقعاً دارم کالفه میشم چون سریع  آکای 

 به دادم رسید و با صدای بلندی گفت:

تون دوستان لطفاً رعایت کنید، بیخیال دیگه همه -

ان، اآلن غذا و فهمیدن خانم سلطانی نویسنده

 آهنگ رو بچسبید!

 کردم! آوردم قطعاً تالفی میاگه گیرش می

دن و با مکث  ای کشیدم که همه موافقت کرنفس کالفه

های  هاش رو روی سیممشغول خوردن شدم که دست

گیتار حرکت داد و با صاف کردن صداش مشغول 

 خوندن آهنگ شادی شد.

 لبخندی زدم و با پام روی زمین ریتم گرفتم.

 فهمیدم...! گاهش رو نمیهای گاه و بیدلیل نگاه 

 

 

 

 ��[آرامش راد]
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 بستم.نفس عمیقی کشیدم و با کالفگی کتاب رو 

 فهمم!لعنتی من جدیداً هیچی نمی  -

هام رو به هم فشردم و خواستم اون یکی کتابم رو لب

باز کنم که با صدای پیامک گوشیم، متفکر یه تای 

 ابروم رو باال انداختم و برش داشتم.

 پیامک رو که باز کردم با خوندنش، لبم رو گاز گرفتم.

 سالم بانو، شب خوبی داشتی؟ -

 و گفتم: تو فکر فرو رفتم

 این دیگه کیه؟! -

یه دفعه گوشی تو دستم لرزید که با ابروهای باال رفته  

 تماس رو وصل کردم.

 بله بفرمایید؟  -

 با شنیدن صداش ته دلم یه جوری شد. 

 سالم خانوم! حالتون خوبه؟  -

 سرم رو پایین انداختم و گفتم:

 سالم ممنون، شما خوبین؟  -

 زنی؟با چند نفر داری حرف می  -
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 منظورش رو نفهمیدم برای همون گفتم:

 منظورتون چیه؟ -

 آروم خندید! 

چند بار پلک زدم و دستم رو تکیه گاه سرم کردم که  

 گفت:

بندی وقتی باهام حرف منظورم اینه چرا جمع می  -

 زنی؟می

 یه تای ابروم رو باال انداختم و گفتم: 

 آهان از اون لحاظ! هیچی همینجوری.  -

 بازم خندید! 

 عمیقی کشیدم که گفت: نفس 

 دیشب حالت خیلی بد شد. اوکی هستی االن؟ -

 با خجالت زمزمه کردم.

 مرسی خوبم! -

 ها آورد...خوبه ماشینت هم صبح یکی از بچه  -

با صدای آیدا سریع با هول وسط حرفش پریدم و 

 گفتم:
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 زنم!من بعداً باهاتون حرف می -

و بعد سریع تماس رو قطع کردم و خودم رو مشغول  

 درس خوندن نشون دادم. 

قبلش گوشی رو روی سایلنت گذاشتم و با صدای 

 بلندی جوابش رو دادم. 

 بله؟ تو اتاقم! -

چند ثانیه بعد در اتاق باز شد که به سمتش برگشتم و 

 بهش نگاه کردم... 
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    مهر] [آرمان بزرگ 

 

آستین پیرهنم رو مرتب کردم و عینکم رو روی  

 هام گذاشتم.چشم 

های  پیاده شدم و با قدمآسانسور که ایستاد، ازش 

 محکم به سمت دفترش رفتم.

پشت در ایستادم و بدون اینکه به منشی چیزی بگم  

ای به در اتاقش زدم و قبل اینکه منتظر جوابش  تقه

 باشم، دستگیره رو پایین کشیدم و داخل اتاق شدم.

سرش رو متعجب باال آورد و با دیدنم اخمی روی 

 صورتش نشست.

 ا صدای بمی لب زدم.به سمتش رفتم و ب

 و کی میدی؟پول من -

 نفس عمیقی کشید و با پوزخند گفت: 

 خوای؟ نه که کارت و انجام دادی اآلن پول هم می -

نیشخندی زدم و کاغذی که روش معامله کرده بودیم 

 گرفتم، گفتم: روش میدرآوردم و درحالی که روبه 
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 یادت که نرفته؟ نصف قبل کار، نصف بعد کار! -

 و حرفی نزد.  بهم خیره شد

هام رو روی میزش گذاشتم و به با عصبانیت دست

هام رو به هم ساییدم و سمتش متمایل شدم، دندون

 گفتم:

و اگه تا امشب پول رو به حسابم نریزی، آبروت  -

 برم محمدخان راد!  ت میجلوی نوه

 پرید!پلکش داشت می

 هه!

 ابروهام رو باال انداختم و گفتم:

کنم میرم پسرت رو پیدا میکشتنش که سهله،  -

ندازمش که خودت نفهمی جوری به جونت می

چطوری این اتفاق افتاد. پس پا رو دم آرمان 

 نزار! 

 با صدای رامتین، نیشخندی زدم و به سمتش برگشتم.

تر از هوی پسر چی میگی؟ داری حرف گنده -

 زنی؟ دهنت می
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 هام رو به سینه زدم و گفتم:دست

 نه مشتی! حرف حق. تر از دهنم حرف گنده -

 نیم نگاهی به محمدخان کردم و گفتم: 

فقط تا امشب وقت داری دو میلیارد رو به حسابم   -

بزنی، نزدی منتظر عواقبش باش. شاید به جای  

 ت اومدم سر وقت تو!کشتن نوه

 با خشم داد زد.

 کشمت!ی عوضی وگرنه میگمشو بیرون پسره -

گذشتم، می  پوزخندی زدم و درحالی که از کنار رامتین

 گفتم:

 اآلن تو شرایطی نیستی که تهدیدم کنی پیرمرد! -

ای به رامتین که با اخم بهم خیره شده بود، زدم و تنه

 از شرکتش بیرون اومدم.

با خشم تفی روی زمین انداختم و قفل ماشین رو زدم 

 و درش رو باز کردم و داخلش نشستم.

 در رو محکم بستم و با حرص لب زدم. 

 زنم به سیم آخر! می یه روز  -
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نفسم رو پر حرص بیرون فرستادم و استارت زدم و 

 به سمت خونه راه افتادم. 

 کنم.امیدوارم تهدیدم کار ساز باشه وگرنه بد قاطی می

مامان این روزا حالش بدتر شده بود و در به در دنبال 

هاش رو جور کنم تا پول بودم تا بتونم حداقل قرص 

 موقع عملش.

 و این دنیا کسی رو نداشتم!من جز اون ت

 کرد. فکر از دست دادنش عصابم رو خیلی متشنج می

 ای کردم.دستی به ته ریشم کشیدم و تک سرفه 

منی که از زور فقر دست به کشتن یه آدم زده بودم،  

 تونستم بدبخت باشم؟چقدر می

 کشتن تو مرام و کار من نبود!

را من برای درآوردن یه لقمه نون دست به خیلی کا

 زدم ولی قتل نه!

ش رو داد و گفت اگه محمد خان بهم پیشنهاد قتل نوه

تونی مادرت رو  بکشیش بهت پول زیادی میدم و می

 عمل کنی...! 



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

 

 

 ��#فصل_دوم 

 49#پارت 

 

••-••- •• 

 

[𝐏𝐀𝐑𝐓➣⁴⁹]🕊 

 

نفس عمیقی کشیدم و ضبط ماشین رو روشن کردم و  

 بهش گوش دادم. 

ببین چه تنهام غروبه فردام عذابو بردارو ببین  -

 تنهام ببین چه 

 دریا دریا دریا بیاو دریاب لیال لیال لیالم تویی به وهللا 

 درست تنهام فردام خودم دلم زیر خاک 

 اما حرفام رزمام صدام رسد از زیر خاک 
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 دلم غوغا غوغا زدم هر بار فریاد

 میشم اونی که تو میخوای از فردا فردا فردا

 اما حرفام لفضام دروغ شرمسار شرمسار هللا هللا هللا 

 بخشیم بارها که می تو

 اما این زنها مردا رفقا داشیم بابا رفقا مادر بابا 

 بگذریم بابا ما که گذشتیم حاج آقا هللا هللا هللا...

 ≪صفت حمید_ ببخش≫

ای بود تا پایه راهنمایی تونسته بودم به هر بدبختی

 درسم رو بخونم.

چون درسم واقعاً خوب بود و عاشق درس خوندن 

 بودم.

ی بزرگ برای خودم داشتم ولی از وقتی هاکلی هدف

 که مامان مریض شد همه چی به یک باره نابود شد!

 سه سال از درسم مونده بود که نتونستم بخونم!

های مامان رو بخرم  در به در دنبال پول بودم تا قرص 

 و بتونم دو روز بیشتر کنار خودم نگهش دارم.

 ! کرد برای دعوااز بچگی شر بودم و سرم درد می
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ولی دیگه این اواخر مجبور شده بودم دست به خالف 

 بزنم.

 دونم!اینکه چطورشد با محمدخان آشنا شدم اصالً نمی

دونم که مجبور بودم؛ بخاطر جون  اما فقط این رو می

 مادرم...

با کلی پارتی و رشوه محمدخان به دانشگاهی که  

خوند، تونستم ش یعنی آرامش اونجا درس مینوه

 اه بشم.داخل دانشگ

تا بتونم یه موقعیت خوب پیدا کنم و جونش رو بگیرم  

 و بتونم جون مادرم رو نجات بدم.

 با لبخند تلخی زمزمه کردم.

دَرد لی سوزوم چوخدی َمنیم، غصه سین نَن یانیر  -

اوَرک، هانسی گونوم نَن دانیشیم، بَد َگتیریب چالیر 

 اورک!

هاش های دردناکم خیلی زیاده، از غصه*حرف

سوزه دلم، از کدام روزهام برات صحبت کنم، می

    زنه!همیشه بد میارم و قلبم تند تند می
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پوزخندی زدم و دنده رو عوض کردم و میدون رو 

 دور زدم.

 این دنیا با من یکی که خوش تا نکرد...!

 #رد_پای_سایه

 ��#فصل_دوم 
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣⁵⁰]🕊 

 

 �� [امیرتوهان شاهی] 

 

نفس عمیقی کشیدم و به صندلی تکیه زدم و به دستم 

 خیره شدم.

 پوزخند تلخی روی لبم نشست.
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وجود زن و دو هه، بعد گذشت بیست و چند سال، با 

 تا بچه این دل وامونده هنوز هم به عشق اون میزد!

 سخت بود خیلی هم سخت بود.

 اما این عشق بد دامنم رو گرفته بود.

آهی کشیدم و خالکوبی دستم رو که اول اسمش بود 

 لمس کردم.

ها رو کرده دونم چرا امروز دلم بد هوای گذشتهنمی

 بود.

 زد! ای که شیرینیش دل همه روگذشته

 ها، مرگ خواهرم... عاشق شدنم، مخالفت 

 این روزها دلم عجیب برای افسانه تنگ شده بود. 

بعد اینکه سایه با رایان ازدواج کرد، خیلی داغون  

 شدم!

جوری که به سمت مواد کشیده شدم و یه مدت با 

 معتاد بودن دست و پنجه نرم کردم.

 نشد کنارش بزارم...

 ولی کمتر از قبل شد!
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م بهم گیر دادن که خواهر سایه، مدت خانواده بعد یه

 سحر رو به عنوان همسرم قبول کنم.

دونم چرا اما خودخواهی بود و فقط برای اینکه  نمی

بتونم با سایه رفت و آمد داشته باشم و ببینمش، قبول  

 کردم!

 اما سحر قبول نکرد.

 کنم!گفت من با عشق خواهرم ازدواج نمی

ج سال دیگه که ازدواج کردم گذشت و گذشت تا بعد پن

 و متاهل شدم. 

 با یه دختری که هیچ چیزش با من یکی نبود!

 نه عقایدش، نه ظاهرش، نه رفتارش...!

 هیچ چیزش! 

اآلن دو تا دختر شیرین و خوشگل دارم که جونم و  

 براشون میدم.

 ست و دومی ستایش! اولی اسمش فرشته 

 نفس عمیقی کشیدم و زمزمه کردم. 

 فرشته، اسم عشق قدیمیم!آره -
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 فرشته اآلن نزدیک چهارده سالش بود.

 دستی به گردنم کشیدم و تو فکر فرو رفتم. 

وقتی فهمیدم رایان معتاد شده و سایه ازش جدا شده  

کنه قلبم به درد و با یه بچه داره کلی سختی تحمل می 

 اومد.

دیوونه شده بودم، حتی حاضر بودم زنم رو طالق بدم 

 ش!و برم سراغ

 هام چه گناهی داشتن؟ولی بچه 

 آرامش...

 دخترش رو از خودش بیشتر دوست داشتم.

 دونم چرا اما واقعاً عاشقش بودم.نمی

 انگار دختر خودم بود!

ها تو بچگیش دیده بودمش ولی اآلن دیگه  خیلی وقت 

 نزدیک بیست سالش میشد.

 هه بیست سال... 

 فقط یه عدده که میگم و تمام!

 کلی حرف و درد خوابیده...!ولی پشتش 
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هام، آهنگی که  گوشیم رو برداشتم و تو لیست آهنگ 

 دادم پلی کردم. همیشه گوش می

هام رو بستم و تو سکوت برای بار هزارم بهش  چشم 

 گوش دادم... 

خیلی سخته یه دختر کوچیک که هم اسم عشق 

 دیرینته بگه بابا بهت...!

 ��#فصل_دوم 
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣⁵¹]🕊 

 

 ��[آرامش راد]

 

هام رو به هم مالیدم شالم رو روی سرم انداختم و لب

 لبخند به خودم خیره شدم. و با 
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 خوشگل شده بودم!

کیفم رو با گوشیم که روی تخت بود، برداشتم و از 

اتاقم بیرون رفتم که آیدا از پشت عینک طبیش نیم 

 نگاهی بهم کرد و گفت: 

 جایی میری؟ -

 ایستادم و بهش خیره شدم.

قصد نداشتم فعالً چیزی بهش بگم تا چیزی جدی 

 بشه!

 لبخندی زدم و گفتم:

 گردم.هوم با یکی میرم بیرون زود بر میاو -

یه تای ابروش رو باال انداخت و کمی بهم خیره شد و 

 با مکث گفت: 

 خیله خب! مراقب خودت باش. -

 و بعد با لپتاپش مشغول انجام کارهاش شد.

کارهاش تو شرکت کم بود؛ کلی هم تو خونه انجام  

 داد. می

 اش!نویسندگیهاش و از این طرف هم درس
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ارزید چون تهش یه چیز خیلی خوب و با ولی می

 ارزشی بود!

ش ای روی گونهبه سمتش رفتم و ناخودآگاه بوسه 

گذاشتم و با گفتن"خدافظ ماه من" از خونه بیرون 

 رفتم.

 اما لبخندش رو حس کردم.

 دست خودم نبود!

م خیلی دوسش داشتم چون بعد از مادرم اون خانواده

 بود.

هام؛ سوار ماشین شدم و به ز پوشیدن کفشبعد ا

ای که آدرسش رو برام فرستاده بود راه  سمت کافه

 افتادم.

 دونم چرا ولی کشش عجیبی نسبت بهش داشتم.نمی

خواست بشنامسش چون یه شخصیت عجیب و  دلم می

 جالبی داشت. 

هم اینکه ایتالیایی بود و هم اینکه...کالً خیلی عجیب  

 بود برام.
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دونستم ولی تو همون نگاه اولش یه نمی  دلیلش رو

 جوریم کرده بود.

 دستی به موهام کشیدم و لبخندی زدم.

دونستم چی در انتظارمه اما امیدوار بودم که  نمی

 روزهای خوشی در انتظارم بوده باشه...!

 

 ��#فصل_دوم 
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣⁵²]🕊 

 

مقابل کافه پارک کردم و با اخم محوی بهش خیره 

 شدم.

گوشیم رو برداشتم و از ماشین پیاده شدم و قفلش 

 کردم.
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 با سوز سردی که به صورتم خورد، مورمورم شد!

نفس عمیقی که  هام رو محکم به هم فشردم و با لب

 کشیدم، به سمت کافه حرکت کردم. 

کالم پیانو لبخند داخل کافه که شدم؛ با صدای بی

 هام نشست.آرامش بخشی روی لب 

 کرد!همیشه صدای پیانو روحم رو نوازش می

فضای کافه به قدری زیبا بود که نمیشد ازش چشم 

 برداشت.

 حتی وجود یه نفر دیگه کنارت هم اضافی بود!

خواست فقط تنهایی یه گوشه دنج بشینی می چون دلت

کنه، ای که بخارش صورتت رو نوازش میو با قهوه

 با خودت و افکارت خلوت کنی.

از افکار درهمم بیرون اومدم و با چشم دنبال پاشا  

 گشتم.

ای از کافه که خلوت بود و نیمه تاریک، نشسته  گوشه

 کرد!بود و داشت سیگار دود می

 ش اضافه کرده بود. ژستش، به جذابیت
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موهاش لجوجانه روی پیشونیش ریخته بودن و 

ای رنگی که تنش بود، اندامش رو کامل پالتوی قهوه

 قاب گرفته بود.

 لبخند محوی روی لبم نشست.

هام ی کفشبه سمتش قدم برداشتم که صدای پاشنه 

 های چوبی بلند شد.روی پارکت 

و بهم هام، سرش رو با مکث بلند کرد با صدای کفش

 خیره شد.

 مستقیم، جدی ولی در عین حال جذاب! 

لبخند کوچیکی که کنار لبش نشوند، لبخندم رو 

 تر کرد.پررنگ 

ی چرم مشکی، آهسته بلند شد از روی مبل تک نفره

و سیگارش رو تو جاسیگاری خاموش کرد، دست  

چپش رو داخل جیب شلوارش فرو برد و منتظر بهم  

 خیره شد.

رسیدم، دستش رو مقابلم دراز کرد و با تا بهش 

 صدای بمی گفت:

 بینمت بانو!خوشحالم دوباره می -
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 یهو موندم!

 اینکه دستش رو بگیرم یا پس بزنم؟!

یه تای ابروم رو باال انداختم و با مکث کوتاهی دستی 

 به شالم کشیدم و لب زدم.

 ممنون همچنین! -

اشاره به دستش خیره شد و با مکث با چشم به مبل 

 کرد و گفت:

 بشین! -

صدام رو صاف کردم و روی مبل جا گرفتم که مقابلم 

نشست و درحالی که نگاهش بهم بود، گارسون رو 

 صدا زد. 

کیف و گوشیم رو که روی میز گذاشتم، گارسون هم 

 به سمتمون اومد و رو به من گفت: 

 سالم خوش اومدین! بله آقا؟ -

و با چشم   روم گذاشتمنو رو از دستش گرفت و روبه

 کرد، گفت: درحالی که بهم اشاره می

 بپرس ببین خانوم چی میل دارن! -
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منو رو از روی میز برداشتم که گارسون چشمی  

 گفت.

 سرسری نگاهی به منو کردم و گفتم: 

 آفوگاتو!  -

 پاشا یه تای ابروش رو باال انداخت و گفت:

 ی من!  اوه دسر مورد عالقه -

ی که منو رو به ابروهام رو باال انداختم و درحال

 دادم، گفتم: گارسون می

 چطور؟ -

هاش و مشت کرد و روی میز گذاشت و درحالی  دست

 کرد، گفت:هام نگاه میکه به چشم

ها به خب آفوگاتو یه دسر ایتالیاییه! البته خیلی  -

عنوان دسر قبولش ندارن و میگن نوشیدنیه. 

 معنیش یعنی غرق شده!

 ه. متفکر بهش خیره موندم تا ادامه بد

آفوگاتو دسر ایتالیاست و منشأش به شهر میالن   -

گرده. من به شخصه عاشق طعمشم چون بر می
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وقتی شیرینی بستنی با تلخی اسپرسو ترکیب 

 بخشه! میشه یه طعم هیجان انگیز بهت می

 لبخندی زدم و گفتم:

خورم، آفوگاتو زیاد خب من بیشتر قهوه می -

ه امتحان نکردم! ولی طعمش رو دوست دارم. ب

 قول شما ترکیب شیرین و تلخ طعم جذابیه!

 دستی به موهاش کشید و گفت:

 همینطوره! -

خواست ازش کلی سوال تو ذهنم بود که دلم می

 بپرسم.

 دونم چرا زیپ دهنم بسته شده بود...! ولی نمی

 #رد_پای_سایه
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣⁵³]🕊 

 

نفس عمیقی کشیدم و باالخره با کلی دست دست 

 کردن، پرسیدم.

 میشه یه سوال بپرسم؟ -

 گفت:به مبل تکیه زد و با لبخند کنج لبش 

 مگه میشه بگم نه؟ -

 سرم رو پایین انداختم و لبخندی زدم.

 از هم صحبتی باهاش خوشم میومد!

 ام...شما اصالتاً اهل کجایین؟ -

 هاش رو خیس کرد و گفت:لب

کنی اول اینکه بهت گفتم وقتی با من صحبت می -

 جمع نبند! دوم اینکه من اصالتاً هیچ جایی نیستم!

 متعجب بهش خیره شدم و گفتم:

 یعنی چی؟ -

 ای کرد و گفت:تک خنده 



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

 ی ایران ایتالیا!ام! دورگهخب من یه دورگه -

 پس درست حدس زده بودم! 

 چیزی نگفتم که ادامه داد. 

کنم اصالتاً نه اهل ایرانم  و بخاطر همونه که فکر می -

 نه ایتالیا! 

 گرده نه؟!خب اصالت به کشور پدر بر می -

 دوباره دستی تو موهای لختش کشید.

من پدرم ایرانیه و مادرم ایتالیا و شاید به قول تو  -

 اصالتاً اهل ایران باشم.

 لبخندی زدم و حرفی نزدم.

 خواد سر صحبت رو باز کنه!خودش انگار دلش می

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

 برام سواله که شما کجا و تبریز کجا!  -

با  اومدن گارسون به سمتمون، خواست چیزی بگه  

 شد.ولی منصرف 

 سفارشم رو روی میز گذاشت و رفت.
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من ایتالیا به دنیا اومدم و خیلی ساله که اونجا   -

بزرگ شدم. ولی ایران رو ترجیح میدم. 

مخصوصاً تبریز که کالً پدرم اصالتش ترکه. حاال  

 بماند که چجوری با مادرم آشنا شد و...!

 کمی از نوشیدنیم خوردم که گفت:

چرا ایران رو تبریز رو دوست دارم و اینکه  -

دونم کالً چه رازیه که ترجیح میدم برا اینه که نمی

هرکس اونور آبه دوست داره بره ایران و هرکس  

 ایرانه دوست داره بره خارج!

 ام گرفت!با این حرفش خنده

 حقیقت محض بود!

 کمی خندیدم و گفتم: 

دونم ولی کالً خیلیا حق باتوئه! منم نمی -

 ان. اینطوری 

ش حلقه دستش رو دور فنجون قهوه لبخندی زد و 

 کرد.

چند ثانیه سکوت بینمون حاکم بود که با حرفی که 

 زد، مکث کردم.
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 تو دانشجوی برسامی؟ -

 لحنش یه جوری بود...!

 #رد_پای_سایه

 ��#فصل_دوم 
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یه تای ابروم رو باال انداختم و بهش خیره شدم و  

 گفتم:

 بله چطور؟  -

 نفس عمیقی کشید و گفت:

کنه هیچی! موندم چطور با وکیل بودنش وقت می -

 دانشگاهم باشه.استاد 
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 م رو باال انداختم و گفتم:شونه 

خب چی میشه! استاد که جز کالس ما کالس  -

ای نداره. اونم در هفته فقط دو روزه و جمعاً  دیگه 

 سه ساعت نمیشه. قرار نیست وقتش رو بگیره. 

 مستقیم بهم خیره شد و گفت: 

 جز کالس شما! هم...  -

 کردم.متعجب نگاهم رو ازش گرفتم و با مکث زمزمه 

 شما با استاد دوستید؟ -

 با حرصی که تو صداش بود گفت:

 دارم بهت میگم منو جمع نبند بعد باز میگی شما؟ -

 بهش خیره شدم و گفتم: 

 عادت ندارم با کسی سریع اوکی بشم.  -

 حرفی نزد! 

 دستی به شالم کشیدم که گفت:

 و دوست دارم.تیپت  -

 ای کردم و گفتم: تک سرفه 

 ممنون!-
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 ش نوشید و گفت:قهوهکمی از 

 تک فرزندی؟  -

 سکوت کردم و فقط به تکون دادن سرم اکتفا کردم. 

 یه تای ابروش رو باال انداخت و گفت:

چیشد که رشته وکالت رو انتخاب کردی؟خیلی  -

 دردسر داره. 

 بهش خیره شدم و گفتم: 

 برای من هیچ چیز ناممکن نیست! -

 لبخند بزرگی روی لبش جا خوش کرد.

 سرش گفت: با تکون دادن

صد البته، مشخصه که دختر مستقل و مصممی  -

 هستی.

حرفی نزدم و خودم رو با خوردن نوشیدنیم مشغول 

 کردم.

 های متفرقه گذشت.بقیه اوقاتمون با سوال 

 تونستم بیشتر بشناسمش. 

 ولی با حرفی که زد، ته دلم یه جوری شد. 
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 دوست دارم بیشتر ببینمت!  -

 خیره شدم.فقط به صندلیم تکیه زدم و بهش 

 چیزی نگفتم و فقط سکوت کردم.

 هاش عجیب خواستنی بود...!رنگ چشم

 

 ��دا سلطانی][آی 

 

 روی تخت دراز کشیدم و با خستگی داد زدم. 

کنم پاشو یا یه چیزی درست کن آرامش خواهش می-

 یا یه چیزی سفارش بده مردم دیگه از خستگی!

 با صدای بلندی داد زد. 

آیدا که جز ماکارونی درست امان از دست تو  -

کردن هیچ چیز دیگه بلد نیستی بپزی فقط بلدی  

 به جون من غر بزنی.

 با حرص گفتم:
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ی غذا درست کردن برو ببینم بچه! من حوصله -

ام بکشه خیلی چیزا درست ندارم وگرنه حوصله

 کنم. قرمه سبزیم رو که یادت نرفته؟می

 دیگه هیچی نگفت!

ت نداشتم ولی اگه من غذا درست کردن رو دوس

کشید یه چیز مشتی و خوشمزه درست ام میحوصله 

 کردم.می

 آرامش هم که تازه از بیرون اومده بود و خسته بود. 

 دادیم. پس بهتر بود یه غذا سفارش می

 گوشیم رو برداشتم و با صدای بلندی گفتم:

 دما!مرغ سوخاری سفارش می -

 خیله خب!  -

لیست مخاطبینم شماره دستی به دماغم کشیدم و تو 

 یکی از فست فودها رو گرفتم و بهش زنگ زدم... 

 ��#فصل_دوم 
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بعد از سفارش دادن دو تیکه مرغ سوخاری و 

مخلفات و سیب زمینی، تلگرام رو باز کردم و مشغول 

 هام شدم.های خواننده چک کردن کانالم و پیام 

خوندم، لبخند پررنگی روی لبم با هر خطی که می

 نشست. می

 زیر لب زمزمه کردم. 

خوبی آخه. اگه تو قربونت برم خدا چقدر تو  -

 نبودی من اآلن اینجا نبودم. 

فکر کنم بهتر بود یه پیام در مورد چاپ شدن رمان  

 زاشتم!می

 شدن. مطمئن بودم کلی خوشحال می
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سریع مشغول نوشتن پیام شدم و با گذاشتن عکس 

اون رمانم که قرار بود چاپ بشه، تو کانلم ارسالش  

 کردم.

 رد پای سایه! 

گرفت و با کلی انرژی یه آهنگ باز کردم لبخندم قوت 

 و با خوشحالی باهاش زمزمه کردم. 

 رسیدم و چی بهتر از این؟داشتم به آرزوم می

 ته این همه تالش معلوم بود این میشد.

خواست زودتر اون روز برسه که جشن چقدر  دلم می

فروش کتابم رو بگیرم و به هوادارهای واقعیم امضا 

 بدم.

 هش بغضم گرفت.با فکر کردن ب

همیشه و همیشه این روز رو کلی آرزو کرده بودم و  

کشیدم و برای هر شب قبل خواب کلی سرش نقشه می

 کردم.خودم تصورش می

 شکر که بهش رسیده بودم!

دونم چقدر غرق تو آرزوهام بودم که با صدای نمی

 آرامش که داشت داد میزد، به خودم اومدم.
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ته شدم از بس صدات آیدا غذا اومد پاشو بیا خس -

 زدم.

خندیدم و با برداشتم گوشیم سریع از اتاقم بیرون رفتم  

 و بهش نگاه کردم.

روی مبل نشسته بود و غذا رو هم جلوش گذاشته 

 بود.

خودم رو کنارش پرت کردم که چپ چپ نگاهم کرد و  

 گفت:

 وحشی شدی باز؟ -

هاش و تو دستم گرفتم و درحالی که محکم  با خنده لپ 

 م، گفتم:کشیدمی

 وحشی خودتی آبجی کوچیکه! -

هام رو از روی صورتش با حرص و به زور دست 

جدا کرد و یه دفعه جوری دستم رو گاز گرفت که جیغ  

 بلندی کشیدم. 

 با حرص گفتم:

 وحشی منم یا تو؟ درد گرفت بیشعور ولم کن! -
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با خنده ابروهاش رو باال انداخت و لبخند دندون نمایی 

 تر در بیاره!زد تا حرص من رو بد

 کالً عادتش بود اینجوری گاز گرفتن!

 آورد.پدر آدم رو می

نفس پر حرصی کشیدم و به دستم که نگاه کردم، با 

 ناله گفتم:

کامالً مشخصه که قراره کبود بشه! ای خدا از  -

 دست تو من چیکار کنم؟ 

خندید و درحالی که داشت یه تیکه سیب زمینی تو 

 زاشت، گفت:دهنش می

 و بکوب تو دیوار.ت هیچی سر  -

 با حرص ویشگونش گرفتم و گفتم:

 و بخور بچه!ساکت شو غذات -

 زبونش رو در آورد و با خنده مشغول خوردن شد. 

من هم با دردی که تو دستم پیچیده بود، با گرسنگی  

 مشغول خوردن شدم... 
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 #چند_روز_بعد  

   [برسام آریامهر]

 

 زدم. با شنیدن صداش با عصبانیت داد 

 دلوین دیگه داری میری روی عصابم! -

 هاش گفت:به سمتم اومد و با غنچه کردن لب

 کنم دیگه!خب چیه؟ دارم صدات می -

 نفس پر حرصی کشیدم و گفتم:
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بهتره بری و دیگه هم نیای. دیگه حوصله هیچ  -

 کسی رو ندارم.

 به سمتم اومد و کنارم نشست.

 دستی به بازوم کشید و گفت:

کسی رو نداشته باشی؟ مگه من  چرا باید حوصله -

 خواد من رو ببینی؟چی کم دارم که دلت نمی

بازوم رو از دستش رها کردم و از روی مبل بلند شدم 

 و با صدای بلندی داد زدم. 

خوام ببینمت؟ هرجا میرم مثل یه کنه حالیته نمی  -

 چسبیدی به من! ولم کن برو رد کارت دیگه.

 به سمتم اومد.با حرص از روی مبل بلند شد و 

 روم ایستاد و گفت: روبه 

فهمی درسته خواهر ناتنیتم، ولی عاشقتم می -

 لعنتی؟

 بی حس بهش زل زدم و لب زدم.

 برو بیرون!  -
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دستم رو تو دستش گرفت و روی قلبش گذاشت و 

 گفت:

تونی بفهمی تنها دلیل تپیدن کنی نه؟ میحسش می  -

 این قلب فقط تویی؟

  پرید. هاش باالبا صدای بلندم شونه

 هام دور شو!بهت گفتم از جلوی چشم  -

دستم رو از توی دستش بیرون آوردم و با خشم به 

 سمت اتاقم رفتم و در رو محکم به هم کوبیدم. 

 لعنت به تویی که خوب بلدی نقش بازی کنی!

 نفس عمیقی کشیدم و چنگی به موهام زدم.

 بس بود دیگه واقعاً بس بود.

کالفه نگاهی بهش انداختم و با صدای زنگ گوشیم، 

خواستم قطع کنم که با دیدن شماره مدیر دانشگاه به  

 اجبار جواب دادم. 

 صدام رو صاف کردم و گفتم:

 بله آقای هدایت! بفرمایید؟ -

 الو سالم آقای آریامهر، مزاحم که نشدم؟ -
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 دستی پشت گردنم کشیدم و گفتم:

 سالم، شکسته نفسی نفرمایید! در خدمتم. -

ی  ف دارین. واقعیتش یکی از دانشجوها شمارهلط -

خواست گفت کارتون داره، خواستم اول از شما رو می 

 شما بپرسم تا اگه راضی بودین بهش شماره رو بدم. 

 یه تای ابروم رو باال انداختم و گفتم: 

 خواست؟کدوم از دانشجوها می  -

 ای کرد و گفت:تک سرفه 

 فکر کنم آرامش راد. -

 هام از فرط تعجب گرد شد. مبا حرفی که زد، چش

 آرامش؟!

 آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:

آرامش راد؟ ام...مشکلی نیست حتماً...حتماً کار  -

 درسی دارن.  

 با مکث گفت: 

خوام که مزاحمتون  خیله خب آقای آریامهر عذر می -

 شدم خدانگهدار.
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 کنم، خدافظ!خواهش می  -

تم و تماس رو قطع کردم و گوشی رو روی لبم گذاش

 تو فکر فرو رفتم... 

 #رد_پای_سایه
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 تونست داشته باشه؟ یعنی چی کارم می

فکر بیرون با صدای کوبیده شدن در به هم، از 

 اومدم.

 فهمیدم که دلوین رفته!

 چه بهتر که رفت.
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 ی...از این به بعد اگه راهت دادم دختره

ای کشیدم و گوشیم رو روی تخت پرت  نفس کالفه

 کردم.

 رسیدم.رفتم دفترم و به کارهام می بهتر بود می 

 چند لحظه مقابل آینه ایستادم و با خودم تکرار کردم.

 رو خراب کنه! هیچ کس نباید روز تو -

لبخندی روی لبم نشست که چشمکی به خودم زدم و  

 مشغول آماده شدن شدم. 

هام رو به هم فشردم و کمی عطر که به خودم زدم، لب

 گوشی و کیفم رو برداشتم و از اتاقم بیرون رفتم.

صدام رو صاف کردم و با برداشتن سوئیچم، از خونه  

 بیرون رفتم. 

بود   RX200Tسوار ماشینم که مدلش لکسوس 

 شدم.

 پسندیدمش!ماشین آروزهام همین بود و حسابی می 

لبخندی زدم و استارت زدم و به سمت دفترم راه 

 افتادم.
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در کنار داشتن دفتر وکالت نسبتاً بزرگم، تو دانشگاه 

 دادم؛ ولی تمرکزم بیشتر روی دفترم بود.هم درس می

 بل دفترم پارک کردم.نفس عمیقی کشیدم و مقا

از ماشین که پیاده شدم به سمت دفترم حرکت کردم و 

 داخلش شدم.

کمی سردرد داشم و باعث شده بود که اخم محوی  

 روی پیشونیم بشه.

 منشیم به پام بلند شد و گفت:

 سالم آقای وکیل روزتون بخیر. -

 سرم رو تکون دادم و گفتم: 

 سالم چوخ ممنون. -

 *سالم خیلی ممنون.

لبخندی زد و نشست که داخل اتاقم شدم و کیفم رو 

 روی میز گذاشتم.

با صدای پیامکی که به گوشیم اومد، نیم نگاهی بهش 

 انداختم.
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اول که دیدم پیام از طرف دلوینه، خواستم نخونده 

هام دو برابر حذفش کنم اما با دیدن متن پیامش، چشم 

 شد!

کی  خواست آره؟ او" که آرامش راد شمارت رو می

 عزیزم!"

 هام رو بهم فشردم و گفتم:با کالفگی چشم

 خدایا این بشر رو چرا سر راه من قرار دادی؟ -

 ای کشیدم و دکمه تلفن رو زدم و گفتم:نفس کالفه

 خانم حسنی به آقا مجید بگو یه قهوه برام بیاره. -

 چشم! -

 هام رو بستم.به صندلی چرمم تکیه زدم و چشم

 زیاد شده بود.  این روزها مشغله فکریم

باید هر طور شده پای دلوین رو از زندگیم به کل 

 کردم...! بیرون می

 ��#فصل_دوم 
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    مهر] [آرمان بزرگ 

 

هام رو باز  های ضعیفی، با خماری چشم با صدای ناله 

 کردم و به سقف خیره شدم.

 چه خبر بود؟

یهو سیخ سرجام نشستم و با نگرانی سریع از سرجام 

 بلند شدم و به سمت مامان دویدم.

هاش داشت زیادتر  درد داشت و نالهمشخص بود که 

 میشد.

 با دیدن این صحنه بغض بدی گلوم رو چنگ زد.

 با بغض سریع به سمتش رفتم و گفتم: 

 مامان دورت بگردم! خوبی؟  -
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 های نیمه بازی بهم خیره شد و گفت:با چشم 

 خو...بم ما...مان! -

 با بغض دستش رو بوسیدم و گفتم: 

کنه؟ د میدرد و بالت بخوره تو سرم، کجات در -

باز قلبت؟ آرمان بمیره تو رو توی این وضع 

 نبینه. 

 حالی گفت:جونی داد و با بیدستم رو فشار بی

 نگو...مادر! یکم فقط...قلبم...آخ...  -

 شدم!داشتم روانی می

کردم وگرنه مادرم همینجوری جلوی  باید یه کاری می

 هام پر پر میشد!چشم 

د شدم و ای روی پیشونیش زدم و سریع بلنبوسه 

 ی کامران رو گرفتم.شماره

 هام رو پوشیدم که جواب نداد!با عجله لباس 

 لعنتی جواب بده.

 با دیدن ساعت، با عصاب خوردی لبم رو گاز گرفتم.

 ساعت چهار صبح بود و معلوم بود که خوابه!
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 سریع به آمبوالنس زنگ زدم و رو به مامان گفتم: 

 زنمدورت بگردم آروم باش اآلن زنگ می  -

 آمبوالنس بیاد. 

 دستش رو به سختی باال آورد و با خس خس گفت:

 نه، زنگ نزن! خو...بم ماد...ر آروم بگیـ...ر. -

 خواستم مخالفت کنم که به زور گفت:

 جدی...میگم...یه...قرص...دارم...بده، بخورم! -

نفس پر حرصی کشیدم و با مکث و عصاب خوردی  

 تماس رو قطع کردم. 

هاش رفتم و سراغ قرصش قرص سریع به سمت 

 گشتم و با عجله زیر زبونش گذاشتم.

هاش رو بست و دستم رو محکم تو دستش نگه  چشم 

 داشت.

آب دهنم رو قورت دادم و با نگرانی کنارش نشستم و 

 بهش خیره شدم.

تا خود صبح چشم رو هم نزاشتم و فقط بهش خیره  

 شدم.
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ده   آه عمیقی کشیدم و به ساعت که خیره شدم دیدم

 صبحه و مامان خوابه.

 ای که بود تونسته بود تا کمی بخوابه. به هر سختی 

نفس پر حرصی کشیدم و از کنارش آهسته بلند شدم  

 ای روی پیشونیش گذاشتم.و با بوسه 

 هام از خونه بیرون رفتم.با پوشیدن کفش

آرمان نبودم اگه اون شرکت رو روی سرشون خراب  

 کردم!نمی

شدم و با سرعت به سمت  باخشم سوار موتورم

 شرکتش راه افتادم... 
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ساییدم و دلم هام رو به هم میاز حرص همش دندون

 خواست یکی رو زیر بگیرم!می

 با کلی خودخوری باالخره به شرکتشون رسیدم.

سریع با یه ویراژ موتور رو نگه داشتم و ازش پیاده 

های بلند و عصبی به سمت شرکتشون شدم و با قدم

 قدم برداشتم.

 داخل شرکت که شدم، با خشم داد زدم. 

و قایم هوی محمدخان کدوم سوراخی خودت  -

 کردی؟ 

هایی که اونجا بودن به سمتم برگشتن و با مهمه آد

 تعجب بهم نگاه کردن. 

با خشم میز وسط سالن رو به کناری پرت کردم که  

ای فرار چند تا خانم جیغ کشیدن و سریع به گوشه 

 کردن. 

کوبید و خشم از سر و روم قلبم به شدت داشت می

 ریخت! می

 با صدای بلندتری داد زدم. 
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روز بهتون نگفتم پول رامتین تو کجایی ها؟ دی -

 زارم؟و بدین وگرنه زندتون نمیمن

 چند تا مرد سریع به سمتم اومدن و یکیش گفت:

 آقا چه خبرته اینجا محل کاره! بفرما بیرون! -

 به سمتی هلش دادم و گفتم: 

بکش کنار ببینم بابا محل کارتون بخوره فرق  -

 سرتون!

رو های بلند به سمت اتاق محمدخان رفتم و در با قدم

با لگدی که بهش زدم باز کردم که سریع بهم نگاه 

 کرد.

 رامتین هم تو اتاقش بود!

 رفتم گفتم:با خشم درحالی که به سمتش می

کنم یعنی انگار حالیت نیست وقتی یه تهدیدی می -

 چی پیرمرد؟ 

ی محمدخان رو گرفتم و تا رامتین به خودش بیاد، یقه

 با خشم تو صورتش غریدم.

 میلیارد من کو ها؟ کو پیرخرفت؟ دو  -
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هاش رو روی دستم گذاشت و سعی کرد چیزی  دست

م رو کشید و باعث شد بگه اما رامتین از پشت یقه

 محمدخان رو ول کنم.

با خشم به سمت رامتین برگشتم و مشتی تو صورتش 

 زدم و داد زدم.

ی عوضی بهت وقتی میگم پول من رو مرتیکه  -

مرد حالیته  مادرم داشت دیشب میبده یعنی بده!  

یعنی چی؟ این شرکت رو روی سرتون خراب 

 نکنم آرمان نیستم!

 با صدای دادم همه جلوی اتاق ایستاده بودن!

های روی میز رو روی زمین  با عصبانیت تمام وسیله 

 ریختم و داد زدم. 

 کشمت!یا همین اآلن پول من رو میدی یا می -

 گفت: رامتین با خشم به سمتم اومد و

ی دوهزاری. اومدی اینجا  گمشو بیرون پسره -

 داری چرت و پرتـ...

دوباره مشتی تو صورتش زدم که آخی گفت و روی  

 زمین افتاد...
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣⁶⁰]🕊 

 

به سمت محمدخان که از قلبش گرفته بود و داشت با 

 کرد، برگشتم و داد زدم. درد بهم نگاه می

ات زنی! وگرنه فاتحه همین اآلن پول و به من می -

بخون! امیدوارم انقدر درد بکشی تا بفهمی رو 

 کشه عوضی حروم زاده!مادرم داره چی می

 ای کرد که رامتین با صدای بلندی گفت:با درد سرفه

و برام بفرست یکم دیگه برو گمشو شماره کارتت  -

 زنم.برات می 

یورش بردم سمتش و فکش رو تو دستم گرفتم و تو 

 صورتش غریدم.

زدی، نزدی منتظرم باش  فقط نیم ساعت! زدی که -

 با اسلحه بیام باال سرت حیوون!

ولش کردم و تفی تو صورتش انداختم و تابلویی که  

روی دیوار نصب بود، با دست زدم و پخش زمین شد 

 و صدای بدی ایجاد کرد.
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بدون اینکه به کسی نگاه کنم کنارشون زدم و از اون 

 شرکت لعنتی بیرون اومدم.

ع شماره کارتم رو براش سوار موتورم شدم و سری

 فرستادم و زیرش نوشتم.

 "نزدی فاتحه خودت رو بخون!"

 و بعد ارسال کردم.

 دستی به ته ریشم کشیدم و نفس پر حرصی کشیدم. 

امیدوارم بودم تا بزنه وگرنه باید دستم به خون آلوده 

 میشد...! 

 

 

 ��[دلوین آریامهر]

 

مچیم  با حرص موهام رو پشت گوشم زدم و به ساعت 

 نگاه کردم.

 دستی به پیشونیم کشیدم و دوباره منتظر شدم.
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تر میومد و خیال من رو راحت  کاش واقعاً سریع 

 کرد!می

نفس عمیقی کشیدم و کمی از چاییم خوردم و به 

 فضای کافه نگاه کردم. 

 ی برسام بود و خیلی دوسش داشتم!اینجا کافه 

وت  خیلی اوقات میومدم اینجا و کمی برای خودم خل

 کردم.می

چاییم رو روی میز گذاشتم که با نشستن کسی کنارم 

 به خودم اومدم.

 الوین بود! 

 با حرص گفتم:

 چه عجب اومدی!  -

ای کرد و کیفش رو روی میز گذاشت و تک خنده 

 گفت:

دونی چقدر بابا ترافیک بود. اوه اوه دلوین نمی -

 هوا سرده.

 چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:
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 دونم!خودم می -

هاش رو به هم مالید که گارسون به سمتمون دست

 اومد و گفت:

 سالم خوش اومدین، چی میل دارین؟ -

 الوین کمی فکر کرد و گفت:

 قهوه! داغ داغ باشه ها!  -

 ای کرد و گفت:گارسون تک خنده

 چشم. -

 و بعد رفت تا سفارش الوین رو براش بیاره.

 هام رو خیس کردم و گفتم:لب

حرف بزنیم چون دارم از حرص  گفتم بیای اینجا یکم  -

 خفه میشم!

 متعجب ابروهاش رو باال انداخت و گفت:

 ای؟چی شده این همه عصبانی -

 ای کشیدم و گفتم: نفس کالفه

تو دانشگاهتون دختری به اسم آرامش راد  -

 شناسی؟می
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 لبخندی زد و گفت:

 عه اون دختره! آره تازه شناختمش چطور.  -

 متفکر گفتم:

 از کجا شناختیش؟ -

 هاش رو باال انداخت و گفت:نه شو

خب اون شب تو پارتی دیدمش، از زبون بقیه  -

خیلی شنیده بودم که دختر عجیبیه و برام  

 شخصیتش جالبه!

 دهنم رو کج کردم و گفتم: 

انگار اصالً هم اون چیزی نیست که تصورش رو  -

 دادی!

روی  گارسون به سمتمون اومد و قهوه رو روبه

 الوین گذاشت و گفت:

 بفرمایید. -

 الوین با لبخند کوچکی ازش تشکر کرد که رفت...

 61#پارت 
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣⁶¹]🕊 

 

ی یه تای ابروش رو باال انداخت و درحالی که با دسته

 رفت، گفت:قهوه ش ور می

 چطور مگه؟!  -

هام رو تو هم قفل کردم و روی میز گذاشتم و دست

 گفتم:

درسته تو ظاهر به نظر عجیب میاد، ولی  -

 مشخصه یه مار هفت خطیه که لنگه نداره!

 ش خورد و گفت:کمی از قهوه

دونم. شاید چون یه بار دیدمش به نظرم آدم چه می-

 خوبی اومد. 

 به ساعت نیم نگاهی انداختم و با صدای آرومی گفتم:

ببین الوین، این دختره خیلی روی عصابمه! از  -

وقتی که تو پارتی دیدمش حس بدی بهش دارم. 
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امروز شنیدم مدیر دانشگاه برسام زنگ زده بود  

ی برسام رو  آرامش شماره گفت بهش می

 خواد!می

 حسی بهم خیره شد و گفت: با قیافه بی

خب که چی؟ روزی صد تا دانشجو ممکنه کار  -

واجبی براشون پیش اومده باشه شماره  

 استادشون رو بخوانـ... 

 وسط حرفش پریدم و با حرص گفتم:

وای الوین چرا انقدر چرت و پرت میگی؟ یعنی  -

خواد خودش رو به دختره میتو حالیت نیست این 

 برسام قالب کنه؟

 ی بلندش متعجب بهش نگاه کردم و گفتم:با سرفه 

 چته؟  -

با چشم به سمت راستم که ورودی کافه بود اشاره 

 کرد.

هام  به اون سمت که نگاه کردم با دیدن آرامش، چشم

 از تعجب دو برابر شد!

 چی؟!
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 کنه؟ی برسام چیکار می اون اینجا تو کافه

هام رو به هم فشردم که با حس لمس رص لب با ح

 هام توسط کسی به خودم اومدم.شدن دست

 الوین بود! 

 با صدای آرومی گفت:

دونم چی بگم! ولی شاید هم داری راستش رو  نمی -

 کنه؟میگی. اون اینجا چیکار می 

اش رو از کجا  دیدی که! اگه تو نخ برسام نبود کافه -

 رینی! شناخت؟ اومده اینجا خودشیمی

 دستی به لبش کشید و زیرچشمی بهش نگاه کرد. 

یه دختر کنارش بود و با هم به سمت یه میز رفتن و 

پشتش نشستن که گارسون با خوش رویی طوری که  

شناختتشون، به سمتشون رفت تا ازشون انگار می 

 سفارش بگیره.

 ای زدم و گفتم: روی دست الوین ضربه

اون شب خوب گوش کن ببین چی میگم. حواسم  -

و بهش دادی صددرصد  بهت بود الوین. شمارت

زنه. باید باهاش صمیمی بشی تا بهت زنگ می 
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بتونیم ازش آتو بگیریم تا اگه کار به جاهای 

و قیچی کنم! برسام مال منه باریک کشید دمش

کسی حق نداره بهش نزدیک بشه چه برسه به 

 ی عملی!این دختره

 با خنده گفت:

 عملیه؟ خداوکیلی این کجاش  -

 چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:

خیله خب بابا کم براش نوشابه باز کن. مگه تو  -

 رفیقم نیستی؟ پس بهم کمک کن! 

 به صندلیش تکیه زد و با مکث بهم خیره شد و گفت:

 کنم!باشه اوکیش می -

 لبخند رضایت بخشی زدم و گفتم:

 خوبه!  -

و بعد مشغول خوردن چاییم شدم و به آرامش و 

 ارش بود خیره شدم. دوستش که کن

 هنوز روزای خوبته گل دختر...! 
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 #رد_پای_سایه

 ��#فصل_دوم 
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 ��دا سلطانی][آی 

 

کتاب رو مقابلم باز کردم و با عشق شروع به خوندن 

 کردم.

 با صدای آرامش نیم نگاهی بهش کردم و گفتم:

 جانم؟  -
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کوسن رو تو بغلش گرفت و از حالت نیم خیز در اومد 

ای های ریز شدهو روی کاناپه نشست و با چشم

 پرسید.

 از شرکتتون برام توضیح بده ببینم!یکم  -

 ای کردم و گفتم:متعجب تک خنده

 خوای چیکار؟می -

 با حرص گفت:

 گفتم بگو! -

 لبخندی زدم و گفتم:

هیچی شرکت خوبیه. شرکت اخوانه مال یه مرد  -

کنن. پسر اش میمسنیه که دو تا پسراش اداره

اولش آیدین ازدواج کرده و مدیرعامله، پسر 

و مدیر امورمالیه و تقریبا   دومش آکای مجرده

معاون هم میشه. بعد منم حسابدار اونجام و 

بعضی اوقات آکای میاد کارهام رو رسیدگی 

 کنه و درکل انگار اون رئیس اصلی منه. می

 با لحن عجیبی گفت:

 خب دیگه چی؟ -
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چون مشغول خوندن کتاب بودم، دیگه بهش نگاه 

 کردم.نمی

ون توپه بعد هیچی دیگه همه چی خوبه وضعش -

منم حقوقم عالیه. خیلی همکارها با هم خونگرم و  

ان. اون روزم همین آکای داشت تو تایم صمیمی

دونی چه صدایی داشت نچ ناهار گیتار میزد. نمی

 نچ!

یهو با صدای جیغش ترسیده کتاب رو بستم و بهش 

 خیره شدم.

 کنی!چشمم روشن! آکای آکای می -

زدم که یهو نمیمتعجب بهش خیره شده بودم و حرفی 

 مثل بمب منفجر شد و گفت:

چیه هی آکای آکای؟ این تحفه کیه؟ که صداش  -

خوبه آره؟ رئیس چرا باید واسه کارمندش گیتار  

های اون شرکت و بزنه ها؟ میام اونجا شیشه 

کنی میارم پایین. خودتم یه سیلی نوش جان می 

نویسی و مستقیم خونه! و میی استعفاتبرگه

خوری! مگه تو بی خودم جم نمی  شینی پیشمی
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و  کس و کاری ها؟ کاری نکن بیام خون اون آکای

 بریزم ها! 

 با حیرت لب زدم. 

 آرامش؟! -

 کوسن رو با خشم به سمتم پرت کرد و گفت:

 کنه واسه من.آرامش و زهرمار! آکای آکای می -

 م گرفت و با صدای بلندی خندیدم.یه دفعه خنده

 این همه حسود باشه!وای خدایا باورم نمیشه 

 میون خنده بریده بریده گفتم: 

وای خدا...نمیری الهی مردم از  -

خنده...وای...آکای که رئیس نیست  

 معاونه...وای! 

ام یه لحظه هم بند نمیومد و این داشت بدتر خنده

 کرد!حرصیش می 

 چپ چپ نگاهم کرد و گفت: 

 سکوت پلیز! حیا کن. بگو ببینم اونجا چه خبره؟  -

 گفتم:با خنده 
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ام که دارم مثل هیچ خبری نیست یه کارمند ساده -

 کنم!یه دختر خوب کار می

 هاش رو مشت کرد و گفت:دست

 کنم تو...میام اون گیتارش هم می -

 جیغی زدم و با خنده بیشتری گفتم: 

 عه عه شئونات اسالمی رو رعایت کن! -

 نفس پر حرصی کشید و چپ چپ نگاهم کرد... 
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣⁶³]🕊 

 

 نفس پر حرصی کشید و گفت:

 کنم فقط. از جلو چشمام دور شو!ات می آیدا خفه -
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خون در ای کردم و کتاب رو که کتاب "مثل تک خنده 

های من اثر احمد شاملو" بود، دوباره باز کردم و رگ

 با صدای بلندی ناله کردم.

 خدا یکی هم نداریم مثل شاملو برامون شعر بگه!  -

 اش رو خیلی کامل حس کردم.چشم غره

برای اینکه بیشتر حرصش رو در بیارم یکی از 

 شعرهای شاملو رو خوندم. 

میت به آیدای نازنین من! تو از پاکی و معصو -

مانی که درست در میان گریه، اگر ای میبچه 

ی موشی روی کسی با انگشتان دستش سایه

ها بر دیوار بسازد، همچنان که هنوز اشک 

اش به آسمان اش جاری است صدای خندهگونه

رود، تو به همان اندازه بی آالیش و  می

 معصومی!

 با حرفی که زد از شدت خنده آب دهنم تو گلوم پرید.

 وم شد؟ خیلی تاثیرگذار بود!تم -

 لعنتی قصد جونم رو کرده بود.

 مردم.رسماً داشتم از شدت خنده می
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 ام کم شد، دوباره خوندم. یکم که از خنده

مثال یکی باشه بهم بگه آیدای عزیز من، آیدای  -

های قلبم، آیدا باقی خوب من، آیدای من، آیدا تپش

 عمرم، آیدای خودم شریک سرنوشت و رفیق راه

 منـ...

 وسط حرفم پرید و با حرص گفت:

 آیدا و درد! الزم نکرده کسی بگه من میگم! -

با ذوق کتاب رو بستم و سریع تو یه حرکت روی 

 کاناپه نشستم. 

 ام گذاشتم و با مظلومیت گفتم:هام رو زیر چونه دست

 بگو باشه!  -

 چند ثانیه بهم خیره شد و با لبخند محوی گفت:

 دارم!تنم، تو را دوست میدر فراسوی مرزهای  -

ی چپش  خواست یه لقمهاز شدت ذوق و عشق دلم می

 کنم!

 دوست دارم! -

 با صدای بلندی داد زدم. 
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 قربونت برم آرامشم، من بیشتر! -

 با لبخند گفت: 

ماه کوچولوی من، آیدا! بگو ببینم چجوری صدات - 

بزنم خوبه؟ آیدا تپش قلبم؟ یا ماه کوچولو؟ یا خدای 

 کوچک من؟ 

سمتش رفتم و با محبت بغلش کردم و درحالی که   به

 فشردمش گفتم:به خودم می

 کشه!هرجور که عشقت می -

 با مظلومیت بهم نگاه کرد و گفت:

آیدا غصه نخوریا من خودم شاملو میشم دورت   -

 گردم!می

خواست انقدر بوسش کنم که دیگه ازش هیچی  دلم می

 نمونه! 

با چندش با تمام وجودم بوسش کردم که خندید و 

 گفت:

بسه بابا باشه تف تفیم کردی. پاشو برو اونور از   -

فاز عاشقانه بیا بیرون. درضمن یادت نره یه بار 

 دونم و تو!دیگه آکای بشنوم از دهنت من می
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 خندیدم و گفتم:

اینطور که معلومه باید به مامانم بگم برام یه دبه  -

 آماده کنه ازم ترشی درست کنه!

 فت: سرش رو تکون داد و گ

 ی خوبیه. بله گزینه  -

 با لبخند پررنگی گفتم: 

 خوای من ازدواج کنم؟ خداوکیلی واقعاً نمی -

 با تهدید بهم نگاه کرد و گفت:

 مونی تمام!تا آخر عمرت مجرد می -

 ام رو باال انداختم و گفتم:شونه 

 اوکیه پس توام حق نداری با کسی ازدواج کنی! -

 یکم بهم نگاه کرد و گفت:

 مونیم!کنیم، یا با هم مجرد میازدواج مییا با هم  -

 چنگی به موهام زدم و گفتم: 

باید دو تا داداش یا دو تا رفیق پیدا کنیم که  -

یکیش من رو بگیره یکیش تو رو! بعدش و 

 دیگه خدا قادره!
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 خندید و گفت:

 پاشو برو گمشو مسخره.  -

 ای کردم که از کنارم بلند شد و گفت:تک خنده 

 پاشو بیا شام.  -

 هام رو باال بردم و گفتم:دست

 کنم!توروخدا غز نزن فردا خودم غذا درست می -

 پشت چشمی نازک کرد و گفت:

 امیدوارم!  -

لبخند دندون نمایی زدم و از روی کاناپه بلند شدم و  

به سمت آشپزخونه رفتم و بعد از آماده کردن وسایل 

 شام، مشغول خوردن شدیم...

 ��#فصل_دوم 
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣⁶⁴]🕊 

 

 ��[آرامش راد]

 

باز  هام رو با خماری ی کسی چشم با صدای سرفه

 کردم و با اخم به دور و برم نگاه کردم.

 صدای سرفه میومد.

هام  متعجب از روی تختم بلند شدم و دستی به چشم

 کشیدم تا دیدم واضح بشه.

چراغ اتاقم رو روشن کردم و ازش بیرون اومدم و به 

 سمت اتاق آیدا رفتم.

در اتاقش رو که باز کردم با دیدنش که داشت از شدت 

رفت، نگران به سمتش کبودی میسرفه رنگش به 

 رفتم و گفتم:

 آیدا چیشده؟ خوبی؟ -

دستش رو مقابلم گرفت و از خودش دورم کرد و به 

 زور گفت:
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 برو اونور...فکر کنم..سرما...خوردمـ... -

 ولی بعد سرفه امونش نداد.

کرد که واقعاً داشتم نگرانش  جوری داشت سرفه می

 شدم.می

ونیش گذاشتم تا سریع دستم رو بی توجه روی پیش

 تبش رو چک کنم.

 سوخت! داشت تو تب می

 با دلشوره گفتم:

 وای آیدا چرا به این وضع افتادی تو؟ -

 داد.اما سرفه اصالً امونش نمی

سریع به سمت آشپزخونه رفتم و یه لیوان آب براش  

پر کردم و با برداشتن یه قرص سرماخوردگی و  

 ژلوفن، با عجله پیشش رفتم.

تخت نشستم که سریع آب رو ازم گرفت کنارش روی 

 و به زور چند قلپ ازش خورد.

 گلوش حسابی چرک کرده بود.

 با اخم گفتم:
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گیری با موی خیس و وقتی شب میری دوش می -

بدن خیس و بدون پوشیدن لباس و با یه حوله 

خوابی، باید هم اینطوری بشی! بگیر  گیری میمی

 ات کنم.ه ها رو بخور ببینم. باید پاشویاین قرص 

 ها رو ازم گرفت و مشغول خوردنش شد. قرص 

هاش اشک اومده صورتش قرمز شده بود و از چشم

 بود!

 با کالفگی از کنارش بلند شدم و به ساعت نگاه کردم.

 شش صبح بود!

 سرم رو به طرفین تکون دادم و گفتم: 

 پاشو آماده شو ببرمت دکتر تا بدتر از این نشدی! -

 گفت: دستی به گردنش کشید و

 کدوم دکتر؟ اآلن ساعت هفت صبحه. -

 چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:

 بیمارستان و درمانگاه که داریم!  -
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هاش رفتم و با برداشتن پالتو و  به سمت کمد لباس 

هاش رو بپوشه و  شال و شلوار، کمکش کردم تا لباس 

 سریع مشغول خشک کردن موهاش شدم.

 اما با سشوار نه چون حالش بدتر میشد.

 کرد!م حسابی درد میبدن

 کنن.هام دارن از درد ناله میکردم استخون حس می

های درهم خودم هم سریع آماده  پوفی کردم و با اخم 

 شدم که زیرلب با درد گفت: 

 کنه!کل بدنم درد می -

 با حیرت ایستادم و بهش نگاه کردم... 

 #رد_پای_سایه

 ��#فصل_دوم 
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣⁶⁵]🕊 

 

 لبخند محوی روی صورتم نشست.

 یادم رفته بود!

مون یه بودیم، وقتی یکیمن و آیدا به هم وصل 

اش چیزیش میشد اون یکی بدون اینکه بفهمه تجربه 

 کرد.می

 چه وقتی دور بودیم، چه وقتی کنار هم بودیم.

هروقت هرکدوممون حالمون بد بود چه جسمی چه 

روحی، این حس رو اون یکیمون با تمام وجودش  

 کرد.حس می

 . شون تاثیر گذار بودحال خوبمون، حال بدمون؛ همه 

کردیم حالمون رو خوب  برای همون همیشه سعی می

 نگه داریم تا اون یکیمون آزرده نشه.

محکم بغلش کردم و به خودم فشردمش و زیر گوشش  

 لب زدم.

 کنه!منم بدنم درد می -
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 ای کرد و گفت:با درد تک خنده

خوری توام مثل همیشه! نچسب به من سرما می -

 اه.  

زدم و با برداشتن ای روی پیشونیش داغش بوسه 

 سوئیچ سریع از خونه بیرون رفتیم.

تا از خونه بیرون رفتیم، سوز خیلی سردی به صورتم 

 خورد. 

 هام دو برابر شد!با دیدن کوچه از تعجب چشم 

ها  ها و ماشینها، خونه کلی برف روی زمین، درخت 

 بود.

 دوباره زمین سفید پوش شده بود!

پالتوش رو روی  سریع به سمت آیدا برگشتم و کاله 

 تر کردم.سرش انداختم و پالتوش رو توی تنش محکم

 ماشین رو زود روشن کردم و داخلش نشستیم.

بخاری رو روشن کردم و با نیم نگاهی که بهش 

انداختم، با عجله استارت زدم و به سمت یه 

 بیمارستان نزدیکی راه افتادم.
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رفته رفته حالش داشت بدتر میشد و حتی نا نداشت 

 تش رو باال ببره!دس

رنگش مثل گچ سفید شده بود و هی سرفه و عطسه 

 کرد.می

 خورد شدتش این همه نبود!هروقت سرما می

 هاش...مخصوصاً سرفه

 برای همون نگرانی به دلم چنگ زد. 

خورد  چون آیدا کمی آلرژی داشت و وقتی سرما می

 مجبور میشد از اسپری تنگی نفس استفاده کنه. 

قت بود که دیگه برطرف شده بود و  ولی خب خیلی و

 کردن. هاش اذیتم میسرفه

با سرعت زیادی حرکت کردم و بعد از نیم ساعت به 

 یه بیمارستان رسیدم.

ماشین رو جایی نزدیک به بیمارستان پارک کردم و  

 کمکش کردم از ماشین پیاده بشه.

با هم به سمت بیمارستان رفتیم که روی یه صندلی 

 نشست. 
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 پذیرش رفتم و گفتم:به سمت 

سالم خسته نباشید، ببخشید خواهرم افتضاح  -

 کنه.سرما خورده تبش باالست خیلی هم سرفه می

 نیم نگاهی به آیدا کرد و گفت:

 سالم عزیزم، چند روزه سرما خورده؟ -

 سرم رو با تاسف به چپ و راست تکون دادم و گفتم: 

دیشب رفته بود حموم با مو و بدن خیس خوابیده  -

 صبح پاشدم دیدم به این وضع افتاده.بود 

 سرش رو تکون داد و گفت: 

زنم، بعدش برید یه دکتر براش یه سرم براش می -

 دارو و آمپول تجویز کنه. 

تشکری کردم که بهم یه نسخه داد و گفت سریع سرم  

 رو بخرم. 

به سمت داروخونه مقابل بیمارستان رفتم و بعد از 

رگشتم و به خریدن سرم، دوباره به بیمارستان ب

 پرستار تحویلش دادم... 

 66#پارت 
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣⁶⁶]🕊 

 

به آیدا کمک کردم تا روی تخت دراز بکشه و پرستار  

 بیاد.

کنارش نشستم و بهش خیره شدم که با صدای خش 

 دارش که بخاطر سرفه بود، گفت:

 آیدا شرکت و چیکار کنم؟ -

 دستی به پیشونیم کشیدم و گفتم:

 خوای بری؟چیکار کنی؟ نکنه با این حالت می -

 ای کرد و گفت:تک سرفه 

 دانشگاه هم هست آخه!  -

 چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:

 جایی بری!تا کامل خوب نشی حق نداری  -
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 با اعتراض گفت:

 آخه آرامش بهم مرخصی نمیدن! فوقش یه روز.  -

 محلش ندادم و حرفی نزدم.

 پرستار اومد و مشغول وصل کردن سرمش شد. 

همونجوری یک ساعت کنارش نشستم و کاری 

 نکردم.

کم  8به ساعت نگاه کردم و با دیدن اینکه به ساعت 

غول باز  مونده بود، با برداشتن گوشیش از کیفم؛ مش

 کردن رمزش شدم.

 به سراغ مخاطبینش رفتم که گفت:

 کنی؟چیکار می  -

از صداش کامالً مشخص بود داره چه دردی رو تحمل  

 کنه.می

 لب زدم.

 زنم شرکتتون. زنگ می  -

با کالفگی نگاهش رو ازم گرفت که روی شماره 

 شرکتشون ضربه زدم.
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 بعد چند تا بوق یه خانوم با خوش رویی جواب داد.

 سالم شرکت اخوان بفرمایید؟ -

 صدام رو صاف کردم و گفتم:

سالم خانم، من خواهر خانم سلطانی هستم کارمند  -

 جدید شرکتتون.

 اوه بله خانوم سلطانی عزیز، جانم بفرمایید؟ -

 ابروهام رو باال انداختم و گفتم:

واقعیتش آیداجان امروز حالشون خوب نیست،  -

بیمارستانیم. سرماخوردگی شدیدی دارن اآلن هم 

مشخص نیست که حالشون کی به طور کامل 

خوب بشه. زنگ زدم تا اگه ممکنه دو سه روزی  

 بهش مرخصی بدین. 

 با کمی مکث گفت:

تونم همینجوری مرخصی صادر کنم، باید من نمی -

 آقای اخوان اجازه بدن. 

 خوردم! و منی که داشتم این گوشه حرص می

 ای آقای اخوان و... 
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 ای بابا! 

 حرص نیم نگاهی به آیدا کردم و گفتم: با 

 بله منتظرم!  -

کنم با خودشون در به اتاق آقای اخوان وصلتون می -

 میان بزارید!

حرفی نزدم که بعد یه بوق صدای بم مردی تو گوشم 

 پیچید. 

آکای اخوان هستم، مدیر امور مالی شرکت  -

 اخوان، بفرمایید!

 دستی به لبم کشیدم و گفتم: 

نم سلطانی هستم، خواستم اطالع سالم، خواهر خا -

تونن شرکت حضور بدم حالشون وخیمه نمی 

داشته باشن، پس ممکنه اگر بهشون چند روز  

 مرخصی بدین!

 حالی خندید و گفت:آیدا با بی

 حرص نخور نفس بکش! -
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محکم ویشگونش گرفتم که جیغش رو تو گلوش خفه 

 کرد... 

 #رد_پای_سایه
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 با صدای نگرانش، ابروهام رو باال انداختم.

بدونم چرا خوام میشه سالم خانم، عذر می -

 حالشون بده؟ اتفاقی براشون افتاده؟ 

 رک گفتم:

 شید؟ همیشه همینقدر نگران کارمندهاتون می -

 ای بهم رفت که گفت:آیدا چشم غره
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من یه رئیسم و موظفم که بدونم کارمندم چرا   -

 خواد سرکارش حضور پیدا کنه.نمی

 نفس پر حرصی کشیدم و گفتم:

 سرماخوردگی شدیدی دارن! -

 خشی اومد که گفتم:صدای خش 

 دین یا نه؟چیشد مرخصی می -

بله حتماً، تا زمانی که حالشون کامل خوب شد  -

 تونن شرکت تشریف نیارن!می

 دهنم رو کج کردم و گفتم: 

 خدانگهدار!  -

ی زیاد ولو میشد رو اگه آیدا حالش رو داشت از قهقه

 زمین!

خندید و هاش رو بسته بود و گاهی میولی فقط چشم 

 گفت درست باهاش صحبت کنم.هم با تشر میگاهی 

از کنارش بلند شدم و گوشیش رو کنارش گذاشتم و 

 گفتم:

 میرم چند تا وسیله بخرم.  -
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سرش رو تکون داد که از اتاق بیرون اومدم و راه 

 خروجی بیمارستان رو پیش گرفتم.

 ذاشت...! حال خرابش داشت روی منم تاثیر می 

 

 

 

 ��دا سلطانی][آی 

 

 قی کشیدم و به سقف خیره شدم.نفس عمی

بعد از اینکه سرمم تموم شد، با آرامش برگشتیم 

خونه و آرامش بعد از رسیدگی بهم سریع رفت 

 دانشگاهم تا اطالع بده ممکنه چند روزی نباشم.

کردم اآلن هم تو خونه تنها بودم و داشتم استراحت می

 و منتظر بودم بیاد تا بریم دکتر.

با بی حالی دستم رو از روی   با صدای زنگ گوشیم،

 پیشونیم برداشتم و به گوشیم نگاه کردم.
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ی ناشناس  های درهم برش داشتم و به شمارهبا اخم 

 نگاه کردم.

 یه تای ابروم رو باال انداختم و جواب دادم.

 بله بفرمایید؟  -

 هام بیشتر تو هم رفت.با صدای گرم مردی اخم 

ندارم، خانم خوام قصد مزاحمت سالم عذر می -

 سلطانی هستید؟

 با مکث کوتاهی گفتم: 

 بله امرتون؟  -

 نفس راحتی کشید و گفت:

 خب درست تماس گرفتم، آکای هستم آیدا خانم!  -

 آکای؟ 

 آیدا خانم؟ 

 ای گفتم:دستی به لبم کشیدم و با صدای تحلیل رفته 

 خوام نشناختمتون!سالم، معذرت می -

ده. خدا بد  سالم، این چه حرفیه! شنیدم حالتون ب -

 نده! 
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 ای گفتم:آب دهنم رو قورت دادم و با صدای گرفته

بله متأسفانه صبح بیدار شدم و متوجه شدم  -

 سرماخوردگی شدیدی دارم...!
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 با صدای بمی زمزمه کرد.

تون مشخصه! کمکی از دستم بر از صدای گرفته -

 میاد؟

 به سقف اتاق خیره شدم و گفتم:
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ممنونم از حس انسان دوستیتون! ممنون که چند  -

 روز مرخصی دادید... 

 ام گرفت و نتونستم حرفم رو ادامه بدم.سرفه

 ام بند نمیومد!یه گذشت اما سرفه چند ثان

با درد دستم رو روی گلوم گذاشتم و با صدای بلندی  

 سرفه کردم.

رسید صدای نگران آکای از پشت گوشی به گوشم می

 تونستم جوابش رو بدم.اما نمی

دستم رو به سمت لیوان آبی که روی عسلی بود دراز 

م  ام قطع بشه اما نیروکردم تا کمی بخورم بلکه سرفه

رو از دست دادم و دستم به لیوان برخود کرد و با 

افتادنش روی زمین شکست و من هم روی زمین 

 افتادم.

 تونستم نفس بکشم! نمی

ای رو داخل دهنم حس کردم و نفهمیدم گرمای مایعی 

هام سیاهی رفت چیشد که بخاطر سرفه زیاد، چشم 

 و...
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 ��[آرامش راد]

 

خستگی، کلید رو تو در نفس عمیقی کشیدم و با 

 انداختم و داخل واحدمون شدم. 

های آیدا رو روی میز ناهارخوری گذاشتم و با قرص 

صدای بلندی در حالی که داشتم کاپشنم رو از تنم در 

 آوردم گفتم:می

 آیدا من اومدم.  -

 صدایی نیومد!

 شاید خواب بود.

دستی به پیشونیم که از سرما یخ زده بود، کشیدم و 

 سمت اتاقش رفتم.به 

صدام رو صاف کردم و آهسته در اتاقش رو باز کردم 

 هام یخ بست!ای که دیدم، خون توی رگ اما با صحنه 
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 هایی لرزون صداش زدم.با لب 

 آیدا؟ خو...بی؟ آبجـ...ـی؟ -

خون از دهنش اومده بود و رنگش مثل گچ سفیده  

 شده بود! 

 یه دفعه انگار حس جنون بهم دست داد! 

بلندی صداش زدم و با ترس به سمتش با صدای 

 دویدم و تکونش دادم. 

 و باز کن! جواب بده بهم.  هات آیدا توروخدا چشم  -

 داد!محکم تکونش دادم اما جواب نمی

با نگرانی سریع گوشیم رو از جیبم بیرون آوردم و 

 سریع به اورژانس زنگ زدم.

 لرزید...!هام میاز ترس و دلشوره دست
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 سریع گفتم:

 بیاید خواهرم بیهوشه!الو، آقا توروخدا زود  -

بعد گفتن آدرس، سریع چند تا سیلی به صورتش زدم 

 تا بلکه جواب بده اما واقعاً هیچی به هیچی!

با نگرانی دستم رو روی نبضش گذاشتم تا نبضش رو 

 چک کنم. 

 میزد!

با بغض "خدایا شکرتی" زیرلب گفتم و منتظر موندم  

 تا اورژانس بیاد.

ودم و داشتم گریه از استرس حالت تهوع گرفته ب

 کردم!می

 ریختم؟ اگه چیزیش میشد چه خاکی باید تو سرم می
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با اومدن اورژانس، سریع روی برانکارد گذاشتنش و 

 بردنش.

من هم با عجله از آپارتمان بیرون اومدم و خواستم  

سوار ماشین بشم تا با آمبوالنس برم، ولی با دیدن  

میومد،  مرد جوونی که با نگرانی به سمت آپارتمان

 از حرکت ایستادم.

بیخیال خواستم سوار ماشین بشم اما نیم نگاهی به  

 آمبوالنس کرد و سریع به سمتم دوید و صدام زد. 

 متعجب گفتم:

 بله آقا؟  -

 با نفس نفس گفت:

 شناسید؟خوام، شما خانم سلطانی می خانم عذر می -

 صداش آشنا بود!

 با تعجب پرسیدم. 

 خواهرشم، شما؟ -

 به پیشونیش زد و گفت:ی محکمی ضربه
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یا خدا، آمبوالنس چرا اومده؟ من اخوانم. داشتم  -

اشون گرفت کردم یهو سرفه باهاشون صحبت می

به شدت! هرچقدر صداشون زدم جواب ندادن.  

شون واقعاً نگران شدم مجبور شدم از پرونده

شون رو پیدا کنم و خودم بیام تا ببینم آدرس خونه 

 شه.اتفاقی براشون نیفتاده با

 با نگرانی گفتم:

 دونم چی بگم ولی من باید برم.نمی -

هام رو که سریع سوار ماشینم شدم و با دلشوره اشک 

روی صورتم خشک شده بودن پاک کردم و پشت سر  

 آمبوالنس حرکت کردم.

 همونجوری وسط خیابون خشکش زده بود!

ناخودآگاه از آینه که بهش نگاه کردم، دیدم سوار 

 شد و با سرعت پشت سرم اومد! ماشین مدل باالش

تونستم برای خودم حالم انقدری داغون بود که نمی

تجزیه و تحلیل کنم که چرا انقدر پیگیر حال 

 آیداست...؟

 #رد_پای_سایه
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣⁷⁰]🕊 

 

دستی به صورتم کشیدم و خسته روی صندلی ولو 

 شدم و به مامان و بابای آیدا نگاه کردم.

انقدر به گوشیش زنگ زدن و جواب ندادم که آخر به  

خودم زنگ زدن و مجبور شدم بگم اوضاع از چه 

 قراره.

 شب شده بود و ساعت تقریبا ده بود. 

س عمیقی کشیدم و به صندلی تکیه زدم و تو فکر  نف

 فرو رفتم.

خداروشکر که آیدا چیزیش نشده بود و دکتر گفت 

ی زیاد تنگی نفس سراغش اومده و بخاطر سرفه 
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هاش عمیق بوده که گلوش زخم شده و  انقدر سرفه

 باعث شده خون باال بیاره. 

ی همچین اتفاقی  ازمون کلی سوال پرسید که سابقه

حاال داشته یا نه که مامانش گفت تو بچگی  رو تا 

چون هشت سال تهران بزرگ شده بود و اونجا زندگی  

کردن، بخاطر آلودگی هوای تهران یه مدت خیلی می

کرد و مجبور شده بود حالش بد بود و همش سرفه می

 از اسپری تنگی نفس استفاده کنه. 

گیم خیلی وقته اینطوری نشده دکتر هم گفت چون می

 باید چند تا آزمایش بده.

 شاید مشکلی وجود داشته باشه!

 نگران بودم خیلی هم نگران بودم.

با صدای بابای آیدا؛ سرم رو بلند کردم و به صوت 

 اش خیره شدم. پخته و جا افتاده

به موهای یک دست سفیدش که نشون از بی رحمی 

 داد! دنیا می

 ش داد میزد؟ چرا انقدر مهربونی از چهره 

 ای یه ساندویچ به سمتم گرفت و گفت:خند خسته با لب
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گه قیزیم، صبحدن آیدانی دوالندیریبسان هساد  -

 یمیبسن؛ یورقونسان.

*بیا دخترم، از صبح مراقب آیدا بودی هیچی 

 ای.نخوردی؛ خسته

 لبخندی زدم و با خستگی گفتم:

 مرسی عمو. -

حرفی نزد فقط ساندویچ رو بهم داد و به سمت خاله  

 رقیه رفت. 

اشتها به ساندویچ نگاه به صندلی تکیه زدم و بی

 کردم.

آکای اخوان هم بعد اینکه رسیدیم بیمارستان چند 

گفت اگه مشکلی باشه ساعت اینجا موند و هی می

 حتماً خبرم کن!

 به زور گیر دادم بهش تا بره!

ای کشیدم که ذهنم ناخودآگاه به گذشته پر نفس کالفه

 کشید.

 ن رو برد به گذشته... پر کشید و دوباره م
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 ای دور و تلخ...!به گذشته
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣⁷¹]🕊 

 

وقتی مامانم از بابام طالق گرفت، من فقط هفت سالم 

 بود.

اش بر مامان بهش گفته بود من رو به جای مهریه 

اش رو بده و من رو داره تا وقتی که بتونه مهریه می

 به رایان تحویل بده!

و نه   ی مامانم رو دادهه اما نه ترک کرد، نه مهریه 

 سعی کرد من رو ببینه! 

 پوزخندی روی لبم نشست و آه عمیقی کشیدم.
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یادمه بعد از اینکه اون روز بهش گفتم ازش متنفرم، 

با مامان از اون خونه فرار کردیم و پیش آقاجون اینا 

 رفتیم تا زندگی کنیم.

 شاید میشد اسمش رو گذاشت یه زندگی جدید! 

 تونستیم کنیم؟ولی با خاطرات تلخ گذشته چیکار می 

تا پامون رو به عمارت آقاجون گذاشتیم، طعنه و  

 ی همه بلند شد! کنایه 

 از دایی ساشا بگیر تا نامادری مامان!

 زنی که ازش متنفر بودم.

خاله سحر چند سالی میشد ازدواج کرده بود و جدیداً 

مامان بهم گفته بود که سحر انگار امیرتوهان رو  

 دوست داشته!

بخاطر مامانم سکوت کرده و با یه مرد دیگه ولی 

 ازدواج کرده! 

 هه مسخره بود!

کمی وسیله کوچیک که داشتیم با خودمون به عمارت 

 آقاجون بردیم. 
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مامان تصمیم گرفته بود یه مدت که بدون خونه  

بودیم، خونه آقاجون بمونیم تا کمی کار کنه و بتونیم  

 خودمون یه خونه اجاره کنیم.

 هاشه!دونست که تازه شروع بدبختینمیاما 

 هامون...! بدبختی 

تمام اون مدتی که اونجا بودیم، خیلی از نامادری 

 مامان حرف شنیدیم.

 یه مار خوش خط و خالی بود که حد نداشت!

 گفتن!دونم چرا مامان جون و آقاجون هیچی نمینمی

 دونم...نمی

رفت سرکار و تا دیروقت کار مامان هر روز می

 کرد تا بتونه آینده من و خودش رو فراهم  کنه.می

 خاله سحر مراقبم بود اما خب...!

 رفتم پیش بابام... بچه بودم و هر از گاهی می

 هه بابا! 

 اش رو یادم نمیاد!پدری که اآلن حتی چهره

 کشید...!پدری که فقط اسمش رو یدک می
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پدری که مادرش معتادش کرد و زندگیش رو تباه 

 کرد.

 ن اگه بود زندگیم این همه متالشی نبود...! اآل
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 پدری کشیدم و دم نزدم.چه روزهایی که حسرت بی 

دیدم دست تو دست هایی رو میروزهایی که بچه چه 

های شهر رو با کلی خنده و خوش  پدرشون خیابون
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گشتن و من فقط با یه لبخند تلخ بهشون گذرونی می

 کردم.نگاه می

چه روزهایی که حرف از مردم و در و همسایه 

 نشنیدیم.

 یکی نگفت رایان بده، همه گفتن مادر من بده. 

کلی داشته که بابام طالقش همه گفتن مادرم یه مش

 داده! 

 معتاد بودن که چیزی نیست خوب میشه! 

اما یکی نگفت آخه این مادر بیچاره من دوازده بار 

 رایان رو برد ترک اعتیاد اما هر بار فرار کرد!

گی داشت مادرم یکی نگفت هزار بار رایان از نشئه 

 کشت، کتک میزد! رو می

هام ماشین  شم یکی نگفت یه روز تو خیابون جلوی چ

پلیس جلوی پای من و رایان ترمز کرد و ازم جداش 

کردن و بردنش و من موندم تو خیابونی که هیچ کسی 

 صاحبم نبود! 

من موندم و مادربزرگ و پدربزرگی که از پدر و مادر 

 کشیدن!بودن فقط اسمش رو یدک می
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ی پسرهاشون رو بدبخت کردن، بابای من که همه 

 دیگه بدتر! 

کوچیکم که خیلی دوسش داشتم، همیشه مراقبم عمو 

 بود.

 اما دیگه اون هم بعد یه مدت حالمون رو نپرسید.

 ولی من همیشه دوسش داشتم!

 شاید حتی بیشتر از بابام...

 چون...هه اون بیشتر از بابام برام پدری کرد!

 هام رو بستم.ام گذاشتم و چشم دستم رو زیر چونه 

هام گفت برگشت به داییحتی یه بار نامادری مامان  

کنه و به جای کار  که خواهرتون داره نقش بازی می

کردن میره بیرون پی خوش گذرونی و هرزه 

 هاش...!بازی 

هام ریختن سر مامانم و  هام داییو منی که جلوی چشم 

 کتکش زدن!

 شکستم بد شکستم...

 تونه با شکستن کمر مادرش نشکنه؟ چه کسی می
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 داشتم! من به دایی ساشا باور

 کنه.ام فرق میهای دیگه کردم اون با داییفکر می 

 اما اونم نامرد شد و مادرم رو اذیت کرد.

گفت بعد مرگ افسانه، هر چند که مامان همیشه می

 دایی دیگه اون آدم سابق نشد!

ازدواج کرد آره، ولی بدتر از قبل خودش رو تو 

 مشروب و سیگار غرق کرد.

 هه!

ی چشمم یا مواد بود یا سیگار  منی که از بچگی جلو 

 یا مشروب، چجوری قرار بود بار بیام؟

حتی یادمه یه بار که پیش بابا رفته بودم، یکی از  

 هاش بهم سیگار تعارف کرد! دوست

 دونستم سیگار چیه؟بچه بودم چه می

اما یادمه که بابا با عصبانیت با دوستش دعوا کرد و 

 سیگار رو از دستم کشید.

 هیچ حسی بهش نداشتم! ولی من دیگه
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گفت رایان تو بدترین حال ممکنش  اما آیدا همیشه می

 هم مراقبم بود!

 زدم... و من در جوابش فقط یه پوزخند تلخ می 

🕊⚖🕊⚖🕊⚖🕊 
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موقع طالق، بابام رو به مامانم داد زد که من فقط تو 

 خوام نه این بچه رو! رو می

 و من هفت ساله بازم شکستم...! 

خواست؟حتی  چی بود که کسی من رو نمیگناه من 

 پدرم؟

 هیچ کس من رو نخواست جز مادرم.

مادری که تا پای جونش قسم خورده بود مراقبم 

 باشه.

یه روز مادِر رایان اومد سراغمون و با مامانم دعوای 

 بدی کرد!

هر چی از دهنش در اومد بار مامانم کرد و کسی نبود 

 بهش بگه تا خفه بشه!

وایسادم تا دیگه غرور مادرم رو این همه جلوش 

ام مشت زد که تا یه خورد نکنه، اما جوری به سینه 

 هفته قلبم تیر کشید!

 اشون از سنگ بودن!های اطراف من همهآره آدم

 چقدر این جمله رو از بقیه شنیدم!
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 "پدرت مرده؟"

 کردم. و منی که فقط سکوت می 

گفتن پدر باال   ها بهمها بهم گفتن بی پدر، خیلیخیلی 

 سرم نیست هرزه میشم.

 ها شنیدم و فقط تو خودم ریختم.حرف خیلی 

تو اون مدتی که عمارت آقاجون بودیم، تو مدرسه 

 درس خوندم.

سال اولی بودم و با اون همه فشار زندگی داشتم 

 خوندم.درس می

 اما درسم خیلی مزخرف بود!

عمارت اما دیگه نشد تا بیشتر از شش ماه تو اون 

 منحوس دوام بیاریم! 

مادرم بعد از کلی کار کردن، یه خونه اجاره کرد و 

 دستم رو گرفت و از خونه لعنتی بیرون اومدیم.

 اومدیم و یه زندگی جدیدتر شروع کردیم.

 یه زندگی مادر دختری! 

 ها بازم تمومی نداشتن!اما حرف 
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شدم و تر میهر روز بیشتر از دیروز بزرگ

 تر!شکننده 

رفتم، ولی دیگه دوازده سالگیم پیش بابام میتا 

 تصمیم گرفتم تا آخر عمرم نبینمش!

 دیگه ندیدمش و اون برای من مرد. 

هه باالخره بعد یه مدت زنگ زد به مامانم و با کلی 

گریه و ناله گفت که بدون اون زنده نمیمونه و برگره 

 تا دوباره زندگی جدیدی رو شروع کنن.

 زنده بمونه!  ولی نه، انگار تونست

 البته من دیگه هیچ خبری ازش ندارم.

 ست یا مرده! دونم زندهحتی نمی 

کرد تا من هیچ کمبودی مامانم صبح تا شب کار می

 نداشته باشم!

 چقدر سختی، چقدر تنهایی کشیدیم بماند!

 اما هنوز هم که هنوزه ما نتونستیم خوشبخت باشیم. 

خواست  دلم میولی من باالخره اون حرفی که همشه 

 جوابش رو بدونم از زبون مامانم شنیدم!
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 بهم گفت... 

گفت که بابام انقدر عاشقش بوده که باالخره اون هم 

 عاشقش شده. 

تر از این که ببینی پدر و مادرت چه حسی قشنگ 

 عاشق همن؟

 دیگه بود!حتی امضاهاشون اوِل اسِم هم

 چه مامانم، چه بابام.

دیدن این خوشبختی و   ولی...هه انگار هیچ کس چشم

 عشق رو نداشت! 

 سالم بود که آقاجون فوت کرد. 16حدوداً 

مامان خیلی اذیت شد، چون آقاجون مامان رو از 

 هاش بیشتر دوست داشت.ی بچه همه 

 موقع ختم آقاجون، مادِر رایان هم اومده بود!

 کرد!هه، داشت گریه می

رین به پای مامانم و من افتاده بود که توروخدا بزا

 رایان برگرده.

 پسرم نابود شده! 
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چقدر التماس من رو کرد تا یه بار، فقط یه بار دیگه  

 رایان رو ببینم.

 ولی من فقط بهش خیره شده و سکوت کرده بودم... 

 ��#فصل_دوم 
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 هام رو به هم فشردم و به در اتاق آیدا خیره شدم.لب

لبخند تلخی زدم و از روی صندلی بلند شدم و به 

 سمت پرستار رفتم و صداش زدم.

 بهم کرد و گفت: نیم نگاهی 

 بله؟ -

 با خستگی گفتم:
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 میشه چند لحظه برم ببینمش؟ -

 سرش رو تکون داد و حرفی نزد.

نفسم رو آه مانند بیرون فرستادم و به سمت اتاق آیدا  

 حرکت کردم.

 در رو که باز کردم، داخل شدم و پشت سرم بستمش.

 تو خواب عمیقی بود!

 به سمتش رفتم و کنارش روی صندلی نشستم.

 هاش افتاده بود.های بلندش روی گونه ی مژهسایه 

 هاش واقعاً بلند و جذاب بود.مژه

هاش یادمه یه چند باری قصد داشتم تک به تک مژه

 رو بشمارم! 

ی تلخی کردم و به صندلی تکیه زدم و بهش هتک خند 

 خیره شدم.

 اما باز هم ذهنم به گذشته پرواز کرد.

رسه یه دختری رو  خوندم، تو مدوقتی کالس سوم می

ی درس خون، مثبت و دیدم که به چشمم یه دختربچه 

 نمک میومد!بی
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 دونم چرا اما انقدر ازش بدم میومد که حد نداشت!نمی

هم کالسیم هم بود و دیگه مجبور بودم هر روز 

 تحملش کنم! 

لبخند محوی زدم و به اجزای صورتش بیشتر دقیق 

 شدم.

 آره اون خودش بود.

 آیدا!

 که ازش متنفر بودم بدون هیچ دلیلی! آیدایی

 این حس رو اون هم به من داشت.

 دقیقاً مثل هم بودیم.

نگاهمون که به هم میفتاد، چنان خط و نشونی برای  

 کشیدیم که بیا و ببین!هم می

 انگار ارث بابام رو خورده بود!

از کالس سوم به بعد دیگه گه گاهی تو مدرسه 

 دیدمش.می

 دیگه هم کالسی بودیم.سوم با هم اما فقط کالس 

 گذشت و گذشت تا رسید به کالس هفتم.
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وقتی کالس هفتم رو شروع کردم انگار زندگیم یه 

 ای گرفت!رنگ و بوی دیگه 

 کالً تحول بزرگی تو زندگیم پیش اومد.

 با یه دختری آشنا شدم که... 

 بهم خیلی صدمه زد!

 من محبت ندیده بودم، یعنی کمبود محبت داشتم!

هام رو  صبح تا شب مامانم سرکار بود و روز و شب

 با تنهایی گذرونده بودم. 

 انگار کالً تنهایی رفیق من بود!

 خواست باشه تا به من محبت کنه؟کی می

 اسما کسی بود که بهم نزدیک شد.

 هام بهش پناه برده بودم. و شد رفیقی که...از تنهایی

 کردم کیه!جوری برای خودم بزرگش کردم که فکر 

 انگار جز اون تو دنیا کسی نمونده بود.

ی هام برای اون بود و اون همه ی محبتمن همه

 هاش برای بقیه!محبت 
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جوری که دیگه حتی به عنوان خواهر نداشتم قبولش  

 داشتم!

 گذشت، گذشت، گذشت... 
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣⁷⁵]🕊 

 

گذشت تا کالس  تا رسیدیم به تابستونی که باید می

 هشتم رو شروع کنیم!

 استرس داشتم.

وقت ولم کنه و بره و من استرس اینکه نکنه یه 

 بمونم و دوباره تنهایی؟

 اما انگار استرسم بیجا نبود! 

 واقعاً ازم دور شد.

 اون سه ماه تابستون من باز هم تنها بودم.

تنها بودم و از شدت حال خرابی، پناه بردم به تیغ و  

 خودزنی! 

 هام رو به هم فشردم و سعی کردم آروم باشم.چشم 

 غرق تو خون بودم!  اون سه ماه رو من فقط

کردم اون نباشه من مردم، اما جز یه حس  فکر می 

 مزخرف چیزی نبود!
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وقتی سه ماه گذشت و مهر شروع شد، تا وارد 

 مدرسه شدم دلم می خواست سریع اسما رو پیدا کنم.

 اما خب...

 نبود!

 دور شده بود از من... 

 دیگه اون آدم سابق نبود! 

ی س گذاشتم، با چهره جالب اینجا بود که تا پا به کال

 آشنایی روبه رو شدم.

 دختری که ازش متنفر بودم!

 دوباره بعد چهار سال هم کالسی شده بودیم!

 من از دوری اسما خیلی به هم ریخته بودم.

انقدر سرد بود، انقدر راحت کنارم گذاشه بود که من  

 واقعاً دیوونه شده بودم! 

بود تنها های رپ و تیغ و خون و گریه شده آهنگ 

 آرامش من!

 گشتم.ها دنبالش میآرامشی که سال

 هام! های دوستهای پر از زخم و نصیحت دست
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 اما کی بود که گوش کنه؟

خواست یکی پیدا بشه بتونه حال من رو خوب  دلم می

کنه، اما هیچ کس جز تیکه انداختن و نصیحت کاری  

 بلد نبود!

 خواستم که من رو درک کنه!یکی رو می 

ز که تو حال و هوای خودم غرق بودم، آیدا  یه رو

 کنارم نشست! 

 یادم نمیاد...

 امون جرقه خورد! اصالً یادم نمیاد که چطور رابطه 

 ولی اون همون آدمی بود که من رو درک کرد!

شاید اصالً درد دوری کسی رو تا حاال تجربه نکرده 

 کنه!بود، اما بهم گفت حسم رو حس می

دختر شاد و خندون بود که حس تو نگاه اول، یه 

کردی بابا این تو زندگیش اصالً مگه غم و می

 ای داشته؟غصه

 اما نه...

 شاید داشت و بیخیالشون بود!
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تنها کسی که سعی کرد حال من رو خوب کنه اون 

 بود.

کردم از خودم دادم، سعی میاوایل بهش محل نمی 

دورش کنم اما برعکس بود و هر لحظه داشتم بیشتر  

 شدم!بهش وصل می

منی که از زندگیم به هیچ کسی نگفته بودم، سفره دلم  

 رو برای آیدا باز کردم.

از خودم گفتم، از زندگی تلخم، از اسمایی که فکر 

 کردم خواهرمه!می

ی خواهرانه اما اون موقع واقعاً هیچی از رابطه 

 دونستم و حسم اشتباه بود... نمی
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یه مدت زمانی که گذشت، به خودم اومدم و دیدم بابا 

 دیگه!های هممن و آیدا شدیم بهترین رفیق

کلی به هم نزدیک شده مایی که از هم متنفر بودیم 

 بودیم.

 اما کلی اتفاق و سختی دیگه پیش رومون بود.

 تونستم از خودزنی دست بکشم! من نمی

 معتادش شده بودم!

 کردم.من واقعاً درد داشتم و خودم رو زخمی می 

رفته رفته، ناخودآگاه آیدا هم سمت این کار احمقانه  

 کشیده شد. 

گذشت دیدم شدتش  اوایل برام مهم نبود، اما هرچی که 

 داره بیشتر میشه!

 دیگه نگران شدم.
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 تونست جلوی آیدا رو بگیره.واقعاً کسی نمی

 واقعاً عوض شده بود. 

 بخاطر یه پسر، یه جنس مذکر...! 

 امون رو توصیف کرد.نمیشه حال اون موقع

ما واقعاً حال روحیمون خراب بود و افسرده شده  

 بودیم.

بود، آهنگ رپ، تیغ، کار هر روز و شبمون شده 

 خون، گریه! 

کردیم تنها دعوا و بحث بینمون کم نبود، اما سعی می

 دیگه باشیم.مرهم هم 

 درسمون به شدت افت کرد، مخصوصاً آیدا!

هاش زرنگ بود اما اون موقع آیدا واقعاً تو درس

 خیلی افت تحصیلی داشت.

 خوند. یعنی اصالً درس نمی

و با اهم آشتی بده  کرد من و اسما راوایل سعی می

ولی بعد که به هم دیگه حس پیدا کردیم، سعی کرد از  

 من دورش کنه.



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

یه مدت که گذشت اون سعی کرد بهم نزدیک بشه و  

 این بود که آیدا بدتر از قبل روش حساس شد.

 اسمش میومد آیدا دیوونه میشد!

این هم اضافه کنم که عصبانیت بیش از حد و 

زد همه شده بود که   حوصلگی آیدا جوری زبونبی

 نگم!

 حوصله و عصبی شده بود. خیلی بی 

 از طرف خانواده هم کلی جنگ و دعوا...

سال تحصیلی که تموم شد، دوباره موقع تابستون 

 رسید و سه ماه عذاب من! 

 کردم آیدا هم مثل اسما میره.فکر می 

 اما نه نرفت! 

 فکر کردم این همه صمیمیت شاید به ضررمون باشه!

زدن که  شدیم همه غر میبه هم نزدیک می چون تا 

 بسه دیگه چقدر با همین و...

تا سه ماه گذشت، من عوض شدم و خواستم از خودم 

 دورش کنم.
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 حس شدم!سرد شدم، مغرور شدم، بی

 واقعاً شدم و هیچ نقش بازی کردنی در کار نبود.

 چون دست خودم نبود...! 

درسه هیچ وقت ذوق و شوق آیدا رو برای روز اول م

 یادم نمیره.

چنان با ذوق وارد کالس شد و سراغم گشت که تعجب  

 کردم.

 واقعاً جا خوردم.

کردم اون هم مثل بقیه بعد سه ماه دیگه چون فکر می 

 مونه!هیچ آرامشی یادش نمی

 کردم. اما انگار اشتباه می

محلم، ذوقش ولی تا من رو دید که نسبت بهش بی

 خوابید! 

که یه لحظه از کاری که کردم جوری تو پرش خورد 

 پشیمون شدم.

 ولی برای هردومون خوب بود!
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دو هفته گذشت و آیدا هی سراغم میومد تا بلکه یه  

کردم چیزی بگم از رفتارم، ولی من جوری رفتار می

 که دیگه جلو نمیومد.

 ولی نشد تا بیشتر از اون سرد باشم.

 من دل داشتم! 

 م کنم.با یه نامه دلی، تونستم دلش رو نر

 خیلی ازم عصبی بود!

 حتی باهام قهر کرد، ولی دوباره درست شد... 
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣⁷⁷]🕊 

 

اون موقع حسمون به هم اونقدرایی نبود که اآلن  

 هست! 

 ما واقعاً عاشق هم بودیم.

 اما حسمون یه چیزی فراتر از یه حس خواهرانه بود. 

چون آیدا هنوز نتونسته بود با عشق و احساسش 

حسابی درس کنار بیاد، یه سال هم نتونست درست 

 بخونه. 

اون پسر خیلی روی روح و روانش تاثیر گذاشته 

 بود!

هامون رو  نتونست درس بخونه و نشد تا بتونیم رشته 

 یکی انتخاب کنیم.
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 و این حکم جدایی رو برامون داشت!

 من رشته انسانی خوندم، آیدا رشته حسابداری!

 از اینکه دیگه کنار هم نبودیم، خیلی ناراحت بودم.

 غم، دوباره درد. دوباره

 بخاطر همین حتی نزدیک یک سال با هم قهر بودیم!

 یه قهر طوالنی و من سعی کرده بودم از یاد ببرمش!

 من....واقعاً آیدا رو خیلی دوست داشتم.

 اون برام یه خواهر بود. 

 یه خواهر ابدی!

 دوباره برگشتیم و شدیم خواهرهای هم دیگه!

 اما...

 ما بزرگ شده بودیم! با این تفاوت که دیگه 

 خیلی بزرگ شده بودیم... 

 عاقل، پخته...

اون حس و شوری که برای دوست داشتن هم داشتیم، 

 دیگه نبود.
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ولی معتقد بودم که این بار بچگانه هم دیگه رو 

 خوایم! نمی

 خوایم. دیگه رو میاین بار عاقالنه هم

تونستیم خانواده رو راضی کنیم تا یه خونه اجاره 

 های سال با هم زندگی کنیم.کنیم و برای سال

کنکور دادیم، درس خوندیم، کار کردیم، ماشین 

 خریدیم، با هم زندگی کردیم.

ها دلم برای اون آیدا و آرامش چند اما من خیلی وقت

 سال پیش تنگ میشه!

ای جز دوست داشتن هم اون موقع هیچ نگرانی 

 نداشتیم!

 هامون زیادتر شد.اما هرچی بزرگ تر شدیم، نگرانی 

 سعی کردیم بیخیال باشیم.

 دعوا و جر و بحث بینمون زیادتر از قبل شد.

 اما ما واقعاً به هم گره خورده بودیم.

با تحقیقاتی که کردم، فهمیدم حس من و آیدا یه حس 

 ساده نیست!
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 ایم.فهمیدم ما جفت روحی هم دیگه 

جفت روحی به کسی گفته میشه که تو زندگی تو 

 خیلی عمیق با اون ارتباط داریم. سطحی  

تونیم از حال هم دیگه باخبر باشیم، چه کنار هم  ما می

 باشیم، چه کنار هم نباشیم. 

فهمه و حال یکیمون بد باشه، اون یکی سریع می 

 کنه!حسش می 

 زاره و اون هم حالش بد میشه.روی حالش تاثیر می

حالمون خوب باشه هم این حس وجود داره که اون  

 فهمه. مییکی 

 اما حال بد بیشتر تاثیر داره! 

 چه روحی چه جسمی! 

کنیم حالمون رو خوب  برای همون همیشه سعی می

 نگه داریم تا اون یکی درد نکشه! 

حتی گاهی اوقات بدون اینکه بفهمیم یه کارهایی رو  

 هم زمان انجام دادیم! 

 غذای مشترک، کارهای مشترک و...
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 زیر لب لب زدم.

یلی دوست دارم. هر حسی که  خیلی بیشتر از خ -

 بین منو توئه، خیلی شیرینه!

لبخندی زدم و روی تخت همراه دراز کشیدم و 

 هام رو بستم.چشم 

 اون ماه من بود...! 
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣⁷⁸]🕊 
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نفس زنان دستم  زده از خواب پریدم و نفسوحشت 

ام ی سینه رو روی قلبم که محکم خودش رو به قفسه

 کوبید، گذاشتم و نفس لرزونی کشیدم.می

 های لعنتی!باز هم این کابوس

کاش میشد یک بار برای همیشه از شر این 

 شدم. آور خالص می های عذابس کابو

آوری که  بستم، هی تصاویر رعبهام رو که میچشم 

 بستن!هام نقش میتو خواب دیده بودم، پشت پلک 

 قطره عرقی از کنار ابروم چکید.

دستم رو مشت کردم و سعی کردم به چیزی فکر نکنم  

 تونستم.اما نمی

ی تلخم  گذشتهانگار واقعاً تواناییش رو نداشتم تا با 

 کنار بیام! 

هوایی ایستادم و کم مونده بود  خواب دیدم که روی پل 

 به دست یه مرد عوضی مورد تجاوز قرار بگیرم. 

این خوابی که خیلی اوقات وقتی ذهنم پریشونه 

 بینم، واقعیت داره.می
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ی مامانم قصد داشت بهم تجاوز  یا وقتی که پسرخاله 

پ ذهنم رو بستم و  کنه و من بخاطر آبروی مامانم زی

 هیچ حرفی به هیچ کس نزدم!

شانس آوردم و تونستم از دستش فرار کنم و خودم 

 رو یه عمر بیچاره نکنم. 

برای من بکارت مهم نبود؛ برای من افسردگی بعدش  

 مهم بود.

خواستم ابزار جنسی مردهایی باشم که هیچ من نمی

بویی از انسانیت نبردن و با جنس زن درست مثل یه 

 کنن.غال رفتار میآش

 ها رو از روی زمین محو کرد!کاش میشد این آدم

 دلیل تنفر من از مردها چی بود؟

اینکه بعد بابام نشد تا به هیچ جنس مخالفی حس 

 خوب و درستی داشته باشم؟

اینکه بابام با کارهاش زندگیم رو نابود کرد و نذاشت 

 تا منم مثل مامان بتونم عاشق بشم؟

 باره نابود شد؟ چرا زندگیم یک
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ای بشم وقتی تونستم عاشق یه مرد دیگهچطور می

 اولین مرد زندگیم که پدرم بود من رو نخواسته بود؟

هام رو محکم به هم فشردم و نفس عمیقی چشم 

 کشیدم.

چرا از جمعیت فراری بودم و دوست داشتم همیشه 

 تنها باشم؟ 

تونستم به جز یکی دو نفر، با کسی ارتباط  چرا نمی 

 برقرار کنم؟ 

 ای که داشتم چی؟اختالل روانی 

 چرا من به این وضع افتاده بودم؟

قدر  چرا اون یک سالی که با آیدا قهر کرده بودم، این

از دنیا زده شده بودم و احساساتم مرده بود که واقعاً 

خاطر مادرم  خواستم خودم رو بکشم اما باز هم به می

 موندم و زندگی رو از نو شروع کردم.

 لی من دیگه نتونستم بشم اون آرامشی که بودم!و

شاید دلیل عوض شدنم همون یک سال دوری از آیدا  

 بود.
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تونم باور کنم که کنم، نمیهنوزم که به گذشته فکر می 

 خاطر یه پسر کنار گذاشته بود!آیدا من رو به

 حرفی زد که این آرامش دیگه اون آدم قبل نشد!

کالفگی از روی تخت  دستی به صورتم کشیدم و با 

 بلند شدم و به آیدا خیره شدم.

هاش کشدار کمی پیشونیش عرق کرده بود و نفس

 شده بود. 

به سمتش رفتم و دستم رو روی پیشونیش گذاشتم و 

 تبش رو چک کردم.

 معمولی بود...!
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣⁷⁹]🕊 

 

دفعه با صدای باز شدن در، ترسیده هینی کشیدم و یک 

ای به عقب برگشتم که با دیدن پرستار، نفس آسوده

 کشیدم.

 زده گفت: پرستار خجالت 

 بعشلین، ایستمیردیم بیلزی گورخودام. -

 خواستم بترسونمتون.*ببخشید، نمی 

 آب دهنم رو قورت دادم و از کنار آیدا گذشتم و گفتم:

 کنم! کاری داشتید؟ خواهش می  -

سرش رو تکون داد و درحالی که به سمت آیدا 

 اومد، گفت:می

 عالئمش رو چک کنم. آره اومدم سرم و  -
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"اوهومی" زیر لب زمزمه کردم و چشم از آیدا گرفتم 

 و کنار پنجره ایستادم.

 بارید و آسمون خیلی قشنگ شده بود.داشت برف می

 نزدیک صبح بود و هوا گرگ و میش شده بود. 

ی بیمارستان  یک لحظه به سرم زد تا برم تو محوطه 

 و زیر برف قدم بزنم و تنها باشم.

 خواستم من هم به حال آیدا مبتال بشم!اما نمی

نفس عمیقی کشیدم و به سمت آیدا برگشتم که پرستار  

 بهم خیره شد و گفت:

عزیزم همه چیزش عادیه. فقط دکتر گفت  -

هاش اومده و بهتون بگم که فردا حتماً  آزمایش 

 برین پیشش باهاتون کار واجبی داره!

رو تکون  یه تای ابروم رو باال انداختم و کوتاه سرم 

 دادم که لبخندی زد و با خستگی از اتاق بیرون رفت. 

دستم رو خاروندم و از اتاق بیرون رفتم تا ببینم 

 مامان و بابای آیدا کجان.

 روی صندلی خوابشون برده بود!
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 نیمچه لبخندی زدم و به ساعت نگاه کردم.

 دادن. ها ساعت پنج صبح رو نشون میعقربه

وابم کرده بود و پیام دکتر خکابوسی که دیده بودم بی

 دلشوره به جونم انداخته بود.

خواست بهم بگه که به پدر و مادر آیدا یعنی چی می

 نگفته بود؟

پوفی کردم و دوباره داخل اتاق آیدا شدم و روی تخت 

نشستم و گوشیم رو روشن کردم که با دیدن پیامکی 

که برام اومده بود، یه تای ابروم رو باال انداختم و 

 نجکاو بازش کردم. ک

وقتی دیدم پیام از طرف پاشاست، یک لحظه حس 

 کردم نفسم بند اومد.

 پاشا، اون هم ساعت سه صبح به من پیام داده بود؟ 

 نکنه کار واجبی باهام داشت؟

 اما نه، فقط یه پیامک فرستاده بود. 

 بیخیال فکر و خیال شدم و پیامش رو خوندم.
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بیمارستان رو دیدم.  "آرامش بانو، موقع رفتنت به 

امیدوارم که حال دوستت خوب باشه. خودت حالت  

 خوبه؟" 

 دهنم از زور هیجان خشک شده بود! 

 قدر این مرد برام جذابیت داشت؟چرا این 

 هام روی کیبورد به حرکت در اومدن.انگشت 

"سالم، کجا دیدی؟ دوستم نیست، خواهرمه! خوبم. 

 دی؟"اتفاقی افتاده که ساعت سه صبح پیام دا

 بستم!دیگه جمع نمی

لبخند کوچکی زدم و پیام رو بعد از یه بار خوندن، 

 براش ارسال کردم.

کالمی باز کردم و سعی کردم کمی مدیتیشن آهنگ بی

 کنم تا ذهنم رو خالی کنم و بلکه بتونم دوباره بخوابم. 

کنم فردا با استاد آریامهر کالس داشتم ولی فکر نمی

 بتونستم برم... 
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣⁸⁰]🕊 

 

ی استاد رو از مدیر دانشگاه  اون روز که شماره

 خواسته بودم، چند ساعت بعدش برام فرستاد.

تونستم دوباره مثل قبل های اخیر نمی خاطر اتفاق به

درس بخونم و واقعاً نباید اوضاع اینطوری پیش 

 رفت.می

برای همون تصمیم گرفتم تا به استاد بگم ببینم 

 موافقه تا بهم خصوصی درس بده یا نه؟

موقع به بعد وقت نکرده  اما فعالً در حال حاضر از اون

 اش صحبت کنم.بودم تا بهش زنگ بزنم و باه
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گفتم که مشکلی  زدم و میفردا باید بهش زنگ می 

 تونم تو کالس حاضر بشم.دارم و نمی

ای کشیدم و بعد از اینکه کمی مدیتیشن کردم،  خمیازه 

 سعی کردم بخوابم.

مدیتیشن عضالتم رو منقبض کرده بود و چون ذهنم 

 خالی از هر فکری بود، بدجوری خوابم گرفته بود.

هام گرم شدن و  روی بالشت گذاشتم، چشم تا سرم رو 

 سریع به خواب عمیقی فرو رفتم...

 

 

 

 

    [آرمان بزرگمهر] 

 

دستی پشت گردنم کشیدم و از اتاق مامان بیرون 

اومدم و تصمیم گرفتم برم از سوپرمارکت کیکی برای  

 خودم بخرم. 
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اش شدم و از بیمارستان خارج شدم و داخل محوطه 

همون نزدیکی بود، قدم    به سمت سوپرمارکت که تو

برداشتم و در همون حین پاکت سیگارم رو از جیب  

کاپشنم در آوردم و با خارج کردن یه نخ سیگار، روی  

 لبم گذاشتم و با فندک روشنش کردم.

 تونست خستگیم رو کمی در کنه!شاید سیگار می

داخل سوپرمارکت شدم و چند قدم جلو رفتم که صاحب 

می بهم داد که سرم رو مغازه با خوش رویی سال

 آهسته تکون دادم. 

خاطر خستگی و بیخوابی تو هم هام به شدت بهاخم 

 ی کسی یا چیزی رو نداشتم.بود و جداً حوصله

پک عمیقی از سیگارم گرفتم و دودش رو بیرون 

 فرستادم.

ای که انواع کیک و بیسکوئیت  نگاهی به قفسهنیم

 داخلش چیده شده بود، انداختم.

صدای دختری که داشت با تلفن حرف میزد کامالً 

 روی اعصابم بود.

 کاش میشد یکی بهش بگه تا ساکت بشه! 
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کردم تا بتونم جلوی خشمم رو چون تضمین نمی

 بگیرم و بهش نپرم.

ها در  نگاهم روی تک به تک کیک و بیسکوئیت

 طرف گوشم به دختره بود.گردش بود و از اون

دستم که برای برداشتن دفعه با حرفی که زد، یک 

 کیکی جلو برده بودم از حرکت ایستاد.

 استاد آریامهر؟!

متعجب سیگار رو روی لبم ثابت نگه داشتم، یه تای 

ابروم رو باال انداختم و سرم رو کمی به سمت چپ  

 چرخوندم و به دختره خیره شدم.

 درست حدس زدم، خودش بود.

 آرامش راد!

 ؟ کرد...اما اون اینجا چیکار می 

 

 

 

 



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

 خواهیدخواند:بعددرپارت »آنچه 

کردم به همین زودی بتونم خالصت فکر نمی 

 « ❌��کنم!

 

 

 

••-••- •• 

 

  𝙏𝙀𝙃 𝙒𝙍𝙄𝙏𝙀𝙍⇝ᴀʏᴅᴀʳᵃᵈ    

 

 

 

 

🕊⚖🕊⚖🕊⚖🕊 

🕊⚖🕊⚖🕊 

🕊⚖🕊 



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

🕊 

 

 #رد_پای_سایه

 ��#فصل_دوم 

 81#پارت 

 

••-••- •• 

 

[𝐏𝐀𝐑𝐓➣⁸¹]🕊 

 

سریع کیک رو برداشتم و به سمت صاحب مغازه رفتم 

و یه اسکناس ده هزار تومنی از جیبم در آوردم و 

روی میزش گذاشتم و با عجله از سوپرمارکت خارج  

 شدم.

ای کنار یه درخت نزدیک سوپرمارکت ایستادم گوشه

 و با دقت به سوپرمارکت خیره شدم. 

 و تو فکر فرو رفتم.کیک رو توی جیبم گذاشتم 
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تونستم خیلی راحت  اگه موقعیتش مناسب بود، می

جا دخلش رو بیارم و باقی پول رو از رامتین همین

 بگیرم. 

هام رو به هم فشردم و سیگار رو الی انگشت  لب

های نیمه باز، پکی  اشاره و وسطم گرفتم و با چشم

 بهش زدم.

 همون روز که به شرکت محمدخان رفتم و تهدیدشون

کردم تا سریع پولم رو بدن، به حسابم دو میلیارد  

واریز کردن و من هم با راست و ریست کردن  

های گرون مامان رو اوضاع، تونستم کمی از قرص 

بخرم و تو بیمارستان بستریش کنم تا زمان عمل  

 قلبش برسه. 

ی من هم به رامتین گفتم طی یک الی دو هفته جنازه 

ی پولم رو آماده قیهآرامش کف خیابونه و تو هم ب

 کن!

خاطر شدم، اما بهبعضی اوقات از خودم متنفر می

 مادرم مجبور بودم.
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با دیدن آرامش که از سوپرمارکت بیرون اومد،  

سیگار رو سریع روی زمین انداختم و با نوک کفشم 

 لهش کردم.

ای کردم و خودم رو بیشتر پشت درخت  تک سرفه 

 پنهون کردم.

 اومد!یش میکاش یه موقعیت خوب پ

تو دستش یه نایلون خرت و پرت بود و داشت به 

 رفت.سمت بیمارستان می

دستی به موهام کشیدم و کاله کاپشنم رو روی سرم  

کشیدم و شال گردنم رو کامل روی دهنم کشیدم تا 

 ام دیده نشه.قیافه

از پشت درخت بیرون اومدم و با عجله دنبالش راه 

 افتادم.

 برسام حرف میزد.همچنان داشت با 

 در عجب بودم با اون چیکار داره؟! 

ها رفت که راهروی خیلی خلوتی  به سمت یکی از اتاق 

 داشت.

 اینجا نمیشد!
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 باید یه جایی باشه که دوربینی در کار نباشه.

با حرص لبم رو گاز گرفتم و دستم رو داخل جیبم  

 ی چاقو رو لمس کردم.کردم و دسته

 دختر تموم میشد!باید امروز کار این 

 عجیب چموش بود و سرکش.

تا جایی که دقت کرده بودم تو هیچ اتاقی هیچ دوربینی 

 نبود!

 پذیر نیست.وقت این کار امکانخب درواقع هیچ

در اتاق رو باز کرد و وارد اتاق شد که سریع خواستم  

 داخل بشم اما صبر کردم.

 ممکن بود کسی داخل باشه! 

 فت:اما با صدای متعجبش که گ

 وا آیدا کجاست پس؟ -

زود وارد اتاق شدم و در رو پشت سرم بستم که 

ترسیده به عقب برگشت و با دیدنم جیغی زد و نایلون 

 توی دستش روی زمین افتاد.
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به سمتش حمله کردم و دستم رو روی دهنش گذاشتم 

 تا صداش به گوش کسی نرسه.

 هاش خیلی راحت میشد ترس رو خوند! از چشم 

زد تا بلکه بتونه از دستم خالص بشه اما  دست و پا می

 نه!

 به همین راحتی نمیشد از دست آرمان خالص شد!

چاقو رو از توی جیبم در آوردم و با صدای بمی لب 

 زدم.

کردم به همین به به، آرامش خانم! فکر نمی -

 زودی بتونم خالصت کنم!

ام کوبید اما با خشم  های محکمی روی سینهمشت 

 غریدم.

 ات رو بخون!ه بری ته جهنم. فاتحه دیگه وقتش -

چاقو رو باال آوردم و خواستم تو شکمش فرو کنم که 

 با صدای بلند مردی، حیرت زده عقب کشیدم. 

 کنی؟ داری چه غلطی می -

 ای تف تو این شانس!
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سریع آرامش رو روی زمین هول دادم که جیغش بلند  

 ی تخت خورد...شد و سرش به گوشه
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بدون اینکه به مرد توجهی کنم، با تمام توانی که 

 داشتم از اتاق بیرون دویدم.

 با صدای بلندی داد زد. 

 کشت!بگیریدش داشت دخترم رو می -

چند تا مرد و نگهبان بیمارستان سریع به خودشون  

 اومدن و پشت سرم دویدن. 
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 اما من سرعتم خیلی زیاد بود!

سریع سوئیچ ماشینم رو در آوردم و با زدن قفلش،  

سوار شدم و با تمام سرعتی که داشتم پام رو روی  

بیمارستان  پدال گاز گذاشتم و با خشم و نفس نفس از 

 دور شدم.

ها پیچیدم تا تونستم تو کوچه پس کوچه تا جایی که می 

 پیدام نکنن.

 لعنت به این شانس!

 اگه اون مرد دو دقیقه دیر اومده بود، اآلن مرده بود!

 ولی سرش خورد به تخت! 

 نکنه...

با این فکر، با کالفگی جلوی خونه پیچیدم و ترمز  

 کردم.

 رز کشتن برسونتش! امیدوارم که اون ضربه به م

 اما اون مرد کی بود؟

 کشت؟گفت...دخترم رو داشت می

 چی؟!
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 مگه...مگه پدر آرامش، رایان کنار دخترشه؟

زده، دستم رو روی لبم گذاشتم و به صندلی  حیرت 

 ماشین که روش نشسته بودم؛ تکیه زدم.

 اگه اینطور باشه که... 

 با خشم مشتی روی فرمون زدم و با صدای بلندی داد

 زدم.

 لعنت بهت آرامش...!  -

 

 

 

 

 ��[آرامش راد]

 

با درد دستم رو روی پیشونیم گذاشتم و با دیدن خون 

 جاری شده از سرم، آخی گفتم و لبم رو گاز گرفتم.

 تونستم بفهمم کی دورمه!هام تار شده بود و نمیچشم 
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شنیدم که خیلی نگران اما صدای چند نفر رو می

 بودن!

زمین بلند شدم و رو یه جایی  حس کردم از روی 

 سقوط کردم.

 فکر کنم تخت بود!

های اون مرد همش توی سرم تکرار میشد و حرف 

 انداخت.بدنم و به لرزه می

 ات رو بخون!" "دیگه وقتشه بری ته جهنم. فاتحه 

هاش توی ذهنم نقش آب دهنم رو قورت دادم که چشم 

 بست.

 هاش واقعاً برام آشنا بودن! چشم 

هام  سوزش پیشونیم، جیغ خفیفی زدم و چشمبا حس 

 رو محکم به هم فشردم تا بتونم دیدم رو واضح کنم... 

 

 

 

 خواهیدخواند:بعددرپارت »آنچه 
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 « �🕊�    بیاید و ازتون بازجویی بشه 
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پرستاری کنارم نشسته بود و داشت سرم رو پانسمان  

 کرد و خاله رقیه مامان آیدا باال سرم ایستاده بود.می

تا نگاهم به در افتاد، با دیدن پلیس و عمو رسول،  

 ی لبم رو گاز گرفتم.گوشه

 بالیی بود سرم اومد تو این گیر و دار؟لعنتی این چه 
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ای کشیدم که خاله بهم نگاه کرد و با پوف کالفه

 نگرانی گفت: 

 خوبی آرامش؟ -

با مکث و درد سرم رو به معنی خوبم تکون دادم که  

 پرستار گفت: 

کنم ولی باید از درسته سرت رو پانسمان می -

سرت عکس گرفته بشه. خدایی نکرده ممکنه 

 تونی تکونش بدی؟شکسته باشه! می

 کمی سرم رو به چپ و راست تکون دادم که گفت:

 خب باشه پس.  -

 مأمور پلیس بهم نگاه کرد و گفت:

خوام چند تا سوأل ازتون خانم حالتون خوبه؟ می  -

 بپرسم.

پرستار با برداشتن وسایل پانسمان از کنارم بلند شد  

 و گفت:

 کار من تموم شد. -

 خاله ازش تشکری کرد که گفتم:
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 بله!  خوبم -

 سرش رو تکون داد و کامل داخل اتاق شد. 

 بهم خیره شد و گفت:

تونید دقیق و کامل توضیح بدید چه اتفاقی می -

 براتون افتاد؟

نگاهی به عمو و خاله  هام رو خیس کردم و نیملب

 کردم و گفتم: 

 میشه تنهایی صحبت کنیم؟  -

عمو مکثی کرد و با نگاهی به که به خاله کرد، 

 تکون داد و گفت: سرش رو 

 آره عمو، بریم خانم. -

خاله چادرش رو روی سرش تنظیم کرد و با نگاه  

 نگرانی که بهم کرد، از اتاق بیرون رفتن.

 مأمور بهم نگاه کرد و گفت: 

 شنوم بفرمایید!خب می  -

 با مکث کوتاهی گفتم: 
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کل ماجرا اینه که یه مدتی هست یه مرد خیلی  -

شناسمش دنبالمه و قصد جونم رو کرده! نمی

چون همیشه نقاب داره ولی خیلی برام آشناست! 

خیلی اوقات قصد جونم رو کرده. یه بار تصادف  

وحشتناکی کردم، یه بار تو خیابون با اسلحه 

تهدیدم کرد و یه بار هم همین امروز. به 

همکاراتون اطالع دادم و یکی دو روز گفتن که  

چند تا پلیس مراقبتونن تا اگه مورد مشکوکی 

دن اقدام کنن ولی واقعاً فقط یکی دو روز بود و دی

 بعدش دیگه هیچ خبری نشد.

 متعجب ابروهاش رو باال انداخت و گفت:

 طور! با کسی خصومت شخصی دارید؟که این -

 بدون معطلی سرم رو به طرفین تکون دادم که گفت: 

 نام پدر و شماره تماسشون رو لطف کنید!  -

 و زمزمه کردم. با این حرفش سرم رو پایین انداختم

 من پدر ندارم! -

 توضیح بدید.  -

 ای کشیدم و گفتم: نفس کالفه
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از مادرم بیشتر از ده ساله جدا شدن و هیچ  -

 خبری ازشون ندارم.

 دستی به ته ریشش کشید و گفت:

 خب پس مادر... -

 وسط حرفش پریدم و گفتم:

خوام ام رو در میون نذاشتم چون نمیمن خانواده -

ی دو ساله نیستم که هم بچه نگران بشن! خودم 

ام در میون بزارید.  این موضوع رو با خانواده 

پس اگه ممکنه خودتون شخصاً پیگیرش باشید 

ولی به آقا و خانمی که اآلن بیرون رفتن هم 

 چیزی نگید! 

 اش نوشت و گفت:اخمی کرد و چیزی تو پرونده

بعد از بهبودی حالتون حتماً باهاتون تماس  -

کالنتری بیاید و ازتون بازجویی گیریم تا به می

 اتون رو بفرمایید.بشه. شماره

ام رو با نفس عمیقی که کشیدم، تشکر کردم و شماره

 بهش گفتم... 
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بعد از خداحافظی، از اتاق بیرون رفت که با فکری  

مشغول از روی تخت پایین اومدم و از اتاق خارج  

 شدم.

کردم چون ممکن بود سرم گیج بره. اما احتیاط می 

 ی بدی بهش خورده بود.ضربه

با دیدن خاله و عمو که جلوی در بودن، به سمتشون 

 ا التماس گفتم:رفتم و ب

توروخدا به مامانم هیچی نگین! یه حادثه بود که  -

 رفع شد.
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خاله خواست مخالفت کنه که با التماس بیشتری بهش  

 زل زدم و گفتم:

خوام الکی نگرانش کنم! نمیخاله خواهش می -

 کنم.

نگاهی به عمو کرد و با مکث سرش رو تکون داد نیم

 که با قدردانی گفتم:

 ممنونم! آیدا چرا اینجا نیست؟ کجا بردنش؟واقعاً  -

 ی باال اشاره کرد و گفت:عمو به طبقه

 هیچی محل اتاقش خوب نبود گفتم عوضش کنن.  -

سرم رو به عنوان فهمیدم تکون دادم که با یادآوری  

 موضوعی، سریع گفتم:

 گردم. ببخشید من یکم بعد بر می -

چیزی نگفتن که با عجله به سمت پذیرش رفتم و با 

 دیدن همون پرستار دیشبی، گفتم:

 خانم پرستار، آقای دکتر هستن؟ -

 بهم نگاه کرد و گفت:
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ی باال اتاق پنجم از آره عزیزم هستن. برو طبقه  -

 سمت راست! 

تشکری کردم و بدون اینکه تو دیدرس خاله و عمو 

ی دوم رو ی طبقه باشم، سوار آسانسور شدم و دکمه

 زدم.

به خودم تو آینه خیره   به دیوار آسانسور تکیه زدم و

 شدم.

 چقدر اوضاع این روزهامون بد و وحشتناک بود!

 ترسیدم!هایی که قرار بود دکتر بهم بگه میاز حرف 

اما مثل همیشه نفس عمیقی کشیدم و زیر لب زمزمه  

 کردم.

 مثبت فکر کن آرامش!  -

 آسانسور که ایستاد، درش باز شد و ازش خارج شدم.

ها، اتاق دکتر رو پیدا اتاق با نگاه کردن و گشتن 

 کردم.

ای به در زدم که با صدای "بفرمایید" دکتر، داخل تقه

اتاق دکتر شدم و با نگرانی "سالمی" زیر لب زمزمه  

 کردم.
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 نگاهی بهم انداخت و گفت:از باالی عینکش نیم

 سالم دخترم، بشین! -

های چرم که دور تا دور اتاق با مکث نگاهی به مبل

ترینش به ودن، انداختم و روی نزدیک رو پر کرده ب

 میز دکتر نشستم.

 هام رو خیس کردم و با دلشوره گفتم:لب

 دکتر گفتین بیام باهام حرف دارین! -

 سرش رو تکون داد و گفت: 

درسته، فقط امیدوارم خونسردی خودت رو حفظ   -

 کنی!

 داد! دلم گواه بد می

آب دهنم رو قورت دادم و واکنشی نشون ندادم که  

 هاش برداشت و پرسید.عینکش رو از روی چشم 

 شما خواهر خونیش هستید؟  -

 با مکث گفتم:

نیستم ولی از خواهرهای خودش بهش  -

 ترم!نزدیک 
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 سرش رو تکون داد و گفت: 

هایی که انجام دادیم و خیله خب، طبق آزمایش  -

های شما در مورد بیماری بچگیش، به یه گفته

کامل مطمئن نتیجه رسیدیم که هنوز ازش به طور 

 نیستیم! 

 شنید!فکر کنم دکتر صدای تپش قلبم رو به راحتی می

 ابروهاش رو باال انداخت و گفت:

ها نشون دادن که...خواهرتون ممکنه به  آزمایش  -

 سرطان ریه مبتال شده باشن! 

 حس کردم روح از تنم خارج شد! 

 زده به سختی لب زدم.ُشک 

 منـ...منظورتون...چیه...دکـ...دکتر؟!  -

 ش رو به طرفین تکون داد و گفت: سر

آروم باش دخترم! این بیمارستان زیاد خوب  -

نیست و من بهت گفتم هنوز کامل مطمئن نیستیم. 

های خیلی خوبی که توی تونین به بیمارستان می

تبریز هستن برین و دوباره آزمایش برداری 
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 80کنین. اما من احتمال میدم که به احتمال 

 ارن.درصد خواهرتون سرطان د

 فهمیدم!هاش نمی هیچی از حرف

 گفت...؟ این چی داشت می
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 کنده میشه.کردم همین اآلن قلبم از جا حس می

 خواست بمیرم!دلم می
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 چرا، چرا باید این اتفاق میفتاد؟

 هام لرزید تا حرفی بزنم اما انگار صدام در نمیومد!لب

 دکتر نگران بهم نگاه کرد و گفت:

 دخترم خوبی؟  -

های مبل گذاشتم و هام رو روی لبهبه سختی دست

 خودم رو بلند کردم.

چی انگار دکتر داشت صدام میزد ولی من هی

 شنیدم!نمی

 کردم که خواهرم سرطان داره!من فقط به این فکر می

 سرطان...!

 چرخید.دنیا خیلی بد داشت دور سرم می

 تونستم باور کنم!نمی

 کرد.دکتر حتماً داشت شوخی می 

 وگرنه...که... 

 بغض به گلوم حجوم آورد و نتونستم مهارش کنم.

 پاهام لرزید و نتونستم قوی بمونم.
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آدم بدبخت روی زمین افتادم و با شک به  مثل یه 

 روم خیره شدم. روبه 

هام غلت هام روی گونه دونه از چشم هام دونهاشک 

فهموندن که این اتفاق یه خواب  خوردن و بهم میمی

 نیست! 

 یه شوخی نیست!

 ست!بازم یه بدبختی و درد دیگه

 گفت فقط یه شوخی بود!کاش دکتر میومد و بهم می

 سر خواهرم نمیومد.کاش این بال 

 کاش...

 کردم اآلن جون میدم؟ چرا حس می 

 خدایا بغلم کن!

 بغلم کن بگو دروغه.

 ی محضه! یه شوخی بچگانه

دونی هیچ کس دونی من طاقتش رو ندارم؛ میخدا می

 طاقتش رو نداره.
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کرد؛ آیدا داشت بعد این همه سال تازه کتاب چاپ می

 رسید.تازه داشت به آرزوهاش می 

 باید اآلن این بال سرش بیاد؟چرا 

 خدایا این بود انصافت؟

 گفتن؟ این بود انصافی که همه ازش می

نفهمیدم چطور شد که صدای هق هقم بلند شد و چند 

 نفری که از کنارم گذشتن با ترحم بهم نگاه کردن! 

های محکمی روی سرم زدم و قلبم رو با درد ضربه

 فشردم.

 بکشم!داد تا نفس گریه امونم نمی

 خوام! من این زندگی رو نمی

 فهمی خدا؟خوام، میلعنتی نمی

هام رو محکم به هم  با حس نشستن کسی کنارم، چشم

 فشردم.

 صدای دکتر تو گوشم پیچید.

تر از این کردم تو خیلی قویمن فکر می -

کردم. اگه قراره هایی! اما انگار اشتباه میحرف 



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

بیفتن خودش چه ی اطرافیانش به این وضع همه 

حالی میشه؟ دوست داری هر روز پر پر شدنش 

هات ببینی یا برعکس بهش رو جلوی چشم

 روحیه بدی و هر روز بهتر از دیروز بشه؟ 

 هاش هیچ اثری روم نداشتن؟چرا حرف 

 چرا حس مرگ بهم دست داده بود...؟ 
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣⁸⁶]🕊 

 

 با صدای آرومی زمزمه کرد.
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 هروقت حس کردی بهتری بیا باهات صحبت کنم. -

 و بعد از کنارم بلند شد و رفت.

های تار بلند  دستم رو روی زمین گذاشتم و با چشم 

 شدم.

تونستم یه کاری کنم تا زمان به عقب میکاش 

 برگرده!

 رسیدم.گرفت و داشتم به مرز جنون میدلم آروم نمی

 ها رفتم. های سست به سمت پلهبا قدم

 کشوند.یه حسی من رو به سمت اتاق آیدا می

ها که پایین رفتم عمو رو دیدم که داشت به از پله 

 رفت.سمت آسانسور می

 ولی صدام اصالً در نمیومد!خواستم صداش کنم 

 ام هر لحظه داشت بیشتر میشد!گریه

 سوار آسانسور شد و رفت.

چند بار پلک زدم و به سمت پذیرش رفتم تا اتاق آیدا  

 رو بپرسم و برم پیشش.

 کرد.اآلن فقط خودش آرومم می 
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بعد از اینکه از پذیرش اتاقش رو پرسیدم، سوار 

 آسانسور شدم و راه افتادم.

 کرد تا قدم از قدم بردارم!دیگه یاری نمیپاهام 

رقم بغضم رو قورت  وقتی جلوی اتاقش ایستادم، بی

 دادم و سعی کردم آروم باشم.

 ی در رو پایین کشیدم و داخل شدم.دستگیره 

با دیدنش که روی تخت نشسته بود و داشت آهنگ 

 داد، ثابت موندم. گوش می

 دتر شد.با شنیدن آهنگی که پلی کرده بود، حالم ب

 سرش رو بلند کرد و بهم خیره شد. 

با دیدنم با نگرانی خواست چیزی بگه که دستم رو 

 بعه معنی سکوت باال بردم.

 خواست به آهنگ گوش بدم و باز هم زار بزنم. دلم می

 من لعنتی حالم خیلی خراب بود!

یه جوری پشت کوه انداختی که پیدام نشد چجوری -

 شدو بافتی که هی پاره زنجیرم 

 ای عمو زنجیر باف حیف عمو زنجیر باف 
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بابا دیگه نمیاد هیچی بیاره برام با صدای چی میخوای  

 گریه کنم برات 

 ای عمو زنجیر باف حیف عمو زنجیر باف 

و تو اون روزا گذاشتم تو یادت میاد بله من جوونیم

 و تو اون کوچه گذاشتم بیخ اون دیواربله کودکیام

 کشم سیگار دائم میبله عمو من این روزا 

و تو اون روزا گذاشتم تو یادت میاد بله من جوونیم

 و تو اون کوچه گذاشتم بیخ اون دیواربله کودکیام

 کشم سیگار بله عمو من این روزا دائم می

تا چشم گذاشتم همه قایم شدن هیچی نداشتم واسه 

 عاشق شدن

دیدی عمو دنیا سرم چی آورد دیگه مهم نیست که کی 

 آورد چی چی 

و پاره کرده اون روزا دیگه مگه بر  چرخ فلک توپم

 گرده دنیا برام جور دیگه رقم خورد می

 سنگای هفت سنگ همه تو سرم خورد 
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و تو اون روزا گذاشتم تو یادت میاد بله من جوونیم

 و تو اون کوچه گذاشتم بیخ اون دیواربله کودکیام

 کشم سیگار بله عمو من این روزا دائم می

و تو اون روزا گذاشتم تو یادت میاد جوونیم بله من

 و تو اون کوچه گذاشتم بیخ اون دیواربله کودکیام

 کشم سیگار...بله عمو من این روزا دائم می

 ≪مسیح  و آرش_زنجیرباف عمو≫

سریع به سمتش دویدم و محکم بغلش کردم و بغضم  

 رو رها کردم...
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣⁸⁷]🕊 

 

 با حیرت بغلم کرد و با بغضی که تو گلوش بود، گفت:

آرامش، آبجی چی شده؟ مگه من مردم داری  -

 کنی؟ پیشونیت چرا زخمه؟اینجوری گریه می

هام رو محکم لباسش رو تو دستم مشت کردم و چشم

 به هم فشردم.

 کردم؟خدایا باید چیکار می

 کردم...؟ چیکار باید می 

 

 

 

 

 ��دا سلطانی][آی 
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های دکتر، حس کردم یه دیگ آب سرد روی  با حرف 

 سرم خالی کردن.

 هاش برام خیلی سخت بود! هضم حرف 

 باورم نمیشد. 

عالم دیگه رفته بودم و هاش تو یه انگار با حرف 

 تونستم درک کنم که منظورش چیه! نمی

هام سرم رو به سمت با جوشش اشک تو چشم 

 آرامش، مامان و بابا چرخوندم. 

هاشون سرخ شده بود و  اشون از شدت گریه چشمهمه 

 سرشون پایین بود.

های اشکیش  ولی آرامش با غم بزرگی که تو چشم 

 نشسته بود بهم خیره شده بود.

 ه لب زدم. شک

 فهمم منظورتون چیه دکتر!من...نمی -

آب دهنم رو قورت دادم که دکتر با صدای آرامش  

 بخشی گفت:
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دونم اآلن خیلی شکه شدی. حق داری دخترم می -

ات گفتم تا بهت بگن ولی درسته! من به خانواده

خیلی حالشون بد شد. تصمیم گرفتم خودم بهت 

فته شده ما هایی که ازت گربگم. دخترم با آزمایش 

فهمیدیم تو به سرطان ریه مبتالیی. با توجه به 

هات نوع سرطانت از نوع کارسینوم آزمایش 

ست که خب افراد خیلی های کوچک ریه سلول 

خوام توی دلت رو کمی بهش مبتال میشن. نمی

 خالی کنم ولی...

 نیم نگاهی به بقیه کرد و گفت:

های ی سرطان تر از بقیهاین نوع خیلی سخت  -

 ست. نوع سرطان تو از نوع چهارمه یعنیریه 

های مختلف بدن مثل در این مرحله، سرطان تو قسمت 

 استخوان یا مغز پخش شده و متاستاز داده میشه.

هات یا مغزت توموری  پس ممکنه که تو استخوان 

 وجود داشته باشه!

 کشید.هاش قلبم داشت تیر میبا تک به تک حرف 

 سرطان ریه؟! 
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 تونستم باور کنم!من...من نمی

هات بزن، کلی بیست سال سختی بکش، از خوشی 

حرف بشنو، کلی درد و رنج و حسرت رو تحمل کن 

که آخرش خدا بیاد برام یه بیماری به این سختی در 

 نظر بگیره؟

 چشیدم.لعنتی من تازه داشتم طعم خوشبختی رو می

سرم رو پایین انداختم و سعی کردم به بغضم بی محلی 

 کنم.

 تونستم به بابا و مامانم نگاه کنم.نمی

 بابام...واقعاً کمرش شکسته بود!

 تونستم بگم چه حالی شد!مامانم....نمی

 ولی آرامش...

 کردم.هر حسی که داشت خیلی راحت حس می 

 لرزید! هام داشت میدست

 نفهمیدم چیشد که همه از اتاق بیرون رفتن!

 اشون بد بود... حال همه 
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣⁸⁸]🕊 

 

 ولی من نتونسته بودم با خودم کنار بیام.

 آخه مگه کنار اومدنی بود؟

 راحت بود؟ اینکه بفهمی سرطان داری مگه 

 تنهام گذاشتن تا بلکه با خودم کنار بیام ولی... 

های اشکی سرم رو، رو به آسمون بلند کردم  با چشم 

 و با بغض شدیدی زمزمه کردم. 

 انصافت این بود؟ -

 مکث کردم.
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 زاشت حرف بزنم! بغض نمی 

 هام رو محکم به هم فشردم و با گله گفتم:لب

 نبود!دمت گرم، ولی ما رسممون این  -

با صدای کسی که صدام زد، با بغض سرم رو به 

 سمت راست برگردوندم و بهش نگاه کردم.

 ندا بود، خواهرم!

ام باهاش هیچ وقت مثل آرامش نبود، درسته رابطه 

 ولی به ههم نزدیک بودیم. 

 باالخره خواهرم بود!

 هیچ وقت تو این حال و وضع ندیده بودمش.

 تونستم بغضم رو نگه دارم.نمی

 تونستم جلوی خودم رو بگیرم تا گریه نکنم. نمی

 هایی لرزون بهم خیره شده بود. با لب 

 تونستم بفهمم که تازه بهش خبر داده بودن.می

 ی تلخی کردم و به زور گفتم:تک خنده 

 هیچ وقت ندیده بودم گریه کنی! -

 با این حرفم سریع به سمتم اومد و محکم بغلم کرد.
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 هام رو به هم فشردم. لبم رو گاز گرفتم و چشم 

 به خودم فشردمش و بغضم رو شکستم. 

ترین غم عالم تو دلم ریخته بود و من داشتم دق  بزرگ 

 کردم.می

های تارم، آرامش رو دیدم که به دیوار از پشت چشم 

 تکیه زده بود و با اشک بهمون خیره شده بود.

 ام لرزید و هق هقم بلند شد. چونه 

 نداشتم...! من طاقتش رو 

 

 

 

 

 

 

 ��[آرامش راد]
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 با صدای گوشیم، با مکث بهش خیره شدم.

 تونستم ببینم.هام تار بود و به زور میچشم 

 حالی جواب دادم. هام رو به هم فشردم و با بیلب

 بله؟ -

 دار بود.صدام خیلی گرفته و خش 

با شنیدن صداش، آب دهنم رو قورت دادم و سرم رو 

 پایین انداختم. 

 آرامش؟خوبی  -

 با این حرف بازم بغض تو گلوم پیله کرد.

 به زور لب زدم.

 نه! -

هام رو روی هم فشردم و سرم با صدای نگرانش چشم 

 رو به دیوار تکیه دادم.

 چرا؟ اتفاقی افتاده؟ چرا به این وضع افتادی؟ -

 تونستم حرف بزنم.نمی

 کرد. ام میبغض داشت خفه

 م. از قسمت تماس در اومدم و بهش پیام داد
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تونم حرف بزنم! بیمارستانم خودت که  نمی -

 دونی؛ بیا اینجا. می

براش که پیام رو ارسال کردم، با مکث کوتاهی لب  

 زد.

 همین اآلن میام. -

 و بعد سریع تماس رو قطع کرد.

ریخت، با نوک قطره اشکی که از چشمم داشت می

 ناخنم گرفتم. 

 شدم. نفس لرزونی کشیدم و به در اتاق آیدا خیره 

خواست کسی رو دو ساعت بود که تنها بود و نمی

 ببینه. 

اش اینجا بود و هر کس به نحوی  ی خانوادههمه 

 حالش بد بود. 

دامادشون داشت در به در دنبال دکتر و بیمارستان  

 گشت تا بتونیم درمان آیدا رو شروع کنیم.خوبی می 

 کرد...یه چیزی عجیب توی دلم سنگینی می 
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣⁸⁹]🕊 

 

 

دونم چقدر زمان گذشت که با پیامکی که به نمی

 گوشیم اومد، به خودم اومدم.

 بیمارستان." "بیا محوطه 

با مکث کوتاهی از روی صندلی بلند شدم و با نیم 

 ها پایین رفتم.نگاهی که به بقیه انداختم، از پله 

 تا پام رو از ساختمون بیرون گذاشتم، دیدمش.
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به سمتش رفتم و صداش زدم که سریع به سمتم 

 برگشت. 

 با دیدنش حس کردم دلم یه جوری شد. 

 تر از قبل شده بود!خیلی جذاب 

 هام خیره شد و حرفی نزد.به چشم 

 سرم رو که پایین انداختم با صدای بمی زمزمه کرد.

 چرا به این وضع افتادی تو؟ پیشونیت چی شده؟  -

پرسید بغضم چرا تا یکی این سوال رو ازم می

 گرفت؟می

 با نگرانی و صدای کمی بلندی گفت:

 آرامش باتوام؟  -

 نفس عمیقی کشیدم و به سخت گفتم:

 بریم بشینیم بهت میگم. بیا  -

 کنارم قدم برداشت و روی نیمکت نشستیم.

 منتظر بود تا حرفی بزنم. 

 هام رو تو هم قفل کردم و با بغض گفتم:دست
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اون دختری که گفتی دوستمه، دوستم نیست  -

خواهرمه. ولی نه خواهر خونیم! ما از بچگی با 

همیم. همیشه و همه جا کنار هم بودیم و دو 

کنیم. از دیروز سرما هم زندگی میسالیه که با 

کرد. تا آوردمش  خورده بود و سرفه می

بیمارستان بهش سرم زدن و گفتن خوب میشه. 

برگردوندمش خونه و رفتم بیرون تا داروهاش 

رو بگیرم ولی وقتی برگشتم خونه با دیدنش که 

از دهنش خون اومده بود و بیهوش بود خودم رو 

ردم و دوباره باختم. سریع آمبوالنس خبر ک

اومدیم بیمارستان. ازش آزمایش گرفتن و با گفتن 

برخی عالئمش که تو بچگی هم بود، دکتر 

 مشکوک شد و امروز بهمون گفت که... 

هام رو محکم به هم آب دهنم رو قورت دادم و چشم

 فشردم.

 با نگرانی دستش رو روی دستم گذاشت و گفت:

چی گفت؟ خونسردی خودت رو حفظ کن بهم  -

 بگو. 
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سرم رو به طرفین تکون دادم و با بغض شدیدی لب 

 زدم.

 گفت سرطان ریه داره! -

هام رو روی صورتم گذاشتم و با ناراحتی گریه  دست

 کردم.

 حالم به قدری خراب بود که هیچ جوره خوب نمیشد.

 سکوت کرده بود و حرفی نمیزد...! 
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با مکث کوتاهی نفس عمیقی کشید و با صدای 

 داری گفت:رگه

کنه. دونم اآلن چی این حال بدت رو خوب مینمی -

تونم بهت بگم همه چیز درست میشه و ولی می

 تر از قبل کنارته! دوباره خواهرت سالم 

هام رو از روی صورتم برداشتم که دستمال دست

 ای مقابلم گرفت.کاغذی

نیم نگاهی بهش انداختم و دستمال کاغذی رو ازش  

 گرفتم.

هام ریخته بودن باهاش  هام رو که روی گونه اشک 

 پاک کردم و با صدای لرزونی گفتم: 

 خواد درست بشه؟چه جوری می  -

 هاش لرزید!د بهش نگاه کردم که مردمک چشم بع

هیچ چیز غیرممکن نیست! هر دردی یه درمانی  -

 داره. مگه نه؟

 شاید الزم بود کمی با خودم و خدام تنها باشم!
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 گفت.پاشا راست می

خدا باال سر من و آیدا بود. اون کنارمونه به آیدا 

 کنه.کمک می

 سرم رو کوتاه تکون دادم و گفتم:

 ولی من باید یکم با خودم خلوت کنم. حق باتوئه -

 دستی داخل موهاش کشید و گفت:

 تونم تو این تنهاییت شریک بشم؟می -

جونی سرم رو تکون دادم که خنثی اما با  با لبخند بی 

 لبخندی که روی لبش بود، از کنارم بلند شد.

هاش رو تو جیب شلوارش فرو کرد و با صدای دست

 ای گفت:دورگه

 بریم. پس بلند شو تا  -

هام رو روی  نفسم رو با ناراحتی بیرون دادم و دست

زانوهام گذاشتم و با فشاری که بهشون دادم، بلند 

 شدم.

نیم نگاهی به بیمارستان کردم و با مکث، همراه پاشا  

 هم قدم شدم. 
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با هم از بیمارستان خارج شدیم و به سمت ماشینش  

 رفتیم.

تشکری زیر لب  در کنار راننده رو برام باز کرد که 

 کردم و با خستگی تو ماشینش نشستم.

 به صندلی تکیه زدم و از پنجره به بیرون خیره شدم.

ماشین رو دور زد و خودش هم سوار شد و کنارم جا  

 گرفت.

 آه عمیقی کشیدم که بخار روی شیشه نشست.

هدف تو استارت زد و ماشین رو راه انداخت و بی 

 ها دور زد.خیابون 

باز کرده بود و تو سکوت داشت  آهنگ مالیمی

 کرد.رانندگی می

 تونستم راحت فکر کنم.ازش ممنون بودم چون می

 خوب میشه! مطمئنم که حالش خوب میشه.

 تونه از پس این بیماری بر بیاد.آیدا قویه و می

 یه صدایی تو سرم گفت:

 سرطانش خیلی بدخیمه! -
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هام رو محکم به هم فشردم و اون صدا رو پس چشم 

 م... زد
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 بدخیم هست که هست! با درمان دوباره خوب میشه. 

بهتره به تومور تو سرش هست درست؛ اما دکتر گفت 

بیمارستان بهتری بریم تا دوباره آزمایش ازش بگیرن  

 و دقیق بفهمیم چیکار باید برای درمانش کنیم.
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هایی که هرکدوم سرم رو به شیشه تکیه دادم و به آدم

 زدن، نگاه کردم.تو حالتی داشتن قدم می

 کاش میشد منم یه زندگی معمولی داشتم.

ال و درد و خسته شده بودم از این همه فکر و خی

 عذاب!

 دوباره یه صدایی تو سرم داد زد:

آرامش خودت رو نباز! خدا رو که یادت نرفته؟  -

کنه بیشتر از هر  هایی که خیلی اذیت میاون بنده

چیزی دوستشون داره! پس بس کن و قوی کنار  

 خواهرت بمون.

 تو دلم زمزمه کردم.

 پس به امید خودت خدا! -

 شد. با صدای پاشا، حواسم بهش جمع 

 حالت بهتره؟ -

 هام رو خیس کردم و سرم رو تکون دادم و گفتم: لب

 بهترم!  -

 صدای موزیک رو کمی کم کرد و گفت:
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 خواستم بهت بگم.یه چیزی می  -

 به نیم رخش زل زدم و لب زدم. 

 چی؟ -

 نیم نگاهی بهم کرد وگفت:

تو ایتالیا یه دکتر خیلی خیلی کاربلدی رو   -

شناسم که هر آدمی رو که هر سرطانی داشته می

 درمان کرده.  

 کنجکاو کمی به سمتش چرخیدم و گفتم: 

 خب؟  -

دست چپش رو تو موهاش فرو کرد که نگاهم روی  

 موهاش ثابت موند.

فکر کنم عادتش بود که هی تو موهاش دست 

 کشید!می

 گفت:  نیمچه لبخندی زدم که

اش مشکلی نداشته باشن میگم اگه خانواده -

شناسم. ببریمش اونجا. اینجا که من کسی رو نمی
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فکر نکنم شما هم بشناسین! من به اون دکتر 

 اعتماد کامل دارم و از کارش مطمئنم. 

 تو فکر فرو رفتم و تو ذهنم تجزیه تحلیل کرم.

 ایتالیا برای درمان... 

 و گفتم:  ام کشیدممتفکر دستم به گونه

ممنون از پیشنهادت، حتماً باهاشون درمیان  -

 زارم و بهت خبر میدم. می

 سرش رو کوتاه تکون داد و گفت:

 منتظرم! برگردیم؟ -

صدایی مثل اوهوم از گلوم خارج شد که فرمون رو 

 چرخوند و میدان رو دور زد.

 کردن آیدا خوب میشد؟ یعنی اگه قبول می

روزهای سخت آماده آرامش باید خودت رو برای 

 کنی.

 خیلی سخت...!
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 ��دا سلطانی][آی 

 

 کردم.نگاه میروی تخت نشسته بودم و به آرامش 

 سایه هم اومده بود و از ماجرا خبر داشت. 

خواد باهام در آرامش گفته بود که یه حرفی رو می

 میان بزاره و خیلی مهمه. 
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ام توی اتاق روی مبل نشسته بودن و منتظر  خانواده 

 حرف آرامش بودن.

آرامش صداش رو صاف کرد و بهم نیم نگاهی 

 انداخت و گفت:

ن بود تو ایران کسی رو خب واقعیتش حرفم ای -

شناسیم که دکتر خیلی خوبی باشه و نمیشه نمی

به کار هرکسی اعتماد کرد. همین جوری هم 

نمیشه که دست رو دست گذاشت. باالخره باید 

درمان آیدا رو شروع کنیم. ام یه نفری بهم گفت 

که تو کشور ایتالیا یه دکتری رو سالهاست که 

اطمینان داره.  شناسه و خیلی زیاد به کارشمی

میگه هر آدمی که هر نوع سرطانی داشته درمان 

کرده. درکل خواستم بگم یه جورایی مجبوریم که 

 این کار رو انجام بدیم چون ایران کسی نیست!

 بابام سرش رو پاین انداخت و با ناراحتی لب زد.

از دیروز داریم در به در دنبال یه دکتر مناسب و  -

واقعاً کسی نیست. یا هم ما گردیم اما خوب می 

تونیم پیدا کنیم. اگه به من بود همین اآلن  نمی

 رفتیم ولی... کردیم و میجمع می 
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 مکثی کرد و آهی کشید.

هام رو محکم به هم سرم رو پایین انداختم و لب 

 فشردم.

 مشکل همیشگی...پول!

گرفتم بغضم همینجا سر باز  اگه جلوی خودم رو نمی

 کرد.می

 ها کمتر از ایتالیا بود.حداقل هزینه  تو ایران

 ولی کسی تو ایران نبود!

 بابا با مکث کوتاهی ادامه داد.

من اونقدری پول ندارم تا بتونم از پس خرج و  -

 مخارجش بر بیام!

 خاله سایه سریع با لحن امیدواری گفت:

آقا رسول نگران نباشید. خدا بزرگه. هرکدوممون  -

ه اگه جمع کنیم باالخره یه پس اندازی داریم ک

پول زیادی میشه. آیدا هم که خودش چند ماهه  

تونه از شرکتشون هم کنه. میداره ماشاهلل کار می

 وام برداره. من و آرامش هم هستیم. 
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 تونستم سرم رو بلند کنم!نمی

 تونستم چیزی به زبون بیارم. حتی نمی 

همیشه بدم میومد از اینکه مورد ترحم قرار بگیرم  

ر دقیقاً تو همچین موقعیتی قرار گرفته ولی این با

 بودم.

 کرد تا من رو ببلعه!کاش میشد زمین دهن باز می

 با صدای لرزونی لب زدم.

خوام هیچ کدومتون تحت فشار باشید! من نمی -

بیخیالم بشید سرطان من خیلی بدخیمه هیچ جوره 

 خوب نمیشمـ...

با این حرفم آرامش با صدای بلندی سرم داد زد و با 

 بغض گفت:

میشه دیگه ادامه ندی؟ بس کن این حرفای  -

مزخرف رو! هرجوری شده از زیر سنگ هم که 

بریم ایتالیا تا کنیم تو رو میشده پول جور می

 خوب بشی. فهمیدی؟

لبم رو گاز گرفتم و سعی کردم خونسردی خودم رو 

 حفظ کنم...



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

 93#پارت 

 

••-••- •• 

 

[𝐏𝐀𝐑𝐓➣⁹³]🕊 

 

 دامادمون با لحن آرامش بخشی رو به بابا گفت:

حق با سایه خانمه بابا! از دوست و آشنا بگیر تا   -

تونیم پول جور کنیم. خدا بزرگه خودمون می

دست بزاریم تا دخترت تونیم که دست رو نمی

 زبونم الل پر پر بشه!

 نفس لرزونی کشیدم تا بغضم رو مهار کنم.

گفت باید تالش کنم تا خوب بشم اما یه حسی بهم می

گفت مشکل بزرگت از یه طرف هم یه حسی بهم می

 تونی هیچ کاری انجام بدی! پوله و تو نمی 

مشغول حرف زدن شده بودن اما من تو فکر و  

 م غرق بودم.خیاالت خود
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 خیلی بیشتر از خیلی نا امید شده بودم. 

کردم دارم به روزهای آخر زندگیم نزدیک  حس می

 میشم.

بدون توجه به کسی روی تخت دراز کشیدم و پتو رو  

 روی سرم کشیدم.

کاش میشد بخوابم و دیگه چشم باز نکنم تا اطرافیانم  

 رو این همه عذاب ندم! 

تو گلوم جا خوش  هام رو محکم با بغضی که چشم 

 کرده بودم به هم فشردم و سعی کردم بخوابم...

 

 

 

 

 

 

 

 "چند روز بعد"
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با درد دهنم رو که خونی شده بود شستم و به خودم 

 تو آینه خیره شدم.

 قدر سرفه کردم تا خون باال آوردم. دوباره این

 وقت این همه بد نبود!حال و روزم هیچ

آیدایی نبود که بعد از اون  انگار اونی که تو آینه بود 

 روزهای سخت ساخته بودم. 

هام دیگه رمقی نداشتن و زیرشون گود افتاده  چشم 

 بود.

 موهام...!

موهایی که عاشقشون بودم این روزها خیلی ریزش 

 داشتن.

ها رنگم مثل گچ دیوار بود و شباهت زیادی با مرده

 داشتم.

شک  نفس عمیقی کشیدم و با آستین پیرهنم دهنم رو خ

کردم و آهسته از اتاق بیرون رفتم که با دیدن آکای 

 روی صندلی بیمارستان، سرجام خشک شدم.

تا من رو دید با حیرت از روی صندلی بلند شد و بهم 

 خیره شد.
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 کرد؟اینجا چیکار می

به خودم اومدم و نگاهم رو ازش دزدیدم و سرم رو 

 پایین انداختم. 

 دید! نباید من رو تو این وضع می

 ای گفت:ا صدای گرفتهب

 سالم! -

 کردم! دونستم چیکار باید می نمی

 آب دهنم رو قورت دادم و جوابش رو دادم.

 با مکث گفت: 

 بیا بشین رو تخت، راحت باش. -

های آهسته به  زیرچشمی بهش نگاه کردم و با قدم

 سمت تخت رفتم و روش نشستم.

با نفس عمیقی که کشید، روی صندلی نشست و بهم 

 شد...خیره 

 

 

 



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

 

 

••-••- •• 

 

  𝙏𝙀𝙃 𝙒𝙍𝙄𝙏𝙀𝙍⇝ᴀʏᴅᴀʳᵃᵈ    

 

 

 

 

🕊⚖🕊⚖🕊⚖🕊 

🕊⚖🕊⚖🕊 

🕊⚖🕊 

🕊 

 

 #رد_پای_سایه



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

 ��#فصل_دوم 

 94#پارت 

 

••-••- •• 

 

[𝐏𝐀𝐑𝐓➣⁹⁴]🕊 

 

 چرا اینجا اومده بود؟ 

 اصالً کی بهش گفته بود؟ 

 داری پرسیدم.با صدای خش 

 کنید؟چیکار میاینجا   -

 هاش رو تو هم قفل کرد و گفت:دست

واقعیتش چند روز بود که خبری ازت نبود و  -

واقعاً نگرانت شدم. گفتم به پدرت زنگ بزنم 

 حالت رو جویا بشم که با چیزی که گفتن...

 مکثی کرد و با اندوه ادامه داد.



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

 خیلی شکه شدم! -

 پوزخند تلخی زدم و گفتم: 

مه براتون مهمن که همه کارمندهاتون این ه -

 کنید؟ اینجوری دلسوزی می 

 هام خیره شد و با صداقت گفت:تو چشم 

 نه! -

 حس کردم چیزی تو دلم تکون خورد!

فکر کنم این بیماری خیلی روی روح و روانم تاثیر  

گذاشته بود چون خیلی اعصبی شده بودم و اصالً  

 دست خودم نبود.

 حوصلگی و لحن تندی گفتم:با بی

و ببینی؟ چرا اومدی اینجا؟ که خرابماومدی حال   -

 چی بشه؟ 

 با دستپاچگی نگاهش رو ازم گرفت و گفت:

 زنی؟ من فقط... نه این چه حرفیه که می -

 صدام باالتر رفت و با خشم گفتم:

 تو فقط چی؟  -
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 با حیرت بهم نگاه کرد و سریع گفت:

 از دماغت...داره خون میاد! -

سریع روی دماغم دفعه به خودم اومدم و دستم رو یک 

 گذاشتم.

 گفت، داشت خون میومد!راست می 

ی دستمال کاغذی رو از روی میز کنار سریع جعبه 

 تختم برداشت و به سمتم اومد.

 روم گرفت و گفت:جعبه رو روبه 

 بردار. -

با دست لرزون یه ورق دستمال جدا کردم و روی 

 دماغم گذاشتم. 

 عقب گرد کرد و دوباره نشست و گفت:

ست هرکسی که مریضه و کسی به قرار نی -

عیادتش میره برای تحقیر کردنش بره! این طرز 

 ای مثل شما بعیده!فکر از خانم نویسنده

 آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:

 کاش این قدر مرموز حرف نزنی! -
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 صداش رو صاف کرد و گفت:

 زنم؟کی گفته من مرموز حرف می -

 . هاش خیره شدم..سرم رو بلند کردم و به چشم
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣⁹⁵]🕊 

 

 هاش عسلی رنگ بود!امروز چشم 

 هاش سیاه بود!اما آخه اون شب تو رستوران چشم
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هاش خوره رنگ چشم وقتی نور بهشون میفکر کنم 

 تر میشه.روشن

 سرم رو به طرفین تکون دادم و پرسیدم.

 چرا اینجا اومدی؟ -

هاش رو روی زانوهاش گذاشت و کمی به جلو  دست

 متمایل شد و گفت:

 اومدم بهت کمک کنم! -

 پوزخندی زدم و گفتم:

 من محتاج به کمک نیستم!  -

 نفسش رو پر صدا بیرون داد و گفت: 

مک با ترحم خیلی فرق داره! پدرت بهم گفت که ک -

کمی پول نیاز دارین و اگه ممکنه از شرکت وام 

 بردارین. من هم گفتم چشم!

با کالفگی دستی به پیشونیم کشیدم و دستمال کاغذی 

رو که خونی شده بود، تو سطل آشغال کنار تخت  

 انداختم.

 با مکث صاف نشست و گفت:
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ه همه چیز نگاه کنی!  تری بکاش یکم با دید مثبت -

قرار نیست چیزیت بشه. تو با درمان خوب 

 میشی.

 هاش انگار برام مسخره بودن! حرف 

ی باز هم سکوت کردم و حرفی نزدم که لبخندی گوشه 

 لبش نشست و گفت:

 تونم یه خبر خوب بهت بدم؟ می -

کنجکاو سرم رو کج کردم و بهش نگاه کردم که از  

برداشت و به سمتم اومد و ی متوسطی زیر میز جعبه 

 بهم داد. 

 هدیه بود؟!

ی سیاه رنگی که پاپیون متعجب نگاهی به جعبه 

 قرمزی روش زده شده بود کردم و گفتم: 

 این چیه؟ -

هاش رو تو جیب کاپشنش فرو کرد و با باال  دست

ای کرد و هاش با سر به جعبه اشاره انداختن شونه 

 گفت:

 بهتره خودت ببینی! -
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وی جعبه رو باز کردم و درش رو متعجب پاپیون ر

 باز کردم.

اما با دیدن چیزی که داخش بود، زبونم از حیرت بند  

 اومد!

 این...این کتاب من بود؟! 

 رد پای سایه؟ 

 با حیرت از داخل جعبه برش داشتم و رو بهش گفتم:

 اما...چطور ممکنه؟  -

 لبخندی زد و گفت:

خانوم خب اول اینکه باید خدمتتون تبریک بگم  -

نویسنده! دوم اینکه امیدوارم همیشه سرزنده و  

تر از دیروز باشی! سوم اینکه سالم و موفق 

صاحب انتشاراتی که کتابت رو برای چاپ دادی 

ی منه و بهش سر زدم و گفت داره یه پسرخاله 

کتابی چاپ کنه و با پرس و جو فهمیدم که مال 

شماست و همین امروز قراره به فروش برسه و 

 ین نفری که کتابت رو خریده منم! اول

 باورم نمیشد! 
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 واقعاً باورم نمیشد!

یعنی این کتاب که االن تو دستمه رمان منه که چاپ  

 شده؟ 

 یعنی به آرزوم رسیدم...؟ 
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣⁹⁶]🕊 

 

 صفحاتش رو ورق زدم و با اشک شوق گفتم:
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 وای خدای من...باورم نمیشه! -

یه جوری کتاب رو بغل کردم که انگار نیمی از 

 وجودمه! 

 ام از سفر دور برگشته باشه! انگار که بچه 

و ریختن هام می هام مثل مروارید روی گونهاشک 

چنان حس شوقی تو وجودم پیچیده بود که وصف 

 نشدنی بود!

 خدایا، شکرت!

 شکرت که اینقدر مهربونی. 

نفس عمیقی کشید و با لبخند بهم خیره شد و زمزمه  

 کرد.

هم به آرزوت رسیدی و هم با فروش کتابت  -

تونی پول خوبی به دست بیاری برای درمانت.  می

 پس میشه یه خواهشی ازت کنم؟

های تار و لبخند عمیقی که روی لبم بود، چشم با 

 بهش خیره شدم.

خدا دوست داره که این اتفاق افتاد. هم پولی که   -

از فروش کتاب به دستت میاد، هم وامی که قراره 
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شرکت بهت بده، هم پولی که پدرت جور کرده 

خودش خیلی حرفه! پس انرژی منفی رو کنار 

ون تو بزار و سرسخت با این بیماری بجنگ! چ

 هنوز پری از آروزهایی که باید تجربه کنی! 

 دادن. هاش حس عجیبژ رو بهم انتقال میحرف 

 روی صندلی نشست و گفت:

ات برسی، ازدواج کنی، مادر به آرزوهای دیگه  -

 بشی! 

ای که کرد، با لحن عجیبی مکثی کرد و با تک خنده 

 گفت:

 گفتم!عاشق بشی رو باید قبل از ازدواج می -

 هاش خیره شده بودم.حرفی به چشمبدون هیچ 

 عشق؟!

صداش رو صاف کرد و درحالی که با نگاه عجیبی 

 بهم خیره شده بود، با صدای رسایی گفت:

ست به انتظاِر حدوث و تجدد  ایعشق خاطره -

 اند!نشسته، چرا که آنان اکنون هر دو خفته 
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 سوی.در این سوِی بستر مردی و زنی در آن

 ندباری بر بام.تُندبادی بر درگاه و تُ 

 مردی و زنی خفته.

 و در انتظاِر تکرار و حدوث عشقی خسته. 

 از روی صندلی بلند شد و با برداشتن گوشیش گفت:

ها رو برات دارم. امیدوارم به آرزوی بهترین  -

هام فکر کنی و واقعیت رو بسنجی. روزای  حرف 

تونی از پسش بر سختی تو راهه ولی تو می

ته باشم کمی خوشحالت کنم. بیای. امیدوارم تونس

هر کمکی خواستی روی من حساب کن. شاید به 

عنوان یه رئیس یا به عنوان یه همکار یا 

 اصالً...یه دوست!

لبخندی کوچیکی زد و با گفتن خدافظ، از اتاق بیرون  

 رفت و در رو بست!

 نگاهم از روی در برداشته شد و روی کتابم نشست.

 خوند!اون هم شاملو می
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ی روی لبم نشست و با عشق صفحات کتابم رو  لبخند

هام که جاری  ورق زدم و حس زندگی رو توی رگ 

 شده بود حس کردم... 
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣⁹⁷]🕊 

 

   [برسام آریامهر]

 

نفس عمیقی کشیدم و لپتاپم رو بستم و با خستگی به  

 مبل تکیه دادم.
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 واقعاً دیگه خسته شده بودم و سردرد داشتم.

حوصله غر با صدای زنگ گوشیم، اخمی کردم و بی

 زدم:

 تو دیگه کی هستی؟ -

چشم بسته، با دست روی مبل دنبال گوشیم گشتم که 

 ش کردم.پیدا

هام رو باز کنم، با برش داشتم و بدون اینکه چشم

 ای جواب دادم.صدای گرفته

 بله؟ -

با مکث کوتاهی صدای فردی که بهم زنگ زده بود، 

 اومد.

 سالم استاد! -

هام باز شد و سریع سرجام صاف وار چشم اتوماتیک 

 نشستم.

ی ناشناس  گوشی رو از گوشم فاصله دادم و به شماره

 کردم.نگاه 

 صداش خیلی آشنا بود!
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 نکنه آرامشه؟

ای کردم و دوباره گوشی رو روی گوشم تک سرفه 

 گذاشتم و گفتم:

 خوام نشناختمتون!سالم عذر می -

 بعد با کنجکاوی منتظر جوابش شدم.

 با صدای آرومی گفت:

 آرامش رادم استاد. -

 حس کردم تپش قلبم باال رفت!

 هام رو به هم فشردم و گفتم:چشم 

 ان خانم راد. خوب هستید؟ آه -

خوام مزاحمتون شدم اما یه ممنونم. معذرت می -

 درخواستی ازتون داشتم!

هام برداشتم که ادامه  متفکر عینکم رو از روی چشم

 داد: 

واقعیتش من یه مشکلی برام پیش اومده و  -

 تونم چند مدتی بیام دانشگاه.نمی

 متعجب پرسیدم:
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 چرا؟ خدایی نکرده اتفاقی افتاده؟ -

 از صداش مشخص بود که حال زیاد خوشی نداره! 

ریم خواهرم مریضه و ما برای درمانش می  -

آلمان! شاید یک سال طول بکشه، شاید شش ماه 

دونم این مدت زمان چقدره. اما خواستم به و نمی

شما بگم که به دانشگاه هم اطالع بدید. اما بعد از 

و گردم اینکه حالش خوب بشه حتماً دوباره بر می

 تحصیلم رو ادامه میدم.

 با مکث کوتاهی آهی کشیدم و گفتم:

امیدوارم خواهرتون خیلی زود حالشون خوب  -

کنم. اگه مشکلی بشه. چشم حتماً رسیدگی می

 پیش اومد به خودم زنگ بزنین!
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣⁹⁸]🕊 

 

 با قدردانی گفت:

خیلی ممنونم! امیدوارم بتونم یه روزی جبران  -

 کنم آقای آریامهر.

 لبخند محوی زدم و گفتم: 

ی با من  تونم انجام بدم! کارتنها کاریه که می -

 ندارید؟

 ممنونم، خدافظ! -

 داری زمزمه کردم:با صدای خش 

 خدافظ!  -

گوشی رو روی میز پرت کردم و با ناراحتی به خودم 

 تو آینه خیره شدم.

 یک سال! 
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 اما من خیلی دلتنگت میشم!

 

 

 

 

    [آرمان بزرگمهر] 

 

اش که ی شکستهکنار تخت مامان نشستم و به چهره 

 خیره شدم.خوند داشت قرآن می

چند دقیقه تو همون حالت بود که قرآن رو بست و 

 بوسید.

 ای گفت:بهم خیره شد و با لبخند خسته

 خوبی پسرم؟  -

 نفس عمیقی کشیدم و سرم رو تکون دادم که گفت:

ای اون روز تو بیمارستان داشتن یه دختر بیچاره -

رو می کشتن! اما طرف در رفت کسی نتونست 

 بگیرتش.  
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 زده بهش نگاه کردم.یرت با این حرفش ح

 اون از کجا شنیده بود؟ 

 با تته پته گفتم:

 دونی مامان؟تو...تو از کجا می -

 اش رو باال انداخت و گفت:شونه 

گفتن منم شنیدم. دوره ی پرستارا داشتن میهمه  -

 ی بدی شده. زمونه 

به صندلی تکیه زدم و پوکر بهش خیره شدم و دستم 

 فکر فرو رفتم.رو روی لبم گذاشتم و تو 

با صدای زنگ گوشیم، از فکر بیرون اومدم و به 

 ی گوشی خیره شدم.صفحه

 رامتین بود!

نفسم رو پر حرص بیرون دادم و با یه حرکت از روی  

 مبل بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم و جواب دادم. 

 بله؟  -

 هام به شدت تو هم رفت.با صدای دادش اخم

 تموم نکردی هان؟ی احمق چرا کارش رو پسره -
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 با خشم کنار دیوار ایستادم و با صدای آرومی غریدم. 

سر من داد نزن روانی! یه دلیلی داشت که  -

 نتونستم کارش رو تموم کنم!

 ای کرد و گفت:با حرص تک خنده

 هه دلیل! چه دلیلی اونوقت؟  -

 دستی به گردنم کشیدم و کالفه گفتم: 

 اش پیدا شد! خان داداشت سر و کله -

 ازش نیومد و سکوت کرد.صدایی 

 رد پای سایه: 
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣⁹⁹]🕊 

 

 

 پوزخندی زدم و گفتم:

ببینم منو مسخره کردی؟ یعنی چی رایان یهو  -

 باید...

 وسط حرفم پرید و با حیرت گفت:

 میگی پسر؟ رایان اومد؟ چی...چی داری  -

 مشت آرومی به دیوار زدم و گفتم: 

ی خودت کردی که ببین رامتین اگه منو مسخره  -

دونم ات رو بخون. رایان اینجا بود و نمی فاتحه 

 قضیه از چه قراره! پس ولم کن و برو رد کارت.
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ام رو از روی دیوار  و بعد تماس رو قطع کردم و تکیه 

 برداشتم که آرامش رو کنار پذیرش دیدم. 

ی بیمارستان نگاهم رو ازش گرفتم و به سمت محوطه 

 حرکت کردم.

 از کنارش که گذشتم، با شنیدن صداش مکثی کردم.

بله خانوم پرستار با دکترشون صحبت کردم فقط  -

 ی مرخصی بهم بدید.باید یه برگه 

 پرستار سرش رو تکون داد و گفت:

 باشه عزیزم. قراره کجا درمانش رو شروع کنید؟ -

 یی که پف کرده بود، آروم لب زد.هابا چشم 

 آلمان! -

دیگه موندن رو جایز ندونستم و سریع از کنارش  

 گذشتم.

 آلمان؟!

هام کشیدم و پاکت سیگارم رو از تو هوا رو داخل ریه 

 جیب کاپشنم درآوردم. 
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هام  یک نخ سیگار از پاکت جدا کردم و میون لب

 گذاشتم و با فندکم روشنش کردم.

به درخت تکیه دادم و به  پک عمیقی بهش زدم و

 آسمون تاریک خیره شدم.

 شدم!کردم پشیمون میداشتم از کاری که می

 

 

 

 

 

 ��دا سلطانی][آی 

 

هام رو به هم فشردم و روی صندلی نشستم و به دست

 بیرون خیره شدم. 

 کردم و تو الک خودم بودم.با کسی صحبت نمی

 بریم.همین اآلن سوار هواپیما شدیم تا به آلمان  
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آرامش فعالً از جود پاشا به کسی چیزی نگفته بود تا 

 به موقعش بگه!

نفس عمیقی کشیدم و مشغول بستن کمربندم شدم که  

 آرامش کنارم نشست.

زیر چشمی نیم نگاهی بهش کردم که کتاب و گوشیم 

 رو روی پاهام گذاشت.

 با دیدن کتابم دوباره لبخندی روی لبم نشست.

ای که حرفی نزد فقط لبخند خسته ممنونی زیر لب گفتم 

 بهم زد.
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هام رو ببندم و کمی استراحت کنم که با خواستم چشم 

هام رو  صدای پیامکی که به گوشیم اومد، کالفه چشم

 باز کردم.

گوشیم رو برداشتم و بعد از اینکه رمز رو زدم؛ با 

دیدن پیامکی که از طرف آکای بود، ابروهام متعجب  

 باال رفتن! 

کنم و "سالم، شنیدم داری میری آلمان. برات دعا می

امیدوارم که حالت سریع خوب بشه و دوباره برگردی 

 یشمون! حالت خوبه؟" پ

 به صندلی تکیه زدم و براش تایپ کردم.

 "سالم، ممنونم خوبم. شما خوبین؟" 

آهنگ آرومی که از گوشی آرامش پلی شد حس خوبی  

 رو بهم القا کرد.

 شینه توی چشاموقتی از این دنیا پری غم می -

 عاشق عاشقی میشی حتی اگه دلت نخواد 

 نه به آن دل بردن نه به این دل کندن 
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 جان به جانم کردی عشق

 رفتی زودکاش دلم راضی بود کاش نمی

 غصه دارم کردی عشق

دگر بعد تو عاشقی ممنوع زندگی ممنوع دیوانگی  

 ممنوع است 

دگر بعد تو حال خوش ممنوع فال خوش ممنوع 

 دلدادگی ممنوع است

 رود زودعشق اگر بود چه کم بود رفتنی می

 ام با خودم چشم تو باورم بودمن پر خاطرم مانده 

 گفتم این جانو این من گفتی شد وقت رفتن

 بد شدی با دلم غرق این فاصلم خسته از دل شکستن 

دگر بعد تو عاشقی ممنوع زندگی ممنوع دیوانگی  

 ممنوع است 

دگر بعد تو حال خوش ممنوع فال خوش ممنوع 

 دلدادگی ممنوع است... 

 ≪ممنوع_رضا بهرام عاشقی≫
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ای کردم و با درد دستم رو روی سرم تک سرفه 

 گذاشتم.

توموری که تو سرم بود انگار خیلی خوب جا خوش 

 کرده بود! 

ای که کنارم بود تکیه  با ناراحتی سرم رو به پنجره 

 دادم و به بیرون خیره شدم.

خوایم پرواز رو شروع با صدای مهماندار که گفت می

 زدم. کنیم، لبخند محوی

تونستم احساس  رفتم تو دل آسمون و میحداقل می

 تری به خدا داشته باشم.نزدیک 

 چند دقیقه بعد، هواپیما از روی زمین بلند شد.

با صدای پیامکی که به گوشیم اومد نگاهم رو از  

 روی آسمون گرفتم و به گوشی خیره شدم.

"خداروشکر که خوبی. منم خوبم آیدا! راستی ممکنه  

 بزنم."بهت سر 

 یه تای ابروم رو باال انداختم و زیر لب گفتم:

 آیدا؟! بهم سر بزنی؟ یعنی چی؟ -
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 خواستم براش پیامی تایپ کنم اما دیگه آنتن نداشتم.

هام رو روی هم گذاشتم که دست پوفی کردم و چشم 

 آرامش روی دستم نشست و گفت:

 همه چیز درست میشه! -

 م.چیزی نگفتم فقط فشاری به دستش وارد کرد
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هام رو ببندم و کمی استراحت کنم که با خواستم چشم 

هام رو  کالفه چشمصدای پیامکی که به گوشیم اومد، 

 باز کردم.

گوشیم رو برداشتم و بعد از اینکه رمز رو زدم؛ با 

دیدن پیامکی که از طرف آکای بود، ابروهام متعجب  

 باال رفتن! 

کنم و "سالم، شنیدم داری میری آلمان. برات دعا می

امیدوارم که حالت سریع خوب بشه و دوباره برگردی 

 پیشمون! حالت خوبه؟" 

 یه زدم و براش تایپ کردم.به صندلی تک

 "سالم، ممنونم خوبم. شما خوبین؟" 

آهنگ آرومی که از گوشی آرامش پلی شد حس خوبی  

 رو بهم القا کرد.

 شینه توی چشاموقتی از این دنیا پری غم می -

 عاشق عاشقی میشی حتی اگه دلت نخواد 

 نه به آن دل بردن نه به این دل کندن 

 جان به جانم کردی عشق
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 رفتی زودراضی بود کاش نمیکاش دلم 

 غصه دارم کردی عشق

دگر بعد تو عاشقی ممنوع زندگی ممنوع دیوانگی  

 ممنوع است 

دگر بعد تو حال خوش ممنوع فال خوش ممنوع 

 دلدادگی ممنوع است

 رود زودعشق اگر بود چه کم بود رفتنی می

 ام با خودم چشم تو باورم بودمن پر خاطرم مانده 

 گفتم این جانو این من گفتی شد وقت رفتن

 بد شدی با دلم غرق این فاصلم خسته از دل شکستن 

دگر بعد تو عاشقی ممنوع زندگی ممنوع دیوانگی  

 ممنوع است 

دگر بعد تو حال خوش ممنوع فال خوش ممنوع 

 دلدادگی ممنوع است... 

 ≪ممنوع_رضا بهرام عاشقی≫

ای کردم و با درد دستم رو روی سرم تک سرفه 

 گذاشتم.
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توموری که تو سرم بود انگار خیلی خوب جا خوش 

 کرده بود! 

ای که کنارم بود تکیه  با ناراحتی سرم رو به پنجره 

 دادم و به بیرون خیره شدم.

خوایم پرواز رو شروع با صدای مهماندار که گفت می

 زدم. کنیم، لبخند محوی

تونستم احساس  رفتم تو دل آسمون و میحداقل می

 تری به خدا داشته باشم.نزدیک 

 چند دقیقه بعد، هواپیما از روی زمین بلند شد.

با صدای پیامکی که به گوشیم اومد نگاهم رو از  

 روی آسمون گرفتم و به گوشی خیره شدم.

"خداروشکر که خوبی. منم خوبم آیدا! راستی ممکنه  

 بزنم."بهت سر 

 یه تای ابروم رو باال انداختم و زیر لب گفتم:

 آیدا؟! بهم سر بزنی؟ یعنی چی؟ -

 خواستم براش پیامی تایپ کنم اما دیگه آنتن نداشتم.
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هام رو روی هم گذاشتم که دست پوفی کردم و چشم 

 آرامش روی دستم نشست و گفت:

 همه چیز درست میشه! -

 م.چیزی نگفتم فقط فشاری به دستش وارد کرد

 رد پای سایه: 
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣¹⁰⁰]🕊 

 

هام رو ببندم و کمی استراحت کنم که با خواستم چشم 

هام رو  صدای پیامکی که به گوشیم اومد، کالفه چشم

 باز کردم.

زدم؛ با گوشیم رو برداشتم و بعد از اینکه رمز رو 

دیدن پیامکی که از طرف آکای بود، ابروهام متعجب  

 باال رفتن! 

کنم و "سالم، شنیدم داری میری آلمان. برات دعا می

امیدوارم که حالت سریع خوب بشه و دوباره برگردی 

 پیشمون! حالت خوبه؟" 

 به صندلی تکیه زدم و براش تایپ کردم.

 "سالم، ممنونم خوبم. شما خوبین؟" 

ی که از گوشی آرامش پلی شد حس خوبی  آهنگ آروم

 رو بهم القا کرد.

 شینه توی چشاموقتی از این دنیا پری غم می -

 عاشق عاشقی میشی حتی اگه دلت نخواد 
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 نه به آن دل بردن نه به این دل کندن 

 جان به جانم کردی عشق

 رفتی زودکاش دلم راضی بود کاش نمی

 غصه دارم کردی عشق

زندگی ممنوع دیوانگی   دگر بعد تو عاشقی ممنوع

 ممنوع است 

دگر بعد تو حال خوش ممنوع فال خوش ممنوع 

 دلدادگی ممنوع است

 رود زودعشق اگر بود چه کم بود رفتنی می

 ام با خودم چشم تو باورم بودمن پر خاطرم مانده 

 گفتم این جانو این من گفتی شد وقت رفتن

 بد شدی با دلم غرق این فاصلم خسته از دل شکستن 

دگر بعد تو عاشقی ممنوع زندگی ممنوع دیوانگی  

 ممنوع است 

دگر بعد تو حال خوش ممنوع فال خوش ممنوع 

 دلدادگی ممنوع است... 

 ≪بهرام رضا_ممنوع عاشقی≫
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ای کردم و با درد دستم رو روی سرم تک سرفه 

 گذاشتم.

توموری که تو سرم بود انگار خیلی خوب جا خوش 

 کرده بود! 

ای که کنارم بود تکیه  ناراحتی سرم رو به پنجره با 

 دادم و به بیرون خیره شدم.

خوایم پرواز رو شروع با صدای مهماندار که گفت می

 کنیم، لبخند محوی زدم.

تونستم احساس  رفتم تو دل آسمون و میحداقل می

 تری به خدا داشته باشم.نزدیک 

 چند دقیقه بعد، هواپیما از روی زمین بلند شد.

با صدای پیامکی که به گوشیم اومد نگاهم رو از  

 روی آسمون گرفتم و به گوشی خیره شدم.

"خداروشکر که خوبی. منم خوبم آیدا! راستی ممکنه  

 بهت سر بزنم."

 یه تای ابروم رو باال انداختم و زیر لب گفتم:

 آیدا؟! بهم سر بزنی؟ یعنی چی؟ -
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 داشتم.خواستم براش پیامی تایپ کنم اما دیگه آنتن ن

هام رو روی هم گذاشتم که دست پوفی کردم و چشم 

 آرامش روی دستم نشست و گفت:

 همه چیز درست میشه! -

 چیزی نگفتم فقط فشاری به دستش وارد کردم.
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هام رو ببندم و کمی استراحت کنم که با خواستم چشم 

هام رو  صدای پیامکی که به گوشیم اومد، کالفه چشم

 باز کردم.

گوشیم رو برداشتم و بعد از اینکه رمز رو زدم؛ با 

عجب  دیدن پیامکی که از طرف آکای بود، ابروهام مت

 باال رفتن! 

کنم و "سالم، شنیدم داری میری آلمان. برات دعا می

امیدوارم که حالت سریع خوب بشه و دوباره برگردی 

 پیشمون! حالت خوبه؟" 

 به صندلی تکیه زدم و براش تایپ کردم.

 "سالم، ممنونم خوبم. شما خوبین؟" 

آهنگ آرومی که از گوشی آرامش پلی شد حس خوبی  

 رو بهم القا کرد.

 شینه توی چشاموقتی از این دنیا پری غم می -

 عاشق عاشقی میشی حتی اگه دلت نخواد 

 نه به آن دل بردن نه به این دل کندن 

 جان به جانم کردی عشق
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 رفتی زودکاش دلم راضی بود کاش نمی

 غصه دارم کردی عشق

دگر بعد تو عاشقی ممنوع زندگی ممنوع دیوانگی  

 ممنوع است 

خوش ممنوع فال خوش ممنوع دگر بعد تو حال 

 دلدادگی ممنوع است

 رود زودعشق اگر بود چه کم بود رفتنی می

 ام با خودم چشم تو باورم بودمن پر خاطرم مانده 

 گفتم این جانو این من گفتی شد وقت رفتن

 بد شدی با دلم غرق این فاصلم خسته از دل شکستن 

دگر بعد تو عاشقی ممنوع زندگی ممنوع دیوانگی  

 نوع است مم

دگر بعد تو حال خوش ممنوع فال خوش ممنوع 

 دلدادگی ممنوع است... 

 ≪بهرام رضا_ممنوع عاشقی≫

ای کردم و با درد دستم رو روی سرم تک سرفه 

 گذاشتم.



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

توموری که تو سرم بود انگار خیلی خوب جا خوش 

 کرده بود! 

ای که کنارم بود تکیه  با ناراحتی سرم رو به پنجره 

 ن خیره شدم.دادم و به بیرو

خوایم پرواز رو شروع با صدای مهماندار که گفت می

 کنیم، لبخند محوی زدم.

تونستم احساس  رفتم تو دل آسمون و میحداقل می

 تری به خدا داشته باشم.نزدیک 

 چند دقیقه بعد، هواپیما از روی زمین بلند شد.

با صدای پیامکی که به گوشیم اومد نگاهم رو از  

 م و به گوشی خیره شدم.روی آسمون گرفت

"خداروشکر که خوبی. منم خوبم آیدا! راستی ممکنه  

 بهت سر بزنم."

 یه تای ابروم رو باال انداختم و زیر لب گفتم:

 آیدا؟! بهم سر بزنی؟ یعنی چی؟ -

 خواستم براش پیامی تایپ کنم اما دیگه آنتن نداشتم.
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هام رو روی هم گذاشتم که دست پوفی کردم و چشم 

 ی دستم نشست و گفت:آرامش رو

 همه چیز درست میشه! -

 چیزی نگفتم فقط فشاری به دستش وارد کردم.
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 ��راد][آرامش 

 #دو_هفته_بعد
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 نفس عمیقی کشیدم و کنار مامان نشستم.

 نیم نگاهی بهش کردم و لب زدم:

خواستم باهات در مورد یه چیزی حرف  مامان می -

 بزنم!

یه تای ابروش رو باال انداخت و به سمتم چرخید و با 

 لحن کنجکاوی گفت:

 شنوم عزیزم بگو. باشه، می -

 صدام رو صاف کردم و سرم رو پایین انداختم.

هام رو خیس کردم هام لب با سبک سنگین کردن حرف

 و گفتم:

خب پاشا...من و پاشا یه مدت کوتاهیه با هم در  -

 ارتباطیم!

های گرد شده از فرط متعجب بهم خیره شد و با چشم

 تعجب بهم نگاه کرد. 

 توقع داشتم این همه تعجب کنه!

 و با حیرت گفت: چند بار پلک زد
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 کنی آرامش؟شوخی می  -

هام رو به هم فشردم و سرم رو به طرفین تکون  دست

 دادم. 

دونم یکم عجیبه کنم. مینه مامان شوخی نمی -

 کنم پسر خیلی خوبیه!ولی...خب حس می

 ی لبش نقش بست.لبخند خیلی محوی گوشه 

 هام گذاشت و پرسید:دستش رو روی دست

 همین؟!چند وقته با  -

 با سر به زیری گفتم:

 خیلی کوتاهه. دقیق یادم نمیاد! -

 نفس عمیقی کشید و گفت:

سعی کن درست انتخاب کنی! پاشا پسر خوبیه  -

 آره. ولی به حرف دلت گوش کن. مثل من نباش!

هام از کنارم و بعد لبخند تلخی زد و با فشردن دست

 بلند شد و به سمت اتاق رفت.

 خورد!یحرفش هی توی گوشم زنگ م

 "مثل من نباش!"
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با کالفگی پوفی کشیدم و سرم رو به مبل تکیه دادم و 

 هام رو بستم.چشم 

 خواستم رازی بینمون باشه.بهش گفتم چون نمی

تا همین جاش هم که نپرسیده بود پاشا با تو چه 

کنه خودش خیلی  نسبتی داره که داره به آیدا کمک می

 بود!

 زمزمه کردم:به ساعت نیم نگاهی انداختم و 

 دو هفته گذشت و هنوز هیچ خبری نیست! -

دو هفته بود که به ایتالیا اومده بودیم و درمان آیدا 

 رو شروع کرده بودیم.

تغییری ایجاد نشده بود و این من رو خیلی نگران  

 کرد.می

با صدای پیامک گوشیم؛ برش داشتم و متن پیام رو 

 که از طرف پاشا بود خوندم. 

 "Te me manques "! 

 متعجب یه تای ابروم رو باال انداختم و لب زدم:

 اآلن این یعنی چی؟ -



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

اش کردم و با دیدن معنیش طریع تو گوگل ترجمه 

 لبخند عمیقی روی لبم نشست.

 "تو از من گم شدی!"

 دوباره پیامکی برام اومد که خوندمش: 

"آره اونیه که معنیشو خوندی، همون دلم برات تنگ  

گیم زبون ایتالیایی ما به جای این میست اما به شده

 تو از من گم شدی! شبت بخیر بانو." 

ای کردم و گوشی رو به قلبم چسبوندم و از تک خنده 

 های بزرگ هتل به بیرون خیره شدم.پنجره 

 تو از من گم شدی...! 
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 ��دا سلطانی][آی 

 

با سرفه دور دهنم رو با دستمال کاغذی تمیز کردم و 

 حال سرم رو به تخت تکیه زدم.بی

حالم دیگه داشت از این بوی الکل بیمارستان به هم 

 خورد! می

ام رو به هم فشردم و به دور و خورده های ترک  لب

 برم خیره شدم.

 پیشونیم رو خاروندم و نگاهم به کتابم افتاد.

وصلگی بیرون خواستم بخونمش تا بلکه از این بی

 بیام اما منصرف شدم. 

 از وقتی اومده بودم نزدیک ده بار خونده بودمش!

 بودم.باید به فکر چند تا کتاب جدید می

ه سرم چرخوندم که به گوشیم پیام هام رو تو حدقچشم 

 اومد.
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از روی عسلی برش داشتم و قفل گوشیم رو باز 

 کردم.

 با دیدن اسم آکای، حس عجیبی پیدا کردم! 

 با تعجب پیام رو باز کردم و مشغول خوندن شدم. 

"زمین مرا و تورا و اجداد ما را به بازی گرفته است  

فیل آغاز  ِی اسرا و اکنون به انتظار آنکه جاِز شلخته 

شود هیچ به از نیشخند زدن نیست! اما من آنگاه نیز  

ی حالجان، چرا که میاِن بنخواهم جنبید حتی به گونه 

 دارم!"تمامِی سازها ُسرنا را بسی ناخوش می 

 بغض بدی گلوم رو گرفت.

 این...یه تیکه از شعرهای شاملو بود! 

هام رو به هم فشردم و نفس عمیقی کشیدم تا چشم 

 غضم رو مهار کنم.بتونم ب

قدر درگیر این بیماری لعنتی شده بودم که حتی این

 خودم رو فراموش کرده بودم!

اما دست من نبود چون این بیماری روی حال و 

 زاشت.احوالم و سیستم عصبیم خیلی تاثیر می
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کرد تا بهم نزدیک چرا آکای این همه داشت سعی می

 بشه؟

تونستم  سخت میمن بعد از اون اتفاقات گذشته خیلی 

به کسی اعتماد کنم که کسی نیاد و قلب بدبختم رو به  

 بازی نگیره! 

 اگه بهش فرصت دادم و همه چی رو بهم ریخت چی؟ 

 اون هم با این وضع مریضیم!

ای به در اتاقم نفسم رو با شدت بیرون فرستادم که تقه

 خورد. 

بفرمایید آرومی گفتم که در باز شد و آرامش داخل 

 اومد.

 با دیدنم لبخندی زد و به سمتم اومد و کنارم نشست...
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣¹⁰³]🕊 

 

 گفت:دستم رو توی دستش گرفت و 

 خوبی؟  -

 با مکث کوتاهی سرم رو تکون دادم که گفت:

ی دیگه شیمی درمانی قراره برای بعد چهار جلسه -

 تومورت عملت کنن.

 چیزی نگفتم که گفت:

 خوشحال نیستی؟ -

 باز هم واکنشی نشون ندادم که با کمی دلخوری گفت: 

 زنی؟خب چرا حرف نمی -

 بهش خیره شدم و گفتم: 
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گردی کن! بر مییه چیزی میگم خوب گوش  -

ایران میری سراغ زندگیت و سراغ من هم 

 نمیای! 

دفعه با تعجب تک  با حیرت بهم خیره شد و یک 

 ای کرد و گفت:خنده

 منظورت چیه؟ یعنـ...یعنی چی این حرف؟ -

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

یعنی اینکه الزم نیست بخاطر من از زندگیتو  -

گردی ایران درست رو کارت بزنی! بر می

 گردم. خونی. منم هر وقت خوب شدم بر میمی

 با خشم از روی مبل کنار تخت بلند شد و گفت:

زنی؟ این همه مدت چرا داری حرف مسخره می -

کمکت کردم تا بتونم درمانت رو یه جا شروع 

کنیم بعد تو به من میگی برگردم ایران؟ چرا 

 اینقدر خودخواهی؟

تایپ   صاف نشستم و درحالی که پیامی برای آکای

 کردم، گفتم: می
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در این مورد خودخواه نیستم. در این مورد  -

خودخواهم که گذاشتم تو و مامانت از کار و 

زندگیتون بیفتید! رو حرف من حرف نزن آرامش. 

 برگرد ایران و اصالً هم نگران من نباش.

 خواست چیزی بگه که گفتم:

دونم نگرانمی، چون خواهرمی! ولی دیگه باید  می -

ت برسی. کلی از ترم دانشگاهت عقب به زندگی

موندی! شاید ده سال طول بکشه تا من خوب 

بشم، اصالً شاید نشدم. تو باید بمونی اینجا و 

 بسوزی و بسازی؟ نخیر من اجازه نمیدم! 

 پیام رو دوباره خوندم و برای آکای ارسال کردم. 

 زدی!""کاش این همه مرموز حرف نمی

ه، با خشم از اتاقم آرامش بدون اینکه بهم نگاه کن

 بیرون رفت که گوشی توی دستم لرزید! 

 نفس عمیقی کشیدم و جواب دادم: 

 بله؟ -

 با صدای خش داری گفت:

 سالم! -
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 آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:

 سالم، کاری داشتی؟ -

 تر میشد!صداش رفته رفته داشت گرفته

 خوبی؟  -

 پوزخندی زدم و گفتم:

 خوب؟ فکر نکنم!  -

 نیستم!منم خوب  -

 نگاهم از پنجره به بیرون خیره موند.

 زمزمه کردم:

 چرا؟  -

 با حرفی که زد، حس کردم نفسم بند اومد!

 چون دلم برات تنگ شده! -

دهنم رو باز و بسته کردم تا یه حرفی بزنم اما 

 نتونستم...!
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣¹⁰⁴]🕊 

 

 با مکث کوتاهی حرفش رو ادامه داد: 

تونم راحت بیام بهت  برام سخته تو اونجایی و نمی -

 زنم!سر بزنم. من...بهت گفته بودم بهت سر می

 ناخودآگاه با صدای خیلی آرومی گفتم:

 چی داری میگی آکای؟ -

 تونستم درکش کنم، گفت: با حسی که نمی

 بینمت! آکای...! آیدا من...هیچی فقط...به زودی می-

 و بعد تماس رو قطع کرد! 
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متعجب به بوق اشغال شده گوش دادم و با خودم 

 گفتم:

کنه؟ چرا این همه چرا اینقدر مرموز رفتار می  -

 تونم درکش کنم؟عجیب؟ چرا نمی

گوشی رو کنار گذاشتم و با نفس تنگی دستم رو روی  

 هام روبستم.سرم گذاشتم و چشم

 کاش اینقدر همه چی یهویی اتفاق نمیفتاد!

 هایی که به آرامش زدم از ته دلم بود.حرف 

 خواست کسی عالفم باشه!من دلم نمی

ط بابا  گفتم تا برن و فقحتی شاید به خانوادمم می 

 موند بهتر بود! کنارم می

 چون معلوم نبود من کی قراره حالم خوب بشه!

 زدم!نا امید نبودم فقط داشتم از واقعیت حرف می

سردردم دوباره شروع شده بود و داشت حسابی اذیتم 

 کرد!می

 خوابیدم. بهتر بود کمی می
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هام رو بستم و سعی روی تخت دراز کشیدم و چشم

 فکر نکنم و چند ساعت بخوابم...!کردم به چیزی 

 

 

 

 

  [آکای اخوان] 

 

 کنترل رو برداشتم و باند رو روشن کردم.

با اعصبانیت و بغض دستم رو الی موهام فرو کردم و 

 سرم رو پایین انداختم.

صدای آهنگ که تو گوشم پیچید، بغض گلوم رو 

 گرفت.

 چه بارون قشنگی...توام دلت تنگ شد نه؟ -

 شده رفتی...هنوز باورم نشدهمن هنوز باورم ن

 خوابیا شدی هر شب برام دلیل این بی
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 مونه دلتنگیام بهت گفتم بری جات می 

 چجوری یادم بره اون همه حرفای تو رو  

 شناسی منو من هنوز به یادتم تویی که نمی

 زیر هر آسمونی باشی بدون بارونش منم 

 این دل دیوونه رو جز تو هیشکی ارومش نکرد 

 کشی منو با نگات چشات میبدتره قلبه 

 من هنوز به یادتم تویی که نمیاری به یاد...

 ≪قادریانعلی _باشیزیرهرآسمونی≫
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[𝐏𝐀𝐑𝐓➣¹⁰⁵]🕊 

 

بغضم شکست و با خشم از جام بلند شدم و گلدون 

 روی میز رو روی زمین پرت کردم.

 چرا باید عاشق کسی بشم که... 

 هام رو پاک کردم. نفس نفس زنان ایستادم و اشک 

 تونم نرم!تونم برم نه مینه می

خواد برم بیشتر از هر چیزی دلم پیششه دلم می

 ولی...

رفته مسافرت کاری و داداش هم مشکلی براش بابا 

 پیش اومده.

 کردم؟چیکار باید می 

 کردم که نمیشد!اگه هم شرکت رو تعطیل می 

با ناراحتی روی زمین نشستم و دستم رو روی زانوم  

 گذاشتم.

 کردم؟باید چیکار می 
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با صدای زنگ گوشیم، بدون اینکه به اسم طرف نگاه  

 کنم جواب دادم.

 بله؟ -

 هام رو محکم به هم فشردم.ن صدام چشمبا شنید

به شدت گرفته بود و مشخص بود که گریه کرده  

 بودم.

 داداش بود که با تعجب گفت: 

 علیک سالم! خوبی آکای؟ -

 هام کشیدم و با صاف کردن صدام گفتم: دستی به چشم

 سالم، خوبم آره. کاری داشتی؟ -

 با مکث کوتاهی گفت:

 کجایی؟  -

 حوصلگی گفتم: با بی

 ی شرکتو ندارمـ... اآلن حوصله -

 وسط حرفم پرید و گفت:

 گفتم کجایی؟ -

 حوصله گفتم:بی
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 ام!هیچی خونه  -

 کمی صدای خش خش اومد و بعد گفت: 

خیله خب بمون میام باهات حرف دارم. چند مدته   -

 خیلی به هم ریختی باید توضیح بدی چی شده! 

 پوفی کردم و کالفه گفتم: 

 باشه فعالً! -

طع کردم که چشمم به بک گراند و بعد تماس رو ق

 گوشیم افتاد.

 لبخند محوی روی لبم نشست.

آیدا بود که یه روز وقتی تو شرکت بود ازش یواشکی  

 عکس انداخته بودم.

دونم چطوری دلم رو باختم به دختری که  هنوزم نمی 

 دقیقاً خود منه!

ولی اینکه سرطان گرفت من رو خیلی بد به هم ریخت  

 نتونستم باهاش کنار بیام. و هنوز هم 

زنم ولی خودم دارم های امیدوار کننده میبهش حرف 

 کنم!از نا امیدی دق می
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باید داداش بیاد تا باهاش حرف بزنم و بهش بگم که 

 باید برم.

 دیگه از دوریش واقعاً دارم دق مرگ میشم!

فهمم چرا این همه برام مهم شد و یهو به  هنوزم نمی 

 بوم!  خودم اومدم و دیدم

 عاشقش شدم...

 

 

 

 

 

••-••- •• 

 

  𝙏𝙀𝙃 𝙒𝙍𝙄𝙏𝙀𝙍⇝ᴀʏᴅᴀʳᵃᵈ    
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 لبخندی به روش زدم و محکم بغلش کردم.

ناراحت، ولی تصمیم مشخص بود که دلخوره و 

 درست رو گرفته بود.

 زیر گوشش زمزمه کردم:

کنی. موفقیتت برام از هر کار درستو داری می -

گردم و تره. منم...اگه خوب بشم بر میچیزی مهم 

کنیم..آم البته فکر کنم شما دوباره با هم زندگی می

 قراره از من جدا بشی!

 مشتی به بازوم زد و چیزی نگفت. 

 زمزمه کرد:با ناراحتی 

گردی منم بعد تو خوب میشی خیلی زود و بر می -

گردم. هرچند جز زور گفتن  یه مدت دوباره بر می

 بازم کاری نکردی.

ای تلخی کردم و ازش جدا شدم که سایه جلو  تک خنده 

 اومد و گفت:

امیدوارم زودتر حالت بهتر بشه و دوباره برگردی  -

 سر زندگیت. 
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و بعد از چند لحظه   ممنونی بهش گفتم که بغلم کرد

 عقب رفت.

تونستم از بیمارستان بیرون برم، اینجا  چون من نمی

 برای خدافظی اومده بودن. 

قرار بود برگردن ایران چون من به شدت به آرامش 

 کردم.اصرار می

از همه خداحافظی کردن و همراه با پاشا، از اتاق  

 بیرون رفتن.

 بود...ولی نگاه آخر آرامش پر از غم و ناراحتی  

 

 

 

  اخوان][آکای 

 

 نفس عمیقی کشیدم و دستی پشت گردنم کشیدم.

قبالً از آرامش خانم آدرس بیمارستانی که آیدا اینجا  

 بود رو گرفته بودم و دیگه آدرس رو بلد بودم.
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اآلن هم جلوی بیمارستان بودم و حال غریبی داشتم 

 که برم داخل یا هنوز زوده!

بودم مستقیماً اومده بودم  چون از وقتی که رسیده 

 بیمارستان. 

به کادویی که دستم بود نیم نگاهی انداختم و داخل 

 محوطه بیمارستان شدم.

به سمت پذیرش رفتم و با زبان انگلیسی از پرستار  

اسم آیدا و شماره اتاقش رو پرسیدم که بهم گفت و با 

 مکث به سمت اتاقش راه افتادم.

سی مقابل اتاقش فکر کنم کسی کنارش نبود چون ک

 نبود.

هام رو  یه تای ابروم رو باال انداختم و با استرس لب

ای به در زدم و منتظر جوابش  به هم فشردم و تقه

 شدم.

بهش نگفته بودم که قراره بیام و امیدوار بودم وقتی 

 ببینتم خوشحال بشه!

اومدم تا از احساساتم بهش بگم ولی به این زودی 

 نه...
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 شدم بعد! طمئن میباید از احساسش م

 با صدای ضعیفی گفت: 

- Welcome . 

دستم رو مشت کردم و در رو باز کردم و وارد اتاق 

شدم که با بلند کردن سرش بهم نگاه کرد اما چنان  

 تعجب کرد که قیافش اون موقع دیدنی بود!

لبخند پر استرسی زدم و به سمتش حرکت کردم که با 

 تته پته گفت:

 کنی..؟ میتو...تو اینجا...چیکار  -

 ابروهام رو باال انداختم و گفتم:

 سالم خانوم! مرسی منم خوبم. -

دهنش رو چند بار باز و بسته کرد تا حرفی بزنه اما 

ای که کوتاه خندیدم و کتاب و شاخه گل رز مشکی

 دستم بود، به سمتش گرفتم و گفتم:

 تقدیم به خوش قلب ترین نویسنده! -

ب و گل خیره  متعجب نگاهش رو ازم گرفت و به کتا

 شد.
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دونه که من این  گفت از کجا میحتماً با خودش می

 ام؟کتاب شاملو رو نخوندم و عاشق رز مشکی

های لرزون کتاب و گل لبخند پر رنگی زدم که با دست

 رو ازم گرفت و گفت:

 دونم چی باید بگم!واقعاً از بس تو شکم نمی  -

 به کنارش اشاره کردم و گفتم:

 تونم بشینم؟می -

 ش رو به معنی مثبت تکون داد. سر

 نشستم، گفتم: در حالی که کنارش می

هیچ کجا هیچ زمان فریاد زندگی بی جواب نمانده  -

دهم. از دور به است! به صداهای دور گوش می

 دهند. صدای من گوش می

لبخند محوی زد و همراه من با لبخند شروع به 

 خوندن کرد:

ام، فریاد من بی جواب نیست قلب خوب  من زنده -

 تو جواب فریاد من است!

 لبخند مهربونی به روش زدم که گفت: 
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 گفته بودم میام پیشت و اآلن در خدمتم! -

 سرش رو با خجالت پایین انداخت و حرفی نزد.

 آورد!اش قلبم رو به درد میصورت رنگ پریده

موهای طالیی خوش رنگش...خیلی کم پشت شده 

 بود!

 سعی کردم حال بدم رو بروز ندم فقط زمزمه کردم:

 حالت بهتره؟ -

گل رو بو می دستی به جلد کتاب کشید و درحالی که 

 کرد، گفت: 

 اگه بد هم بود با دیدن اینا خیلی خوب شدم! -

 با شیطنت گفتم:

 آهان یعنی فقط با دیدن اینا؟ -

 ای گفت:پشت چشمی نازک کرد و با لحن تاکید گونه 

 بله فقط همینا!  -

لبخند دندون نمایی زدم و بهش خیره شدم و چیزی  

 نگفتم.
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رنگش تنگ  های خوش چقدر دلم برای دیدن چشم

 شده بود... 

 

  آرامش _راد#

هام برداشتم و به دانشگاه عینکم رو از روی چشم 

 نگاه کردم.

نفس عمیقی کشیدم و با مکث وارد دانشگاه شدم و به  

 سمت کالسم قدم برداشتم.

گشتن و متعجب بهم نگاه همه به سمتم بر می

 کردن. غل دستیشون پچ پچ  میکردن و زیر لب با بمی

 کردم!خب منم اگه بودم تعجب می

چون نزدیک به یک ماه و نیم بود که نیومده بودم  

 دانشگاه.

در کالس رو باز کردم و وارد شدم که همه نیم نگاهی  

بهم انداختن و یکی از دخترا که ته کالس نشسته بود، 

 گفت:

 اوه سالم آرامش، خوبی؟  -
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بش رو بدم ما نگاهم روش قفل تفاوت جواخواستم بی 

 شد.

 صبر کن ببینم...این... 

 لبخند محوی زدم و به سمتش رفتم و گفتم:

 سالم الوین! خوبی تو؟  -

 لبخندی به روم زد و به کنارش اشاره کرد و گفت:

 بشین، آره خوبم. دختر چرا خیلی وقته نیستی؟ -

 کنارش روی صندلی نشستم و با نفس عمیقی گفتم: 

چند تا مشکل جدی برام پیش اومده بود  خب...یه  -

 نتونستم بیام دانشگاه. 

 با تفکر سرش رو تکون داد و گفت:

 عه، امیدوارم حل شده باشن! -

لبخند تلخی زدم و به جلو برگشتم و به بقیه نیم 

نگاهی انداختم که مثل همیشه نگاهم روی آرمان قفل 

 شد.
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دستم رو مشت کردم و خواستم رو ازش بگیرم که 

ی لبش سرش رو به  م خیره شد و با یه لبخند گوشهبه

 پایین کمی خم کرد.

 داد! مثالً داشت سالم می

واکنشی نشون ندادم که در کالس باز شد و همه به 

 احترام استاد بلند شدیم.

 استاد با قیافه خیلی کالفه به سمت میز رفت و گفت:

 ها.سالم ممنون، بشینید بچه  -

 نی گفت:یکی از پسرا با لحن شیطو

 ها دوباره برگشته!استاد یکی از بچه  -

 سرش و بلند کرد و به پسره نگاه کرد و گفت:

 کی؟  -

همون پسره که اسمش فرهاد بود به من اشاره کرد و 

 گفت:

 خانوم راد! -

 برسام رد نگاه فرهاد رو گرفت و به من رسید.
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با حیرت بهم خیره شد و با تعجب خواست چیزی بگه  

 اما نتونست! 

 دفعه به خودش اومد و گفت:ک ی

 خوام.عذر می -

گوشیش رو از جیبش در آورد و در حالی که صحبت  

 کرد، از کالس بیرون رفت.می

یه تای ابروم رو باال انداختم و به صندلیم تکیه زدم و  

 رو به الوین گفتم:

های این مدتی که نبودم رو بهم الوین میشه جزوه  -

 بدی؟

 سرش رو تکون داد و گفت: 

خوای یه روز یه جا قرار بزاریم  آره آره البته! می -

 اون موقع برات بیارم. 

سرم رو با مکث به معنی باشه تکون دادم که گوشیم 

 تو جیب کاپشنم لرزید.

از جیبم درش آوردم و بهش نگاه کردم تا ببینم کی 

 پیام داده که با دیدن اسم پاشا لبخند محوی زدم.
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 دنبالت؟" "کی کالست تموم میشه بیام 

 اخم محوی کردم و تو دلم با خودم گفتم:

 ریزه؟چرا اینقدر خشن بودن از لحن پیامش می  -

 بی میل براش تایپ کردم:

 دو ساعت بعد! -

و بعد گوشیم رو تو جیبم گاشتم و با اخم به تخته زل  

 زدم.

 دوباره در باز شد و برسام داخل شد و گفت:

ستی خانوم راد  خوام یه تلفن مهمی بود. راعذر می -

 برگشتتون رو خوش آمد میگم.

 سعی کردم با لحن گرمی جوابش رو بدم.

 خیلی ممنونم استاد لطف دارید! -

سرش رو تکون داد و با رفتار کمی عجیبی روی 

 صندلیش نشست و گفت:

 ها درس از کجا مونده؟خب بچه  -

گفت انگار داره نگاهش رو تمام مدت یه حسی بهم می 

 دزده! ازم می
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کردم فکر پاشا و آیدا رو از سرم بیرون کنم سعی می

 و برای چند ساعتم که شده به درس خوب گوش بدم.

 همین اآلنشم کلی عقب بودم! 

سعی کردم دیگه به چیزی فکر نکنم و حواسم رو به 

 درس جمع کنم... 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 آرمان _بزرگمهر #

 کنار مامان نشستم و بهش خیره شدم.

تر بود ولی باز هم هنوز کلی  حالش نسبت به قبل به

 کار داشت برای کامل خوب شدن. 



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

دستش رو بوسیدم و از کنارش بلند شدم و از 

 بیمارستان خارج شدم.

کاله کاپشنم رو روی سرم کشیدم و سیگاری روشن 

 کردم و تو فکر فرو رفتم.

خیلی وقت بود که حسابی داشتم با خودم کلنجار  

 درسته یا نه!کنم رفتم که کاری که دارم میمی

 این پولی که داره خرج مادرم میشه حالله یا نه!

 رسیدم. ولی...به هیچ جایی نمی 

وقتی دیدم دوباره آرامش برگشته اما دیگه اون آدم  

 سابق نیست، یه حسی بهم دست داد.

حس اینکه این دختر واقعاً بی گناهه و تقصیری 

 نداره!

نده نگه  کشتمش تا بتونم مادر خودم رو زچرا باید می 

 دارم؟

 چنگی به موهام زدم و به اطراف خیره شدم.

دستم رو تو جیبم کردم و پک عمیقی از سیگارم  

 گرفتم.
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 دلم بدجوری هوای خود واقعیم رو کرده بودم. 

 شیله پیله بود. همون آرمانی که ساده و بی

کرد، رسید، دزدی نمیآزارش به یه مورچه هم نمی

 ی نمیزد!کرد، دست به کشتن کسخالف نمی

ای که چند روز پیش تو گوشی خونده بودم یاد جمله 

 افتادم:

توجهی کردن بهترین راه واسه کشتن این روزا بی -

 آدماست! 

 نیشخندی زدم و به دود سیگار خیره شدم.

هوا بدجوری گرفته بود و اصالً انگار نه انگار یه ماه  

 دیگه قرار بود عید بشه!

 این شهر پیدا نبود. حال و هوای عید اصالً تو وجود

 حداقل شاید برای من اینطور بود!

ای کردم و سیگار رو روی زمین انداختم و تک سرفه 

 با نوک کفشم لهش کردم.

هر دو دستم رو تو جیب کاپشنم فرو کردم و تو فکر  

 فرو رفتم.
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ای ای میشد که ذهنم حسابی درگیر یه مسئله چند هفته 

 بود.

 اینکه برم سراغ رایان و... 

 رم سراغش و با پدر و برادرش طرفش کنم.ب

البته هنوز مطمئن نبوم که ترک کرده یا نه، اصالً  

 زنده بود یا نه!

 گفت این کار درستیه!ولی یه حسی بهم می

کشم، هم رایان از هم اینکه من از این کار کنار می

کنه، هم رامتین و محمد خان  اش مراقبت میخانواده 

 نشونه.رو سرجاشون می

اد از زندگیشون خبر نداشتم ولی حداقل خوب  زی

دونستم این پدر و پسر بدجوری با آرامش و می

 مادرش لجن! 

ی جوری باهاشون دشمنن که حتی دست به کشتن نوه

 خودشون زدن.

نفس عمیقی کشیدم و زیر لب در حالی که سرمو رو  

 کردم، زمزمه کردم:به آسمون بلند می

 موشت کرده بودم!و در نهایت...خیلی وقته فرا -
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 هام رو به هم فشردم و با مکث کوتاهی گفتم: لب

کس و تنهاتر  ولی همیشه کنارم موندی نزاشتی بی -

 از اآلن بشم! دمت گرم مشتی!

نگاهم رو از آسمون گرفتم و با لبخند تلخی به راه 

 خونه ادامه دادم. 

دونستم درسته حرکت  باید از فردا دنبال کاری که می

 کردم... می

 

 

 

*** 

 

 

 

 آرامش _راد #

با خستگی از دانشگاه خارج شدم و سراغ ماشین 

 پاشا گشتم. 
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خب چند قدم دورتر بود و کلی دختر و پسر چهار  

چشمی به ماشینش زل زده بودن و منتظر بودن 

 ببینین کی قراره سوار ماشینش بشه!

هام رو تو حدقه سرم چرخوندم و به سمت چشم 

رت دهنشون باز ماشینش حرکت کردم همه از حی

 موند.

 باالخره من باشم برم سوار ماشین یه پسر بشم؟

 کنه!زمونه آدما رو عوض می

پوزخندی زدم و بدون اینکه به کسی محل بدم سوار 

ماشینش شدم و زیر لب سالمی کردم که بدون اینکه  

جوابم رو بده پاش رو روی پدال گاز گذاشت و با 

 رفت.سرعت ویراژ داد و از جلوی دانشگاه 

های درهم بهش نگاه کردم و با صدای متعجب با اخم 

 بلندی گفتم:

 کنی؟چته چرا اینطوری می  -

 هاش رو به هم فشرد و گفت:با اخم دندون

 بسه آرامش!  -

 با خشم گفتم:
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 خوام پیاده بشم. نگه دار اصالً می -

با این حرفم با سرعت بیشتری رانندگی کرد که با  

 صدای بلندی گفتم:

 نگه دار...  گفتم -

ای که تو دهنم زد با حیرت هینی گفتم و  اما با سیلی 

 دستم رو روی صورتم گذاشتم و بهش نگاه کردم. 

 د بهت میگم خفه شو دیگه بسه! -

 باورم نمیشد...

 اصالً باورم نمیشد!

دفعه در رو باز  با تته پته خواستم چیزی بگم اما یک 

 کردم و داد زدم:

 نگه دار عوضی! -

 فت:با خشم گ

 بتمرگ سرجات، نکن عه آرامش.. -

 دفعه با سرعت نگه داشت.خواستم بپرم پایین اما یک 
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بدون اینکه اصالً به چیزی فکر کنم سریع از ماشینش  

های بلند به سمت یه تاکسی رفتم تا پیاده شدم و با قدم

 به سمت خونه برم.

کرد و کم مونده بود اشکم دهنم حسابی ذوق ذوق می

 در بیاد.

 چه حقی؟ نه به چه حقی دست روم بلند کرد؟  به

با لرزی که تو بدنم نشسه بود، به سمت یه تاکسی 

 رفتم و داخلش نشستم که پرسید:

 رید؟خانوم کجا می -

با صدای لرزونی آدرس رو بهش گفتم و بدون هیچ 

 حرفی به خیابون خیره شدم.

آخر سر نتونستم جلوی خودم رو نگه دارم و 

 هام باریدن.ههام روی گوناشک 

 کم مونده بود دق کنم!

کم مونده بود زنگ بزنم به آیدا و با خشم رو بهش  

 داد بزنم:
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تونم با هیچ دیدی آیدا؟ دیدی بهت گفتم من نمی -

غیرتمن؟ پسری زندگی کنم؟ دیدی همه مثل بابای بی

 دیدی الکی امیدوار بودی؟

 دستم رو روی دهنم گذاشتم و با ناراحتی گریه کردم.

هایی که بابام مامان رو کتک میزد جلوی  مه صحنه ه

 شدم!هام نقش بسته بود و داشتم روانی میچشم 

جلوی خونه که ماشین ایستاد، پولی از کیفم در آوردم 

و بدون اینکه ببینم اصالً قیمتش چند بود به راننده 

 دادم و با سرعت از ماشین پیاده شدم. 

ری بود به سمت خونه رفتم و کلید رو با هر زو

 باالخره تو قفل در کردم و داخل شدم.

ها باال رفتم و داخل خونه شدم و با بغض کیفم از پله 

رو روی زمین پرت کردم و وسط خونه زانو زدم و با 

 صدای بلندی گریه کردم.

خواست خودم رو بکشم و از دست همه چیز  دلم می

 خالص بشم! 

 دیگه واقعاً نای هیچ چیزی رو نداشتم...
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 [آریامهر دلوین]

 

 کمی از کاپوچینوام نوشیدم و رو به الوین گفتم:

 شنیدم که برگشته! -

 یه تای ابروش رو باال انداخت و گفت:

 اآلن شنیدی؟  -

 ابروهام رو باال انداختم و گفتم:

 دونستی؟مگه تو می -

ای از هاش رو باال انداخت و درحالی که تیکه شونه 

 زاشت، گفت:کیک شکالتیش رو تو دهنش می

 آره پریروز تو دانشگاه دیدمش. -

 با اخم و اعصبانیت غریدم:

کشمت! دیدیش و به من چیزی  الوین بخدا می -

 نگفتی؟

 متعجب بهم نگاه کرد و گفت: 

دونی که آرامش خب چیه؟ من فکر کردم می -

 شته. برگ
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 نفس عمیقی از خشم کشیدم و گفتم:

 وای از دست تو! -

چیزی نگفت و لب برچیده به صندلی تکیه داد و بهم  

 نگاه کرد که نگاهم روی برسام خیره موند.

 از در داخل کافه شد و به سمت اتاق مدیریت رفت.

 سریع از روی صندلی بلند شدم و رو به الوین گفتم:

 گردم.بمون بر می -

تکون داد که به سمتش حرکت کردم و سرش رو 

همین که خواست داخل اتاقش بشه سریع من هم داخل 

 شدم که متعجب برگشت و بهم نگاه کرد و گفت:

 کنی دلوین؟تو اینجا چیکار می  -

دادم با صدای  در رو بستم و درحالی که بهش تکیه می 

 آرومی گفتم:

 اومدم ببینمت. -

لی که داشت کالفه دستی به صورتش کشید و درحا

 داد، گفت:بیرون رو نشون می
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همین حاال از اینجا برو بیرون اینجا محل کارمه  -

 خوام برام مشکل درست کنیـ...نمی

 وسط حرفش پریدم و گفتم:

 زنی؟چرا داری پسم می -

 با خشم فکم رو تو دستش گرفت و گفت:

 احمق حالیت شه که من و تو خواهر برادریم!  -

 هام رو به هم فشردم و گفتم:لب

 اما ناتنی! -

هاش رو به هم فشرد و دستش رو از زیر چشم 

 ام برداشت و گفت:چونه 

 کنی!بخدا داری روانیم می -

 حرفی نزدم که تا خواست چیزی بگه سریع گفتم: 

 چرا واقعیت رو نمیگی؟  -

 د که با نیشخند ادامه دادم: چپ چپ بهم نگاه کر

 دونم دلت پیش کی گیره!من که می -

 با صدای بلندی شروع به خندیدن کرد! 
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هاش داشت جوری که دیگه از شدت خنده از چشم

 اشک میومد! 

 بعد از چند ثانیه خندیدن، جدی شد و گفت:

 جکت تموم شد؟ حاال بیرون! -

 اش زدم و گفتم:مشتی به سینه 

کشی، یا یه بالیی سرش میارم که یا ازش دست می -

 نفهمی آرامش خانومت به کجا واصل شد آقای استاد!

و بعد با خشم از اتاقش بیرون رفتم و در رو محکم به  

 هم کوبیدم.

به سمت میز رفتم و با برداشتن کیفم بدون اینکه به 

های بلند از اون کافه لعنتی الوین محل بزارم، با قدم

ین شاسی بلندم شدم و با بیرون رفتم و سوار ماش

 سرعت به سمت خونه گاز دادم. 

اینطور که مشخص بود الوین هیچ کاری از دستش بر 

 نمیومد که بخواد برام انجام بده. 

 ی دیگه بودم...پس باید به فکر یه نقشه
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*** 

 

 

 [رادآرامش ]

 

 ای به در اتاق زدم و منتظر جوابش شدم. تقه

 بفرمایید؟ -

دستگیره رو پایین کشیدم و داخل شدم که با دیدنم بلند 

 شد و گفت:

 سالم خانوم راد...  -

اما وقتی نگاهش روی صورتم خیره موند، حرفش  

 نصفه موند!

دستم رو مقابل صورتم گرفتم و سعی کردم بیخیال 

 جلوه بدم.

 تونم چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟ سالم استاد، می -
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صداش رو صاف کرد و به زور نگاهش رو از روی  

 رد کبودی صورتم برداشت و گفت:

 بله بفرمایید بشینید. -

ممنونی زمزمه کردم و با بستن در به سمت یکی از  

ها رفتم و روش نشستم که اون هم روی  صندلی

 صندلیش نشست و گفت:

 خب بفرمایید در خدمتم. -

 بعد بهم خیره شد. و 

کردم که برام تو عمق نگاهش یه چیزایی حس می

 ناشناخته بود! 

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

واقعیتش من یه چند مدتی نشد که درسم رو بخونم،   -

خواستم ازتون خواهش کنم اگه ممکنه به صورت می

 خصوصی بهم آموزش بدید!

 متعجب یه تای ابروش رو باال انداخت و گفت:

 صی؟ خصو -
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سرم رو به معنی درسته تکون دادم که تو فکر فرو  

 رفت.

 منتظر جوابش شدم که گفت: 

خب کارای دانشگاه از یه طرف، کارای دفتر و  -

 ام از یه طرف... کافه

 وسط حرفش پریدم و گفتم:

 مگه شما کافه هم دارید؟ -

 سرش رو تکون داد و گفت: 

 بله کافه رویال! -

 دهنم رو کشیدم. متعجب بهش خیره شدم و زیپ

 اونجا پاتوق من و آیدا بود!

 سرم رو کوتاه تکون دادم که گفت:

خیله خب، مشکلی نیست. روزهای زوج کع مشکلی   -

 ندارید؟

 کمی فکر کردم و با لبخند قدردانی گفتم: 

نه استاد هیچ مشکلی ندارم. ممنون از لطفتون. فقط  -

 هزینه هر جلسه چقدر میشه؟
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 خودکارش رو از روی میز برداشت  و گفت:

 هیچی!  -

متعجب نیم نگاهی به گوشیش که داشت خودش رو  

 کشت از بس زنگ خورده بود انداختم و گفتم: می

 چرا؟ -

 صداش رو صاف کرد و گفت:

 چرا نداره! یه کمک ناقابله. -

 اخمی کردم و گفتم:

 استاد اینطوری نمیشه. من مخالفم. -

 زی نگفت.بهم خیره شد و چی

 خونسرد! 

 دوباره نیم نگاهی به گوشیش انداختم و گفتم:

 خوره! ببخشید گوشیتون داره زنگ می -

بدون اینکه نگاهش رو ازم برداره، دستش رو دراز 

 کرد و تماس رو قطع کرد. 

 تا خواستم چیزی بگم گفت:

 راستش رو بگو، صورتت چرا به این وضع افتاده؟ -
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 رم رو پایین انداختم.هام رو به هم فشردم و سلب

 گفتم!بهتر بود چیزی نمی

 با حرفی که زد بدنم مور مور شد:

حرفی ندارم، فقط مراقب روابطت با پاشا باش!  -

خیلی مراقب باش...روزهای زوج رأس ساعت هجده 

 فرستم.بینمتون. آدرس رو برات میام میتو خونه 

 متفکر بهش خیره شدم و با تعجب زمزمه کردم:

 ستاد!چشم ا -

های و بعد با سستی از روی مبل بلند شدم و با قدم

 کوتاه، از اتاقش بیرون اومدم. 

منظورش از اینکه خیلی مراقب روابطم با پاشا باشم  

 چی بود؟

ها متفکر به سمت کالسم رفتم و روی یکی از صندلی

 نشستم.

کلی صورتم رو با کرم پودر پوشونده بودم ولی باز  

مجبور شده بود ماسک   ردش مشخص بود، آخر سر 

 بزنم تا کسی بهم مشکوک نشه.
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البته که تو اتاق برسام مجبور شدم ماسک رو در 

 بیارم تا حرف بزنم.

 ادبی به حساب میومد که اونم لو رفتم! بی

نفسم رو بیرون فرستادم و سعی کردم خودم رو با 

 درس مشغول کنم... 

 *** 

 [آیداسلطانی] 

 

 لبخندی زدم و زیر چشمی بهش خیره شدم.

رو لبخند کم رنگی روی لبش بود و داشت به روبه 

 کرد.نگاه می

 نشست!چقر نگاهش به دلم می

ها همینجوری بشینم و چقدر دوست داشتم ساعت 

 بهش نگاه کنم.

با زور راضیم کرده بود تا یه روز از بیمارستان بریم 

 بیرون و حسابی خوش بگذرونیم.

 گردش، غذا بخوریم، شعر بخونیم!  بریم
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 با یاد آوری حرفاش لبخندم جون گرفت. 

نگاهم رو ازش گرفتم و از شیشه به بیرون نگاه 

 کردم.

 شدم.تو پنجره خودم دیده می

تر از قبل بودم، حس حالبا دیدن خودم که خیلی بی 

 کردم چیزی به دلم چنگ زد!

 پوفی کردم و سعی کردم به چیزی فکر نکنم و به

 مردم خیره بشم.

همیشه این کار رو دوست داشتم چون بهم حس خوبی  

 داد. می

از وقتی که اومده بودیم ایتالیا، هیچ جایی رو ندیده 

 بودم چون همش تو بیمارستان بستری بودم.

 خواست برج پیزا رو ببینم! دلم خیلی می

 رفتیم.و فکر کنم داشتیم همونجا می

 کرد!آکای من رو همش متعجب می

چون از تمام عالقیاتم خبر داشت و من متحیر  

 موندم!می
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 سوار تاکسی بودیم و هر دو عقب نشسته بودیم.

 نیم نگاهی بهم کرد و گفت: 

 خوبی؟ -

 سرم رو به معنی آره تکون دادم که گفت: 

 کتاب رو خوندی؟ -

به باال بردم و در حالی که فکر   لبم رو کمی رو

 کردم، گفتم: می

آره کم و بیش خوندمش. در واقع بهتره بگم کم  -

 مونده تموم بشه.

 لبخندی زد و گفت:

 نظرت چیه یه شعر ترکی هم برات بخونم؟ -

کوتاه خندیدم و سرم رو پایین انداختم که به راننده با 

 زبان انگلیسی گفت که ماشین رو نگه داره.

به اطراف نگاه کردم با دیدن برج پیزا گل از گلم  وقتی

 شکفت! 



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

از بچگی عاشق این مکان بودم و همیشه آرزوم بود  

تا ببینمیش و اآلن آکای اون رو به واقعیت تبدیل کرده 

 بود!

با خوشحالی از ماشین پیاده شدم که آکای هم پشت  

 سرم پیاده شد و در ماشین رو بست.

 ؟ خب، چطوره خانوم نویسنده -

 هام رو به هم فشردو گفتم:لب

خب اینجا رو همیشه از بچگی دوسش دارم و  -

 آرزوم بود یه روزی از نزدیک ببینمش. 

 به سمتش برگشتم و گفتم:

دونم از کجا از تمام عالقیاتم خبر داری اما ازت  نمی -

 بابت تمام کارات ممنونم آکای!

 لبخند مهربونی کنج لبش نشست.

ای از موهام رو که و تیکه  دستش رو به سمت آورد

 روی چشمم ریخته بود کنار زد و گفت:

 کاری نکردم! -
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های خوش رنگش شده بودم و انگار قدرت  مسخ چشم 

 حرکت کردن ازم گرفته شده بود!

 دستش رو عقب کشید و نگاهش رو ازم دزدید و گت:

 تر!بیا بریم نزدیک  -

سرم رو به معنی باشه تکون دادم و شونه به شونه 

 هم قدم زدیم. 

هاش رو تو  صداش رو صاف کرد و در حالی که دست 

 زاشت، گفت:جیب کاپشنش می

عاشیق سوزون گیزله در، سوزون دوزون گیزله  -

 در، سن چمنه چیخاندا، الله اوزون گیزله در!

کمی به معنی شعری که خوند فکر کردم و بعد بهش 

 خیره شدم.

 به نیمکتی اشاره کرد و گفت:

 برو بشین بیام! -

سرم رو کوتاه تکون دادم و به سمت نیمکت رفتم و 

 روش نشستم. 
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ترسیدم که نکنه یه  گلوم خشک شده بود و حسابی می

وقت بازم سرفه کنم و خون باال بیارم و روزم خراب  

 بشه!

 پوفی کردم و به برج خیره شدم. 

ازش عکس گرفتم و گوشیم رو در آوردم و با لبخند 

 برای آرامش فرستادم و نوشتم:

 دلم برات تنگ شده. -

 نفس عمیقی کشیدم و تو فکر فرو رفتم.

 پرسیدم!باید ازش می

دفعه با نشستنش کنارم از فکر بیرون اومدم و به یک 

 دستش که پر بود نگاه کردم.

لبخندی زدم و ظرف ذرت مکزیکی رو ازش گرفتم و 

 گفتم:

 وس کرده بودم.مرسی! خیلی ه -

 خندید و گفت:

کنم، با خودم گفتم بستنی رو بیخیال هوا  خواهش می  -

 چسبه! خیلی سرده همین داغه می



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

سرم رو به عنوان درسته تکون دادم و باهاش 

 موافقت کردم.

چند قاشق که از ذرت خوردم، حس خوشایندی بهم 

 دست داد. 

طعم تند فلفل با آویشن مخلوط شده بود و سس 

 کردن!و آبلیمو حسابی دلبری می مایونز

قبالً زیاد دوسش نداشتم ولی اآلن حسابی عاشقش 

 شدم.

 نیم نگاهی بهش کردم و صداش زدم: 

 آکای؟ -

با جوابی که داد قاشق ذرتی که داشتم تو دهنم 

 زاشتم وسط راه متوقف شد:می

 جانم؟ -

با حیرت به سمتش برگشتم و بهش نگاه کردم که  

 اه کنه مشغول خوردن شد.بدون اینکه بهم نگ

 مثالً اآلن خواستی به روم نیار که چی گفتی؟
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هام رو به هم فشردم و قاشق رو تو دهنم گذاشتم و لب

 گفتم:

خوام ازت یه سوالی ذهنم رو درگیر کرده که می -

 بپرسم! 

 مقدمه گفتم: سرش رو به معنی چی تکون داد که بی

 چرا اینقدر هوامو داری؟ -

 حاال اون بود که تعجب کرده بود!

 هر لحظه منتظر جوابش شدم ولی هیچی نگفت!

 با دلخوری گفتم:

 ازت سوال پرسیدم! -

 تند جواب داد:

 دلیل خاصی نداره آیدا! -

 به سمتش برگشتم و گفتم:

خونی، گاه شعرهای عاشقانه میچرا داره. گاه و بی -

بری، خری، منو به گردش میمیخری، کتاب گل می

حتی از اون سر دنیا پا شدی اومدی اینجا که فقط منو 

 ببینی! خب اینا یعنی چی؟
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 با کالفگی گفت:

توروخدا آروم باش آیدا! تو اآلن تو شرایطی نیستی   -

 کهـ...

 وسط حرفش پریدم و با صدای کمی بلندی گفتم:

 باید بگی دلیل کارات چیهـ... -

 د زد: با عصبانیت دا

ِد تمومش کن بهت میگم آروم باش! دماغت داره   -

 خون میاد!

 دهنم رو باز و بسته کردم تا چیزی بگم اما نتونستم. 

 بازم...عصبی شده بودم؟ 

آب دهنم رو قورت دادم و بهش نگاه کردم که 

هاش رو محکم به هم فشرد و از جیبش دستمال چشم 

 کاغذی در آورد.

دستش حسابی داشت  سعی کرد خون رو پاک کنه اما

 لرزید.می

با خشم از روی صندلی بلند شد و چند قدم ازم دور 

 شد.
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 بارید!کالفگی و اعصبانیت از کارهاش می 

با ناراحتی دستمالی از کیفم در آوردم و دماغم رو 

 تمیز کردم.

 تونستم خشمم رو کنترل کنم؟چرا نمی 

 ای کردم و آب دهنم رو قورت دادم. تک سرفه 

و از کیفم در آوردم و چند قورت ازش سر  سریع آب ر

 کشیدم تا گلوم خشک نشه و سرفه نکنم. 

 هام رو زیر سینه زدم و بهش خیره شدم. دست

نزدیک به ده دقیقه بود که داشت قدم میزد و سعی 

 کرد خودش رو آروم کنه. می

های و با اخم نفس عمیقی کشیدم که به سمتم اومد 

 درهم گفت:

 بهتره برگردیم، هوا داره سردتر میشه.  -

بدون اینکه چیزی بگم، از روی نیمکت بلند شدم و  

 جلوتر ازش قدم برداشتم.
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هیچ حرفی بینمون رد و بدل نمیشد و کنار خیابون  

ایستاده بودیم تا یه تاکسی پیدا بشه و به بیمارستان  

 برگردیم.

 کنارم بمونه!کردم اون البته فکر نمی 

باالخره یه تاکسی اومد و بعد از سوار شدن به سمت 

 بیمارستان حرکت کردیم.

کردم کامل ازش دور بشینم و هیچ تماس سعی می

 ای باهاش نداشته باشم.فیزیکی 

 اما با کاری که کرد، نفسم بند اومد. 

دستش رو روی دستم گذاشت و در حالی که نوازشش  

 لب زد:ای کرد، با صدای گرفته می

 خوام!معذرت می -

با این حرفش حس کردم هرچی غم و غصه هست به  

 دلم تلنبار شد.

اون هیچ تقصیری نداشت، من بودم که زیاده روی 

 کردم.

آب دهنم رو قورت دادم و بهش خیره شدم که واکنشی 

 نشون نداد.
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نگاهم رو با مکث کوتاهی ازش گرفتم و سرم رو 

 اش گذاشتم.آروم روی شونه

 این کارم لبخندی روی لبم نشست.با 

 چه حس خوبی به دلم سرازیر شده بود! 

اش داشت هوش از سرم بوی عطر تلخ مردونه

 برد.می

تر شد که سنگینی سرش رو روی سرم  لبخندم پررنگ 

 حس کردم.

 با صدای آرومی زمزمه کرد:

 تا برسیم بخواب! -

های عمیقی که  هام رو روی هم گذاشتم و با نفسچشم 

 دم، سریع به خواب رفتم.کشی

 تونستم بگم بهترین خواب عمرم بود...به جرأت می 

 [بزرگمهرآرمان ]
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دستی پشت گردنم کشیدم و سیگار روی لبم رو روی  

زمین انداختم و به آدرسی که روی یه تیکه کاغذ  

 نوشته شده بود نگاه کردم.

هوا به شدت سرد بود مخصوصاً تو همچین جایی که 

 اومده بودم. 

 اینجا از محل زندگی من هم اوضاعش بدتر بود!

با کالفگی نفسم رو بیرون دادم و دماغم رو باال  

 کشیدم و با چشم دنبال پالکی که بهم گفته بودن گشتم. 

 گشتم!نزدیک به ده روز بود که در به در دنبالش می

جاه سریع لبخند محوی روی لبم با دیدن پالک پن

 نشست. 

های بلند به سمت خونه رفتم و با مکث کوتاهی با قدم

 چند بار محکن در زدم. 

آیفون و زنگی نبود که بخوام باهاش صاحبخونه رو 

 خبر کنم! 

 کمی گذشت ولی خبری نشد. 
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اخمی کردم و شدیدتر از قبل در زدم که با صدای بلند 

باال برده بودم رو هوا   مردی دستم که به قصد در زدن

 موند!

 َهن کیمدی؟ َگلدیم بابا قاپینی سیندیردین! -

 *ها بله؟ اومدم بابا در و شکستی!

 متفکر عقب ایستادم و منتظر شدم تا در رو باز کنه.

 در با صدای بدی باز شد و قامتش تو در نمایان شد!

 با دیدنش تعجب کردم.

 بود!این که اون مردی که تو بیمارستان بود ن

 با کالفگی خواستم چیزی بگم که با خشم گفت:

 زنی؟ ارث بابات که نیست.چیه پسر هی در می -

 اش دقیق شدم. با دقت به چهره

دست سفید شده بود و چند تار موی موهاش کامالً یک 

 الی موهاش دیده میشد.مشکی البه 

های سیاه رنگش افتاده بود  های ریزی دور چشم چین 

 داد. سته نشون میاش رو شکو چهره 

 نفس عمیقی کشیدم و با لحن سوالی ازش پرسیدم:
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 رایان راد؟ -

 اخمی کرد و گفت:

 فرمایش؟ -

 لبخند رضایتمندی روی لبم نشست و گفتم:

 تونم بیام تو؟می -

 با اعصبانیت یه قدم جلو اومد و گفت: 

 یا زرتو بزن یا گمشو! -

 ابروهام رو باال انداختم و گفتم:

 تر از توئه!دخترت خیلی با ادب -

 تا این حرف از دهنم در اومد، با حیرت بهم خیره شد!

دهنش چند بار باز و بسته شد تا حرفی بزنه اما 

 نتونست! 

تر برخورد کنه اما کردم آروم بشه و نرمفکر می 

برعکس تصوراتم با خشم به سمتم یورش آورد و 

کاپشنم رو محکم تو مشتش گرفت و با  ییقه

 های کلید شده غرید: دندون

 شناسی؟ ها؟تو دختر منو از کجا می -
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 ام کردم و گفتم:نگاهی به یقهنیم

 ول کن تا بگم! -

 اش شد.با خشم دادی زد و ولم کرد و داخل خونه 

های بلند داخل نگاهی به اطراف کردم و با قدمنیم

 تم.اش شدم و در رو بسخونه 

به حیاط کوچیکی که داشت خیره شدم و با فکرهای 

هام رو در آوردم مختلفی که تو سرم پیچیده بود کفش

 و وارد پذیرایی شدم. 

روی زمین نشسته بود و به شدت حالش پریشون 

 بود!

خواست سر از زندگیش در بیارم ولی خیلی دلم می

 زیاد مطمئن نبودم که این خواسته بر آورده بشه.

م رو توی جیب کاپشنم فرو کردم  با صدای هادست

 آرومی گفتم:

پرسم بعد تو هرچی  اول ازت چند تا سوال می -

 خواستی بپرس!

 سرش رو بلند کرد و بهم خیره شد. 
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 هاش دو تا چیز رو خوندم.از چشم 

 غم، خشم!

 هام رو خیس کردم و گفتم:لب

شنیدم یه مدت طوالنی غرق تو مواد بودی. ترک  -

 ه؟کردی یا ن

 اعصاب داد زد:بی

باخ َمنه اوغالن اول ِدنه هارا اوشاغیسان کیمین   -

ِله! َهر کیمین  َطرفینن َگلیبسن سورا َمنه بلبل َزبانیخ ا

ِلَبیر َمنی َسنه قََشه تانیدیرمیپلر کی  َطرفینن َگلیبسن ا

من دَلیم! اضافه سوز دانیشسان قیچیوی سیندیرام. 

ریمه جواب  پس سسیوی َکس اوتی یره منیم سوزلَ 

 ِور!

*ببین منو پسر اول بگو بچه کجایی از طرف کی  

اومدی بعد برای من بلبل زبونی کن! از طرف هرکسی 

اومدی انگار منو بهت خوب معرفی نکردن که من  

شکونم. پس ام! حرف اضافه بزنی پاتو میدیوونه 

 صداتو ببر بشین زمین به حرفای من جواب بده!

 با حرص گفتم:
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هات بردار. دختر و از این قلدر بازی احمق دست  -

 زنت تو خطرن بفهم!

 با این حرفم با صدای بلندی شروع به خندیدن کرد! 

سرش رو به چپ و راست تکون داد و بریده بریده  

 گفت:

 زنم؟ کدوم زن پسر؟ -

 رفت روی اعصابم!دیگه داشت می

 تا خواستم چیزی بگم با صدای غمگینی زمزمه کرد:

 همون زنی که ساده شکستمش! -

 سعی کردم از راه دوستی وارد بشم.

 پس روی زمین مقابلش نشستم و با جدیت گفتم:

شناسمت ولی برادر و پدر ببین رایان من زیاد نمی -

 شناسم!هفت خطتتو خیلی خوب می 

 فت: با این حرفم با اخم بهم خیره شد و گ

 ِدنَه گوروم َسن کیمسن؟ -

 *بگو ببینم تو کی هستی؟

 هام رو تو دهنم فرو بردم و با مکث گفتم:لب
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شناسی ولی من من آرمانم آرمان بزرگمهر. کنو نمی -

 شناسم!دخترتو خیلی خوب می 

 تا خواست جبهه بگیره سریع گفتم:

 پرستی نا ته حرفامو گوش کن. جون هر کی می -

 ت نشست و متفکر بهم خیره شد. با این حرفم ساک

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

من بچه پایینم. از وقتی چشم باز کردم تو فقر و  -

بیچارگی بزرگ شدم. وقتی دو سالم بود بابام با یه  

ماشین تصادف کرد و مرد. من موندم و مامان 

مریضم! البته بعد یه مدت مریض شد. ناراحتی قلبی  

یم من مجبور شدم که از  داره. چون هیچ پولی نداشت

بچگیم برم و برای مردم پادویی کنم و از خود صبح تا 

آخر شب کار کنم. مامانم چون ناخوش احوال شد 

تونست کار کنه برای همین من کار کردم تا بتونم نمی

هم خرج خودمونو در بیارم هم خرج دوا درمون 

 مامانم.

 با ناراحتی زمزمه کردم:
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ی بزرگ شدم وکیل بشم. همیشه دوست داشتم وقت -

ی خیلی زیادی به این کار دونم چرا اما عالقهنمی

ای بود تونستم درس داشتم. تا راهنمایی به هر بدبختی 

بخونم ولی دیگه نتونستم دبیرستان رو ادامه بدم.  

کردم نونی که در میارم از راه درست خیلی سعی می

 بشه ولی دیگه همه جا شده بود مدرک تحصیلی باال!  

سرم رو با تاسف به چپ و راست تکون دادم و ادامه  

 دادم: 

بخاطر همین این چند سال اخیر رو افتادم تو کار  -

خالف! همه مدل خالف ولی هیچ وقت دستم به خون 

دونم چیشد که یه روز با پدر کسی آلوده نشده. نمی

 جنابعالی آشنا شدم.

 وسط حرفم پرید و گفت:

 ست؟مگه بابای من هنوزم زنده -

 نیشخندی زدم و گفتم:

یه کفتار پیریه که لنگه نداره! خداروشکر تو شبیه   -

 اون و داداش مفت خورت نیستی.

 فقط بهم خیره شد که سریع گفتم:
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 قدر رک میگما! شرمنده که این -

 هاش رو با کالفگی بهم فشرد و گفت:چشم 

 حرفتو بزن بچه. -

 با بابات آشنا شدم و بهم یه پیشنهاد داد. -

 با نفس تنگی نگاه کوتاهی بهش انداختم و ادامه دادم: 

اش رو بکشم خرج دوا درمون و عمل اگه نوه -

 مادرمو کامل میده! 

 هاش رو ریز کرد و با تردید پرسید:چشم 

 اش؟اش؟ اون وقت کدوم نوهنوه -

 زمه کردم:آب دهنم رو قورت دادم و با سر پایین زم 

 دخترت آرامش! -

هام رو محکم به هم فشردم و با دادی که زد چشم 

 واکنشی نشون ندادم: 

تو چه غلطی کردی؟ هان؟ رفتی پیشنهاد بابای   -

عوضی منو قبول کردی و فکر کردی پولتو میده؟ تو 

 ای! چقدر ساده

 چیزی نگفتم که با صدای بلندتری داد زد: 
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 ؟کاری به دختر من که نداشتی -

دوباره حرفی نزدم که قندونی که جلوی پاش بود 

 ای پرت کرد که سریع گفتم:برداشت و با خشم گوشه 

 بزار بنالم رایان!  -

کرد خودش رو کشید و سعی میهای بلندی مینفس

 آروم کنه. 

 بهش خیره شدم و گفتم: 

قدر روی دختر و زنت غیرتی میشی این تو که این -

خوام خوام بدونم. میمی همه مدت کجا بودی؟ نه بگو 

بدونم که چرا باید بابا و داداشت بخوان دخترتو  

 بکشن؟

 چنگی به موهای سفیدش کشید و سکوت کرد.

 ای به زمین زدم و گفتم:ضربه

به همون خدای باال سرم مجبور شدم. من اون پولو  -

خواستم  خواستم فقط مییه قرونش هم برای خودم نمی

سال بیشتر کنارم باشه تا  مادرم زنده بمونه و چند

 کس و تنها نشم! بیشتر از این بی

 چند تا ضربه به سرم زدم و گفتم:
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فهمی؟ رسماً زده بود به سرم مغزم قفل کرده بود می -

کرد که خاک تو سرت آرمان  اصال به ذهنم خطور نمی 

این پول حرومه! همه خالفات به کنار آدم کشتن 

های دخترتو دیدم گناهه. به قرآن معصومیت تو چشم 

خواستم بازم بکشمش چرا  به خودم اومدم. اگه می

 اومده بودم سراغ تو؟

 ای گفت:با صدای لرزون و گرفته

عاشقش بودم! از وقتی چشم باز کردم عاشقش  -

اش بودم. وقتی فهمیدم بودم. تا سر حد مرگ دیوونه

دلشو به یکی دیگه باخته، کور و کر شدم و دست به 

اش تا مال خودم کنمش. پسره خانواده  هر کاری زدم

ی اون دشمن بودن و نیومدن با خانواده 

خواستگتریش و با پسره لج افتاد و اومد تو تیم من. 

گفتم بیا فرار کنیم و با هم عقد کنیم. البته ننه بابای  

اش دشمنی نداشتن! هی گفتم بریم من کم با خانواده

م و عقد  خواستگاریش هی گفتن نه. آخرش فرار کردی

کردیم. وقتی برگشتیم همه پشیمون بودن و من 

خوشحال! چون عشقم دیگه مال من شده بود. خوش 
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بودیم کنار هم ولی آزار و اذیت مامان بابام خیلی  

 کرد.اذیتش می

 ای گفت:دستی به صورتش کشید و با مکث طوالنی 

وقتی فهمیدم دارم بابا میشم دو جفت بال در آوردم  -

دور سرش چرخیدم. دیگه پسره رو از   و مثل پروانه

امون به دنیا یاد برده بود و باهام خوب بود. وقتی بچه

 اومد، این دل المذهبم بد لرزید!

 یه دختر ناز و سفید. اسمشو گذاشتیم آرامش.

به همون باالیی قسم هرکاری برای خوشبختیشون  

 کردم. اما لعنتیا نزاشتن!  می

 و گفت: های خیس بهم خیره شد  با چشم 

قدر خاطرخواه داشت آرمان! همون داداشم این -

خواستتش. یه دسته گل دست نیافتنی  رامتین هم می

بود. ولی هیچ کس چشم نداشت که تو زندگیم 

 خوشبخت بمونم. 

 با بغضی که تو صداش بود ادامه داد: 

باورت میشه مادر خودم منو تو دام اعتیاد انداخت؟  -

 باورت میشه؟ 
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 با حیرت بهش خیره شدم!

 باورم نمیشد! 

 ناخودآگاه بغض بدی گلومو گرفت.

 هاش می لرزید گفت:در حال که شونه

چند سال درگیر این مواد کوقتی بودم. سایه به پام  -

رد  هام! هزار بار منو بهام و نامردیموند با همه بدی

کمپ اما من لعنتی خیلی تو دام این لعنتی بودم. هر 

بار فرار کردم و هزار بار دست روی زنم بلند کردم. 

 تونست تحمل داشته باشه؟ زن بود دیگه! چقدر می

با پشیمونی سرش رو اندخت پایین و با گریه زمزمه  

 کرد:

دیگه رفت! دیگه گفت طالقم بده. تازه بهم گفته بود  -

لی آخرش با گفتن ازت متنفرم رفت و دوست دارم و

دیگه پشت سرشم نگاه نکرد. دختر قشنگم بدون پدر  

 بزرگ شد!

آرامش خوشگلم از باباش یه هیوال ساخت و زندگی 

 کرد.

 آهی کشیدم و با مکث کوتاهی گفتم: 
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 متاسفم! -

 هاش کشید و گفت:دستی به چشم

قدر ازشون دور شدم که باورم نمیشه که این -

خودم بخوان قصد جونشو بکنن! سایه کم خانواده 

 نبود، آرامش هم به لیستشون اضافه شد. 

 صدام رو صاف کردم و گفتم:

کردم دیگه رایان من چون همش آرامش و تعقیب می -

نسبتاً از جیک و پوک زندگیش خبر دارم. با یه 

کنن و به شدت با دختری دوسته که با هم زندگی می

دختره مریض شد و چند ان. ولی فکر کنم هم صمیمی

مدتی آرامش و خانومت غیبشون زد. ولی بازم 

 برگشته آرامش.

سرش رو با مکث تکون داد که دستی به گردنم 

 کشیدم و گفتم: 

نصف پولمو با هر زوری بود از پدرت گرفتم و  -

خرج مامانم کردم. لعنتی انقدر خرجش زیاده که بازم  

و جدا از اون کم آوردم. خیلی تو این مدت اذیتم کردن 

خوام هرطور  دیدم نسبت به قضیه عوض شده و می
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شده بشونمشون سرجاشون. برای همین اومدم سراغ 

 تو.

 بهم خیره شد و با نفس عمیقی که کشید گفت:

باهاتم پسر. من از اون دو نفر و مخصوصاً مامانم  -

 گذرم! براشون خیلی بد میشه.نمی

 هاش میشد نفرت رو حس کرد.ته حرف 

 شدم.هم بودم ازشون متنفر میمن 

 لبخندی زدم و گفتم:

 پس پاشو که خیلی کار داریم! -

 چپ چپ نگاهم کرد و گفت: 

خجالت بکش سن بابای خدا بیامرزتو دارم اینقدر  -

 صمیمی حرف نزن!

 با صدای بلندی خندیدم و گفتم:

 ای سالته دیگه! برو بابا توام. فوقش چهل و خورده  -

 خندید و دستش رو روی زانوش گذاشت و گفت:

دونی این موها چجوری سفید شده!  هی تو چه می -

 بلند شو بریم سراغ کارمون. 
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 من هم بلند شدم که درجا پرسید:

 اش چیه؟عه صبر کن ببینم. آرامش رشته -

 لبخند دندون نمایی زدم و گفتم:

 وکالت! -

 لبخندی زد و تو فکر فرو رفت.

از دوازده سالگیش به بعد دیگه ندیدمش. چون  -

 خودش نخواست منو ببینه! 

 اش زدم و گفتم:با مکث چند تا ضربه به شونه

 ها گذشته. مهم اآلنه.گذشته -

سرش رو تکون داد و با هم بعد از پوشین 

 اش بیرون رفتیم.هامون، از خونه کفش

 شدیم...! یواش دست به کار می باید یواش

 [رادآرامش ]

 

هام رو تو جیبم گذاشتم و با احساس سرمایی که دست

 تو وجودم پیچیده بود تو خودم جمع شدم.

 به شدت برف باریده بود و هوا خیلی سرد بود.
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تر از زانوهام  برف اینقدری زیاد بود که تا کمی پایین

 رسید!می

زمان همییاد  که  افتادم  زمستون  هایی  تو  آیدا  با  شه 

کردیم و بارید کلی برف بازی میهایی که برف میوقت 

 کردیم!یه آدم برفی غول پیکر درست می

 لبخند تلخی زدم و آهی کشیدم.

امروز ماشین کلی خرج برداشته بود و آورده بودمش 

 خواستم برم پیش مامان.تعمیرگاه و اآلن هم می

دم و با کالفگی زیر  نگاهی به خیابون پر ازدحام کرنیم

 لب غر زدم:

کثیف  کی می  - که  بگذره  خیابون شلوغ  این  از  خواد 

 نشه؟

وقتی   که  بودم  متنفر  زمستون  قسمت  این  از  همیشه 

ها پر از گل و آب کثیف میشد و  بارید خیابون برف می

ماشین رد میوقتی  از روشون  اش روی  شدن همهها 

 آدما پخش میشد.

استم از خیابون بگذرم که با ای کشیدم و خونفس کالفه

داد سریع شنیدن صدای یه موتوری که حسابی گاز می
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به سمت چپم نگاه کردم که متوجه شدم داره با سرعت 

 به سمت من میاد!

بطری نگاهم روی دست طرف خیره موند که با دیدن  

خواستم پالستیکی  زده  حیرت  بود،  دستش  تو  که  ای 

دستم رو روی صورتم بگیرم که یکی من رو از عقب 

 به سمت خودش کشید و برم گردوند.

 جیغی زدم و حس کردم چیزی پشتم ریخته شد. 

 با صدای مردی که با عجله گفت:

 کاپشنت رو در بیار بجنب! -

سریع از    اما نتونستم کاری کنم که خودش کاپشنم رو

گوشه  به سمت  رو  من  و  آورد  در  خیابون تنم  از  ای 

 کشید.

به کاپشنم که توی تنش بود و داشت سوراخ میشد خیره  

شدم و ترسیده دهنم رو باز و بسته کردم تا حرفی بزنم 

 اما نتونستم. 

 به صورت مرد که نگاه کردم سریع گفت:

 خوبی؟ -
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د و یه مرد میانسال بود که موهاش یک دست سفید بو

 ماسکی روی صورتش بود.

چشم  چین اما  و  بود  سیاه  دورشون  هاش  ریزی  های 

 افتاده بود.

 آب دهنم رو قورت دادم و ترسیده گفتم: 

ممـ...ممنونم آقا. من هول شدم نفهمیدم چیکار باید   -

 بکنم. 

 خیلی نگران بود!

 با نگرانی گفت:

خواست روت اسید  دختر کی باهات دشمنی داره که می  -

 ؟بریزه

 با شنیدن اسم اسید بدنم مور مور شد.

تازه فهمیدم کاپشن تنم نیست و تو این سرما قراره یخ  

 بزنم!

بدنم به لرزه افتاد که تو خودم جمع شدم اما با کاری 

 که کرد، متعجب بهش خیره شدم.

 کاپشنش رو از تنش در آورد و به سمتم گرفت و گفت: 
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 زنی!بپوش دخترم. تو این سرما یخ می -

 واستم اعتراض کنم که سریع گفت:خ

 ام نزدیکه سریع میرم!بپوش خونه  -

 با قدردانی گفتم:

 خیلی ممنونم، بهم لطف کردید.  -

 لبخندش رو از پشت ماسک روی صورتش حس کردم.

نگاهم   ناگهان  که  کردم  تنم  و  گرفتم  ازش  رو  کاپشن 

 روی مچ دستش خیره موند.

شدت تو فکر  با دیدن تتویی که روی مچ دستش بود به  

 فرو رفتم.

 تا دید نگاهم روی دستشه دستپاچه شد! 

 با هول گفت: 

 من باید برم دخترم. مراقب خودت باش!  -

و بعد بدون اینکه بزاره حرفی بزنم با سرعت ازم دور  

 شد!

 با حیرت و زیر لب گفتم:

 یهو چش شد؟ -
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به شدت تو فکر فرو رفتم و به خالکوبی روی دستش  

 فکر کردم.

 اسید چرا؟ 

 خواست با اینکار تا آخر عمر عذابم بده؟ کی می

با فکر اینکه اگه اون مرد نبود ممکن بود اآلن صورتم  

 داغون شده باشه تپش قلب گرفتم.

 تو خودم جمع شدم و زیر لب گفتم: 

 ندی.خدایا شکرت. مرسی که اون مرد رو رسو -

 با مکث کوتاهی پوزخندی زدم و گفتم: 

 فرشته نجاتم شد. هه مثل یه پدر! -

داخلش  و  گرفتم  تاکسی  یه  سریع  که  درحالی  اخم  با 

نشستم، حواسم به خالکوبی اون مرد و رفتار عجیبش  

 پرت شد.

واقعاً عجیب بود که بین اون همه آدم که دیدن چه بالیی 

کا نجاتم داد و حتی  پشنش هم بهم  داشت سرم میومد 

 داد. 
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سرم رو به پنجره تکیه دادم و به برفی که داشت آروم 

 بارید خیره شدم...آروم می 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 [کلدانای]

گوشه را  شصتش  انگشت  استرس  رژ با  که  لبش  ی 

سرخ رنگی رویش خودنمایی میکرد کشید و در فکر  

 فرو رفت. 

 اش خوب پیش رفته بود؟یعنی نقشه

بیرون داد و روی مبل چوبی خوش    کالفه نفسش را 

 اش نشست و منتظر تماس شد.رنگ خانه 
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بعد چند دقیقه تلفن همراهش زنگ خورد که سریعاً از  

 روی میز برداشت و تماس را جواب داد.

 الو؟ چیشد محمد؟ -

هایش  ی مرد پشت خط، چشمبا شنیدن صدای ترسیده

 را ریز کرد و منتظر شد تا پاسخش را بدهد.

رفت یهو خانم واقعیتش همه چی داشت خوب پیش می  -

یه نفر پیداش شد و برش گردوند و اسید روی کاپشنش  

 پاشیده شد!

 با خشم از روی مبل برخواست و داد زد: 

چی؟ یعنی نتونستی از یه کار به این سادگی بر بیای   -

 احمق؟ 

 ..دلوین خانم به خدا. -

 میان حرفش پرید و گفت:

 رسم مرتیکه. خفه شو! حسابتو به وقتش می -

و بعد تماس را قطع کرد و موبایلش را به شدت روی 

 میز پرت کرد. 
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دانست برای  لرزید و نمیاز خشم تمام تنش داشت می

 آرام شدنش چه کار باید انجام دهد. 

دادی از روی اعصبانیت زد و نفس نفس زنان دستی 

 کشید. به صورتش

 حسابی پریشان خاطر شده بود...! 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 [آیداسلطانی]
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 با استرس گفتم:

خیله خب بیشتر مراقب خودت باش. ای بابا اینطوری   -

 مونه پیش تو.اش میفکرم همه 

 با صدای لرزونی گفت:

خالکوبی روی دونم چی بگم! راستش آیدا اون  نمی  -

کنم دست اون مرد حسابی ذهنمو درگیر کرده. حس می

 خیلی دیدمش!

دفعه با چیزی که به ذهنم رسید  تو فکر فرو رفتم و یک 

 از حیرت زبونم بند اومد. 

 نکنه...نکنه اون مرد... 

 سریع گفتم:

 آرامش صورت طرفو ندیدی؟ -

 با مکث کوتاهی متفکر گفت:

ش نسبتاً درشت بود و نه ماسک زده بود. ولی اندام  -

قدش بلند بود. موهاش کامل سفید شده بود جز چند تار 

هاش ریز  موی سیاه چیزی نمونده بود. و اینکه چشم

های ریزی دور چشم هاش بود و مشکی رنگ و چین 

 اش رو ندیدم.افتاده بود. کامل چهره 
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 لبم رو گاز گرفتم و با تردید گفتم:

ن شاید چیزی یادت  باشه. به خالکوبی بیشتر فکر ک  -

 اومد!

 زنن کاری نداری باهام؟ منو دارن صدا می

 ای که تو صداش داد میزد، گفت:با خستگی 

 زنیم. مراقب خودت باش فعالً.نه برو بعداً حرف می -

 سرم رو تکون دادم و گفتم: 

 توام همینطور. فعالً!  -

 وقتی تماس رو قطع کردم به شدت تو فکر فرو رفتم.

 رای منم آشنا بود!اون خالکوبی ب

چون یادمه یه بار آرامش از خالکوبی روی مچ پدرش  

ذهنم  تو  بود  جالب  برام  چون  همیشه  و  گفت  رایان 

 کردم. مرورش می 

حرف اول اسم خاله سایه رو به انگلیسی روی مچش 

 خالکوبی کرده بود.

از شدت  زد  ازش حرف  آرامش  اآلن  که  هم  وقتی  و 

 تعجب واقعاً هنگ کردم.
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اگه اون بابای آرامش باشه از کجا بعد این همه    اما آخه

 سال پیدا شده؟

اصالً چرا باید ماسک رو صورتش بود و کاپشنش رو 

 به آرامش می داد و این همه نگرانش میشد؟ 

 ام کشیدم و زیر لب زمزمه کردم:دستی به چونه 

کاش میاش رو میکاش چهره  - ولی  با  دید!  تونستم 

 جدیت بگم که اون پدرشه.

فس عمیقی کشیدم و از روی تخت آهسته بلند شدم و  ن

و با سرگیجه  ایستادم  لحظه  چند  اومد،  که سراغم  ای 

 هام رو به هم فشردم.چشم 

هام رو باز کردم و به سمت آشپزخونه راه با مکث چشم 

 افتادم.

 نفس عمیقی کشیدم و یه لیوان آب برای خودم ریختم. 

ده بودم و چند روزی میشد که از بیمارستان مرخص ش

 کردیم!با آکای تو یه خونه زندگی می

بابا بقیه خانواده رو برده بود ایران و هنوز برنگشته  

بود و به زور راضی شد که آکای باهام بمونه ولی با 

 کلی شرط و شروط! 
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کرد و واقعاً کاری نکرده  البته که آکای خیلی رعایت می

 بود که اذیت بشم.

قرص  از  سر یکی  رو  آب  و  گذاشتم  دهنم  تو  رو  هام 

 کشیدم.

نفسم رو بیرون دادم و از آشپزخونه بیرون اومدم و به  

 فضای خونه نگاه کردم و لبخندی زدم.

می دلم  خونههمیشه  تو  مدتی  یه  خارج خواست  های 

 زندگی کنم.

 برام تازگی داشت!

ی  خواستم به سمت اتاقم برگردم که تو راه برگشت با آکا

 رو به رو شدم.

 هام گرد شد و به بدنش خیره شدم. با دیدنش چشم 

هاش رو به کمرش زد با شیطنت نیشخندی زد و دست

 و بدون اینکهدچیزی بگه بهم نگاه کرد.

هام رو محکم به هم فشردم که با لحن شیطونی  چشم 

 گفت:

 چیشدی دختر؟ -
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بدون اینکه بهش محل بدم از کنارش گذشتم که با حرفی 

 زد، به سمتش برگشتم:که 

 سوالمو جواب ندادیا! -

 لبخند دندون نمایی زدم و به سمتش رفتم و گفتم:

 برو ببینم حرف نزن. -

و بعد دستم رو روی کتفش گذاشتم و به سمت دری که 

 اونجا بود هلش دادم و گفتم:

برو ببینم خودشیفته فکر کرده لخت میاد جلوی من    -

 مثالً قراره هوایی میشم!

 یافه آویزون گفت: با ق

 خیله خب بابا باشه میرم.  -

 دوباره هلش دادم که رفت و در رو سریع بستم.

ام رو بیرون دادم و با روپوشم رو خودم نفس حبس شده

 رو باد زدم و به سقف نگاه کردم.

 خدایا سیکش پکاش..!

سینه قفسه  روی  رو  دستم  و  کشیدم  آهی  زاری  ام با 

 گذاشتم و گفتم:
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 آیدا! خاک تو سرت -

 پشت چشمی نازک کردم و به سمت اتاقم رفتم.

 پرو پرو با باال تنه لخت میاد وایمیسه جلوی من!

 با حرص روی تختم نشستم و زیر لب بهش فحش دادم.

 [رادآرامش ]

 با دقت سرم رو تکون دادم وگفتم:

 متوجه شدم. -

 درب ماژیک رو بست و گفت:

 خیله خب اآلن این مسئله رو حل کن. -

تو فکر فرو رفتم و با حواس جمعی سعی کردم تا 

ای میشد که پیش برسام  مسئله رو حل کنم. چند جلسه

داد.  میومدم و تدریس خصوصی برام انجام می 

اخالقش دقیقاً برعکس چیزی بود که تو دانشگاه  

 تر بود.داد. خیلی خونگرم و مهربون بروز می 

تی هم میشد که از پاشا خبری نداشتم چون چند وق

خواستم ببینمش بعد از اون اتفاق لعنتی که خودم نمی

 غرور و شخصیتم رو یک جا خود کرد! 



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

هام رو محکم به هم با به یاد آوری اون اتفاق چشم

فشردم و نفس عمیقی کشیدم. ناگهان با تصمیم یهویی 

 سرم رو بلند کردم و رو بهش گفتم:

 وال بپرسم؟ میشه یه س -

 با جدیت گفت: 

 آرامش خانوم این سوال رو دو بار توضیح دادم...  -

 وسط حرفش پریدم و گفتم:

 نه نه در مورد درس نیست! -

ای لب  سرم رو پایین انداختم و با صدای تحلیل رفته

 زدم:

 در مورد آقای فالحه! -

 سکوت کرد و حرفی نزد اما بعد از چند ثانیه گفت:

اره ازش سوال بپرسی. خب بگو زدم قرحدس می -

 شنوم!می

خودکار رو بین انگشت اشاره و شصتم فشردم و 

 گفتم:

 دونین بهم بگید؟میشه هر چیزی ازش می  -
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هاش رو  و بعد بهش نگاه کردم و منتظر موندم. دست

 تو هم قفل کرد و گفت:

خب پاشا...ام پاشا پسر خوبیه ولی یه ایراد خیلی  -

 بزرگی داره!

 ی فکر کردم و پرسیدم:متعجب کم

 چه ایرادی؟ -

 هام خیره شد و لب زد:به چشم 

 متاسفانه بیماری روانی داره! -

با حیرت بهش خیره شدم و نتونستم چیزی بگم! 

متعجب خودکار رو روی کاغذ گذاشتم و تو فکر فرو  

رفتم. یعنی من تمام مدت با یه آدمی که بیماری روانی  

 داشته تو رابطه بودم؟

 رو قورت دادم که گفت: آب دهنم

کنه و از و بیماریش گاهی اوقات به شدت عود می -

وقتی که کبودی روی صورتتونو دیدم حدس زدم که  

 ممکنه کار پاشا باشه. 

 بهش خیره شدم و لب زدم:
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 چرا اقدام به درمان نکرده؟ -

چون درمان نمیشه! یه نوع بیماریه که همیشگی تو  -

وجودش نیست و گاهی اوقات بروز میده و خب خیلی 

 سعی کرده خودشو درمان کنه اما نشد! 

هام رو تو هم قفل کردم و بهش فکر کردم. چرا دست

باید این اتفاق میفتاد؟ چرا باید با کسی که بیماری  

ی سیاهم رو  تهشدم تا گذشروانی داره وارد رابطه می 

 به یادم بیاره؟ 

 دستی به صورتم کشیدم و کالفه زمزمه کردم: 

خوام ولی اآلن اصالً حضور ذهن استاد معذرت می -

 ندارم! 

تا خواست چیزی بگه گوشیم زنگ خورد. از تو کیفم 

ی ناشناس، اخمی کردم برش داشتم که با دیدن شماره

 و جواب دادم:

 بله؟ -

 متفکر بهش گوش دادم: با شنیدن صدای دختری 

 سالم آرامش جون خوبی؟ شناختی؟  -

 سالم ممنونم. نه متاسفانه شما؟ -
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 با مکث کوتاهی گفت:

 من الوینم! -

با شنیدن اسمش سریع یادش افتادم. لبخند محوی زدم 

 و گفتم:

 آها، شناختم. تو خوبی؟  -

مرسی عزیزم. راستش آرامش زنگ زدم باهات در   -

حرف بزنم. متاسفانه تو مورد یه موضوع مهمی 

تبریز نیستم که بخوام ببینمت و جریان رو بهت بگم  

 پس از پشت گوشی میگم. 

برسام بهم خیره شده بود و نگاهش کمی داشت اذیتم 

 کرد!می

 سرم رو پایین انداختم و پرسیدم:

 چه اتفاقی افتاده؟ نگران شدم.  -

 با صدای مضطربی گفت: 

 من خیلی وقته دوست دلوینم...  -

چون صدای گوشیم زیاد بود، برسام صدای الوین رو  

 شنید! برای همین اخمی کرد و لب زد:
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 میشه بزارین روی اسپیکر؟ -

متعجب از حرفی که زد تماس رو روی اسپیکر  

 گذاشتم که الوین حرفش رو زد:

خوای استاد  کرد که تو میو متاسفانه چون فکر می  -

حساس بود  آریامهر و از راه بدر کنی به شدت روت 

 چون خیلی دوستش داره!

 هایی که زد از خجالت سرخ شدم! سریع گفتم:با حرف 

 الوین میشه واضح بگی چی شده؟  -

کشید تا هر طور شده تو دلوین مدام داشت نقشه می -

رو گیر بندازه و آبروتو به نحوی ببره که استادم 

 بیخیالت بشه!  

زیر چشمی به برسام که با کالفگی دستش رو روی  

 صورتش گذاشته بود نگاه کردم:

گفت استاد روت نظر داره. خالصه به چه بدونم می -

در بسته خورد ولی چند روز پیش یه تصمیمی گرفت 

 که خیلی وحشتناک بود!

با حیرت یک لحظه یاد اتفاقی که چند روز پیش تو 

 ی لرزونی گفتم:خیابون افتاد، افتادم. با صدا 
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 چه تصمیمی؟ -

 با ناراحتی گفت:

چون رفیقم بود پشتش بودم ولی دیگه به خودم  -

اومدم آرامش. عشق چشمای دلوینو کور کرده و  

ازش یه هیوال ساخته! برنامه ریزی کرد که یکی رو  

 اجیر کنه تا روت اسید بریزن!

با حرفی که زد حس کردم قلبم از حرکت ایستاد! نگاه 

کردم دنیا ده برسام مدام روم بود و حس میحیرت ز

 چرخه! داره دور سرم می

کرد من  یعنی اون اتفاق زیر سر دلوین بود که فکر می

 برسامو دوست دارم یا بر عکس؟

 با صدای لرزونی گفتم: 

 گیرم!من...من باهات تماس می  -

و بعد تماس رو قطع کردم و چند تا نفس عمیق 

 کشیدم.

دی که زد، ترسیده بهش نگاه یک دفعه با صدای دا

 کردم:

 این اآلن چی گفت؟!  -
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آب دهنم رو قورت دادم که با خشم از کنارم بلند شد و 

 گوشیش رو برداشت و مشغول شماره گیری شد.

کنه چون به شدت شوکه دونستم چیکار داره مینمی

 شده بودم. 

 میشه...میشه بدونم دلوین با شما چه نسبت... -

 با خشم غرید:وسط حرفم پرید و 

 خواهر ناتنیمه! -

با این حرفش بدتر از قبل شوکه شدم! نگاهم رو ازش  

 دزدیدم که گفت:

ام وگرنه الو؟ دلوین همین االن پا میشی میای خونه -

دونم چه بالیی سرت میارم! حرف نزن گفتم همین نمی

اآلن میای اینجا وگرنه خیلی برات بد میشه. تا نیم 

 ساعت دیگه اینجایی! 

و بعد تماس رو قطع کرد و با خشم چنگی به موهاش  

 زد و با صدای آرومی گفت:

 خوام!معذرت می -

 و بعد سریع از سالن پذیرایی بیرون رفت. 
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هام رو به هم دستم رو روی قلبم گذاشتم و چشم

خواست بکنه؟  فشردم. چرا گفت بیاد اینجا؟ چیکار می

 برای امروز این همه خبر بد بس بود!

عمیقی که کشیدم از جام بلند شدم و مشغول با نفس 

خواستم با اون جمع کردن وسایلم شدم تا برم. نمی

دختره چشم تو چشم بشم! زهرش رو باالخره ریخته 

بود ولی چون به راه بن بست خورده بود مشخص 

 بود که حساب یا دستم شکاره!

هام رو به هم فشردم و کیفم رو برداشتم و به لب

 سمت در رفتم.

ر رو باز کردم و خواستم از خونه خارج بشم که یه د

دست از عقب در رو بست! آب دهنم رو قورت دادم 

 که با صدای بمی گفت:

 کجا داری میری؟ -

کوبید! به ام میقلبم حسابی داشت خودش رو به سینه 

 سمتش برگشتم و با سری پایین افتاده گفتم:

 خواد با اون خانوم چشم تو چشم بشم!دلم نمی -



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

زارم اتفاقاً باید بمونی چون این بار حسابشو بد می -

 کف دستش!

 با این حرفش سرم رو بلند کردم و بهش خیره شدم.

ده بود و یکم وضعیت درست درست یک قدمیم ایستا

 نبود.

هاش از فرط اعصبانیت قرمزه بود و مشخص چشم 

 بود که چقدر خشمگینه! 

هاش خیره شده بود و حرف نمیزد اما یک تو چشم 

 ای زمزمه کرد:دفعه با صدای گرفته

 کردم؟اگه یه چیزیت میشد واقعاً چیکار باید می  -

با این حرف حجوم خون رو به صورتم حس کردم!  

لپام گل انداخته بود مطمئن بودم. با صدای لرزونی  

 زمزمه کردم:

 میشه...یکم برین عقب؟ -

 چند بار پلک زد و آهسته عقب رفت و گفت:

 بمونین. -

 و بعد همین که خواست بره کنار صدای اف اف اومد. 
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نفس عمیقی کشید و در رو باز کرد که عقب رفتم و 

ین رفا و دونستم منظورش از اصاف ایستادم. نمی

کارا چی بود و قرار بود جلوی خواهرش چه رفتاری  

 کرد.ام مینشون بده و این کالفه

دستی به موهام که روی صورتم ریخته بود کشیدم و 

 مرتبش کردم که در باز شد و اومد تو.

 من پشت در ایستاده بودم برای همون من رو ندید!

 با صدای متجبی گفت:

 سالم چی شده عزیزم؟ -

ای فریاد برسام تو خودم جمع شدم و دست هام با صد

 رو به هم فشردم: 

تو چه غلطی کردی دلوین ها؟ چه غلطی کردی  -

 بگو؟ 

 با صدای لرزونی گفت:

 چی داری میگی تو؟ -

که چی دارم میگم؟ من بودم که دستور دادم اسید   -

 بریزن روی آرامش؟
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 آرامش؟!

ا  دلوین هنوز متوجه حضورم نشده بود برای همون ب

 اخمی که روی صورتش نشست گفت:

دونی چرا؟ چون اون دختره خوب کاری کردم می -

 پاپتی از نداری افتاده به پات و چشماتو کور کرده!

 ای که روی صورتش زد، لبم رو گاز گرفتم.با سیلی 

گرفت و سخت جلوی  خشم داشت ک وجودم رو می

خودم رو گرفته بودم تا هر چی از دهنم در میاد بارش  

 نکنم! با صدای بلندی داد زد:

حرف دهنتو بفهم! اون هر چی باشه از توی الف  -

بچه شعور و خانوم بودنش بیشتره که تو به گرد پاش 

 رسی.هم نمی

 و بعد بهم خیره شد وگفت: 

 ینجا. آرامش بیا ا -

چرا هیچ حرفی روی لبم میومد تا بگم و بخوام از  

 خودم دفاع کنم؟

 دادم؟ چرا بدون هیچ مقاومتی به حرفاش گوش می
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به سمتش رفتم که دلوین با حیرت در حالی که دستش  

 روی صورتش بود بهم خیره شد. 

 کم کم پوزخندی روی لبش نشست و گفت:

هم  اتبه به چشمم روشن آقا برسام! حتی خونه -

 میاد؟ 

 های کلید شده غریدم:از پشت دندون

من مثل ذهن مریض تو مریض نیستم! بهتره خودتو   -

جمع کنی و بدونی که تو جز خواهر ناتنیش نیستی و 

حق نداری تو زندگیش دخالت داری و این عشقی که  

 اش گناه و دروغه! زنی همهازش دم می

 با صدای برسام به خودم اومدم: 

 اجازه بده. آرامش عزیزم -

 و بعد به دلوین نگاه کرد وگفت:

بینی و چی خوب چشم و گوشتو باز کن ببین چی می -

شنوی دلوین! منو آرامش عاشق همیم و خیلی می

 کنیم!زود هم با هم ازدواج می

با حیرت بهش خیره شدم و تا خواستم حرفی بزنم 

 سریع ادامه داد:
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بخوای بالیی و از این به بعد اصال آروم نمیشم اگه  -

سر زنم بیاری! جوری از روی زمین محو و نابودت 

 کنم که نفهمی از کجا خوردی.می

کردم ذهن و زبونم قفل کرده و  هاش حس میبا حرف 

 قادر نبودم چیزی بگم! 

قیافه بهت زده دلوین و حلقه شدن دست برسام دور 

 دستم، لرزی به تنم انداخت. 

گمشو بیرون   دیدی؟ شنیدی؟ حاال از جلوی چشمام -

 .کنموگرنه این دفعه با بابا حسابمو صاف می

 چند بار با حیرت پلک زد و با خشم داد زد:

 ازت متنفرم عوضی! -

 و بعد رو بهم غرید:

 ای!خیلی هرزه  -

اش بیرون رفت و در رو محکم و بعد سریع از خونه 

به هم کوبید من موندم و برسامی که همه چیز رو  

 زی بگه گفته بود!بدون اینکه به من چی
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با خشم دستمو از دستش بیرون کشیدم و بدون اینکه 

اش بیرون رفتم نگاهی بهش بندازم از خونه حتی نیم 

 که گفت:

 آرامش صبر کن. کجا داری میری؟   -

سوار آسانسور شدم که سریع دستشو جلوی در گرفت 

 تا بسته نشه. 

 با خشم داد زدم:

چی چیو صبر کن ها؟ از خودت همه چیو بریدی و  -

دوختی بدن اینکه حتی به من بگی چی تو سرت 

 گذره! چه عشقی چه کشکی؟می

 با کالفگی گفت:

من به خاطر تو این کار و کردم که دیگه با جونت   -

 بازی نکنه! 

ی محکمی به دستش پوزخندی زدم و با کیفم ضربه

 سته شد.زدم که عقب بره و بعد آسانسور ب

کرد! چرا زندگیم ام میصدا زدناش داشت دیوونه 

کرد؟ چرا باید  جدیداً داشت رو دور تباهی حرکت می 

 این اتفاق بین من و برسام بیفته؟
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اش بیرون با بغضی که تو گلوم پیچیده بود، از خونه 

رفتم و سوار ماشیم شدم و کیفم رو روی صندلی 

و به سمت  کناریم پرت کردم و با خشم استارت زدم

 خونه راه افتادم.

کردم که چرا اون کار احمقانه رو  هنوز هم درک نمی

 انجام داد! به خاطر اینکه دیگه با جونم بازی نکنه؟ 

 پوزخندی زدم و دنده رو با حرص عوض کردم.

بدون اینکه حتی به چراغ قرمزا محل بزارم فقط 

رفتم. خسته شده بودم از این همه رفتم و میمی

 کشمکش! 

بعد از بیست دقیقه مقابل خونه ترمز کردم و پیاده 

 شدم.

کلید رو تو در انداختم و داخل آپارتمان شدم و به 

 سمت واحدمون رفتم.

 هام رو در آوردم و داخل شدم.در رو باز کردم و کفش

ام رو از روی  کیفم رو روی اپن پرت کردم و مقنعه

 سرم در آوردم.

 شنیدم. پالتوم رو هم در آوردم که صدایی



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

سرم رو با ترس به عقب برگردوندم که با دیدن پاشا 

 اون هم روی مبل، ترسیده جیغی کشیدم و عقب رفتم.

 پوزخندی زد و گفت:

 به به خانوم وکیل! از برسام جون دل کندین انگار.  -

 دستم رو روی قلبم گذاشتم و با صدای لرزونی گفتم:

 کنی؟تو...اینجا...چیکار می  -

های  لند شد و به سمتم اومد. حرفاز روی مبل ب

 برسام تو گوشم پیچید:

 "بیماری روانی داره!"

 آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:

 ام؟خوای؟ چطوری اومدی تو خونه جلو نیا! چی می -

پوزخندی که روی لبش بود حسابی روی اعصابم 

 بود.

 خوام هوم؟ با برسام خوش گذشت؟که اینجا چی می -

 :اخمی کردم و گفتم

حرف مفت نزن! برو از خونه من بیرون من دیگه  -

 با تو هیچ کاری ندارم.
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 که اینطور!  -

 هاش رو به هم فشرد.بهم خیره شد و لب 

خواد بره بیرن اما با دادی که زد، فکر کردم اآلن می

 هام از ترس باال پرید: شونه 

کنی میری تو خونه اون عیاش، تو خیلی بیجا می -

هرزه! میری بهش سرویس میدی ها؟ براش عشوه 

 کنی؟میای دلبری می

 از شدت ترس زبونم قفل کرده بود! با خشم غرید:

 زارم آرامش! ات نمیزنده -

به سمتم اومد و محکم موهام رو کشید که   و بعد

 جیغی زدم و گفتم:

 کنی؟ آخ.ولم کن چیکار داری می -

ای که رو صورتم زد، گرمی خون رو توی  با سیلی 

 دهنم حس کردم!

کشمت! تو خیلی غلط کشمت می فهمی؟ میمی -

کنی وقتی با منی برای یکی دیگه دم تکون میدی! می

 کشمت آرامش. من می
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هام رو و میزد و صدای جیغ و التماس گفت می

 شنید!نمی

تونستم از خودم دفاع  زورش ده برابر من بود و نمی

 کنم!

زد، زد، زد! فقط زد و نفهمید با تن و بدن بیچاره و  

ام چیکار کرد! زد و قضاوتم کرد و کلی قلب شکسته 

 حرف بارم کرد!

 هام شکستن!کردم کل بدنم خونیه و استخون حس می

 قًع یه مریض روانی بود.اون وا

 به شدت سرفه کردم که خون از دهنم بیرون زد. 

 من...من... 

هام روی هم افتاد و دیگه چیزی رو حس  با درد چشم

 نکردم...!

 

 

*** 
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 سه_روز_بعد#

 [بزرگمهرآرمان ]

نگاهی به رایان انداختم. دستی به موهام کشیدم و نیم

و تو یه مکان متروکه بودیم و منتظر رامتین 

 محمدخان بودیم.

خواست خودش رو بهشون نشون بده و به  رایان می

 قول خودش حسابشون رو بزاره کف دستشون!

خودم هم کم از دستشون شکار نبودم و فکر کنم یه 

 دعوای حسابی قرار بود رخ بده. 

با دیدن ماشین رامتین که از دور مشخص شد، رو به 

 رایان گفتم:

 اومدن!  -

هاش فرو برد و اخمی روی هاش رو تو جیب دست

 پیشونیش نشوند.

سرم رو پایین انداختم و با به یادآوری اتفاقی که دو  

روز پیش برام افتاد و خونه خراب شدم، بغض به  

 گلوم چنگ زد. 

 مادرم...شیشه عمرم رفت!
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 قلبش ایستاد و تنهام گذاشت و رفت!

از همیشه  تر کس تر از همیشه شدم، داغونرفت و بی

 شدم!

 همه چیز زیر سر این دو نفر بودن که... 

با خشم و بغضی که تو گلوم چنبره زده بود، نفس 

عمیقی کشیدم که ماشین رامتین دقیقاً جلوی پامون 

 ترمز کرد.

دستی به گردنم کشیدم و به رایان نگاه کردم. ماسک 

روی صورتش بود و هنوز قصد نداشت درش بیاره! 

از ماشین پیاده شدن و به  رامتین و محمدخان

 سمتمون اومدن که رامتین گفت:

 بچه این کیه با خودت آوردی؟ -

نیشخندی زدم که رایان ماسکش رو از روی صورتش  

 برداشت و گفت:

 منم رایان! -

ی رامتین و محمدخان دیدنی بود قیافت حیرت زده

چون خیلی وقت بود که هیچ کدوم از رایان خبر  

 گفت: لشون ایستاده بود! با خندهنداشتن و حاال مقاب
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به به برادر و پدر گرامی! از دیدنم خیلی تعجب   -

 کردین انگار. 

 محمدخان با حیرت لب زد: 

 کنی؟تو...تو اینجا چیکار می -

 رایان پوزخندی زد و گفت:

 هیچی اومدم حسابمو باهاتون صاف کنم!  -

 رامتین با لحن تمسخرآمیزی گفت:

 اومدی دنبال ارثت؟ -

 قدر از این آدم بدم میومد! رایان اخمی کرد و گفت:چ

نه نیومدم دنبال ارثم! اومدم بین دستام گردنتو  -

خورد کنم تا بدونین بازی کردن با رایان چه عواقبی 

 داره!

 محمدخان با جدیت گفت:

 حرف نزن ببینم پسر. چی داری میگی؟  -

 رایان با خشم داد زد: 

ن زندگیمو داغون  که چی دارم میگم؟ بس نبود زدی -

 کردین اآلن هم دست به کشتن دخترم زدین نامردا؟ 
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 رامتین با صدای بلندی شروع به خندیدن کرد:

 کنه!ای مییه معتاد مفنگی ببین داره چه بلبل زبونی  -

با این حرفش انگار رایان رو آتیش زدن! به سمتش 

 حمله کرد و باهاش درگیر شد.

خفه شو مرتیکه عوضی! از اولش چشمت دنبال  -

ات دست به یکی زنم بود تا دیدی زن من شد با ننه 

کردی تا منو معتاد کنین که بلکه سایه رو مال خودت  

کنی! هیچ کدوم جواب نداد حاال آرمان رو اجیر کردین 

 زارم! اتون نمیامو بکشه؟ زندهکه دختر یکی یه دونه

امتین زد که رامتین چند و بعد مشتی روی صورت ر

قدم عقب رفت. رایان دوباره به سمتش رفت و 

 مشغول زدنش شد. 

محمدخان حرفی نمیزد فقط یک دفعه دستش رو روی  

 قلبش گذاشت که دوباره یاد مادرم افتادم.

 با خشم داد زدم:

الهی بمیری تا بفهمی چه زجری کشیدم وقتی مامانم   -

 جلوی چشمام از زندگیم پر کشید!

 حیرت بهم خیره شد و با نفس تنگی گفت: با
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 چی...چی داری میگی؟  -

های مامان لحظه  حس جنون بهم دست داده بود! حرف

 آخر تو گوشم پیچید: 

"مادر فقط زندگی کن! عاشق شو ازدواج کن و هیچ 

 وقت خدا رو از یادت نبر!" 

اش رو تو مشتم گرفتم با خشم به سمتش دویدم و یقه

 : و تو صورتش داد زدم

که چی دارم میگم؟ مامانم مرد حیوون! مامانم مرد و -

فهمی یعنی چی؟ همه چیز تقصیر کس شدم. میبی

 توئه لعنتیه!  

 مشت محکمی به صورتش زدم که رامتین داد زد: 

 آقاجون حالت خوبه؟ ولش کن مرتیکه. -

هام رو گرفته بود! صورتش اما من خون جلوی چشم 

گفت ی بهم میداشت رو به کبودی میزد و یه حس

 کارش رو تموم کنم!

با خشم دادی زدم و به عقب که پشتش دیوار بود 

هلش دادم که سرش محکم به دیوار برخورد کرد و با 

 های بسته روی زمین افتاد.چشم 



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

 یک دفعه لرزی تو تنم نشست و به خودم اومدم.

 من...من چیکار کردم؟ نکنه...نکنه مرده باشه؟

 د: با صدای رایان که داد ز

 آرمان چیکار کردی؟ -

 عقب عقب رفتم.

رامتین به زور از زیر دست رایان بیرون اومد و با 

 عجله به سمت ما دوید.

سر محمدخان رو که ازش خون اومده بود تو دستش 

 ای داد زد:گرفت و با صدای لرزون و ترسیده

 آقاجون؟ جواب بده! آقاجون باتوام. -

یک دفعه با دستش رو روی ضربان گردنش گذاشت و 

 صدای بلندی گریه کرد و داد زد:

 آقاجون بلند شو! جواب بده توروخدا حرف بزن.   -

 یک دفعه رایان از پشت دستم رو کشید و گفت:

 سوار شو بریم پسر کار دستمون دادی! -

چنگی به موهام زدم و با حیرت پشت سرش راه 

 افتادم.
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 من کشتمش! من محمدخان رو کشتم!

پاهام جونی نداشتن تا راه برم برای همون محکم  

های سیاهم کالً خاکی شد که  روی زمین افتادم. لباس

رایان با صدای لرزونی دستش رو  به سمتم گرفت و 

 سعی کرد بلندم کنه و گفت:

 پاشو آرمان پسر باید بریم پاشو!  -

موتورم شدیم و  به هر زوری بود بلندم کرد و سوار

 خودش موتور رو راه انداخت.

 های رامتین تو گوشم موند.صدای گریه

 بدبخت شدم...!

 

 

 

 

 *** 
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 [آیداسلطانی] 

هام رو آهسته باز کردم و به سقف خیره شدم.  چشم 

هام وزنه سنگینی وصل کردن کردم به چشم حس می

 چون باز نگه داشتنشون خیلی سخت بود! 

ا درد به اطراف خیره شدم.  ای کردم و بتک سرفه 

دونستم چرا این همه درد دارم!  کمی کسل بودم و نمی

 کردم.اما از یه لحاظ هم احساس راحتی می

با باز شدن در و دیدن دکتر و پرستار که داخل اتاق  

 شدن اخم محوی کردم.

دکتر لبخندی به روم زد و مشغول معاینه کردنم شد  

 که به سختی زمزمه کردم:

کنم و هیچی یادم  ن خیلی احساس سنگینی می دکتر م -

 نمیاد.

 صداش رو صاف کرد و گفت:

نگران نباش اثرات مسکناته. تومورت رو عمل  -

کردیم یادته؟ خداروشکر به خوبی پیش رفت واقعاً 

 جای شکر داره.
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 چند بار پلک زدم که حرفش رو ادامه داد: 

گیرم و بعد بهت استراحت کن فردا ازت آزمایش می -

 یگم که سرطانت رفع شده یا نه!م

ای سرم رو تکون دادم که با پرستار  با لبخند خسته 

بیرون رفتن. دکتر درسته تو ایتالیا بود ولی اصالتاً 

 ایرانی بود و خیلی با محبت بود و واقعاً کاربلد.

هاش حس آرامش رو به بند بند وجودم تزریق  حرف 

 کرده بودن. اینکه عملم خوب پیش رفته بود!

 ممکن بود از این عمل زنده بیرون نیام ولی... 

 به سقف خیره شدم و با بغض زمزمه کردم: 

 تو بازم تنهام نزاشتی و کمکم کردی! -

چقدر داشتنت خوب بود، چقدر خوب بود که هر ثانیه  

کرد که واقعاً مهربون گذشت بیشتر بهم ثابت میکه می

 و بزرگه و هیچ کارش بی حکمت نیست.

 هام رو بستم و لب زدم:چشم 

 عاشقتم خدای من! -
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هام گرم شد و به خواب رفتم اما حس کم کم چشم

 های کسی قفل شده!کردم دستم بین دستمی

 

 

 

 *** 

 

 

 آریامهر][برسام 

م و بغضم رو فرو دادم. پنج  سرم رو به دیوار تکیه زد

روز بود که هیچ خبری از آرامش نبود و فکر  

کردم به خاطر اینکه اون روز جلوی دلوین اون می

کنه. اما متوجه  حرفا رو زدم خودش رو ازم پنهون می

شدم که اینطور نیست و حتی دانشگاه هم نمیاد! از 

الوین هم وقتی پرس و جو کردم خبری نداشت. ذهنم 

شا پرواز کرد و وقتی باهاش تماس گرفتم فقط سمت پا

ست حالش بده و بعد تماس رو  یه کلمه گفت که خونه 
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قطع کرد و گوشیش رو خاموش کرد و دیگه جایی  

 نتونستم پیداش کنم!

اش به هر زوری شده از دانشگاه تونستم آدرس خونه 

اش رو رو پیدا کنم و وقتی تونستم به زور در خونه

جسم بیهوش و خونیش روی زمین   باز کنم، با دیدن

 قلبم از حرکت ایستاد!

اش سریع آوردمش بیمارستان و وقتی دکتر معاینه 

کرد گفت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پنج روزه 

بیهوشه و به شدت حالش وخیمه و اینکه زنده مونده  

خودش یه نعمته! از دیروز بیمارستان بودیم و وقتی 

خودش رو رسوند و با مادرش تماس گرفتم سریع 

تونستم هیچی بهش نگم! به کلی ازم تشکر کرد. نمی

خاطر همین بهش گفتم که پاشا بیماری روانی داشته 

و این باعث شده که به آرامش حمله کنه و تا سر حد  

 مرگ بزنتش. 

وقتی این حرفا رو شنید خیلی بد شکست! فقط یه 

 کلمه گفت:

 ام مثل خودم شانس نداره!دختر بیچاره -
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ای که صورتش رو پوشونده بود  و بعد با ناراحتی

 کنارش نشست و از پیشش جم نخورد.

دونستم فردا هم قرار بود مرخص بشه و هنوز نمی 

 چطور باید باهاش رو در رو بشم!

یک دفعه با صدای مادرش سرم رو بلد کردم و بهش 

 نگاه کردم:

 خواد شما رو ببینه! آقا برسام آرامش می -

آب دهنم رو قورت دادم و با تکون دادن    با این حرفش

سرم و با اجازه ای که گفتم از روی صندلی بلند شدم  

و به سمت اتاقش رفتم. چند تقه به در زدم و 

 دستگیره رو پایین کشیدم و وارد شدم.

صورتش رو به پنجره بود و واکنشی به اومدنم نشون 

هام رو مشت کردم و کنارش نشستم و نداد. دست

 گفتم:

 سالم جانم؟ -

 آهی کشید و لب زد:

 سالم، کجاست؟ -

 اخمی کردم و دستی به گردنم کشیدم و گفتم:
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برگشته ایتالیا. فقط یه پیام بهم داد و گفت ببخشیش   -

 هیچ کدوم از کاراش دست خودش نبود.

 بعد زیر لب زمزمه کردم:

 مرتیکه عوضی. -

 داری گفت:با صدای خش 

چرا بهم اهمیت میدی؟ دلیلش چیه که نگرانم میشی  -

 کنی و...بهم کمک می

 آرامش بهم نگاه کن! -

چند بار پلک زد و صورتش رو برگردوند و بهم خیره  

 شد.

 حسی به پاشا داشتی؟ -

 هاش رو به هم فشرد و با مکث گفت:چشم 

کنم حتی در حد دوست داشتن هم نبود! فکر حس می -

اش شده  فتارا و کارای جنتلمنانه کنم فقط مجذوب ر

 بودم و زیباییش!

 آهی کشیدم و لب زدم:
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تونم بگم هر حرفی که اون روز زدم از ته فقط می -

 دلم بود!

 ای گفتم:و بعد لبخندی زدم و با مکث طوالنی 

 واقعاً شدی آرامشم! -

سرم رو پایین انداختم اما نگاه سنگینش رو روی 

 کردم.خودم حس می 

 ه زد، خون توی رگام یخ بست:با حرفی ک

 بهم فرصت بده!  -

هاش خیره شدم و سریع سرم رو بلند کردم و به چشم 

 کم کم لبخند پررنگی روی لبم نقش بست!

 با حس شوقی که تو وجودم پیچیده بود، زمزمه کردم:

 من نوکرتم هستم!  -

 لبخند محوی زد و نگاهش رو ازم گرفت.

 خیره شدم.   به صندلیم تکیه زدم و با لذت بهش

من تمام این مدت عاشقش بودم از همون اول که 

دیدمش اما جرأت گفتنش رو نداشتم ولی باالخره  

 گفتم. چون من بدون اون هیچی نبودم!
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 *** 

 

 

 

 بزرگمهر][آرمان 

با صدای رایان بهش خیره شدم و سیگارم رو تو جا  

 سیگاری خاموش کردم:

 آرمان بسه دیگه مرد! تو چت شده؟ -

 با بغض داد زدم:

چم شده؟ مادرم مرده! کسی رو کنارم ندارم. زدم   -

اندازنم ریزن سرم میباباتو کشتم و چند روز دیگه می

 زندان بعد تو میگی چی شده و این همه خونسردی؟ 

 هاش رو به هم فشرد و گفت:چشم 
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نجام بدی  تونستی ابه خدا که بهترین کاری که می -

کشتن اون پیرخرفت بود! اون لیاقت داشتن اسم پدر  

رو نداشت. خدا مادرتو رحمت کنه، هر آدمی یه 

 روزی از این دنیا میره آرمان. در مورد زندان هم... 

امون تا خواست چیزی بگه صدای زنگ در خونه

 اومد! اخمی روی پیشونیم نشست که رایان گفت: 

 همین جا بمون االن میام. -

زی نگفتم که سریع از کنارم بلند شد و به سمت در چی

 حیاط رفت تا بازش کنه.

استرس بدی گرفتم چون معموالً کسی به خونه ما 

 نمیاد!

 تا در باز شد صدای یه نفر اومد که گفت: 

سالم از اداره آگاهی اومدیم. سرگرد محمدزاده   -

 هستم. آقای آرمان بزرگمهر اینجان؟ 

 رایان با تته پته گفت:

 کنم!ام بله من اآلن صداشون می -
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پلیس حرفش رو تایید کرد که سریع از جام بلند شدم  

که رایان در رو بست و با عجله به سمتم اومد و 

 گفت:

 باید فرار کنی آرمان! زود از پشت بوم برو بجنب. -

خواستم چیزی بگم که سریع گوشیم رو بهم داد و به  

 سمت نردبان هولم داد.

رت دادم و سریع از نردبان باال رفتم و  آب دهنم رو قو

 با سرعت دویدم.

 صدای چند نفر اومد که داد زدن: 

 سرباز فرار کرد بگیریدش! -

پام پیچ خورد و روی زمین افتادم که آخی گفتم و 

هام رو به هم فشردم. لعنتی! دوباره سریع بلند  چشم 

شدم و از لوله گاز گرفتم و خودم رو ازش ُسر دادم و  

ه پا به فرار گذاشتم اما پام به شدت درد  تو کوچ

 کرد!می

لبم رو گاز گرفتم که با صدای شلیک هوایی حس 

کردم قلبم ایستاد. با نفس نفس خواستم داخل یه کوچه  

 دیگه بدوام که یه نفر محکم گرفتتم.
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سعی کردم از دستش فرار کنم اما زورش خیلی زیاد  

 بود! پلیس بود و این یعنی بدبختی. 

رو از دور دیدم که با ناراحتی بهم خیره شده  رایان 

 بود.

هام دستبند یه سرباز به دیوار چسبوندتم و به دست

 کوبید.ام میزد! قلبم به شدت خودش رو به سینه

رایان سریع به سمتم دوید که من رو تو ماشین 

 گذاشتن.

 با نا امیدی بهش نگاه کردم که گفت:

 کنم آرمان فقط منتظر باش! همه چیز رو درست می -

 پلیس کنارش برد و نتونستم دیگه صداش رو بشنوم. 

سرم رو با بغض پایین انداختم که ماشین حرکت کرد. 

صد در صد کار رامتین بود! اون عوضی یه الشی به 

 تمام عیار بود.

 

 

 



 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

 

 *** 

 

 

 

 [آیداسلطانی] 

 به کمک آکای صاف نشستم و گفتم:

 بم آکای نگران نباش. آخ کمرم خشک شده. خو -

های پشتم رو مرتب کرد و پتو رو کامل روم  بالشت 

هام رو همراه با آبمیوه  کشید و کنارم نشست و قرص 

 بهم داد تا بخورم.

 هام رو خوردم و گفتم:تمام قرص 

 ممنون. -

 لبخندی به روم زد و گفت: 

ز بابات زنگ زده بود. گفت این دو روز اصالً پروا -

 نبود و نتونست بیاد.

 لبخندی زدم و گفتم:
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 فدای سرش.  -

 چیزی نگفت و بهم خیره شد و گفت:

امروز جواب آزمایشات میاد. من مطمئنم که  -

 سرطانت تموم شده! 

 هام گفتم:با باال انداختن شونه 

 چی بگم! -

 و بعد سرم رو پایین انداختم و گغتم:

من یه تشکر بهت بدهکارم. خیلی ممنونم که تمام  -

این مدت بدون هیچ منتی کنارم بودی و کمکم کردی 

 که خودمو نبازم.

 لبخندی زد و گفت:

 ام بود!وظیفه -

اش؟! دستی به موهام کشیدم و چیزی نگفتم که وظیفه 

 ادامه داد: 

گیرم بر اگه خوب بشی همین آخر هفته بلیط می  -

 .گردیم ایرانمی
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با لبخند پررنگی بهش خیره شدم و سرم رو تکون  

 دادم که گفت: 

 بخواب، دیروقته. -

 دراز کشیدم و گفتم:

 شبت بخیر رئیس! -

 ای کرد و از کنارم بلند شد و با مکث گفت:تک خنده 

 شاملو! شبت بخیر آیدای بی -

و بعد با خاموش کردن چراغ اتاق، بیرون رفت و در 

 رو بست. 

 شنیدم!بم رو از زبون کسی نمیخیلی وقت بود لق

 هام رو بستم.لبخند عمیقی کشیدم و چشم

 خدایا شکرت بابت همه چیز! 

 [رادرایان]

 

در اتاق مالقات باز شد و یه سرباز آرمان رو داخل 

 آورد.

 با نگاه نگرانی بهش خیره شدم و گفتم: 
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 پسر خوبی؟  -

 پشت صندلی نشست و بدون هیچ حسی بهم خیره شد.

 کنی؟خوب؟ خودت چی فکر می -

دست راستم رو مشت کردم و روی میز گذاشتم و با 

 مکث و دودلی گفتم: 

 خوام یه کاری کنم آرمان!می -

 منتظر بهم خیره شد که حرفم رو ادامه دادم:

 خوام برم سراغ آرامش و باهاش حرف بزنم!می -

 متعجب ابروهاش رو باال داد و گفت:

 حرف؟ چه حرفی؟ -

خوام بهش بگم. باالخره خودت گفتی در مورد تو می -

 اش حقوقه شاید بتونه کاری کنه! رشته 

اش حقوقه ولی هنوز که مدرک من گفتم رشته -

 لیسانسشو نگرفته!

 زدم گفتم:کالفه بلند شدم و در حالی که قدم می

شش. با کلی دوندگی تونستم چند روز پیش رفتم پی -

بفهمم کجاست. بیمارستان بود! انگار با یه پسر تو 
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رابطه بوده و دست بزن داشته زده دختر دسته گلمو 

 ناکار کرده.

 نفس عمیقی از روی حرص کشیدم و زمزمه کردم:

دیدارمون اصالً خوب پیش نرفت. ولی به خاطر توام  -

 که شده باید بتونم باهاش حرف بزنم. 

خوای چیکار کنی مثالً رایان؟ داداش الدنگ تو  می -

 که آدم بشو نیست بخواد رضایت بده.

هر چی باشه باالخره اگه پای یه وکیل در میون  -

تونه حکمتو از قصاص به حبس عوض کنه. باشه می

 خیلی فرق داره مگه نه؟

پیشونیش رو خاروند و دستی به موهاش کشید و 

 گفت:

دونم که بهترین کار ممکنو  یدونم ولی اینو منمی -

 شرفتو کشتم!کردم که زدم بابای بی 

حرفی نزدم و بهش خیره شدم. حرق حق جواب 

 نداشت!

 ای کردم که سرباز گفت:تک سرفه 

 وقت مالقات تمومه! -
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آرمان بدون حرفی بلند شد و فقط زیر لب خدافظی  

 زمزمه کرد.

 صداش زدم که به سمتم برگشت:

 فم!بابت همه چیز متاس -

سرش رو پایین انداخت و بدون حرفی با سرباز  

بیرون رفتن که من هم بعد از مدتی از اتاق خارج  

 شدم.

هر چی بشه باید با آرامش حرف بزنم ببینم چیکار 

تونه در حق آرمان انجام بده اما اگه واقعیت رو می

تونم حدس بزنم ممکنه چه واکنشی نشون بفهمه نمی

 بده. 

م و از زندان بیرون رفتم و دستی به صورتم کشید

ام رانندگی کردم.  سوار موتورم شدم و به سمت خونه 

 داد! دیگه مغزم واقعاً به جایی قد نمی

 

 

 

*** 
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 [آیداسلطانی]

 

از آزمایشگاه بیرون اومدم و تو ماشینم نشستم. دلم 

 برای همه چیز تنگ شده بود!

نیمچه لبخندی روی لبم جا خوش کرد. اولین بارم بود 

که اومده بودم برای چکاپ که مطمئن بشم سرطانم  

کامل از بین رفته. باید هر شش ماه یه بار میومدم 

برای چکاپ تا اگه خدایی نکرده دوباره سرطانم  

 برگرده بشه سریع برای درمان اقدام کرد. 

بعد از مدتی   استارت زدم و به سمت خونه راه افتادم.

رانندگی جلوی یه شیرینی فروش پارک کردم و از 

 ماشین پیاده شدم تا کمی شیرینی بخرم.  

ذهنم به شدت درگیر بود و یه حس عجیبی پیدا کرده  

کردم دلم به شدت گرفته و تنگه اما  بودم. فکر می

 دونستم دلیلش ممکنه چی باشه!نمی
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فرانسه   یه چند روزی میشد که بعد از برگشتنمون از

آکای رو ندیده بودم چون هنوز سرکار نرفته بودم. 

تر خوب  مدام حواسم به آرامش بود تا حالش سریع

بشه حاال بماند که آقا برسام خان چقدر دورادور 

 حواسش به آرامش خانوم بود!

ای که من و بعد از خریدن یه کیلو شیرینی خامه 

 آرامش عاشقش بودیم، دوباره سوار ماشینم شدم و

 ماشین رو روشن کردم. 

با صدای زنگ گوشیم بدون اینکه به اسم طرف نگاه  

 کنم جواب دادم:

 بله؟ -

سالم خانوم محترم. لطفاً فردا برگردید سرکارتون   -

 وگرنه مجازات خیلی بزرگی در انتظارتونه!

 با صدای آکای و حرفایی که زد بلند خندیدم.

 جدی میگی؟ حاال چرا این همه رسمی و جدی؟ -

چون که زیرا! نمیگی یه بنده خدایی چند وقته  -

 ندیدتم دلش تنگت میشه؟ 
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با این حرفش حس کردم تو دلم قند آب شد! لبم رو 

 آهسته زیر لب کشیدم و گفتم:

 اون بنده خدا کیه؟ -

 دونین نزن خودتو جاده خاکی!خودتون بهتر می -

 فرمون رو چرخوندم و با خنده گفتم: 

 میدم منظورت خودت نیستی! خیله خب منم که نفه -

 آفرین بر تو. حاال بدون شوخی حالت خوبه؟ -

این صدای بمش خیلی خوب داشت با روح و روانم 

 کرد!بازی می 

 آره خوبم تو خوبی؟ -

 ام!اش کالفهواقعیتش نه! خوب نیستم همه -

 وا چرا؟ خدا بد نده اتفاقی افتاده؟ -

 آیدای خونم کم شده!  -

جب کرده بود رو ترمز زدم و با شدت از بس که تع

 حیرت زده به خیابون خیره شدم.

این بشر چش شده بود؟ نگران در حالی که ته 

 های خنده تو صداش بود گفت:مایه 
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 آیدا خوبی؟ چت شد یهو؟  -

 آکای خونت حاللته! کم مونده بود تصادف کنم.  -

 وای نگو دختر یعنی در این حد...  -

 وسط حرفش پریدم و با حرص داد زدم:

 برو دیگه ریختتو نبینم بیشعور! -

بعد تماس رو با حرص قطع کردم و رو به ماشینی که 

 پشتم بود داد زدم:

 ها چیه دارم میرم دیگه.  -

 موندم کی به تو گواهینامه داده!  -

خشم از  با این حرفش حس کردم سرم داغ کرد! با  

 ماشین پیاده شدم و داد زدم: 

 چی بلغور کردی مرتیکه؟  -

 هام زل زد و گفت:با پررویی تمام تو چشم 

 اخبار و یه بار میگن!  -

عصبی به سمتش رفتم و در حالی که مشتی به سقف  

 کوبیدم گفتم:ماشینش می 

 کنم!جرأت داری بیا بیرون ببین چیکارت می  -
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 هوی چه خبرته سقف داغون شد! -

خواستم در ماشینش رو باز کم که دیدم قفله! 

 پوزخندی زدم و گفتم:

وقتی جرأت نداری با یه زن مبارزه کنی پس زبونتو   -

 بزار تو تنبونت زبون درازی نکن پسر خوب!

و بعد لگدی به چرخ ماشینش زدم و بدون اینکه به 

غرغراش محل بدم سوار ماشینم شدم و با اعصاب 

 فتادم.خوردی سمت خونه راه ا

رفتم کالس دفاع  من یه چند مدتی میشد که قبال می

 شخصی و خیلی خوب بلد بودم از خودم دفاع کنم.

حرف آکای درسته کلی قند تو دلم آب کرده بود اما 

 ی حرفاش با دعوای این مرتیکه پرید!همه 

دهنم رو با حرص کج کردم و بعد چند دقیقه جلوی  

شیرینی پیاده  خونه پارک کردم و با برداشتن قوطی

 شدم.

صدام رو صاف کردم و سعی کردم اعصبانیتم رو به  

رخ آرامش نکشم. در رو با کلید باز کردم و با لحن  

 خندونی گفتم:
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 سالم عیال! چطور داری؟  -

اش در رو با پام بستم و وارد با صدای خنده

آشپزخونه شدم و قوطی رو روی اپن گذاشتم و محکم  

 بغلش کردم و گفتم:

 ی آبجی؟ری دردونهچطو -

ای روی  لبخند دندون نمایی زد و در حالی که بوسه 

 گذاشت گفت:ام میگونه

 بینم که دست و دلباز شدی! خوبم. می -

برو بابا این حرف و باید به تو زد. من که همش  -

 کنم.ولخرجی می 

خندید و حرفی نزد و قوطی رو باز کرد و دو تا 

چایی ریختن شیریی توی بشقاب گذاشت و مشغول 

شد. من هم در همون حین تو اتاقم رفتم و مشغول 

عوض کردن لباسام شدم. به عید کم مونده بود و کلی 

تر خواست سریع شور و شوق عید رو داشتم و دلم می

 با آرامش بریم خرید.

ی آرامش متعجب از اتاقم  با صدای بلند و پر از خنده 

کردم  بیرون اومدم و در حالی که پیراهنم رو صاف می
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بهش نگاه کردم. گوشیم تو دستش بود و داشت یه 

 خوند.متنی رو می

شاملوی من، تو یک آیدا، آیدای من، آیدای قوی بی -

بار پژمرده شدی و کاشتمت. رشد کردی، گل دادی، 

و سر پا ایستادی. خوشحالم که دوباره تو  سبز شدی

 تر از قبل!تر از قبل، خوشحال رو دارم. قوی

 با خنده بهم نگاه کرد و گفت: 

 خواد مختو بزنه؟ باهاش قهر کردی می -

دهنمو براش کج کرم و به زور گوشیمو ازش گرفتم 

 و گفتم:

 تو برو به آق برسامتون برس خانوم عاشق! -

 ست و بهم خیره شد.با این حرفم ساکت نش

 هنوز از هیچی مطمئن نیستم! -

نیم نگاهی به گوشیم انداختم و با لبخندی که زدم در  

 رفتم رو بهش گفتم:حالی که داشتم به سمت مبل می

 پاشو شیرینی و چایی رو بیار بشینیم فیلم ببینیم.  -
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ام رو انجام داد و کنارم نشست من هم تو سکوت گفته

تلویزیون پخش کردم و مشغول  سلایر جیران رو تو

 دیدن و خوردن شدیم اما آرامش حسابی تو فکر بود. 

 

 

 

*** 

 

 

 

 [رادآرامش ]

 

ام رو صاف کردم و  از کالس خارج شدم. به  مقنعه

ی دانشگاه رفتم و روی نیمکتی نشستم  سمت محوطه 

تا کالس بعدیم شروع بشه. با دیدن الوین که داشت با 

 نشستم. خنده به سمتم میومد صاف

 کنارم نشست و با خوشحالی گفت:
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دونی چقدر وای دختر سالم حالت خوبه؟ نمی -

 بینمت.خوشحالم می 

 سالم مرسی تو خوبی؟ لطف داری. -

چه خبرا؟ چند مدت بود نمیومدی دانشگاه فکر کردم  -

 بعد از اون تماسی که بهت کردم دلخور شدی.

مد نه این چه حرفیه. یه مشکالتی برام پیش او -

 نتونستم بیام.  

حرفی نزد و با تکون دادن سرش به چند تا دختر که 

 رومون بودن خیره شد.روبه 

 به سمتش برگشتم و با مکث گفتم: 

 الوین ازت ممنونم.  -

 بهم خیره شد و متعجب پرسید:

 به خاطر چی؟ -

به خاطر همه چیز. با اینکه با دلوین رفیقی ولی  -

هوای منو داشتی و بهم واقعیت رو گفتی. کمک خیلی  

 بزرگی در حقم کردی.

 لبخند شیرینی روی لبش نشست و گفت:
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کاری نکردم فقط خواستم کمکی بهت کرده باشم.   -

باالخره مسئله مرگ و زندگی در میون بود. در کل  

 خوشحالم که حالت خوبه. 

دستش رو فشردم و با قدردانی بهش خیره شدم. دختر 

هاش  خیلی خوب و با محبتی بود کالً از رفتار و حرف

 مشخص بود.

 هایی پیدا میشن.خداروشکر هنوز همچین آدم

بعد از کمی گپی که زدیم با هم بلند شدیم و به سمت 

 کالسمون که داشت شروع میشد رفتیم.

 [داسلطانیآی ]

دم و داخل شرکت شدم. بعد از کلی از ماشین پیاده ش

غیبت امروز اولین روز اومدنم به شرکت بود. با فکر  

دیدن آکای ته دلم یه حسی رو تجربه کردم. لبم رو از 

روی خوشحالی گاز گرفتم و تا خواستم در رو باز کنم 

با ریختن برف شادی روی سرم با حیرت به بقیه نگاه 

 کردم!
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درش سر پا ایستاده همه همکارا همراه آکای و برا

زدن! جریان چی بود؟ با بودن و داشتن برام دست می

 لبخند خجلی سالمی کردم که برادر آکای گفت:

سالم خانوم سلطانی. از دیدنتون همگی خیلی   -

خوشحالیم. خوشحالیم که تونستین از پس بیماری  

سختتون بر بیاین و باهاش بجنگید و اآلن سالم و 

 سرحال اینجا هستید.

دونستم که این کار آکای بود! لبخند پررنگی روی  یم

لبم نشست. با قدردانی ازشون تشکر کردم. آکای با 

نگاه خیلی زیبایی بهم خیره شده بود. حس دلتنگی رو  

ای که  هاش خیلی راحت میشد فهمید! شیرینی از چشم 

کرد نگاهم رو  یکی از آقایون داشت بین همه پخش می 

یرینی اونم از نوع ی خودش کرد. وای شخیره 

ای! آب دهنم رو قورت دادم که با صدای آکای  خامه 

نگاهم رو از شیرینی گرفتم. یه قوطی شیرینی مقابلم 

گرفته بود! متعجب نگاهش کردم و خواستم دستم رو 

 دراز کردم تا یکی بردارم که زیر لب آهسته گفت:

دونم خیلی خوشت میاد برات یه قوطی کنار  چون می-

 گذاشتم!
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ای کردم و شیرینی رو با حرفی که زد تک خنده 

 برداشتم و گفتم:

دست شما درد نکنه آق! راستی سالم! چه جنجالی   -

 به پا کردی.

علیک سالم خانوم. دیگه چه کنیم یه آیدا خانوم که   -

 بیشتر نداریم! 

 با قدردانی نگاهش کردم و گفتم:

 خیلی ممنونم از تموم زحماتت!  -

 ت: چشمکی بهم زد و گف

چاکرتم. راستی ببین بخاطر به سرانجام رسوندن یه  -

پروژه خیلی سخت که توش موفق شدیم شب یه جشن 

قراره برگزار کنیم. با هر کسی که دلت خواست بیا.  

 کنم.ساعت هشت شب منتظرتم ادرسم برات پیامک می

چه قدر خوب موفق باشید همیشه! خیلی هم خوبه   -

 باشه حتماً اگه تونستم میام. 

دیگه حرف خاصی بینمون رد و بدل نشد فقط گاهاً  

کنه! کردم برادرش حسابی داره نگاهمون میحس می

با لذت مشغول خوردن شیرینی شدم. کمی بعد همه 
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متفرقه شدن و سر کارشون رفتن. من هم به سمت 

اتاقم رفتم و با لبخند به همه جا نگاه کردم و پشت 

که روی میزم   میز نشستم اما با دیدن گل رز قرمزی

بود حس شیرینی به دلم سرایز شد. گل رو برداشتم و 

داد! آخه یه آدم با تمام وجود بو کردم. بوی بهشت می

تونه با محبت باشه؟ به خودم که چه قدر می

گذشت و باهاش  تونستم دروغ بگم هر روز که مینمی

کردم دارم هر لحظه  گذروندم حس میبیشتر وقت می

 عاشقش میشم!

هام رو بستم. عشق؟  رو گاز گرفتم و با اخم چشم لبم

ای کشیدم و به من یکی عشق نیومده. نفس کالفه

مشغول کارم شدم. شب اگه با آرامش به جشن 

ی خودش هم عوض رفتم خوب بود چون روحیهمی

 میشد!

 

 

 

*** 
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 دست آرامش رو محکم فشردم و گفتم: 

کنم یه اتفاقی آرامش عجیب استرس دارم. حس می -

 قراره بیفته! 

داد چپ چپ نگاهم کرد و در حالی که در رو هل می

 گفت:

حرف چرت نگو چی قراره بشه مگه؟ از بس از این  -

ش اتفاق بد انرژی منفیا دور خودمون جمع کردیم همه 

 میفته. بیا بریم بیا.

لنی که جشن رو  شاید حق با اون بود. با هم داخل سا

ی آکای یه جشن جا گرفته بودن رفتیم. به گفتهاون

رسمی بود. با دیدن بقیه که هر کسی مشغول انجام  

کاری بود ابروهام باال رفت. کمی با آرامش جلو رفتیم  

ای ایستادیم که با دیدن آکای؛ آرامش و گوشه

 ای بهم زد که کوفتی زیر لب زمزمه کردم. سقلمه
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لیکم آقا آکای حالتون خوبه؟ مشتاق به به سالم ع -

 دیدار!

 ریزه پدر سوخته!چه زبونی می 

 اکای با لبخند جذابی گفت: 

سالم آرامش خانوم خیلی ممنون به لطف شما. خیلی  -

 بینمتون.خوشحالم که می

 ای کردم که هر دو بهم نگاه کردن.تک سرفه 

 سالم عزیزم خوبی؟  -

و آهسته   ای بهش رفتم که کوتاه خندیدچشم غره

هام دو دستشو پشت کمرم گذاشت! با کاری کرد چشم

برابر شد! اآلن چیشد؟ آرامش هم که ماشاهللا داشت با  

داد! کمی از جشن گذشته بود هاش قورتمون میچشم 

که با صدای بلند آکای و عوض شدن آهنگی که  

خواست  عاشقش بودم متعجب نگاهش کردم. چی می

اش شدم.  رت زده خیره روم ایستاد که حی بگه؟ روبه 

لبخندی که روی لبش بود حسابی داشت دلم رو 

لرزوند! آهنگ "گل من" که داشت پخش میشد می
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حسی که بهم دست داده بود رو بیشتر تشویش 

 کرد!می

آکای نفس عمیقی کشید و با لبخند بهنم خیره شد و 

 گفت:

ممنون میشم یه چند لحظه همگی بهم گوش بدید.   -

ن با گذشتت هیچ کاری ندارم چون آیدای عزیزم م 

خوام آیندتو بسازم. دم پدر و مادرت گرم که می

بزرگت کردن از این به بعدش دیگه با خودم! گلبرگ 

خوام  پات هم میکنم پابه پات دارم بچگی می من پابه

خوامت نه عاقالنه باهات پیر شم.  من نه عاشقانه می

مت! خواخوامت نه عاجزانه، من عادالنه میمی

عادالنه یعنی با عدالت. عدالت از عدل میاد عدل یعنی  

 همه چی باید سر جاش باشه. جات اینجاست!

و بعد به قلبش اشاره کرد! تپش قلبم به شدت باال  

 دونستم چیکار باید بکنم! رفته بود و نمی

تر شد و دو تا دستش رو مشت کرد و کمی بهم نزدیک 

 فت:با حالت گل یا پوچ مقابلم گرفت و گ

 گلبرگ، گل یا پوچ؟ -
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حرفی نزدم و کمی به خودم حرکت دادم و نزدیکش  

هاش نگاه کردم که دوباره شدم و بدون حرف به دست 

 گفت:

 نترس! گل شد بمون پوچ شد نرو! گل یا پوچ؟ -

دست لرزونم رو روی دست چپش گذاشتم که با لبخند  

ی تک نگینی که  دستش رو باز کرد که با دیدن حلقه

 ستش بود دلم هری ریخت.  توی د

 مقابلم زانو زد و گفت:

 مبارکت باشه! -

با بغض خندیدم و حلقه رو از توی دستش برداشتم و 

دستم کردم که نگاهم کرد. همه با خوشحالی برامون 

هاش  دست زدن که ناخودآگاه دستم رو روی شونه

گذاشتم که بلند شد و با تمام وجود بغلش کردم. به 

هاش رو دور کمرم حلقه کرد خودم فشردمش که دست

 و زیر گوشم گفت:

 های قلب من آیدای خودم عاشقتم!تپش -

گذاشت. باورم نمیشد  امای روی شونه و بعد بوسه

همه چیز یهویی شد حتی ابراز عالقش مقابل کلی آدم! 
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هام از زور استرس یخ کرده بود و تپش قلبم به دست

شدت باال بود. ازش جدا شدم و نگاهش کردم. دستم  

ام انداخته بودم باال آورد و  رو که توی انگشت حلقه

 ای روش زد و گفت: بوسه 

ظریف میاد. خیلی  یهای ظریفت حلقه به دست -

 قشنگ شد.

 آکای؟ -

 جان دل آکای؟ -

 ای لرزون گفتم:با بغض و چونه

 من...منم...دوست دارم! -

بدون هیچ حرفی نگاهم کرد و فقط زیر لب با آهنگ 

 زمزمه کرد:

یه گل دادی بهم دلم برات رفت از همون روز شدم  -

حواس چه جوری حواس پرت نگاه این آدم مغرور بی 

گیری یه تماس داره تو عشق تو گر می  هول میشه

گیره منم تو باید گیره تنم اونی که این سری گل میمی

بمونی واسه خود من گل من گل من گل من منم آخه 
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فقط واسه خودتم خودتم خودتم توی قلب بزرگت بده 

 جاتو به من! 

با صدای آرامش که کنار گوشم اومد سریع بهش نگاه  

 کردم:

 بینم که رفتی قاطی مرغا!م می به به آبجی خانو -

کنه باورم نمیشد این همه داره خونسرد رفتار می

گفت اسم آکای رو بیاری  همون آرامشی که می

 ای با خجالت کردم که گفت:کشمت! تک خنده می

 ولی ایول خوشم اومد از حرف هاش. آیدا؟ -

 هاش دیدم.نگاهش کردم که برق اشک رو توی چشم 

قول بده که این بار از ته دل و تا جدا از شوخی بهم  -

 آخر عمر خوشبخت بشی! 

هاش رو توی دستم گرفتم و با بغض زمزمه  دست

 کردم:

 قول میدم! -

تونستم بگم جز شکر  و بعد محکم بغلش کردم. چی می

کردنت خدا؟ چه قدر حضورت توی زندگیم دلمو گرم 
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کنه. چه قدر مهربونی که این همه آدم مهربون و  می

 شتنی تو زندگیم جا دادی...شکرت!دوست دا

 [رادآرامش ]

 دو_هفته_بعد#

لبخدی به خودم داخل آینه زدم. واقعاً خوشگل شده 

بودم! نیم نگاهی به ساعت انداختم و با عجله شالم  

رو روی موهام انداختم و به سمت آرایشگر رفتم تا 

پول رو پرداخت کنم. تا پول رو پرداخت کردم و از 

اومدم که گوشیم زنگ خورد. سریع   آرایشگاه بیرون

 داخل ماشینم نشستم و جواب دادم: 

الو جانم؟ یا خود خدا االن غرغرکردناش شروع  -

 میشه.

الو و زهرمار! کدوم گوری هستی تو؟ عروس که  -

 من باشم زودتر از تو آماده شدم بعد توی خر...

 خندیدم گفتم: وسط حرفش پریدم و در حالی که می

 سنین عریوین دادینه یتیشسین فقط یا ابلفض هللا  -

دیینیسن. قیز بعد نچه مدت بیرین باشینا داشا دییپ 

 گلیپ سنی آال بیلسین پشیمان المه!
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زنی. *یا ابلفض خدا به داد شوهرت برسه فقط غر می

سرش به سنگ خورده اومده  دختر بعد چند مدت یکی 

 تو رو بگیره پشیمونش نکن!*

ام به هوا رفت و ماشین رو با صدای جیغش قهقهه

 راه انداختم و گفتم:

حرص نخور عزیزم جوش می زنی آکای دیگه  -

دوستت! بابا چیکار کنم زنیکه دستش کند بود نمی

ولی عوضش خیلی خوشگل شدم آیدا از توام 

یک ربع دیگه اونجام. اوا   تر! اآلن در اومدمخوشگل 

وایسا ببینم باید برم خونه هنوز آماده بشم شما کی 

 رین آتلیه؟ می

خوایم پاشیم بریم. زود اجازه بدین اگه یکم دیگه می -

 باش بیا قبل رفتن ما آرامش بخدا خونت حاللته!

و بعد با حرص تماس رو قطع کرد که خندیدم و ضبط 

مت خونه خودمون رو روشن کردم و با دلخوشی به س

هام رو بردارم و به سمت تر لباس راه افتادم تا سریع 

باغ برم. بعد اون شب که آکای به آیدا ابراز عالقه  

کرد دو هفته گذشته و سریع آکای اومد خواستگاری  

ی آیدا مخالفتی نکردن و و جالب بود که اصالً خانواده
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همه چیز به خوبی و خوشی پیش رفت. دو هفته همه 

خواست مراسم طول کشید چون آیدا دلش می چیز

گفت عقدش تو فصل بهار باشه چون یادمه همیشه می

بهار فصل منه چون من تو اون موقع متولد شدم و  

فضاش برام خیلی لذت بخشه. یک هفته از عید گذشته  

بود و امروز در نهایت روز عقدشون بود و من هم از 

گر اصالً  صبح آرایشگاه بودم ولی متاسفانه آرایش 

دستش تند نبود و کلی حرص خوردم که چرا سریع  

کارم رو راه ننداخت. خواستم داخل کوچه بپیچم که 

یکدفعه یه ماشینی جلوم در اومد که سریع روی ترمز 

زدم و با ترس به طرف مقابل نگاه کردم اما چون نور  

اش مشخص آفتاب روی ماشینش افتاده بود چهره 

یاده شدم و به سمت نبود. با خشم از ماشین پ

 ماشینش رفتم و گفتم:

آقای محترم حواست کجاست کم مونده بود زیر  -

 بگیری ماشینمو...

با دیدن فردی که داخل ماشین بود حس کردم چیزی  

هام رو به هم توی دلم فرو ریخت. رایان بود! دندون

فشردم و با غیض نگاهم رو ازش گرفتم و به سمت 
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استم حرکت کنم و برم ماشینم رفتم و همین که خو

سریع به سمتم اومد و با التماسی که توی صداش بود  

 گفت:

کنم دو دقیقه بمون آرامش جان بابا ازت خواهش می -

 کارت دارم.

هه رایان و التماس کردن؟ از محاالته البد دارم خواب  

 بینم! نفسم رو به شدت بیرون دادم و گفتم:می

 رم!برو کنار من با تو هیچ حرفی ندا -

تونی بفهمی یکی هست که به کمکت نیاز داره یا می -

 نه؟

 هام رو به هم فشردم و با صدای بلندی گفتم: چشم 

ولم کن دست از سرم بردار حالم ازت به هم  -

خوام ببینمت دیگه چقدر بگم هان؟ اینم خوره نمی می

 بهونه جدیدته؟ 

و بعد بدون اینکه بهش محل بدم از کنارش با سرعت 

اگه دست خودم بود با همین ماشین  گذشتم.

کشتمش تا از دستش خالص بشم. بغض گلوم رو  می

گرفتم همین جا  گرفته بود و اگه جلوی خودم رو نمی
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اشکم سرازیر میشد. نفس عمیقی کشیدم و جلوی  

خونه ترمز کردم و نفس عمیقی کشیدم. پیاده شدم و  

هام رو عوض کردم و داخل خونه رفتم و سریع لباس

س مجلسی سبز مخملم رو تنم کردم و لبخندی به  لبا

های مشکی پاشنه بلندم رو خودم توی آینه زدم. کفش

های مورد نیازم  پام کردم و سریع با برداشتن وسیله 

از خونه بیرون رفتم که گوشیم دوباره زنگ خورد.  

 این بار برسام بود! لبخندی زدم و جواب دادم: 

 الو سالم خانوم! حال شما؟  -

 م آقا برسام ممنونم شما خوبی؟ سال -

 باز گفت شما! مگه من چند نفرم؟   -

 خندیدم و گفتم:

 خوبه حاال جوش نخور.  -

از دست تو مگه میشه حرص نخورد؟ حاال بیخیال   -

 این حرفا کجایی رفتی باغ؟

 نه االن دارم میرم. تو کی میای؟  -

 هر وقت تشریف فرما بشین تو ماشینم با هم بریم. -
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حرفش سریع سرم رو بلند کردم و به اطراف با این 

روم پارک کرده نگاه کردم. با دیدن ماشینش که روبه

ای  هام نشست. دیوونهبود لبخند عمیقی روی لب 

نثارش کردم و سریع از ماشین پیاده شدم و به 

سمتش رفتم و سوار شدم. لبخندی به روم زد و به 

   سمتم برگشت و با نگاه مهربونی بهم خیره شد.

 چرا این همه خوشگل شد تو دورت بگردم؟ -

 با خجالت لبخندی زدم و سرم رو پایین انداختم.

وقتی برگشتی خونه حتماً یه اسپند برای خودت دود  -

 زنن.کن. خدایی نکرده چشمت می

 خواین راه بیفتین؟چشم نمی -

 ای بابا یه نگاه به منم کن دیگه ببین چطور شدم!  -

خندیدم و با دقت نگاهش کردم. پیراهن راه راه سفید  

ای پوشیده بود با شلوار جذب مشکی. تیپ مشکی 

 جذابی زده بود و واقعاً خوشتیپ شده بود.

 از این بهتر نمیشد! -

 چاکرتم حاال شد! خب بزن بریم. -
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سرم رو تکون دادم و به سختی نگاهم رو ازش گرفتم 

مت باغ راه افتاد.  که ماشین رو راه انداخت و به س

آیدا بهم پیام داده بود که من دیگه رفتم باهات قهرم و 

این حرفا! امیدوار بودم زودتر به باغ برسم چون 

 بیشتر کارها رو به عهده من سپرده بود.

بعد از چند دقیقه به باغ رسیدیم. تقریباً میشه گفت 

زودتر از همه رسیده بودم و تک و توکی آدم به چشم 

سریع با برسام داخل رفتیم و من داخل  خورد.می

سالن زنانه شدم و برسام به سمت سالن مردانه رفت. 

تا وقتی که مهمونا برسن به کارا رسیدگی کردم اما 

اون میون فکرم به شدت درگیر رایان بود. یعنی واقعاً 

داره بهانه میاره یا جداً کارم داره؟ کالفه نگاهم رو  

گاه لبخندی روی صورتم  دور سالن چرخوندم و ناخودآ

نشست. واقعاً رویایی و شیک شده بود. بعد از چند 

مدت که گذشت همونا دیگه داشتن میومدن. روی 

ای نشسته بودم که اعالم کردن عروس  صندلی گوشه

و دوماد دارن میان. سریع با خوشحالی بلند شدم و به  

سمت در رفتم و با هیجان منتظر موندم تا داخل بشن. 

صوص ورود عروس و دوماد رو باز کردن آهنگ مخ

و داخل اومدن که با دیدنشون حیرت زده نگاهشون 
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کردم. بغض بزرگی توی گوم نشست و دستم رو 

جلوی دهنم گرفتم تا گریه نکنم. واقعاً تو اون لباس 

درخشید! کنار آکای  ها می سفید درست مثل ملکه 

ایستادنش جذابیت قشنگی بهش داده بود. نتونستم  

م رو نگه دارم و سریع به سمتشون رفتم و خود

 محکم تو آغوش گرفتمش که با بغض گفت:

 وای آرامش چقدر خوشگل شدی.  -

ایدا برات خیلی خوشحالم. هیچ وقت فکرش هم  -

کردم بخوام تو این لباس ببینمت. دورت بگردم  نمی

 آبجی بزرگه خیلی خوشگل شدی! خوشبخت بشی.

ه رو به آکای کردم و با لبخند و بغض ازم دور شد ک

 گفتم:

خوشبخت بشید فقط آکای باید خواهر منو خوشبخت   -

 کنم!کنی. بخدا دلش بلرزه خیلی بد قاطی می

ای خندید و در حالی که به آیدا نگاه عاشقانه 

 نداخت گفت:می

 تر! گردن من از مو باریک  -
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با اعتراض فیلم بردار سریع کنار رفتم و به سمت 

د رفتن. کنار مامان ایستادم که جایگاه عروس دوما

 گفت:

 الهی تو لباس عروس ببینمت!  -

 لبخندی به روش زدم و چیزی نگفتم که ادامه دادک 

امیدوارم زندگیت هیچ وقت مثل من نشه و با عشق  -

 زندگی کنی.

آهی کشیدم و دستش رو فشردم. صدای آهنگ به  

ام رو عوض  شدت زیاد بود و واقعاً داشت روحیه 

کرد که حتما برم وسط و کلی و وادارم میکرد می

 برقصم تا انرژیم تخلیه بشه! 

با لبخند بلند شدم و دوباره به سمت آیدا و اکای رفتم 

و به عکاس گفتم تا چند تا عکس خوشگل ازمون 

بگیره. دختر خیلی خوشگل شده بود و واقعاً هرچی  

 ازش تعریف کنم کم تعریف کردم.

 [داسلطانیآی ]

 ای نگاهش کردم.با صدای آک

 انگار عاقد اومده.   -
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هام رو به هم فشردم که نگاهش  با استرس انگشت

 ای بهم افتاد. لبخند شیرینی زد و گفت:برای لحظه 

 دورت بگردم چی شد یهو برای چی نگرانی؟ -

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

 دونم فقط استرس دارم!نگران که نه نیستم نمی -

 وی دستش و بوسید و گفت:خندید و دستم رو گرفت ت

نگران هیچی نباش تا من هستم. امروز به خوبی و   -

شیم به همین خوشی تموم میشه و ما مال هم می

 سادگی!

با لبخند سرم رو تکون دادم و دستش رو فشردم. 

کردم خودم احساس میها رو روی ی خیلینگاه خیره 

اما خب تو این جمع چشمم هیچ کسی رو جز آکای  

دید. لباسم کامال پوشیده بود و مشکلی نداشتم. نمی

بعد از چند دقیقه عاقد همراه بابا و عموی بزرگترم و  

 ها شدن.مپدر و برادر آکای وارد سالن خانو 

از استرس کل بدنم یخ زده ود و واقعاً یه حس عجیب  

م دست داده بود. چون چند سالی میشد که غریبی به

به شدت به عقدآریایی   عالقه پیدا کرده بودم به عاقد  
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سپردیم که کسی رو همراه خودش بیاره تا عقد آریایی 

کردم عقد  هم داشته باشیم. چون هرطور که حساب می

آریایی خیلی بهتر از عقد عربی بود! از روی صندلی 

روی هم ایستادیم و همراه آکای بلند شدیم و روبه

های هم رو گرفتیم. تپش قلبم به شدت باال بود و  دست

کردم. با صدای فردی که واقعاً خودم رو درک نمی

 اید؟نگاهمون کرد و گفت: آماده

به خودمون اومدیم. سرمون رو به معنی تایید تکون 

 دادیم که گفت: 

خیله خب، آقا داماد لطفاً بعد از من تکرار کنید. به   -

 ام نامی یزدان.ن

 به نام نامی یزدان. -

به نام پرودگار هستی به نام پیامبر عشق و دوستی  -

ی آرامش جسم و جانم تو را من ای همسرم ای مایه

برگزیدم از میان این همه خوبان برای زیستن با تو 

میان این همه گواهان در شادی و ناشادی در داری و 

و هرجا پذیرا   نداری در کامی و ناکامی در هر لحظه

 شوی آیا؟ می
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عروس خانوم لطفاً بعد از من تکرار کنید. پذیرا  -

 شوم ای همسرم.می

 شوم ای همسرم. پذیرا می -

ی آرامش جسم و جانم تو را من برگزیدم از ای مایه -

میان این همه خوبان برای زیستن با تو میان این همه 

و گواهان بر لب آرم این سخن با تو با تمام عشق 

احساسم وفادار تو خواهم بود در هر لحظه و هرجا.  

 مبارکتون باشه به افتخارشون... 

با صدای دست زدن بقیه با بغض محکم آکای رو در 

 آغوش کشیدم و زیر لب زمزمه کردم:

 خیلی دوست دارم. -

های پر اشک  ای روی پیشونیم گذاشت و با چشم بوسه 

 نگاهم کرد.  

زندگیمون برات   قول میدم نزارم یه روز از -

 آزاردهنده باشه!

 منم قول میدم همیشه همسر خوبی برات باشم! -

هام رو فشرد و بعد از چند دقیقه روی صندلی دست

نشستیم و خواهرهام ندا و زهرا همراه آرامش به 
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ی تزیینی رو باال سرمون سمتمون اومدن و پارچه 

گرفتن و آرامش باال سرمون قند سابید. از توی آینه  

دیدمش که چطور با بغض بهم خیره شده. این  می

ای کردم دختر جدیداً اشکش دم مشکش بود! تک خنده

 و از تو آینه رو بهش لب زدم:

 گریه نکن آبجی کوچیکه!  -

هاش رو به هم فشرد و سرش رو تکون داد.  چشم 

قرآن رو توی دستم گرفتم و مشغول خوندن چند تا آیه  

 شدم و توی دلم زمزمه کردم:

دایا خودت همیشه همراهم باش و دستمو هیچ خ -

وقت ول نکن. بهم قدرتی بده که از این به بعد از پس 

زندگی دونفره بر بیام و سالم زندگی کنم و بتونم 

های آکای باشم. عاشقتم و شکرت بابت  قدردان محبت

همچین آدم مهربونی که وارد زندگیم کردی. به امید  

 تو!

 با صدای عاقد که پرسید:

پرسم آیا وکیلم شما  عروس خانوم برای بار سوم می -

ی معلومه  را به عقد دائم آقای آکای اخوان با مهریه 

 در بیاورم؟ 
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 خواهرم ندا با شوخی گفت:

 خواد!عروس زیرلفظی می -

ی چند نفر بلند شد. حدوداً سه بار مادر صدای خنده

آکای رو دیده بودم و فهمیده بودم که چقدر زن 

 نگرمیه! مهربون و خو 

 به سمتمون اومد و با لبخند گفت:

خداروصد هزار مرتبه شکر که عروس زیبا و   -

خانومی مثل تو نصیب پسرم و خانوادمون شده. بیا  

 عزیزم مبارکت باشه.

با قدردانی دستش رو بوسیدم و ازش تشکر کردم و 

ی کوچیکی که به سمتم گرفته بود ازش گرفتم و جعبه 

به مامان و بابام که با لبخند  با نفس عمیقی که کشیدم 

کردن خیره شدم و با بغض  و اشک شوق نگاهم می 

 زمزمه کردم:

به نام نامی هللا با توکل به خدا و اجازه پدر و مادرم  -

 بله!

صدای کل کشیدن و دست زدن توی گوشم پیچید که 

 دست گرم آکای روی دستم نشست و زمزمه کرد:
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 مبارکم باشی خانومم!  -

 بریم که یه زندگی عالی رو شروع کنیم! -

بلند شدیم که بابا به سمتم اومد و با لبخند بغلم کرد که 

 با بغض به خودم فشردمش و گفتم: 

ها  خیلی دوست دارم بابا مرسی که تموم این سال -

منت بزرگم کردی و همیشه  زحمتمو کشیدی و بی

 حمایتگرم بودی.

 ی پیشونیم گذاشت و گفت:ای روبوسه 

 خوشبخت بشی دختر قوی بابا! تاج سرم افتخار من. -

هاش به سختی جلوی خودم رو گرفته بودم تا با حرف 

گریه نکنم! دستش رو بوسیدم که دستی به سرم کشید 

 و به آکای دست داد و گفت: 

دونم که دخترم حالش کنارت خوبه و خوشبخت  می -

و برو تا زندگیتون میشه. پس با همین فرمون جل

 سپرم.بهشت بشه. دخترمو اول به خدا بعد به تو می

بعد دستم رو گرفت و توی دستش گذاشت که با بغض  

تونستم جلوی سرم رو پایین انداختم. چرا نمی

احساساتم رو بگیرم؟ چرا این همه جدایی از خانواده  
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کردم و عین که دو سال بود کنارشون زندگی نمی

ت بود؟ به ترتیب مامان، مادر و پدر خیالمم نبود سخ

آکای به سمتمون اومدن و دقیقاً مثل مامان و بابای  

خودم با محبت باهامون رفتار کردن و تبریک گفتن. 

هاش لبخندی به  با اومدن خواهرم و همسرش و بچه 

روشون زدم و با تمام وجود خواهرم رو تو آغوش 

یه جوب  تر بودم آبم با خواهرم تو کشیدم. وقتی بچه 

وقت کردیم و هیچ رفت و همیشه با هم دعوا مینمی

باهاش راحت نبودم به خاطر همون بود که با آرامش  

تر شدم ام اما هر چقدر که بزرگاین همه صمیمی

ام باهاش خیلی بهتر از قبل شد و دیگه دقیقاً رابطه 

مثل دو تا خواهر و دوست با هم صمیمی بودیم. اون  

 من بود! هم حالش دقیقاً مثل

دونی چیه منم وقتی جای تو بودم حالم  آیدا می -

همینطوری بود سخته آره خیلی هم سخته ولی وقتی 

بینی نه اونطور هم به شیرینی بعدش فکر میکنی می

کردی سخت نبود! یادمه روز عروسیم  که فکر می

گفتن گریه نکن شگون  خیلی گریه کردی همه بهت می

گذره  م چی تو دلت میدونستنداره ولی من خوب می 

کنم حتی با چهارده سال سنت. منم امروز گریه می
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چون تو خواهر منی و دل کندن ازت خیلی سخته چون 

بینم عروس شدی و شوهرت یه آدم کامل و بالغه. می

چون تو افتخار خانواده ما بودی و هستی و 

 خوشبختیت آرزومه. خوشخت بشی الهی.

ی پر بغضی زمزمه با لبخند نگاهش کردم و با صدا

 کردم:

 خیلی دوست دارم! -

هاش رو پاک کرد. نرگس لبخندی به روم زد و اشک

و یاسین رو کلی بوسیدم و وقتی دامادمون که 

وجودش برام دقیقاً مثل برادر بود به سمتمون اومد 

 گفت:

 به به باجی گورورم کی عروس اولوبسان. -

 بینم که عروس شدی!* به به آبجی می

کرد در حالی که خودش سه نو آبجی صدا میهمیشه م

تا خواهر داشت و هیچ کدومشونو خواهر صدا  

 ای کردم و گفتم:خندهکرد. تکنمی

 رفتم دیگه!دیگه باالخره منم باید می -

 لبخندی زد و رو به آکای گفت:
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دیگه خداروشکر بعد چند سال یه باجناق پیدا کردم   - 

وچیکه منم امیدوام خوشبخت بشید این خواهر ک

 سپرم دست تو خوشبختش کن. می

کمی با آکای خوش و بش کرد و بعد با هر دومون 

دست داد و کنار رفت و این بار نوبت آرامش و خاله  

 سایه بود. خاله سایه به سمتم اومد و با لبخند گفت:

عزیزدلم خیلی خوشگل شدی امیدوارم زندگیت  -

 همیشه با عشق جلو بره و کنار کسی که دوسش

 داری...

 مکثی کرد و با بغض ادامه داد:

 زندگی کنی!  -

دونستم کمی منی که دلیل این مکث و بغض رو می 

ناراحت شدم. بغلش کردم و ازش تشکر کردم. وقتی 

به خودم اومدم دیدم که آرامش محکم بغلم کرده و  

هام رو  کنه! با ناراحتی دستداره به شدت گریه می

 دورش حلقه کردم و گفتم: 

گیره رامش توروخدا اینطوری نکن آبجی دلم میآ -

 پشیمون میشم از ازدواج کردنا! 
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 با این حرفم آکای با لحن معترضی به شوخی گفت:

 اآلن دقیقاً من مقصرم؟  -

خندیدم و چیزی نگفتم و زیر گوش آرامش زمزمه 

 کردم:

یعنی اآلن وقتی شما هم با آقا برسام ازدواج کنی  -

 من قراره اینطوری زار زار گریه کنم؟

به شوخی مشتی به بازوم زد که دوباره خندیدم و  

 گفت:

ها چی میگن ولی آیدا تو برام از دونم این موقع نمی -

تر بودی تو خود من بودی  یه خواهر باالتر و با ارزش 

هت گفتم من جز تو و با کلی تفاوت ولی همیشه ب

مادرم کسی رو ندارم چون واقعاً تو برام حکم یه  

 فرشته رو داری. عاشقتم و آرزوم خوشبختیته!

 ای روی پیشونیش گذاشتم و گفتم:بوسه 

َمن ِهشواخت َسنَن دُیامادیم! َسن َمنیم گوَزل باجیم  -

 سان! عاشقتم یکی یدونم.

نگ  * من هیچ وقت از تو سیر نشدم! تو خواهر قش

 منی. عاشقتم یکی یدونم.
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 دیگه داره حسودیم میشه! -

با صدای آکای خندیدم و از آرامش جدا شدم. آرامش 

هاش نفس عمیقی کشید و بعد از پاک کردن اشک 

 کادویی به سمتم گرفت و گفت:

خواستم برای خودمون اینو خیلی وقت پیش می -

 نداختم بگیرش.بخرم اما هی پشت گوش می

رو باز کردم و با دیدن گردنبندی که یه با ذوق کادو 

اش مشکی بود اش سفید و یه نیمه قلب بود و یه نیمه

 گفتم:

وای آرامش این خیلی قشنگه! دقیقاً وصف حال  -

 حس بین منو تواِه! 

 لبخندی زد و گفت:

 سفیدش برای من مشکی برای تو!   -

بوسیدمش و تشکر کردم که دوباره یه کادوی دیگه 

 فت:بهم داد و گ

 اینم برای شما دو تا!  -

گردنبندی با اسم منو آکای بود که آکای برای من بود 

و آیدا برای آکای! هر دو کلی ازش تشکر کردیم چون 
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واقعا کادوهاش خیلی خاص و قشنگ بودن برعکس 

همه که فقط یا طال هدیه دادن یا پول و سکه! بعد 

انگشتر دست هم کردن و عسل دهن هم گذاشتن دیگه 

قاها کم کم رفتن و وقت رقصیدن من و آکای رسید. آ

آهنگ حلقه از اکس بند باز شد و هر دو وسط پیست  

 رقص رفتیم و با دلخوشی شروع به رقصیدن کردیم. 

دوست دارم منو تو باشیم و بباره برف برف برف  -

اینجوری نگم نکن که مردم دلم ضعف رفت تا دل میاد 

رو دست چپت میاد  بینم یه حلقه اومده روزی که می 

روزی که فقط اسم خودم روی لبت قلب کوچیکت تا  

 زنه ...بینه تند تند میمنو می

دونم برش کیک و رقص  با کلی بزن و برقص و نمی 

چاقو و رقصیدن با آرامش با آهنگ قدیممون که  

آهنگ "رفیق قدیمی" بود مراسم بعد چند ساعت تموم 

انرژی داشتم   شد. به شدت خسته شده بودم اما باز هم

چون باالخره امروز روز من بود! کلی عکس و فیلم 

قشنگ فیلمبردار ازمون ثبت کرد و کلی بهمون خوش  

گذشت. آخر شب بعد مراسم بعد جدا شدن از آکای با  
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آرامش خونه خودمون رفتیم و با خستگی روی کاناپه  

 ولو شدم و با صدای بلندی گفتم:

 ش کجایی؟ای آراموای ننه مردم از خستگی  -

 با حرص باال سرم اومد و گفت:

من خر و باش فکر کردم شوهرت دادیم آدم شدی!  -

پاشو تن لشتو جمع کن لباستو عوض کن آرایشتو  

پاک کن بگیر بکپ که بدبختانه قراره از فردا شاهد 

 نامزد بازی بعضیا باشیم! 

با صدای بلندی شروع به خندیدن کردم و به سمت 

نمایی کتاب جدیدم به اسم "جدال  اتاقم رفتم. فردا رو

غرور و عشق" بود و به شدت استرس و ذوق 

داشتم. کتاب اولم که بخاطر سرطانم درست و درمون 

نشد جشن و اینا گرفته بشه اما برای جدال کم نزاشته 

هام رو در آوردم و حموم رفتم تا بودم. سریع لباس

دوش بگیرم و برم برای خوابیدن. بعد از حموم وقتی 

بیرون اومدم و لباسامو پوشیدم به سمت گوشیم رفتم 

و با دیدن پیامکی از طرف آکای که اسمش رو 

"شاملوی من" سیو کرده بودم لبخندی روی لبم 

 نشست. 
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"آیدای خوب من روزگار درازی بود که شعر را گم 

کنم که شعر دوباره کرده بودم. این روزها احساس می

آید مانی که چون میزند. به بهار میدر من جوانه می

زند. معنی با تو بودن درخت خشکیده شکوفه می

برای من به سلطنت رسیدن است چقدر درکنار تو  

مغرورم به من نگاه کن که چه تنها و خسته بودم و 

تپد چه شاد حاال به برکت قلب تو که کنار قلب من می

ی و نیرومندم! آیدای من، آیدای آکای تو معجزه 

 منی!"

 ی غنچه شده روی تخت نشستم و گفتم:با لبای

ای خدا ننه قربونت برم من! بزار ببینم چی بنویسم  -

 برات ام...

ها دیدی گفتم نامزد بازیاتون شروع شد! یا ابلفض   -

قراره تو یه بشقاب غذا بخورن و هی استوری چشم  

بد ازت دور آقاییم بزاره! یا خود خدا خودت بهم صبر 

 ایوب بده!

ام باال رفت! این شدم و صدای قهقههروی تخت ولو 

 دختر دیوونه بود!

 [سلطانیآرامش ]
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ماشین رو جلوی خونه پارک کردم و پیاده شدم. به  

بودم و حوصله چیزی رو نداشتم. امروز  شدت خسته 

جشن رونمایی کتاب آیدا بود و بعد از مراسم من 

تنهایی برگشتم خونه و آیدا با آکای رفت بیرون. به 

سمت در آپارتمان رفتم تا در رو باز کنم که با دیدن  

رایان مقابل در خونه متعجب نگاهش کردم. این اینجا 

و بلده؟ با حرص  کرد؟ از کجا آدرس خونه رچیکار می 

 گفتم:

 کنی؟تو اینجا چیکار می  -

ای اش رو از دیوار برداشت و با صدای عصبیتکیه 

 گفت:

آرامش اومدم دو کلوم حرف حساب باهات بزنم پس  -

کنی وگرنه مجبورم برم بی برو و برگرد گوش می

 سراغ مادرت!

 تو حق نداری بری سراغ مامان من...  -

چون اون هنوز عشق چرا حق دارم خوبشم دارم  -

 زندگی منه و توام دخترمی فهمیدی؟
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با صدای فریادش یکه خوردم و متعجب نگاهش  

 کردم.

ِد بزار یه کلمه من بدبختم حرف بزنم خستم کردی  -

 دیگه با این غد بازیات! 

خوای از جونم هان؟ حرفتو بزن برو چی می -

 خوام ببینمت!نمی

لطفاً به حرف اینجا نمیشه. حرفام خیلی طوالنیه.  -

بابات گوش بده فقط یک ساعت بهم زمان بده تا حرف 

 بزنم.

نفسم رو به شدت بیرون دادم و کالفه به اطراف نگاه  

کردم. به سمت ماشینم حرکت کردم که با صدای بلندی 

 معترض گفت: 

 کجا داری میری؟ -

 چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:

 خوای حرف بزنی؟ بیا بشین.مگه نمی -

ای که توی صورتش نمایان شد سریع به  لی با خوشحا

سمتم اومد و سوار ماشین شدیم. از بس خوشحال  

شده بود دست و پاش رو گم کرده بود! ماشین رو راه 
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تر بود انداختم و به سمت پاکی که دو کوچه پایین 

گفت. بعد  حرکت کردم. سکوت کرده بود و چیزی نمی

هم پشت  از چند دقیقه پارک کردم و پیاده شدم. اون 

سرم پیاده شد و با هم به سمت نیمکتی رفتیم و روش 

نشستیم. هوا به شدت گرفته بود و مشخص بود قراره 

بارون بباره اما با این حال مردم بیرون بودن و هر 

کدوم تو حال و هوای خودشون بودن. کلی بچه 

کوچک مشغول بازی با وسایلی که اونجا بود بودن و 

دن. پدر یا مادرشون زاز خوشحالی قهقهه می

کنارشون بود و میشد برق خوشحالی رو از توی  

ها پوزخندی زدم هاشون دید. با دیدن این صحنهچشم 

 و زمزمه کردم:

همیشه آرزوم بود یه بار یادم بیاد که تو بچگی یه   -

بار با مامان بابام بیرون رفته باشم و کلی بهم خوش  

 گذشته باشه ولی هیچ وقت یادم نیومد!

من و سایه خیلی تو رو بیرون بردیم خیلی جاها با   -

هم رفتیم و کلی بهمون خوش گذشت. ولی اون 

ها سنت کم بود و تو حافظت نمونده وگرنه ما  موقع 

 روزای خیلی خوبی داشتیم. 
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 آره داشتیم ولی بعداً گند زدی توش!  -

 چرا این همه ازم متنفری؟ -

 حرفتو بزن رایان! بعد برو. -

 رایان؟! -

 ستی به مانتوم کشیدم و کالفه گفتم: د

 شنوم!می -

 ای شروع به تعریف کرد:با صدای گرفته

شاید اون فردی که چند مدت پیش سایه به سایه  -

 دنبالت بود رو یادت باشه!

 با حیرت میان حرفش پریدم و گفتم:

 نکنه اون آدم تو بودی؟ -

 زاری حرف بزنم یا نه؟ ِکی گفتم منم؟ می -

 از آدمی مثل تو بعید نیست! -

ال اله هللا! آرامش بزار حرف بزنم. نه اون من   -

نبودم یه نفر دیگه بود! آرمان بزرگمهر که 

 شناسی؟ اون آدم آرمان بود.می

 شوکه نگاهش کردم و گفتم: 
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 چی؟ آر...آرمان؟ ولی...ولی چرا؟ اصال تو...از کجا -

 دونی؟می

همه چیو قراره بهت بگم. آرمان یه پسریه که وضع  -

مالیش اصالً خوب نیست و جز یه مادر کسی رو 

نداشت. پدرشو تو بچگی از دست میده و با مادرش 

بزرگ میشه ولی بعد یه مدت مادرش بیماری قلبی 

شده ولی چون پول نداشته گیره و باید عمل میمی

های پایین چون تو محله  نمیجدونسته باید چیکار کنه. 

شهر بزرگ شده دستش تو کار خالف بوده و کال با  

 خالف سر و کار داشته. یه روزی با... 

 نفسش رو به شدت بیرون داد و عصبی ادامه داد: 

 یه روز با محمدخان آشنا میشه... -

 محمد خان احیاناً پدرتون نمیشه؟ -

 بود! دیگه نیست. -

 یعنی چی؟ -

کشید همیشه اسم پدر و یدک می یعنی اینکه اون -

 ولی برام پدر نبود. چند مدتی میشه که مرده!
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ای خب خداروشکر حداقل حرف خوشحال کننده -

 زدی!

دار نبود! چت شده تو این زبون تو این همه نیش -

 آرامش؟ 

من نیومدم به سواالی تو جواب پس بدم اومدم  -

 حرفاتو بشنوم و برای همیشه برم و نبینمت!

 ه چنگی به موهاش زد و حرفش رو ادامه داد: کالف

به آرمان پیشنهاد میده که عمل پول مادرشو بهش   -

میده ولی به یه شرط! اون شرط هم این بوده که  

 آرمان...تو رو...بکشه!

با حرفی که زد حس کردم یک دیگ آب یخ روم خالی  

شد و لرزی تو وجودم نشست! با تته پته زمزمه  

 کردم:

 ...چیه؟ یعنی...یعنی... من...منظورت -

 از روی نیمکت بلند شدم و با حیرت گفتم: 

یعنی تمام این مدت کسی که قصد جون منو داشت  -

 شرف تو بود؟بابای بی 

 آروم باش هنوز حرفام تموم نشده!  -
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دونی چند بار من چی چیو حرفات تموم نشده؟ می -

شرف جونم تو خطر افتاد و  بدبخت به خاطر اون بی

ه بود بمیرم؟ چرا این همه خونسردی؟ پس کم موند

 اون روی پدریت کدوم گوری رفته لعنتی؟

گفت اما...رد  سرش رو پایین انداخته بود و چیزی نمی 

دیدم! دستی به صورتم اش میاشک رو روی گونه

 کشیدم و عصبی روی نیمکت نشستم.

آرمان درسته تو کار خالف بوده اما هیچ وقت  -

م نرسیده چه برسه بخواد قاتل  آزارش به یه مورچه ه

کنه و تو بشه! به خاطر جون مادرش مجبوراً قبول می

بهش میگه نصف پول رو قبل انجام کار بده اما اون  

کرده. آرمان رو با پارتی بازی هی دست دست می

میاره تو دانشگاه تو تا یه موقعیت پیدا کنه تا کار و 

بار عملی کنه. به گفته آرمان سعی میکنه چندین 

جونتو بگیره اما همیشه یه اتفاقی میفتاده که 

تونسته انجامش بده. مادرش و چند مدت پیش از نمی

دست داد و همیشه با محمدخان و رامتین سر جنگ و 

دعوا داشته به خاطر پول. میگفت اگه اونا پول 

دادن مادرم اآلن زنده بود. قبل فوت مادرش به می
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میشه. هر طور  خودش میاد و از کشتن تو منصرف 

گفت وقتی چند بار به  کنه چون میشده میاد پیدام می

کنه و همه چی رو اون دو نفر گفته که میاد پیدام می

بهم میگه مثل سگ ترسیده بودن. وقتی پیدام کرد  

همه این حرفا رو بهم گفت و هر دو رفتیم سراغشون 

اما کار به دعوا ختم شد و...وقتی شنیدم مادرش فوت 

لش به شدت وخیم بود و به اصرارش دوباره کرده حا

سراغشون رفتیم و از بس عصبی و ناراحت بود کار 

به کتک کاری کشید و تهش...محمد خان و کوبید به 

 دیوار و چون سنی ازش گذشته بود درجا تموم کرد!

 یعنی...یعنی آرمان پدرتو کشته؟ -

عمدی نبود آرامش! همه چی یهویی اتفاق افتاد  -

میدیم چیشد. فقط فهمیدم باید سریع دستشو  اصال نفه

بگیرم و از اون خراب شده فرار کنیم. چند روز تو  

خونه من بود بعد اون رامتین پدرسگ رفت آرمان و  

لو داد و اومدن جلو خونه ولی فراریش دادم اما موقع 

 فرار گرفتنش و بدتر گند خورد تو جرمش! 
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هاش تو مخیلم  باورم نمیشد! هیچ کدوم از حرف 

هاش؟ چرا گنجید! چرا اینقدر عجیب بود حرفنمی

 اصال...سراغ من اومده بود؟ 

 اومدی... این حرفا رو...به من بگی که چی بشه؟ -

به سمتم برگشت و با بغضی که توی صداش بود 

 زمزمه کرد:

آرامش من اومدم پیشت چون...چون آرمان وقتی  -

م کرد اون بود که منو به خودم آورد و دقیقاً مثل پیدا

پسر نداشتم باهام رفتار کرد و انقدر از تو و مادرت 

ای که تمام این سالها  گفت که بیشتر از هر لحظه 

ازتون دور بودم دلتنگتون شدم. وقتی این اتفاقا افتاد 

گذشت ولی وقتی آرمان همه چی خیلی بد داشت می

داشته خیلی بد عصبی شدم   بهم گفت مگه قصد جونتو

گرفتم قطعاً اآلن جاش سینه و اگه جلوی خودمو نمی

قبرستون بود ولی با رفتاراش بهم نشون داد واقعاً  

بچه ساده و پاکیه هیچی تو دلش نیست. اون پشیمون 

شده بود ولی اآلن هیچ کسو نداره و به جرم قتل عمد  

و  که اون رامتین لعنتی صحنه سازی کرده تو زندانه

 اگه دست نجنبونیم میره پای چوبه دار! 
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 هایی بی روح زمزمه کردم: با چشم 

 خوای از من؟چی می -

مکث کرد و نگاهم کرد. توی نگاهش پر از 

هایی بود که شاید هیچ وقت به زبون نیاورده حرف 

 بود!

بهم گفت دانشجوی حقوقی و خیلی تو کارت  -

هش ای! من...من واقعاً نگرانشم. ازت خواخبره 

کنم که...کمکش کنی تا بتونیم از زندان بیرونش  می

 بیاریم! 

 پوزخندی زدم و با مکث از کنارش بلند شدم.

خودت داری میگی دانشجوی حقوق نه یه وکیل پایه   -

یک دادگستری. درضمن حتی اگه می تونستم هم به 

کردم. همون کسی که قصد جونمو داشت کمک نمی

 بهتر که بره باالی چوبه دار.

و بعد بدون اینکه محلش بدم سریع از کنارش گذشتم 

و به سمت ماشینم رفتم اما یکدفعه از پشت دستم رو 

 کشید که باعث شد با خشم به سمتش برگردم. 
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آرامش بابا توروخدا اینطوری نکن. من بهش قول   -

کنم رومو زمین  دادم میارمش بیرون بابا. التماست می 

 ننداز.

 با خشم و بغض داد زدم:

دونی چرا؟ چون اگه بابای کفتارت و ازت متنفرم می -

داداش الدنگت که هم خون منن به سرشون نمیزد 

یکی رو اجیر کنن تا منو بکشه و بعد اون یارو 

پشیمون بشه و بابات بمیره و اون عوضی بیفته 

ای هم زندان اصال یادت نمیفتاد که توی لعنتی یه بچه 

میجدونی من چیا   داری که زندگیشو نابود کردی! هیچ

دونی من و مامان بدبختم تمام  کشیدم هان؟ هیچ می

دونی مامان این سالها چجوری زندگی کردیم؟ می

چقدر جون کند چقدر حرف شنید چقدر خفت کشید تا 

من توی آرامش باشم و توی رفاه زندگی کنم و بزرگ 

غیرت یادت میومد بشم؟ اگه این اتفاقا نمیفتاد توی بی

 م داری؟یه دختری ه

ی خیلیا  صدام رفته رفته داشت بلند میشد و نگاه خیره

 کردم.رو روی خودم حس می
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ازت متنفرم رایان! تو پدر من نیستی. من دیگه هیچ  -

پدری ندارم برو و دنبال یه وکیل دیگه برای نجات  

دادن جون اون غریبه که قرار بود قاتل دخترت بشه 

 باش!

کشیدم و سوار و بعد دستم رو از دستش بیرون 

 ماشین شدم.

هق کرد. روی زمین زانو زد و با صدای بلندی هق 

خشمگین ماشین رو راه انداختم و میدان رو دور زدم 

هام لجوجانه  و به سمت خونه حرکت کردم. اشک

ریختن. با این کارش رسماً ثابت کرد هام میروی گونه 

هنوز هم از هیچی پشیمون نیست! چقدر اشتباه کردم 

هاش کردم قراره اظهار پشیمونی کنه و به حرف فکر 

گوش کردم. ماشین رو جلوی خونه پارک کردم و 

 سریع داخل شدم. 

تونستم خودم رو آروم کنم! هام بند نمیومد و نمیاشک 

وارد اتاقم شدم و روی تخت نشستم و تا تونستم گریه 

کردم. از ته دل گریه کردم. من چقدر بدبخت بودم 

 خدایا چقدر...؟
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 راد][رایان

اش  ی شکسته شدهروی صندلی نشستم و به چهره

 نگاه کردم. گوشی رو برداشتم و گفتم:

 سالم پسر! -

 سالم چرا چشمات قرمزه؟  -

 بیخیال مهم نیست! چخبر خوبی؟ -

 دونم! خبر خاصی قراره تو زندان باشه؟خوب؟ نمی -

 نه آرمان نه.  -

 باشه بابا نزن. چیشد با آرامش حرف زدی؟ -
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 هوف تاره حرف زدم. -

 خب چیشد چی گفت؟  -

دونم چی باید بگم آرمان. خیلی تند و بد رفتار نمی -

 کرد.

 با لبخند تلخی نگاهم کرد و گفت:

باالخره حق داره. هر کی هم باشه نمیاد کسی که   -

قصد جونشو داشت نجات بده. اشکالی نداره خودتو 

راحت نکن. باالخره تهش مرگه دیگه چه باالی  نا

 چوبه دار چی بدون چوبه دار.

بس کن آرمان! من هر طور شده از اینجا میارمت   -

 کمک آرامش. بیرون. حاال یا با کمک آرامش یا بی

گوشی رو کنار گذاشت و با پوزخندی تلخ نیم نگاهی  

 بهم انداخت و رفت!

  سایه_پای_رد#

 201پارت #

 ��]رادآرامش [
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 ساعت  به کالفه و کردم پرت میز روی  رو کتاب

 شدت به که میشد روزی چند. کردم نگاه دیواری

 به بود مونده  کم. بودم کرده درس درگیر رو خودم

 نمایش به رو  خودم بهترین کردممی سعی و ترم پایان

 حسابی درست شغل یه سراغ کم کم باید. بزارم

 اتاق از کردمی صدام داشت که آیدا صدای با. گشتممی

 دست به گوشی و بود نشسته مبل روی. رفتم بیرون

 شده چی: گفتم و نشستم کنارش. میزد صدام داشت

 آیدا؟

: گفت جدی کامالً  یچهره  حالت با و برگشت سمتم به

 !کردی؟ صحبت بابات با

 خبر کجا از  اون. کردم نگاهش متعجب زد که حرفی با

 داشت؟

 گفته؟ بهت کی دونی؟می کجا از تو -

 حرف باهاش تو که اینه مهم گفته کی نیست مهم -

 .زدی

 کردم؟  جرم مگه چی که زدم حرف که زدم حرف -

 کامالً  داشتی که رفتاری  با ولی نکردی جرم نخیر -

 . شکوندی بدبختو اون غرور

 زده؟  حرف باهات اومده  نکنه تو؟ میگی داری چی -
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 !آرامش دیدمتون خودم -

 .کردم نگاهش عصبی و فشردم هم به  رو هامچشم 

 روز سه بعد چرا دیدی اگه دیدی؟ رو ما  کجا از تو -

 کردی؟  باز حرفو سر

 .شده چخبر ببینم تا زدم حرف بابات با  رفتم چون -

 : گفتم و شدم بلند خشمگین

ً  حقی چه به تو -  زدی؟ حرف اون با رفتی دقیقا

 از و دونمشمی خودم پدر مثل که حقی همون به -

 گفتم بهت کردی تعریف برام  زندگیتو که اولش همون

  برای هیوال یه ازش اینجوری  تو و  گناههبی اون

 این چرا!  رو بازیا بچه  این کن بس! ساختی  خودت

 زنی؟می حرف  منطق و عقل بدون همه

 میگه؟  چیو منطقت ببینم بگو مایی عاقل که تو هه -

 با و کنی گوش حرفش به باید میگه من منطق -

  کمک بدبخت آرمان به یکه  درجه وکیل یه که برسام

 .کنید

 . بابا برو -

 : زد داد بلندی صدای با که رفتم اتاقم سمت به بعد و 

 ندی گوش بابات حرف به خودم جان به آرامش -

  حرفم به بهتره پس! زنممی حرف مامانت با میرم
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 سراغ سریع و کنی صبحت برسام با و بدی گوش

  هر دیگه بسه . آخر سیم به زنممی وگرنه برید آرمان

 بخاطر. کردی لج فقط و ندادی گوش و گفتم چقدر

  باال پدرش سایه آرزوشه طرف. احمق میگم خودت

 برو کنی؟می ناشکری همه این تو بعد و  باشه سرش

  یکی و جلوت  بزار پازل مثل رو گذشته های اتفاق  همه

 و داستان این اصلی  مقصر ببین کن حلشون یکی

  بیچارتو بابای اون غرور همه این بعد  کیه سرنوشت

 .کن خورد

 رو در و رفت اتاقش سمت به و شد بلند عصبانیت با

 .کوبید هم به محکم

ً  هاشحرف  با  پایین رو سرم! بست رو  دهنم رسما

 وقت هیچ چرا. دادم فرو رو بغضم و انداختم

 مدام هاشحرف  بیام؟ کنار موضوع این  با تونستمنمی

 قطره. کردمی بد رو حالم و میشد تکرار سرم توی

 با و کردم پاک رو چکید امگونه  روی که اشکی

 آماده سریع تا رفتم اتاقم سمت به ناگهانی تصمیم

  بیرون خونه از و پوشیدم اومد دستم دم چی هر. بشم

 مامان خونه  سمت به و شدم ماشین  سوار و رفتم

.  زدممی حرف باهاش شده طور هر باید. کردم حرکت
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! بفهمم تونستمنمی رو دلیلش و نمیومد بند هاماشک 

 تا زدم زنگ و شدم پیاده و رسیدم دقیقه چند از بعد

 سمت به  و رفتم باال شد باز در تا. کنه  باز رو در

  لبخندی و بود منتظر در مقابل. رفتم آپارتمانش واحد

  نگاهم نگران دید رو داغونم یقیافه  تا. داشت لب به

 مامان؟ شده چی آرامش: گفت و کرد

 باید: گفتم هامکفش آوردن در با و کردم باز رو در

 . بزنم حرف  باهات

  مبل روی و شدم خونه داخل که کرد  نگاهم متعجب

 که حالی در و اومد سمتم به و بست رو در. نشستم

 شده؟  چی : پرسید گرفتمی دستش تو رو دستم

 !بگو  بابا...از -

 نگاه متوجه نمیگه چیزی دیدم و کردم نگاهش وقتی

!  میشد دیده هاش چشم  توی اشک حلقه. شدم متعجبش

 !بابات؟: گفت لرزونی صدای با

 رفت؟ و کرد ترکمون چرا  چرا؟ بگو. اون از آره  -

 چرا؟  شد معتاد چرا

 ! گفتم قبال بهت رو چیز همه...که من -

 همه و بوده گناهبی که کن قانعم و بگو! بگو دوباره -

 چرا بگو. بوده عوضیش مادر و پدر  گردن تقصیرا
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  لعنتی دیگه بگو گیرن؟می  اونو طرف بقیه همه این

 ! بگو

 کنی؟می رفتار اینطوری داری  چرا آرامش شده چی -

 یاد دوباره سال همه این  بعد که گفته بهت چی کی

 افتادی؟  بابات

 .گفت چیزا خیلی بهم اومد خودش! خودش -

 !چی؟: کرد زمزمه زده حیرت حرفم  شنیدن با

 از شدم خسته دیگه. شدم خسته دیگه: گفتم بغض با

  چیزی یه  کس هر چرا. بالتکلیفی و بدبختی همه این

 فهمه؟نمی منو کسی چرا. میگه

 آرامش؟ گفته چی بهت رایان -

.  کردم تعریف براش رو بود گفته بهم که چیزایی همه

 درک تونستمنمی  رو چیزی هاشچشم  توی حیرت جز

 این رامتین عموم و محمدخان که نمیشد باورش! کنم

ً . باشن کرده رو کارا  که محمدخان اینکه مخصوصا

 !باشه مرده میشد محسوب پدربزرگم مثالً 

 [رادآرامش ]

سرم رو پایین انداخته بودم و توی فکر بودم که با 

با رایان صدای پر بغض مامان نگاهش کردم: وقتی 

ازدواج کردم هیچ حسی بهش نداشتم چون هنوز دلم 
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تونستم از فکرش بیرون پیش امیرتوهان بود و نمی

بیام اما رفته رفته به خودم اومدم. رایان بعد از 

ازدواج با من واقعاً عوض شد و شد یه مرد واقعی و 

خانواده دوست. جوری که دیگه همه سر مودب بودن 

دونم چیشد اما یه وردن! نمیخو آقا بودنش قسم می

روز به خودم اومدم و دیدم مجذوبم کرده و عاشقش 

 شدم!

به همین راحتی مگه میشه عشق اولو از یاد برد و  -

 عاشق یه نفر دیگه شد؟

نه آرامش ولی ما آدما گاهی اوقات از روی ناشی   -

شیم و اون فرد رو بودن و کم بودن سنمون عاشق می

کنیم که قراره تصور می برای خودمون یه ناجی

زندگیمونو عوض کنه ولی وقتی کمی به خودمون 

بینیم نه این شیم میمیایم و با عقل و منطق عاشق می

مدل عاشق شدن خیلی بهتر از تو بچگی عاشق 

کنم عشق فقط این نیست که آدما کور شدنه! فکر می

کنن  و کر میشن و غروروشونو هزار بار خورد می

با عقل و منطقش قشنگه و  گاهی اوقات عشق

 پایدارتر! 
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دونم چرا هر لحظه تصویر برسام  هاش نمیبا حرف 

 داشت توی ذهنم پررنگ میشد! 

 اآلن میگی چکار کنم؟ -

 بهتره به آرمان کمک کنی آرامش. -

 ولی من فقط یه دانشجوی وکالتم!  -

برسام پس چیکارست؟ مگه اون یه وکیل پایه یک   -

 دادگستری نیست؟

 ولی...هست  -

ولی چی؟ آرامش برای آخرمین بار این حرف رو   -

کنم دست از لج بازی و  زنم. خواهش می بهت می

 مغرور بودن بردار!

نفس عمیقی کشیدم و توی سکوت نگاهش کردم.  

هاش میشد دلتنگیش رو به رایان شاید از توی چشم 

ست وقتی فقط اسمش رو خوند...رایان؟ چقدر غریبانه 

چه بخوام چه نخوام پدر منه و هر   زنم. اونصدا می

چی نباشه بزرگم کرده و از گوشت و خون منه. شاید 

به قول مامان و آیدا بهتره کم کم دست از لج بازی  

 بردارم!

https://t.me/Romanamone
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 داسلطانی][آی 

با صدای زنگ در کالفه از روی تخت بلند شدم و با 

های بلند به سمت در رفتم تا بازش کنم. قدم

ه چون چند ساعتی بود بیرون دونستم که آرامشمی

رفته بود و هنوز برنگشته بود. بدون اینکه ببینم کیه 

ای به سمت در رو باز کردم و دوباره با رفتار عصبی

آشپزخونه رفتم تا کمی آب بخورم. لیوان آب رو پر  

کردم و سر کشیدم و برگشتم تا لیوان رو بزارم توی  

ه بود و یه سینک که با دیدن آکای که به اپن تکیه داد

شاخه گل رز مشکی توی دستش بود از ترس لیوان 

از دستم افتاد و هزار تیکه شد! با صداش به خودم 

 کنی؟اومدم و ترسیده گفتم: آکای تو اینجا چیکار می

های  نگران به سمتم اومد و در حالی که به تیکه

کرد گفت: حواست شکسته شده لیوان نگاه می

. مراقب باش شیشه نره کجاست دختر؟ انگار جن دیده

 تو پات صبر کن ببینم.

گل رو روی اپن گذاشت و ناگهان دستش رو زیر  

دونم چرا پاهام انداخت و از روی زمین بلندم کرد. نمی
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تونستم چیزی بگم. اما مسخ کاراش شده بودم و نمی

اونی که در رو زد آرامش نبود آکای بود؟ کم کم  

ای روی  بوسه لبخندی روی لبم نشست و ناخودآگاه 

اش گذاشتم که ایستاد و نگاهم کرد. سرم رو کمی گونه

کردم آرامشه و چون باهاش  کج کردم و گفتم: فکر می

قهر بودم اونطور عصبی رفتار کردم. خوش اومدی 

 آقا!

هاش رو به هم فشرد و با نفس عمیقی که کشید  چشم 

 گفت: شیطونه میگه همینجا یه لقمه چپش کن!

نم فرو بردم و با خنده گفتم: شیطونه  هام رو تو دهلب

 ها رو جمع کنم.کنه! بزارم زمین شیشهغلط می

 کنه.اِ که اینطور! پس شیطونه غلط می -

بعد چپ چپ نگاهم کرد که با شیطنت خندیدم اما یهو 

لپم رو به شدت گاز گرفت که جیغی کشیدم و مشت 

محکمی به بازوش زدم و با درد گفتم: آخ الهی قیمه 

ه بشی آکای این چه کاری بود؟ توام وحشی هستی  قیم

انگار! فکر کردم شوهر کنم از دست گاز گرفتنای  

 آرامش راحت میشم اما نگو افتادم دست یکی بدترش!
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با این حرفم غش غش خندید و منو روی اپن گذاشت  

و پیشونیش رو به پیشونیم چسبوند و با صدای بمی 

انوم منو گاز زمزمه کرد: آرامش خیلی بیخود کرده خ

 گرفته.

چپ چپ نگاهش کردم و با حالت قهر دستم رو روی  

کرده گفتم: اصالً من باهات قهرم  صورتم گذاشتم و بغ

 ولم کن ببینم. خانوم توام نیستم!

با اخمی که روی صورتش نشست گفت: شما هم خیلی  

کنی خانوم من نیستی! حق نداری قهر کنیا  بیخود می 

 اره.وگرنه عواقب بدی برات د

آب دهنم رو قورت دادم و به صورتش نگاه کردم.  

انگار خدا نقاشیش کرده بود که همه اجزای صورتش  

کرد از بس جذاب میشد انقدر دقیق بود. وقتی اخم می

خواست همونجا زمین دهن باز کنه و منو که دلم می

لرزید! صورتش، ببلعه چون دست و دلم حسابی می

هاش...! نفس  بهاش، موهاش، ابروهاش، لچشم 

هام  هام و لبلرزونی کشیدم که نگاهش بین چشم

چرخید. گل رو که روی اپن گذاشته بود بدون اینکه  
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نگاهش رو ازم بگیره برداشت و به سمتم گرفت و لب  

 زد: تقدیم به آیدای عزیزتر از جانم! 

نیمچه لبخندی زدم و با قدردانی از دستش گرفتم و 

داد و واقعاً ی میبوش کردم. رز مشکی بوی عجیب

گذشت بیشتر متوجه  لذت بخش بود. هر لحظه که می

شدم! دستش رو به عالیقش که شبیه من بود می

ام رو نوازش  سمت صورتم آورد و با آرامش گونه

هام...به حرفی که هام، لبام، موهام، چشم کرد. گونه

زد با عشق نگاهش کردم: انگار خدا نقاشیت کرده 

یت موهای طالییت لباس سرخت.  های آبآیدا! چشم 

 واقعاً هر لحظه باید خدا رو شکر کرد بابت داشتنت!

لرزوند! تنها کاری که هاش دلم رو حسابی میحرف 

تونستم بکنم این بود که دستش که روی صورتم می

هاش روی  بود بردارم و کف دستش رو ببوسم. نفس

صورتم پخش میشد و حس عجیبی سراغم اومده بود.  

ای ی که عقد کرده بودیم زیاد نزدیکی آنچنانی از وقت

نداشتیم ولی امروز...سیبک گلوش باال پایین شد و  

 تونم مقابلت خودمو نگه دارم؟زمزمه کرد: چرا نمی
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با حرفی که ناخودآگاه روی زبونم اومد با شیطنت  

نگاهم کرد: آدم که جلوی خانومش نباید خودشو نگه  

 داره!

 چیکارش کنه؟  آها نگه نداره پس باید -

 هیچی واال یه بوس کوچولو هم کافیه! -

هام  هاش رو روی لببا شنیدن حرفم با شیطنت لب 

گذاشت که حس کردم برق دویست ولتی بهم وصل 

هام رو به بازی گرفته  هاش با لطافت لبکردن! لب

بود و حس خیلی عجیبی توی دلم سرازیر میشد. 

دونم چیشد اما یکدفعه دستم رو توی موهاش فرو  نمی

کردم و همراهیش کردم. شوهرم بود خب چیکار  

ام گرفت! عجب کردم؟! با این فکر به شدت خندهمی

 خل و چلی بودم من...! 

 *** 

 راد][آرامش 

ه  وارد کافه شدم و با چشم دنبال برسام گشتم. اومد

خواستم باهاش صحبت  ی خودش چون میبودم کافه

ای نشسته بود لبخند محوی  کنم. با دیدنش که گوشه
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ی مهربون و جذابی داشت روی صورتم نشست. چهره 

نشست. به سمتش رفتم و کنارش نشستم  که به دل می

 که بهم نگاه کرد و با لبخند گفت: سالم عزیزم خوبی؟ 

 سالم مرسی تو حالت خوبه؟ -

کنی؟ راستی گذره. چه خبر چیکار می ره خوبم میآ -

 خوری؟چی می

 یه قهوه ترک. هیچی درگیر یه سری مشکالتم. -

متعجب نگاهم کرد و گارسون رو صدا زد و 

ها رو داد و بعد چمد دقیقه نگاهم کردو سفارش 

 پرسید: چیزی شده آرامش؟

دونی. واقعیتش برسام تو چیزی از زندگی من نمی -

تر از اون چیزیه که شاید خیلی عجیب  من زندگیم

 فکرشو کرده باشی!

اخمی کرد و به صندلی تکیه زد و گفت: مگه چی  

زنی؟ اگه  هست تو زندگیت که اینطوری حرف می 

 ای با کسی داشتی... اس که رابطه درمورد گذشته
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نه نه برسام نه! من تا حاال با هیچ کسی تو رابطه   -

هام در بود! حرفنبودم پاشا هم یه اشتباه محض 

 مورد پدر و مادرمه.

متفکر منتظر شد تا حرفم رو بزنم. استرس داشتم از 

هام اما خودم رو آروم کردم تا بگم. اگه با زدن حرف

شرایطم کنار میومد برام ثابت میشد که واقعاً دوستم 

هاش کرد مشخص بود حرف داره و اگر هم قبول نمی

گیم رو براش  کشکه! نفس عمیقی کشیدم و تمام زند

بازگو کردم و اون بدون هیچ حرفی توی سکوت به  

 کرد.هام گوش میحرف 

 [رادآرامش ]

هام بدون حرفی نگاهم کرد. بعد از تموم شدن حرف

تا بتونم بفهمم چه توی نگاهش چیزی معلوم نبود 

حسی داره! نفس عمیقی کشیدم و گفتم: تموم زندگی 

ی طالقم پدر باال من این طوری گذشته برسام. من بچه

 سرم ندارم و...

وسط حرفم پرید و گفت: صبر کن آرامش بزار یه 

چیزی بگم. من به حرفات گوش دادم و متوجه خیلی 

ش چیزا شدم اما باید بهت بگم که من از همون اول
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برام مهم نبود که اگه روزی با کسی وارد رابطه میشم  

 ش برام مهم باشه!گذشته

 ی من با بقیه فرق داره.اما گذشته -

ی طالقم آرامش هیچ فرقی نداره. من خودمم بچه  -

چی فکر کردی؟ توی دنیا کلی آدم شبیه من و تو 

هست. واقعیت اینه که نمیشه گذشته رو تغییر داد اما 

 ی بزرگی ازش گرفت. میشه درسا

خیره نگاهش کردم و زمزمه کردم: یعنی اآلن حتی 

کنم که برات مهم نیست که دارم ازت درخواست می

خواست منو  بهم کمک کنی تا جون کسی که قبال می

 بکشه رو نجات بدیم؟

هام رو که روی میز گذاشته بودم توی دستش دست

ت گرفت و گفت: نه مهم نیست چون اوالً کسی که از

الخطان  درخواست کرده پدرته و دوماً همه آدما ممکن

 آرامش. 

 فکر کنم بهتره بگی جایز الخطا! -

ها حق  نه ببین. جایزالخطا بودن یعنی اینکه انسان -

دارن خطا کنن و مهم نیست این کارشون اما 
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الخطا بودن یعنی اینکه انسان گاهی اوقات از  ممکن

نظورمو؟ پس فهمی مکنه. میروی نادونی خطا می 

گناهیشو ثابت کنیم اما باید به آرمان کمک کنیم و بی

 قبل از هر چیزی میشه باباتو ببینم؟

ام خوردم و گفتم: اول از همه یه کمی از قهوه

درخواستی ازت دارم. میشه توام...از زندگیت برام 

 ای نمیدونم.بگی؟ من واقعاً جز تو و دلوین چیز دیگه 

ه که بدونی. آرامش من و درخواست کردن چیه حقت -

تو یه جورایی شبیه همیم. من وقتی بچه بودم پدر و 

مادرم از هم طالق گرفتن چون بابام به مامانم خیانت 

کرد. اون موقع من ده سالم بود. هر روز شاهد کلی 

دعوا و جر و بحث بودم. مامانم خیلی بابامو دوسش 

داشت یعنی عاشقش بود اما دیگه نتونست تحمل کنه  

و منو گذاشت و رفت کانادا. هنوزم مجرده و تنهایی  

کنه. وقتی یه روز بابام یه زن آورد تو زندگی می

مون فهمیدم که اون زن همون کسیه که بابام خونه 

بخاطرش مامانمو طالق داد. نگو خیلی وقت بوده که 

بابام باهاش تو رابطه بوده چون دخترش حدوداً دو 

لوینه. خیلی سخته که  سالش بود و اون دختر االن د
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نامادری باال سرت باشه اونم از نوع بدجنسش حداقل 

تو از این مورد شانس آوردی. بعد از اون جریان  

دیگه نتونستم تو اون خونه بمونم و وقتی هجده سالم  

شد یه خونه گرفتم و زدم به چاک ولی از شانس بدم 

دلوین عاشقم شد. حاال بقیه ماجراها زیاد مهم نیستن. 

مین آرامش زندگی من همینه. وجه اشتراک زیادی ه

 داریم.

سرم رو تکون دادم و با لبخند گفتم: ممنونم که بهم 

خوای بابامو ببینی  گفتی. خب در مورد اینکه گفتی می

 باید بگم که..

 فقط شمارشو بده بهم همین. -

 ندارم!-

متعجب نگاهم کرد که گفتم: خب چیه؟ من خیلی وقته  

 ندیده بودمش تازه چند روزه پیداش شده. 

خیله خب اشکالی نداره. باشه آرامش من باهاتم  -

گناهیشو ثابت  کنم که آرمانو نجات بدیم و بیکمکت می 

 کنیم.
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لبخند پر محبتی زدم و گفتم: ازت ممنونم برسام لطف  

 .کنیخیلی بزرگی در حقم می

 خوام همین.من فقط خوشحالیتو می  -

ام زدم و نگاهش کردم. این مرد  دستم رو زیر چونه 

های عجیبی رو توی وجودم به بازی  داشت حس 

 گرفت...!می

 

 

*** 

 

 

 (یک ماه بعد)

با لبخند مقابل آرمان ایستادم که نگاهم کرد و با مکث  

دونم چطور ازت تشکر کنم گفت: واقعیتش نمی

برسام و پدرت خیلی بهم کمک کردین. آرامش. تو و  

میشه گفت جونمو مدیونتونم شایدم زندگیمو! امیدوارم 

 بتونم یه زور جبران کنم.
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تونم بگم کمک کردن جبران کردن  خب...می -

خواد. تو این یه ماهی که بیشتر باهات مالقات نمی

 داشتم فهمیدم خیلی آدم خوب و درستی هستی و...

ام دوست خواهر نداشته آرامش من درست مثل  -

 دارم.

ای کردم و گفتم:  با حرفی که زد متعجب تک خنده

 خواستم منم برعکس همین حرفو بزنم!می

 کنی دیگه؟های گرد شده گفت: شوخی می با چشم 

ای توام. نه جدی خندیدم و گفتم: نه بابا چه شوخی 

 میگم آرمان تو واقعاً برام مثل یه برادر عزیزی. 

صورتش شکل گرفت دلم رو گرم لبخندی که روی 

کرد. با صدای برسام و رایان سرم رو به سمتشون 

برگردوندم. برسام با لبخند گفت: خب خانوم وکیل 

بهتون تبریک میگم قبل از گرفتن مدرکتون شما یه 

 پرونده رو حل کردین. 

خندیدم و گفتم: دیگه استاد که شما باشی از این کمتر 

 انتظار نمیره.
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نگاهی بین من و رایان رد و بدل کرد و لبخندی زد و 

 رو به آرمان گفت: آرمان بیا ما بریم کارت دارم.

هام رو به هم فشردم و توی دلم گرفتم: دارم چشم 

 برات برسام باز منو تنها گذاشتی.

آرمان هم موافقت کرد و هر دو رفتن. رایان 

هاش گذاشته بود و داشت هاش رو توی جیب دست

م رو بلند کردم و نگاهش کردم و با کرد. سرنگاهم می 

 حساب شدیم!مکث گفتم: خب بی

 سر چی؟ -

هیچی میشه گفت با یه تیر دو نشون زدی. هم  -

آرمانو که نقش پسرتو برات داشت نجات دادی هم 

 ارث پدریتو گرفتی.

با شوخی گفت: من بمیرم همه اون ارث به تو 

 رسه بچه! می

ام گرفت. هدونم چرا اما با این حرفش خندنمی

 نیشخندی زدم و گفتم: هنوز کار داریم با هم... 

 و با مکث کوتاهی حرفم رو ادامه دادم: بابا!
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با حرفی که زدم با بهت نگاهم کرد. ناگهان حجوم  

بغض رو به گلوم های بیجرمقش اشک توی چشم

 مهمون کرد. سرم رو پایین انداختم و گفتم: خدافظ.

ها پایین رفتم و دادگاه رو ترک و بعد سریع از پله

کردم و به سمت ماشین برسام رفتم. با آرمان منتظرم  

بودن. با هم سوار ماشین شدیم و اول من رو راهی 

خونه کرد. توی طول راه تو فکر فرو رفته بودم و 

های بین آرمان و برسام نبود. اسم به مکالمه اصالً حو

ها افتاد. با توی این یک ماه که گذشت خیلی اتفاق 

گناهی آرمان رو ثابت کنیم و کمک برسام تونستیم بی 

تمام کارهای رامتین رو، رو کنیم و دادگاه براش حکم  

پنج سال حبس داد. چون بابام اولین پسر محمد خانه  

ارث و میراثش به بابا و رامتین تو زندانه نصف 

رسید! امروز هم جلسه آخر دادگاه بود و به خوبی و  

خوشی تموم شد. دو هفته پیش برسام ازم 

اش به  خواستگاری کرد و قرار بود امشب با خانواده

امون. آیدا و آکای هم به شدت طور رسمی بیان خونه 

سرشون شلوغ بود چون درگیر کارهای عروسیشون  

ک ماه بعد عروسی بگیرن. حسم بودن و قرار بود ی

تر میشد و تازه روز به روز به برسام عمیق 
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شدم.  تونستم بفهمم که من واقعاً داشتم عاشقش میمی

تونستم بفهمم حسی که به پاشا داشتم یه حس  تازه می

خیلی زودگذر بود که حتی نمیشد اسمش رو دوست 

داشتن گذاشت چه برسه به عشق! برای شب خیلی  

خواست بابا رو هم تم و ته قلبم دلم میاسترس داش

کرد! نبودن پدرت تو دعوت کنم اما یه حسی مانعم می

خواستگاریت حس خیلی غریبیه! با صدای آرمان 

نگاهش کردم: آرامش حواست کجاست دو ساعته جلو  

 درخونتونیما! 

متعجب به خونه نگاه کردم و با مکث گفتم: ام ببخشید 

. مرسی کاری ندارین با تو فکر بودم اصالً نفهمیدم

 من؟

چرا  -تا برسام خواست چیزی بگه آرمان سریع گفت: 

تونم منم کار دارم. حاال که داداشت محسوب میشم می

 امشب تو خواستگاریت باشم؟

با این حرفش برسام نگاه عجیب غریبی بین منو 

ای ام شد. تک خنده آرمان رد و بدل کرد که باعث خنده

اب برادر تشریف بیار شما هم. کردم و گفتم: بله جن

 آقا برسام شب منتظرتونیم فعالً خدافظ.
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لبخندی به روم زد که از ماشین پیاده شدم و به سمت 

خونه راه افتادم و زنگ رو زدم تا آیدا در رو باز کنه. 

در باز شد که داخل خونه شدم و به سمت واحدمون 

رفتم. تا در رو باز کردم و .ارد خونه شدم با برف 

ای که باالی سرم زده شد متعجب به آیدا نگاه  شادی

بینم که کردم: سالم عروس خانوم چطوری؟ می 

کنی! بیا بابا  باالخره داری از ترشیدگی نجات پیدا می

 بیا برقص بیا قر بده!

از بس تعجب کرده بودم که فقط داشتم به کارهای  

کردم. چیزی زده بود؟! به  عجیب غریبش نگاه می

و با خنده برف شادی رو به صورتم زد و سمتم اومد 

ریش درست کرد و گفت: قربونت برم بابانوئل جونم  

 بیا برقص.

بعد دستم رو کشید و با آهنگی که باز کرد مجبورم  

دونستم برقصم یا کرد برقصم. از شدت خنده نمی

بخندم! ولی با کلی مسخره بازی تونست از فکر درم 

. خواهر داشتن هم بیاره و خنده رو مهمون لبام کنه

 این کارا رو داره دیگه!

 *** 
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شالم رو سرم کردم و با لبخند به خودم نگاه کردم.  

جایی که اآلن بودم هیچ وقت حتی توی ذهنم هم 

خطور نکرده بود. اینکه بخوام ازدواج کنم اون هم 

بعد اتفاقات زندگی مادرم که با چشم دیدم! فکر  

اره که واقعا کردم هیچ مردی توی دنیا وجود ندمی

عاشق باشه اما انگار سخت تو اشتباه بودم. بابام من 

ی مردها زده کرده بود که فکر رو جوری از همه 

ی مردها مثل همن و هیچ مرد خوبی کردم همهمی

وجود نداره. با صدای آیدا بهش از تو آینه نگاه 

شین؟ ببین جون من عروس تشریف فرما نمی -کردم: 

ها رو ای مک بریز رسم این ترکیهبیا تو چای برسام ن

 اجرا کنیم. 

با خنده به سمتش رفتم و گفتم: درسته که یه ذره 

ت جواب بده ت نیست ولی امیدوارم نقشهعقل تو کله

 ها رو تف کنه تو صورت دلوین!و همه چایی 

با این حرفم پقی زد زیر خنده و حاال مگه میشد 

امون  اش رو جمع کنم؟ با صدای مامان که صدخنده

کرد سریع به سمتش رفتیم. با خنده نگاهمون کرد و 
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گفت: خب دیگه بسه کم آتش بسوزنید. آرامش چایی  

 دم کردی دیگه؟

بله مادر من دم کردم نگران نباش. انگار دارن میان  -

 خواستگاری تو. تو که بیشتر از من استرس داری!

لبخند تلخی زد و گفت: دختر دسته گلمو دارم تنهایی  

 کنم. استرس نداشته باشم؟خونه بخت میراهی 

ای تا این حرف رو زد، آیفون به صدا در اومد. بوسه

روی گونه اش گذاشتم و به سمت آیفون رفتم اما 

کسی جلوی دوربین رو گرفته بود. گفتم البد شیرین 

های آکایه برای همین با خنده در رو باز کردم و کاری 

تا رژش رو پر منتظر ایستادیم. آیدا هم سریع رفت 

رنگ کنه و بیاد! حیا هم خوب چیزیه واال. به این 

حرفم خندیدم و در خونه رو باز کردم اما با رو در رو 

 شدنم با بابا متحیر نگاهش کردم.

کرد؟ با تعجب زمزمه  اون...اون اینجا...چیکار می

 کردم: تو اینجا... 

 من دعوتش کردم! -
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و نگاهش   با صدای مامان با بهت به سمتش برگشتم

کردم. چند بار پلک زدم و با نفس عمیقی که کشیدم 

 زمزمه کردم: باشه خوش اومدی بیا تو. 

و بعد خودم سریع وارد خونه شدم و به سمت اتاق  

 راه افتادم. از دیدنش تعجب کرده بودم! 

 

 

 *** 

 

 کل][دانای

سایه سرش را بلند کرد و به رایان نگاه کرد. چند 

ه بود؟ همسر سابقش را...!  سال بود که او را ندید

 نفس عمیقی کشید و گفت: سالم بیا تو.

و بعد در را کامل باز کرد تا داخل شود. رایان که با 

دیدن سایه کلی غم روی دلش تلنبار شده بود، به 

سختی جلوی بغضش را گرفته بود اما باز هم نقش 

هایش وارد خانه شد و بازی کرد و با در آوردن کفش
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رسی که دعوتم کردی. باالخره هر چی  گفت: سالم. م 

 نباشه خواستگاری دخترمونه!

و بعد روی مبل نشست و باز هم به سایه خیره شد. 

خیلی زیبا شده بود! درست بود که دیگر سی و 

ی جذابش  ای سالش بود اما باز هم همان سایهخورده 

بود که یک دل نه صد دل عاشقش شده بود. سایه 

ست و گفت: گفتم باالخره لبخندی زد و روی مبل نش

 واجبه که پدرش باشه. خیلی زود بزرگ شد نه؟

 خیلی زود پیر شدیم بگی بهتره! -

هایش پر اشک شد. تک با حرفی که رایان زد چشم

ای با بغض کرد و سرش را پایین انداخت و خنده

زمزمه کرد: خیلی وقت بود ازت خبر نداشتم. کجا 

 بودی؟

 درگیر بدبختیام. -

 بازم مواد؟ -

تنها چیزی که درگیرش نبودم همین مواد کوفتی  -

بود. خوبه که شما تونستین یه سقف باال سرتون 

داشته باشین. من که سواد درست حسابی نداشتم 
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ام برم جایی کار کنم. البته به یه آدم معتاد و بخو

دار کسی کار نمیده. باز تو حداقل دانشگاهتم سابقه

 رفتی داروسازی خوندی من چی؟

کرد. وقتی به  سایه حرفی نمیزد فقط با غم نگاهش می 

کرد که چطور دیگر امیرتوهان را در گذشته فکر می

ی  کنج دلش خاک کرد و عاشق رایان شد! رایان خیل

پیر و شکننده شده بود اما باز هم از جذابیتش کم 

 نشده بود.  

واقعیتش یه تشکر بهت بدهکارم. ممنون که از همه  -

چیزت زدی تا دخترمون تو آسایش و رفاه بزرگ 

 بشه. امیدوارم بتونم از این به بعد براتون جبران کنم.

 چطوری؟ با مادیات؟ -

  نه درسته که دیگه چیزی مثل قبل نمیشه -

کنم دورادور چون...خیلی حرمتا شکسته ولی سعی می

 حواسم بهتون باشه.

لبخند تلخی که سایه زد جگرش را آتش زد. نگاهش  

که به اتاق در نیمه باز افتاد و آرامش را دید لبخند 

های پدر و مادرش گوش تلخی زد. داشت به حرف 

داد! ناگهان با به صدا در آمدن در آرامش سریع از  می
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یرون رفت و در را باز کرد. این بار آکای و  اتاق ب

اش زنگ  آرمان بودند. کمی بعد هم برسام با خانواده

 در را زدند... 

 راد][آرامش 

با استرس مشغول چایی ریختن شدم و آیدا هم داشت 

گرفت. لبخندی به آیدا از هر لحظه از کارهام فیلم می

زدم که زیر گوشم گفت: اگه چایی رو نریزی رو 

 زارم!ت نمین زندهدلوی

خواد ولی دلم  پقی خندیدم و گفتم: خیلی دلم می

 خواد با زندگیم بازی کنم!نمی

ای ها کرد و گفت: گمشو از اش رو شبیه سکته قیافه

 جلو چشام! 

هام رو به هم فشردم تا بلند نخندم. با نفس عمیقی  لب

که کشیدم چایی رو به همه تعارف کردم و وقتی به 

با لبخند جذابی چایی رو برداشت و برسام رسیدم  

 گفت: دست شما درد نکنه خانوم.

لبخندی زدم و چیزی نگفتم. آرمان و آکای دست به 

یکی کرده بودن و داشتن حسابی برسام رو اذیت 
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کردن ولی ماشاال برسام هم آدمی نبود که کم بیاره. می

باالخره وکیل بود دیگه! با آیدا کنار هم نشستیم و به 

گاه کردیم که دوباره آیدا گفت: ببین طرف هر  بقیه ن

خواد باشه عیب نداره فقط خواهرشوهر نباشه چی می

 که دمار از روزگارت در میاره!

 اتفاقا خواهرشوهرم محسوب میشه! -

اه اه ایکبری. چقد ازش بدم میاد خدا به دادت برسه  -

 آرامش. 

خندوندتم. شش دونگ  هاش حسابی داشت میبا حرف 

دا و آرمان و آکای حواسمون به برسام بود من و آی

که وقتی چاییش رو خورد قراره چه واکنشی نشون 

بده. استکان رو برداشت و همین که کمی خورد  

هاش رو به شدت به هم فشرد و به ماها که چشم 

شدیم نگاه کرد و لب زد: داشتیم از شدت خنده لبو می

 کشمت!آرامش می 

یدا تا دل سیر خندیدم. پدر سرم رو پایین انداختم و با آ

برسام یه مرد خیلی جدی بود و حرف خاصی نمیزد 

اما مادرناتنی برسام یه زن زبون بازی بود و میشه 

گفت مجلس رو اون گرم کرده بود. دلوین هم که از 

https://t.me/Romanamone


 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

وقتی اومده بود داشت هی با چشم برام خط و نشون 

کشید. بابا و مامان هم با لبخند داشتن مهمون می

کردن. با صدای بابا که رو به من گفت:  ی می نواز

 دخترم بابا بلند شین با آقا برسام حرفاتونو بزنین.

به خودم اومدم. آیدا دستم رو فشرد که با مکث بلند  

 شدم و کوتاه گفتم: چشم.

و بعد به برسام نگاه کردم که بلند شد و پشت سرم 

زدی خون دلوین در نمیومد از بس اومد. کارد می

ی بود! با هم داخل اتاقم شدیم و روی تخت  عصبان

نشستیم. سرش رو پایین انداخت و گفت: خیلی  

 خوشگل شدی آرامش.

 مرسی. -

 نگام کن. -

سرم رو با مکث باال بردم و نگاهش کردم که گفت:  

خواست همسرم یه دختری مثل تو همیشه دلم می

باشه. جسور، مغرور، جذاب که نصیبم شد. فقط 

لی خوشحالم که تو زندگیمی و قراره خوام بگم خیمی

زندگیم رو با تو بسازم. میگن وقتی یکی خوشگل  
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باشه بهش میگن آهلل گوولی وقت یارالدیپ. فکر کنم 

 خدا هم وقتی تو رو خلق کرده خیلی سر ذوق بوده!

با حرفی که زد تپش قلبم باال رفت. اینجاست که باید 

آوردی  بگم خدایا شکرت بابت مردی که توی زندگیم 

 هام پایان دادی.و به همه دلشوره

 ام برسام... من...  -

منتظر نگاهم کرد که با خجالت ادامه دادم: چوخ  

 سویورم بیلوی!

با حرفی که زدم متعجب نگاهم کرد و با تته پته گفت: 

 چ...چی؟ االن تو...

سرم رو به معنی آره تکون دادم که با ذوق یکدفعه 

هام رو دورش حلقه کردم و بغلم کرد! خندیدم و دست

میرم گفت: وای باورم نمیشه. دختر من عاشقتم می

 فهمی؟ وای خدا شکر! برات می 

 

*** 
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ای که توی دستم کرد همه برامون دست زدن با حلقه 

و بابا دلم و تبریک گفتن. ولی نگاه پر از اشک مامان 

رو لرزوند. حرفی که برسام زیر گوشم زد تلنگر  

بزرگی بهم وارد کرد: درسته هردومون بچه طالقیم  

مون هم به این درد  ولی قرار نیست بزاریم که بچه 

هامون دچار بشیم دچار بشه و ما به درد خانواده

 آرامشم. 

با لبخند نگاهش کردم و چیزی نگفتم. حق با اون 

 بود!

 

 

*** 

 

 

 

 (یک ماه بعد)

 [داسلطانیآی ]
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با ذوق و شوق به آرامش نگاه کردم که همراه با من 

جیغ خفیفی زد. لعنتی هر دومون خیلی خوشگل شده 

بودیم. بدو بدو به سمتش رفتم و محکم بغلش کردم 

که با خنده گفت: عروس کشتی منو آروم باش. وای 

 آیدا خیلی خوشگل شدی. 

بار چرخید. با لبخند  دستش رو گرفتم که با خنده چند

 گفتم: توام عالی شدی عروس.

نمایی زد که با صدای گوشیم سریع گفت: لبخند دندون

 یا ابلفض اومدن آرامش!

نگاهی به خودش توی آینه کرد وگفتم:  با استرس نیم 

 خوبم؟ وای وای.

خندیدم و گفتم: قبول نیست تو به من دلداری بده من  

 کای خودشو کشت.به تو. خوبیم خوبیم بیا بریم آ

دستش رو که از شدت استرس یخ زده بود گرفتم و 

سریع از آرایشگاه بیرون رفتیم. با دیدنشون که هر 

کدوم جلوی ماشین خودش ایستاده بود از شدت ذوق 

دست آرامش رو محکم فشار دادم که گفت: باشه بابا  

 ذوق نکن این همه کشتی منو.
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دسته  دست خودم نبود خب! به سمتمون اومدن و

هامون رو به سمتمون گرفتن. آکای نگاهم کرد و با گل

لبخند خیلی عمیقی گفت: گوزلریوین گیله سین 

 قاداسین آلیم!

 * درد و بالی مردمک چشمات به جونم! 

با بغض نگاهش کردم و یکدفعه بغلش کردم که خندید  

 و گفت: ماه من خیلی دوست دارم.

دارم آکای.  من خیلی خیلی خیلی بیشتر از تو دوست  -

 خیلی خوشحالم که دارمت مرد من. 

ای روی پیشونیم گذاشت و کمکم کرد تا سوار بوسه 

ماشین بشم. آرامش و برسام هم سوار ماشینشون 

شدن و با هم به سمت تاالر راه افتادیم. توی طول راه  

کلی با هم آهنگ خوندیم، رقصیدیم، عکس انداختیم، 

بهترین روز   فیلم گرفتیم و خندیدیم. میشه گفت

زندگیمون بود چون هم برای خودم هم از ته ته قلبم 

برای آرامش خوشحال بودم چون باالخره تونسته  

بودم بهش ثابت کنم که یه روز مردی که به شدت 

عاشقشه توی زندگیش میاد و اومد و حرفم به واقعیت 

تبدیل شد. آرامش و برسام عقد کرده بودن و امروز  
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ود چون از همون اول با جشن عروسی هردومون ب

گیریم. گفتیم که عروسیمون رو یه روز میآرامش می 

کل شب به خوش گذرونی و رقص گذشت. به شدت 

خوشحال بودیم و پر انرژی و داشتیم کلی خوش  

گذروندیم. حس خیلی قشنگی رو داشتم با بند بند می

 کردم.وجودم تجربه می

 

 

 *** 

 

 

 راد][آرامش 

هام رو که به سمت سرویس بهداشتی رفتم تا دست

ها  خش برگکثیف شده بود بشورم اما با صدای خش

متعجب به سمت راستم نگاه کردم. با دیدن کسی که  

ها بیرون اومد حس کردم دلم هری  از پشت درخت 

 ریخت. با تته پته زمزمه کردم: پا...پاشا؟! 
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ر و به سمتم اومد و با لبخند تلخی نگاهم کرد. س

وضعش تعریف کردنی نبود! به شدت داغون بودم.  

ترسیده چند قدم عقب رفتم که سرجاش ایستاد و گفت: 

 نترس آرامش کاریت ندارم. 

 چرا...چرا برگشتی؟ -

 مبارکه عروس خانوم! با رفیقم ریختی روهم؟  -

با حرفی که زد حس کردم جریان برق از بدنم رد شد.  

 اره برو رد کارت.با خشم گفتم: به تو هیچ ربطی ند

و بعد برگشتم و خواستم به سمت جمع برم اما سریع  

 گفت: صبر کن باهات حرف دارم.

هام رو به هم فشردم اما برنگشتم که گفت: چشم 

واقعیتش دلم طاقت نیاورد. برگشتم تا دوباره شانسمو  

امتحان کنم اما دیدم کار از کار گذشته و سریع کس 

فکر کنم برسام بهت ای رو جایگزینم کردی. دیگه 

گفت. اینا مهم نیست  گفت که من مریضم. راستم می

خوام اگه فقط خواستم ازت عذر بخوام. معذرت می

قلبتو شکستم. امیدوارم خوشبخت بشی آرامش ولی 

 من لعنتی واقعاً دوست داشتم!
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هام لرزید و بغض به گلوم چنگ زد. ببخشم؟ هه لب

برگشتم و تا واقعاً پیش خودش چی فکر کرده بود؟ 

خواستم چیزی بگم با جای خالیش مواجه شدم.  

متعجب به اطراف نگاه کردم اما نبود. نکنه...توهم 

زدم؟ هوف آرامش بیخیال هر چی که بود فقط برای  

 همیشه از ذهنت دورش کن...

 

 

 *** 

 

 

 اخوان][آکای 

کنی که  زیر گوش برسام لب زدم: احیاناً فکر نمی 

 برگشته نه آرامش؟ست نه آیدا بیست دقیقه

بیخیال آکای چرا انقدر نگرانی؟ بچه که نیستن البد  -

 سرشون گرم عکس انداختنه.

هام رو به هم فشردم و چیزی نگفتم. آخر مراسم  چشم 

بود و هر چقدر منتظر بودیم تا آیدا و آرامش که رفته 
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بودن سرویس بهداشتی بیان پیداشون نمیشد. مامانم 

ایه با عجله سمتم اومدن و با و مامان آیدا با خاله س

 نگرانی گفتن: دخترا کجان پس؟

هام رو باال انداختم و گفتم: گفتن میرن سرویس شونه 

 بهداشتی اما بیست دقیقه شده برنگشتن! 

برسام گوشیش رو در آورد و با نگرانی گفت:  بزار 

 یه زنگ بهشون بزنم.

  انگار تازه یادش افاده بود باید نگران بشه! کالفه به

هامون که داشتن به سمتمون میومدن نگاه خانواده 

کردم. انگار فهمیده بودن که اتفاقی افتاده. برسام با 

کالفگی گفت: نه آیدا جواب میده نه ارامش. آکای 

 زنه.بجنب دلم شور می

رو به مامانم برگشتم و گفتم: ببین مهمونا رو سرگرم  

 کنین بریم سراغشون. چیزی به کسی نگین!

ت چیزی بگه سریع با برسام از کنار بقیه تا خواس

گذشتیم و به سمت سرویس بهداشتی رفتیم. از شدت 

کردم اتفاقی  لرزید. فکر می هام داشت میاسترس دست 

براشون افتاده. در سرویس رو زدم و هر چقدر 

صداشون کردم کسی جواب نداد. تا خواستم چیزی به  
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اما   برسام بگم گوشیم زنگ خورد. سریع جواب دادم

با شنیدن صدای بم مردی متعجب به برسام که نگران 

کرد خیره شدم: آقا داماد گل. شنیدم داشت نگاهم می

گردین؟ ببین کاری نداره دارین دنبال عروساتون می 

فقط باید همین االن بیست میلیارد تومن پول نقد برام 

بیارین تا آزادشون کنم! البته که پای آقا پلیسای  

کشین که دیگه روی ماه زحمتکشو وسط ن

 عروساتونو نمی بینین!

با خشم داد زدم: مرتیکه تو کی هستی؟ چی داری زر 

کنی برای خودت؟ من از کجا همین االن بیست  زر می

 میلیارد برات بیارم؟ کجا بردی آیدا و آرامشو؟

برسام با حیرت نگاهم کرد. با صدای خندهاش  

من هام رو به فشردم: دیگه به خشمگین دندون

مربوط نیست این موضوع. تا ساعت دوازده شب 

 وقت دارین. آدرسو برات میفرستم آکای خان!

و بعد صدای بوق توی گوشم پیچید. این لعنتی هر کی 

شناخت! متحیر به برسام امون رو میکه بود همه

 نگاه کردم و گفتم: یکی دزدیدتشون!
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با حیرت دستی به صورتش کشید و گفت: یا ابلفض  

بیست میلیارد؟ چیکار کنیم آکای این همه پول از 

 کجا...

دونم. باید زود از شرکت بردارم دونم برسام نمینمی -

کنی؟  جور می اشو توولی دیگه فوقش ده تومن بقیه

 گفت نقد بیارین الکردار.

با خشم توی فکر فرو رفت و گفت: بجنب هر طور 

شده باید آزادشون کنیم و بفهمیم این عوضی کیه. به  

 پلیس خبر بدیم؟

نه نه گفت به پلیس خبر ندین وگرنه بالیی سرشون  -

 میارم.

ای به کتفم زد و گفت: بجنب برو سراغ پول منم ضربه

 . به بقیه خبر میدم.میرم حلش کنم 

سریع قبول کردم و به معاون شرکتمون زنگ زدم و 

بهش گفتم سریع ده میلیارد از حساب شرکت برداره و 

نقد برام به آدرسی که اون طرف برام پیامک کرد 

دونستم باید چیکار بیاره. از شدت خشم و استرس نمی

کنم! برسام وقتی به بقیه جریان رو گفت همه ترسیده 

و از نگرانی خاله سایه از هوش رفت! همه بودن 
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گفتن به پلیس خبر بدیم اما این کار درست نبود. می

دادم و بعد آیدا و آرامش رو ازش پول رو بهش می

کردیم خودمون هم زیاد تو دید  گرفتیم. سعی میمی

مردم نباشیم تا فکر و خیال به سرشون نزنه. با دیدن  

به سمتش رفتم که دوید برسام که داشت به سمتم می

 گفت: آکای بجنب پول جمع کردم بدو بریم.

رو به داداشم چرخیدم و گفتم: داداش حواس مردمو 

پرت کنین یا هم بگین ما رسم نداریم عروس کشون 

بریم و عروس و دومادا از همین جا رفتن ماه عسل 

چمیدونم یه چیزی به هم بباف که همه جمع شن برن. 

 .من میرم بهتون خبر میدم

با نگرانی گفت: خیله خب آکای مراقب باشین چیزی  

 شد حتماً به پلیس زنگ بزنین.

سرم رو تکون دادم و سریع با برسام سوا ماشینم  

شدیم و به سمت آدرسی که فرستاده بود راه افتادم.  

هر دومون به شدت نگران بودیم! اگه واقعاً بالیی سر 

حظه  تونستم یه لکردم حتی نمیآیدا میومد دق می

تونست باشه؟  نبودنش رو تصور کنم. یعنی کار کی می

با صدای برسام نگاهش کردم: آکای فکر کنم کار 
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دلوینه چون اون...وای خدا اون خیلی از آرامش  

 نفرت داره.

هام رو به هم فشردم و به ماشین سرعت دادم.  دندون

بعد از بیست دقیقه به آدرس رسیدیم. یه جای متروکه  

معاون شرکت سریع به سمتش رفتم که بود! با دیدن 

 با نگرانی گفت: آقا سالم چی شده؟ 

پول رو که توی کیسه گذاشته بود از دستش گرفتم و 

 ت.گفتم: هیچی ممنون برو و برگرد خونه 

متعجب تایید کرد و رفت! با صدای برسام به سمتش 

برگشتم. دو تا چوب بزرگ برداشته بود. یکیش رو  

نگ زدم که سریع جواب داد: ازش گرفتم و به طرف ز

الو ما اینجاییم زود باش دخترا رو بیار پولت 

 ست!آماده

 نه دیگه شما خودتون تشریف بیارین داخل! -

 رو اعصاب من راه نرو مرتیکه بیا گمشو بیرون. -

ببین جوجه خوشگل پا رو دم من نزارا یه گوله  -

کنم. دانشجوان آینده ساز حروم مغزشون می

 حیفن توروخدا!مملکتمونن 
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هاش واقعاً چرت و پرت بود. سریع تماس رو  حرف 

قطع کردم و با برسام داخل ساختمون رفتیم. با 

استرس همه جا رو گشتیم اما خبری ازشون نبود. 

یکدفعه با شنیدن صدایی که از یه اتاق میومد سریع 

به برسام اشاره کردم که جلوتر از من راه افتاد. در  

با عجله داخل شدیم اما با دیدن   اتاق رو باز کرد و

ها از دستمون زده چوب رومون حیرت ی روبه صحنه 

 افتاد! اینا...اینا داشتن... 

 آی....دا؟ -

سرش رو به سمتم برگردوند و با خنده گفت: سالم 

عشقم! واقعاً بهت تبریک میگم که بخاطر من ده  

 میلیارد جور کردی بیاری بدی به داش آرمانمون!

کنم  رت گفت: یعنی من دهنتو صاف میبرسام با حی 

 آرمان! 

بعد با خشم به سمتش دوید که آیدا و آرامش از خنده 

غش کردن! هنوز از شوک بیرون نیومده بودم. روی 

کردن  و  کاناپه نشسته بودن و داشتن به فیلم نگاه می

خوردن! آرمان هم وسطشون چیپس و پفک می

م نکن بابا  نشسته بود! آرمان با خنده گفت: آخ برسا 
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دارا که این  من چیکار کنم گیر بدین به این دوتفنگ

نقشه رو ریختن! ولی ایوال ایول که بیست میلیارد  

 آوردین بدین به من. عروساتون خدمت خودتون!

با خشم من هم به سمتش دویدم و در حالی که با 

دونی چقدر زدمش گفتم: زر نزن احمق می حرص می

 ریخت آبرومون رفت!نگران شدیم؟ عروسی به هم 

ی آیدا و آرامش هر سه به سمتشون با صدای خنده

انداختن! زدن و هی دستمون میبرگشتیم! قهقهه می

 خدایا شفا بده. زن گرفتیم مثالً!

دستی به صورتم کشیدم و به سمت آیدا رفتم و در 

گرفتم گفتم: بگو غلط  حالی که محکم ویشگونش می

 کردم! احمق جون به لم کردی.

ا درد و خنده گفت: آی آی آکای توروخدا ول کن ب

 کبود شد.

ت با حرص گفتم: یه بار دیگه از این غلطا کنی زنده

 زارما! همه رو نگران کردین دیوونه.نمی
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دوباره خندید و محکم بوسیدتم و گفت: قربون غیرت 

و نگرانیت من برم که! حاال زیاد حرص نخور بیست  

 . پاشو برقصیم پاشو.میلیاردتون موند واسه خودتون

آرمان با خنده آهنگی باز کرد و برسام و آرامش هم 

زور کرد که با هم برقصن. خداروشکر که چیزیش  

نشده بود. دستش رو توی دستم گرفتم و دستم رو 

اش رو روی  دور کمرش حلقه کردم که دست دیگه 

 بازوم گذاشت و با هم مشغول رقصیدن شدیم.

تونستم بخشید: اگه میآهنگ حس قشنگی رو بهم می

دیدم رز ذاشتمت و میچیدم جلو چشام میتو رو می

کاشتم سفید من ولی خشک میشی پیش من تو رو می

 ذاشتم یه برگ بشه ازت کم...وسط قلبم نمی 

 سال بعد( 5)

 دا_راد][آی 

اش گذاشتم و گفتم: خیلی ای روی گونه با عشق بوسه 

یشتر از چیزی که فکرشو کنی دوست خیلی خیلی ب

 دارم خواهر قشنگم! 
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لبخندی به روم زد و با محبت نگاهم کرد. دستم رو 

توی دستش گرفت و زمزمه کرد: همیشه دوست 

 داشتم یه روز این تتو رو با تو داشته باشم.

خندیدم و گفتم: آره نکته مثبتش اینه که زخمای دست  

 ذابم نمیدن!من با این تتو پوشونده شد و دیگه ع

ام گذاشت و زمزمه کردیم: تو سرش رو روی شونه 

یه وضعیت سفیدم باهات متضاد منی ولی رفیقم باهات  

من سیاهم تو سفید فرقمون زیاد اما جالب اینه کامالً 

به هم میایم تیرگی من با روشنی تو قشنگه بعد شب 

تیره روشنی صبح تو دلیل من برای بودنی من دلیل 

 تو...

د گفتم: در پیش رخ تو ماه را تاب کجاست  با لبخن

عشاق تو را به دید در خواب کجاست خورشید ز 

 گوید کز آتش تو بسوختم آب کجاست! غیرت چنین می

نگاهم کرد که گفتم: من ماهم سیاهم تاریکم ولی 

تو...خورشیدی سفیدی روشنایی داری و خورشیده که 

 بخشه! به ماه با نورش زندگی می

 کنارتم آبجی بزرگه!تا آخر عمر   -
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ام که کمی دور تر خندیدم و چیزی نگفتم. به خانواده 

از من نشسته بودن خیره شدم. آیدان و آیهان 

ی شر و شیطون و های من بودن. دو تا بچهبچه 

کردم دادم. باور نمیخواستنی که جونم رو براشون می

هام بود. آیهان که مادر شدم اما واقعیت جلوی چشم 

ود و آیدان شبیه آکای و یک سال با هم شبیه من ب

فاصله داشتن. با آکای زندگی من ورق خورد و رنگ  

جدیدی گرفت و حس خوشبختی رو بیشتر درک کردم.  

نگاهم روی ماهک چرخید که با شیطنت داشت با 

کرد. امان از دست این دختر آیدان و آیهان بازی می 

د. که جز کرم ریختن و آتیش سوزوندن کاری بلد نبو

دختر آرامش و برسام بود و با آیدان همسن بود. در  

واقع یک ماه با هم فاصله داشتن! چقدر خانواده 

تکمیلی داشتن حس خوبی داشت. مخصوصاً که 

کسایی باشن که عاشقشونی. توی شمال بودیم و چند 

روزی مسافرت اومده بودیم. نگاهم خیره به آرمان و  

این دو نفر با  الوین شد و لبخندی روی لبم نشوند.

کلی لجبازی تونستن باهم ازدواج کنن. هنوزم 

باورنکردنی بود اما خب اون دو نفر هم به هم 

رسیدن. هنوز بچه نداشتن چون تازه ازدواج کرده  

https://t.me/Romanamone


 آیدا راد                                                                            ایه  پای س رد 

 

بودن. با صدای آکای نگاهش کردم: خانومم بیاین 

 خوام آهنگ بخونم. اینجا می 

سریع با آرامش بلند شدیم و به سمتشون رفتیم و 

کنارشون نشستیم که آیدان و آیهان به سمتم دویدن و  

توی بغلم نشستن. به خودم فشردمشون و گفتم:  

 های آرامش من.  دورتون بگردم عشقای من. آخ مایه

هر دو خندیدن و چیزی نگفتن. آرامش کنار برسام  

نشست و ماهک رو توی بغلش گرفت. زوج خیلی 

ا لبخند  قشنگی بودن! آکای گیتارش رو کوک کرد و ب

تونستم شروع به خوندن آهنگ رز سفید کرد: اگه می

دیدم رز ذاشتمت و میچیدم جلو چشام میتو رو می

کاشتم سفید من ولی خشک میشی پیش من تو رو می

 ذاشتم یه برگ بشه ازت کم...وسط قلبم نمی 

 

 

 

 

*** 
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 [کلدانای]

با صدای رایان سرش را به سمتش برگداند و نگاهش  

 روزای خوبی گذروندیم مگه نه؟کرد: 

 آره البته اگه بعضی چیزا رو فاکتور بگیریم! -

نفس عمیقی کشید و چیزی نگفت. بعد از گذشت 

چندین سال باز هم کنار این زن دست و دلش حسابی  

 لرزید. می

حخیلی خوشحالم که باالخره آرامش منو بخشید.  -

ه دونی سایحس خیلی خوبی نسبت به گذشته دارم. می

عشق هم خوبه هم بد. برای من دو تا درس داشت. 

یکی اینکه درسته از دستت دادم ولی تا آخر عمرم با 

 م! عشقت توی دلم زنده

 کاش میشد همه چیز رو به قبل برگردوند ولی...  -
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 ها خیلی راحت میشه اما... میشه -

 اما ما دیگه اون آدمای سابق نیستیم!  -

 لبخند تلخی زد و حرفش را تایید کرد. 

 ولی کاش زندگیمون اینطوری تموم نمیشد رایان! -

 من فقط خیلی دوست داشتم سایه. -

ای که رایان برایش خریده بود بو کرد و  گل رز مشکی 

 زمزمه کرد:

  من نقطه پایان این داستانم و کلمات آغازش! من در -

رج به رج این داستان بافته شدم. از من ردپاهایی به  

 جا ماند که به نور رسید...رد پای سایه...!

 

 

 

 پایان...!
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