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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

  

 

 میبسم اهلل الرحمن الرح

نصف شب بود با  کی کیساعت نزد کردمینشسته بودم و با ترس و استرس به منظره روبه رو نگاه م نیماش تو

من رهام که رو  غیزدم و برگشتم به بغلم نگاه کردم با ج یمحکم غیسرم قرار گرفت ج یرو یزیچ نکهیاحساس ا

با  دیخندیکه قش قش داشت م یبه مان میشد رهیشاگرد جلو نشسته بود برگشت عقبو نگاه کرد و باهم خ یصندل

 میاز دستت راحت ش یریبم یریدرمون بگ یحرص زدم رو پاشو گفتم: مرض ب

 با نمک شده بود افتیچه قد ق یدونینم یبود دهیخر ترس نیع لدایگ ی: وایمان

 تو یشیساقط م یاز هست یو گفت: ک دینفس از حرص کش هیسرشو برگردوند و  رها

 : تا شماهارو خاک نکنم قصد مردن ندارم یمان

 یحرص گفتم: مااان با

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 : هن یمان

 کوش اوضاع چطوره؟؟؟؟ یرعلی: هنو هندل د بگو اممن

 شد یخبر دیمار دراره شاا شتریب کمیموند تا  ریام مهیخاستیهمونجور که م قایدق هیعال ی: همه چیمان

 امنه یهمه چ دیگیمگه نم یامار چ گیسرشو برگردوند: د رها

 زم؟یشد اونوقت کدوم گلو تو سرت بر دایپ یکیسرو کله  هوی: خواهر زدو شانس بدمون یمان

 میکنیتورو خاک م میزیتو سر چهارتامون بر دیکه با یخاک ی: به جامن

 ایلپاشو باد کردو بچگونه گفت : عبض یمان

 بابا مینیب نیشی: بمن

 میکنیم یما کجاها زندگ کننیم یکجا زندگ نایا دی: بچها توروخدا نگاه کنرها

 نکن سهیحفظ ابرو هم شده مقا ی: برا یمان

  هیی: عجب خونه امن

 یوارایو  د میسادیداره وا یشگلخو یحالت ها یلیو خ دیخونه باغ که سف یدر ورد یقصر تو کرج؛ االن ما جلو هی

که  ینیبیجلو پات م یراه سنگ هی یباز کن ویکه اون سرشون نا معلومه محافظ خونه باغ شدن در ورود دیکوتاه سف

س که سه طبق ییاستخر بزرگ که پشتش خونه ا هیبه  یرسیم یکه ادامه بد ویدرخته راه سنگ اهویبغالش گل و گ

اسه اتاق که و هیو اشپزخونه و  شنیاونجا اهل خونه جمع م شتریکه ب یسالن اصل یطبقه اولش به گفته مان دهیخواب

از  یبزرگم ته سالنه که روبه روشو کل یلیخ ید یال س هیداره  دیسف یمر مر یوارایاونجاس خونه د یمستخدما

 یکه گوشه سالن و  یرسیدراز م هیناهار خور زیم هیطرف تر به  نیا ایرنگ احاطه کردن از مبال ب وختهقهوه س یمبال

 یه پله اب نورتریا یایب یناهار خور زیاز م  ینیهنگام غذا خوردن باغم بب یتونیم یپنجره بزرگم پشتشه که بازش کن

به  نورتریا یایاز بغله پله ب یرسیم رهیسوم م قهتا طب یچیشده و ب صورت مارپ دهیپوش دیسف یمر مر یکه با سنگا

 یداره اما  ادیهفتا اتاق خواب داره طبقه سومم اتاق ز شیش کی! طبقه دوم نزدیخوریمجهز بر م کیخونه شاشپز

 اونجاس... اهایکه گاوصندق رو ییجا میکه ما باهاش کار دار ییجا قایاتاق داره که اونم دفتر کاره صاحب خونس و دق

 تو....باشه حله ییکجا ری: الو امرها
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 وقتشه دیپاش لدایگ یقطع کرد و گفت: مان ویگوش

 گید میشیچشمک زدو گفت : نگران نباش فوقش بدبخت م هیکردم که  ینگاه استرس وار به مان هی

 ت؟؟؟یقزم یزدم به بازوشو گفتم : االن وقته شوخ محکم

 گهید دی: اه پاشرها

 شدم  ادهیپ نیبرداشتم و از ماش کولمو

 مینشروع ک دیبا یک مینیو بب یرعلیام شهیپ میتا بر میرفتیه به دوش دنبالش مکول یو منو مان رفتیجلو م رها
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 شد  انینما یام و اب یب هیداده بود به  هیکه تک یرعلیام یقدباال یرو ادهیپ کمی بعد

 !!میکردیم مشیهزارتا سوراخ قا میانداختن تو کوچه ما بود وینیماش نیهمچ الیخی: چقدر ب یمان

  نیخرما نایخنده گفتم: بابا ا با

 نه؟ میفقط خرشو هست یکه گفت ییکلمه ا نی: ما از ا یمان

 نیخایرو سرتون نکنه م نیشما کوچرو گذاشت هیکه با اخم گفت: چ میشد یرعلیام کی، نزد رخندهیز میباهم زد بعد

 م؟یکنیم میدار یهمه بفهمن چه غلط

  میبردیحساب م یرعلیاز ام یچ نیچون ع میدوتامون خفه شد یمان منو

  هیبگو برنامه چ ریام ناروی: ولشون کن ارها

 تا االن اومده بودن... انیب خاستنیارومه مستخدما اگه م یهمه چ نکهیروشن کردو گفت: مثل ا گاریس هی ریام

خونه  نیهمه خونه ها مثل هم بایکوچه تقر نیبا صفا بود تو ا یلیبه کوچه باغ نگاه کردم خ ریام یتوجه به حرفا یب

ود ب ختهیمجنون شاخهاشون ر یورادرختایتوش بود فقط تو رنگ و طرح مختلف، از د میبر میخاستیکه امشب م ییا

 ...الهایتو و سین یهفته که اکثرا کس یخوف ناکه مخصوصا وسطا کمیساکت شبا  زویکوچه تم هی رونیب
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 بچه پولدار؟ زاشتنیاسممونو م مویاومد یم ایخونه ها بدن نیاز ا یکیما تو  شدیم یچ یحسرت گفتم: مان با

 خرمیواست م شویکیروزا  نی: نگران نباش همیمان

 بود روش صورتش تو مهتاب مثل خوده ماه بود ختهیر شیلخت مشک یکردم که موها شیطوس ینگاه به چشما هی

 : نه بابا چه جنتلمنمن

  دیکوچه باغو خر نیکله ا شهیبا پول تو اون صندوق م دایلی: گیمان

 ...دونمیکه تو فکر بودم گفتم: م همونجور

 می: خب وقتشه شروع کنیرعلیام

 پارک کن نجایا اریب نیبپر برو ماش ی: مانرها

 م؟؟یشروع کن گهید یعنی: یمان

 وقتشه  گی: اره درها

 : پس من رفتم یمان

 گوشه پارکش کرد هیاومدو  نیبا ماش یمان نیماطراف نگاه کردم بعد چند  طیرفت و من با استرس به مح یمان

 دی: بچها جمع ش یرعلیام

 شمیکیدونه به منو رها داد  هی یکیاز تو کولش سه تا هدست در اورد  میسادیوا یرعلیام یجلو میرفت مونییتا سه

  یدستگاه داد دست مان هیبه گوش خودش وصل کرد، بعد 

 که؟ یدونیم ی: مانیرعلیام

 : اره حلهیمان

مکان حضور داشته  نیما امشب تو ا نکهینقشو داشت و قبل ا نیمهم تر یرعلیتو گروه چهار نفرمون بعد ام یمان

اگه  یعنیخودشم وصل کرد  ستمیبه س ارویمخف نیتموم دورب یخونه شدنو مان نیقبال وارد ا یو مان یرعلیام میباش

 از کار بندازه! واون خونر ینایکل دورب تونهیلپ تابشو روشن کنه م یاالن مان
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 نیبا ا یخونه بشه مان رونیب ایخونه  یاز تو یهر خبر کنهیکنترل م نارویتموم دورب نهیشیم نیتو ماش ی: مانیرعلیام

با رها رو  یمان یصحبتا تونمیمن م یعنیدستگاهه مکالمه مشترکه  هی.......گهیکه بهتون وصل م ییدستگاه تو هدستا

 دیگاهاتون خارج ش یحرف زدن باهم از مخف یبرا ستیافتاد الزم ن یو نظر بدم پس اگه اتفاقبشنوم

 میشنویهمو م یهمه صدا یعنی: پس من

 : ارهیرعلیام

 پشتتونم  ریمثل ش دی: بریمان

 من خودم سکترو زدم اینکن تیاذ زتیجون عز ی: مانمن

 نباشه تیچشمک زدو گفت: باک یمان

 من چه باطنا چه ظاهرو نا اروم بودم ! یظاهرا اروم بودن، ول دمیاروم بودن شا همه

 دی: اماده ا یرعلیام

 میشروع کن ی: اره خوبه همه چرها

 نی: من رفتم تو ماشیمان

 گفتم: منم امادم دادمینگاه به من کرد و منم همونجور که اب دهنمو قورت م هی یرعلیام

 یمان گهید یدود یها شهیکه با ش نیسمت خونه باغ وسط راه سرمو برگردوندم سمت ماش میراه افتاد ییتا سه

 توش معلوم نبود

 بلد بودم وتریکامپ کمیکاش منم  یکنیکارو م نیاسون تر یتف توقبرت مان ی: امن

 که سخت تره یگفت: اتفاقا کار مان دویخند رها

 بابا ستی: نمن

 اروم باش ی:چقد استرس داررها

 شهیاما نم خامی: ممن
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  دیچیپ مونییتو گوش سه تا یمان یصدا

 صدا کردم  یب رمیاسترار ریقط کردم اژ نارویارومه دورب یهمه چ ری: خب امیمان

 واره؟یپشت د ی: خوبه سگه چیرعلیام

 دهی: نه سگه کنار لونه خودش خوابیمان

 هنوز برگردما تونمیم نی؟ببیخایکمک نم ی: مانمن

 : نه قربونت یمان

 کنمیباال واستون درو باز م رمیم واری: دخترا من از دیرعلیام

 که حفاظ داره نجایا ری: اممن

 ؟یچه کن یخایحفاظو م گهی: راست مرها

  دی: تماشا کنسادیرفت باال و کنار حفاظا وا یرعلیام

 که شهیاز حفاظا تموم تنت سوراخ سوراخ م یرد ش یخایم ی: اخه چجورمن

 بزار دختر! گریلحظه زبون رو ج هی: د یرعلیام

 حفاظا رو کند یسوزن یکرد اروم کالهک هاشروع  بعد

 : نههههههههه بابا مگه اونارو جوش ندادن؟من

 نهیخونه هم نیتو ا میاومد نهمهیا ونیکه م یلیاز دال یکی لدای: گیمان

 ها لهیانقد شل گذاشتن رو اون م نارویکردن ا یچه فکر یی: خدارها

 کنار زارهیم بوسهیم ویاز دور نگاه کنه فکر دزد یهرک هی: الکیمان

 تو خونه دیپر یرعلیام نیح نیهم تو

 ارومه یهمه چ ری: خب خوبه امیمان
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 عیتو سر نیایدروبازکرد: ب یرعلیام

 درو بست! ریتو ام میبا ترس و لرز پشت رها رفت 

  هیی: اوووف عجب جارها

 نمیبب زویچ زاشتیاسترس من نم یخوشگل بود ول نکهینگاه به دوروبر کردم با ا هی

 خامیمن خونه خودمونو م ای: خدامن

 !دیبرد یواسه چ تویخاص یب نی: ایمان

 یخودت تیخاص یب یشدم بهش که : هو براق

 تیخاص ی: جوجه بیمان
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 یی: تومن

 شک نکن یی: تویمان

 گهید دی: اه بس کنیرعلیام

 میساکت شد دوباره

 هیک تیخاص یکه جوجه ب فهموندمتیتا م یبود نجایهدست تو گوشم خودت ا نیا ی: کاش به جامن

 

 برج زهرمار نیا کشتمونی: االن میمان

 یگیم ویرعلیام ی: کمن
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 یظیم غلاخ هی زدیتو شب برق م شیعسل یطوس یکه پشتم بود نگاه کردم چشما یعل ریبا لبخند برگشتم ب ام بعد

 خندمو غورت دادم  و راهمو ادامه دادم... دمیام کرده بود ، اخمشو که د

 وگرنه مهربونه شدیم یار اخمو و جدموقع ک شهیهم

 اریکارتو درب لدایگفت: گ شدیم دهیکه بزور شن یاروم یبا صدا رها

 دوباره وز وز کرد! یکه مان کردمیم گفتیکه رها م ویکار نیهم داشتم

 : المصبا دراشونم با درا ما فرق  دارهیمان

 : اره واالرها

 سگه بلند شدد ری: ام یمان

 المصب؟ یبدو کو کارت ها لدااااای: گیرعلیام

 کارت هارو دادم دست رها نجاسیا شیاخ م،یشونیترس نشست رو پ عرق

 اووووومد  دیی: بدویمان

 کارمون تموم بود کردیسگ اگه پارس م اون

 شکرتتتتت ایبستش، آه خدا واشی ریتوش ام میدیدره باز شد محکم پر ک،یت

 مستخدمه کجاس؟؟ ی: مانیرعلیام

 !دهیگرفته خواب ونیبغل تلوز یعنی، تو اتاق خواب سمت راستتون  سایوا سای: وایمان

 رونیب ومدهیباال تا ن می: بر یرعلیام

 یزرگب نیخونه به ا نیتو ا یمرده با چه دلو جرت نیبود خوف ورم داشت ا کیتار کهیبه پله کردم که تهش تار ینگاه

 !دهیخواب کیش

 یسادیچرا وا گید ایب لدای: گرها
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 اومدم من؛

 چراغ قوشو روشن کرد  ریباال ام میپله ها رفت از

 چه خوشکله نجای: اوف امن

 زهیریپرت م ینیخانم خونه تهرانشونو بب لدایگ الشونهیو نی: تازه ارها

 واسه خودش راه انداخته یچه دم و دستگاه نی: مردک نزول خور ببیرعلیام

 بگو قویساعته دق ی: مانرها

 قیدق قهیدق02:21:امم ساعت یمان

 : اعووو چقد زود گذشتمن

 : عمرههه خواهر من عمرههههیمان

 شودیم ریجوگ ی: مانمن

 رهینگ لدایگ رهی: منو جو بگیمان

 : از خداتم باشهمن

 گهیطبقه سوم حواست هس د میریم میدار ی: مانیرعلیام

وش گلدونه که ت هیسوخته که بغلش  ییاتاق با در قهوه ا هیسالن  یانتها دیاگه بر دی: اره وارد طبقه سوم که شدیمان

 االن چک کردم خاموشه خاموشه  نیهم نویمن اون دورب نهیدورب هیکاجه که توشم  یدرخت مصنوع هی

 توشون نباشه؟ یکس یچک کرد یاتاقا چ هی: خوبه ، بقیرعلیام

 خوادیم یچ نجایا گهید یلعنت نی: اره حله، ا یمان

 منم سنگکوب کردم کردیگوش م یف مانرهام پشتش داشت به حر سادیوا یرعلیام

 شده؟یچ ی:مانیرعلیام
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 سادیما وا نیبغله ماش قایدق سیپل نی: ماشیمان

 ودیاز سه تامون در نم نفس

 روشن کن نویراننده ماش یرو صندل نیشک کرده؟ اگه شک کرده فورا برو جلو بش ی: مانیرعلیام

 .....رفت رفتنی: فعال رفتم کف ماشمودیم فیضع یمان یصدا

 شکرت ای: خدادمیکش یصدا دار نفس

 جا به جا کن نویخراب ماش تیاگه وضع ی: مانرها

 خورهیداره زنگ م رمردیپ یبچها گوش کننی: نه بدتر شک م یمان

 کمکمون کن ایبا ترس گرفتم جلو دهنم: خدا دستمو

 شب؟؟ نوقتیا هیزنگ زده؟ کارش چ هیک یبفهم یتونی: میرعلیام

 .شنود هارو وصل کنم.. سای: وایمان

 میکردیرها با استرس به اطراف نگاه م منو

 گن؟یم یچ یدی: نفهمریام

 رونیب ادیبلند شد داره از اتاق م رمردهی: نه شنود مشکل داره......اوه........پیمان

 سکترو زدم گهید

 رهیکجا م نی: ببیرعلیام

 تموم برقا روشن شد هوی

 که بهش زنگ زده صاحبخونه باشه یکس دمیباال.....احتمال م ادیب خادی: برقارو زد حاال میمان

 دن؟یفهم یعنی: یرعلیام

 که خاموش کردم ینی: اره از دوربیمان
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 شه؟یاز تهرانم چک م نایدورب یعنی: رها

 دی: شایمان

 تموم کارتارو درار لدای:گیرعلیام

 ...یرعلیخودش کولرو براشت تند تند کارتارو در اورد داد به ام دید تمویخشک شده بودم رها وضع من

 کجاس؟ رمردهی: پیرعلیام

 !داسیکه پ نطوریدونه دونه اتاقارو بگرده ا خادی: طبقه دوم میمان

 بهش گفته؟؟؟؟ یصاحب خونه چ یدی:هنوز نفهمیرعلیام

 درستشون کنم تا خادیزمان م کمیهنوز شنود ها مشکل دارن  یضبطو کردم ول نی:ببیمان

جا تو به دخترا بگو ک ی، مان دیش میاتاقا قا نیتو ا دیبر دییکارت به رها داد و گفت: بدو هیکارت به من  هی یرعلیام

 مشیم میکه صندوق هست قا یتو اتاق رمیمن م یکی نی. رها تو برو تو ایتو برو تو اون سمت چپ لدایشن.گ میقا

 رونیب دیایب گهیبهتون م یاوضاع نرمال شه مان

 دیبود رها منو د سادهیبودن سمت اتاقا من وسط سالن کپ کرده وا دهییدو یرعلیرها و ام یشده بودم ول خشک

 اومد سمتمو محکم زد بهم

  ستی: احمق االن وقت کپ کردن نرها

 بدووو لداااااااای: گیمان

 تند تند رفتم سمت اتاق و درو بستم  یو داد مان یتکونا رها با

 که صداش اومد دینفس راحت کش هی یمان

 ؟یخودتو تو کمد جا کن یتونیجا همونجاعه، رها م نیشو بدو بهتر میقا  زیم ریبرو ز لدای: گیمان

 ..........اره خوبهسای: وارها
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که قبال بهت گفتم توش صندوق توشه برو اون تو اون  یکه دستته برو سمت در یتو برو تو با کارت یرعلی: امیمان

 سمتت ادیاون اتاق قفله نم کنهیممردک فکر 

 : باشهیرعلیام
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 یرعلیکه ام یسمت اتاق رهیوارد سالن شد، داره م رمردهیپ دیگفت: خب همتون سرجاتون هیبعد چند ثان یمان

اونجارم  ،یسمت اتاق بغل رهیداره م رونی، اومد ب کنهینگاه م یتوشه....درو باز کرد ، خب خداروشکر همه جارو سطح

 سمت اتاق تو اصال از جات تکون نخور! ادیداره م یی،رها اماده ا رونیب ادیم ندازهینگاه م هی

 که اروم گفت: باشه دمیرهارو شن یصدا

 سمت اتاق تو ادیداره م لدای.......گرونیگذشت اومد ب ری:خب خب رهام به خیمان

 ادینفسم در نم ترسمیمن م یترس گفتم:مان هیگر با

 حرف نزن گهی، اومد تو اتاقت د زمی: اروم باش عزیمان

 کمی قایکه دق ی! با نوراایخدا کنمیخواهش م ایخدا نجایکن بره از ا یکاری ایکه باز شد، خدا دمیدرو شن یصدا

 اونورتر از من افتاد قلبم اومد تو دهنم!

  لدایگ زیخدااااا خم شد رو م ای: یمان

 میکنیردش م یهوشیبا ب ننتمیاگه بب وفتهینم یاتفاق چیاروم باش ه لدای: گیرعلیام

 !دمیشن رمردویپ یکه صدا ومدیداشت در م اشکم

 ؟ نجایا ادیب کنهیموقه شب جرات م نیا یبهش بگه اخه مرد ک ستین یکی ستین یکه کس نجاهای: اه ارمردیپ

 شدو درم بسته شد کیاتاق تار بعد

 رفت؟؟ یگفتم:مان لرزون
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 زمی: اره ارههه ارهههه اروم باش عزیمان

  ی: مانمن

 : جونم نگران نباشیمان

 اروم باش دختر لدای: گیرعلیام

 مرده رفت؟  نیا یمان شت،یپ امیاالن م سایوا زممممیعز لدای: گرها

 : اره طبقه دومه یمان

 هویبود  در باز شد  کیتار یلیخ اتاق

  لدای: گرها

 اسمشو صدا زدم: رهاااا هیو با گر رونیاومدم ب زیم ریز از

 شد انیدر نما یجلو یرعلیکردم ، ام هیمن زار زار گر میهمو بغل کرد محکم

 خوبه؟ ؛حالتیرعلیام

 میفقط زودتر بر میپاک کردم: بر اشکامو

 طههههی: اوهههههه بچها اوضاع خ یمان

 المصب؟؟؟؟؟ شدهی: باز چیرعلیام

 صاحب خونرو با مستخدمه یحرفا دمیحرفاشونو شن ری: امیمان

 : خبیرعلیام

 باال چخبره گفت خودش راه افتاده سمت کرج نهیقطع شده بعد بهش گفت بره بب نایدورب دهیفهم کهی: مرتیمان

 نویماش یتوروخدا، مان میبر ریام رنمون،یگیبخدا م میبر دمیرها توروخدا شمارو جون بابا و عمو قسم م ری: اممن

 حاضر کن اصال
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 نجاس؟یا گهید قهیراه افتاده چند د یک یمان نیبب م؟؟؟؟؟یبرگرد میاومد نجایتا ا لدای: گیرعلیام

 ساعته راه سمت کرج کیحدود  ویهمون موقع که زنگ زده گرفته همه چ دمی: احتمال میمان

 م؟ی: چقد وقت داریرعلیام

که تو  فرستهیاز ادماشو م یکی تموم کن چون اگه خودشم نرسه مطمنن ویساعته همه چ میتو حدودا ن ری: امیمان

 کرجن  

 نیشد بگو هم ی: باشه باشه خبریرعلیام
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اومدم عقب  نجاشیحاال که تا ا خوامینم لدایگ ونهیپول در م اردیلیچند م یبهم کردوگفت: پا ینگاه هی یرعلیام

 باش بخاطر حقتم که شده بجنگ یپول حق ماس حق امثال منو توعه قو نیبکشم ا

 م؟مرگینک میملتو خال بیج مینون شبمون بر یبرا دیچقد با اریب ادتی امونویبدبخت لدایگ گهیراست م یرعلی: امرها

 میکنه و تا اخرش راحت یزندگ تونهیپولم م نیا یکه مطمنن ب یادم هیبه  میزنیبار م هیبار ،  هی ونمیبار ش هی

بره :  شیخوب پ یهمه چ دیپس با میکیحاال که به ته خط نزد رختمینقششونو بهم م دیحرفاشون فکر کردم نبا به

 دیوقتو تلف نکن دییبدو

صاحبکار و  یسمت اتاق اصل میبدو بدو رفت میگفت دنبالش بر ریلبخند ارامش بخش زدن و ام هیو رها  یرعلیام

 سره گاوصندوق! میرفت

 کنه؟؟؟یم کاریداره چ رمردهیپ ی: مانمن

 گهیراجب صاحب خونه م راههیبدوب یاره هرچ: زنگ زده به زنش و دیمان

 رمزش نهیهم ینشستو گفت: مطمن یرعلیرفت کنار ام رها

 !نییپا ختیقطر عرق سرد ر هی شیشونیاز پ یرعلیام
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 دونمینم یچیه دونمی: نمیرعلیام

سه رقم اخر شماره دختربزرگه صاحبخونه با سه  گفتیضبط شده که مستخدم داشت به پسرش م سی: با اون ویمان

درست  دیکردم، با داشیپ یکه سن دخترشه ، همشو کنار هم گذاشتم با بدخت یزنش و دورقم یرقم اول شماره مل

 باشه

 زود باش  ری: اممن

 عرقشو پاک کردو دستشو گذاشت رو گاوصندوق... یرعلیام

 وارد کردو گردونشو چرخوند رمزو

 .....کی.....ت

 گاو صندق باز دره

 شکرت  ایخدا یگفتم: وا یریوصف ناپذ یشاد با

 فقط کردیدهنش از شوق بهت زده نگاه م یدستشو گرفت جلو رها

ه گوش شیشاد یاروم ول ییخنده ها دیخندیاز ته  دل م دیخندیاول کپ کرد بعد تک خنده کرد و بعدشم  م یرعلیام

 کردیفلکو کر م

 همشو دیجمع کن دیزود باش د؟؟؟؟؟یشما چرا کپ کرد نااااااا،یمامانم ی: وایمان

 به دالرا بودم  رهیمنم خ نطوریرهام هم کردیدستبکارشدو فورا جمع م یرعلیام

 بدو تیخاص یب ی: هویمان

 گفتم: باشههههه هیو با گر ختمیریشوق م اشک

 تو کوله  میختیتند پوالرو ر تند

 میجمش کرد ییا قهید پنج

 کجاس؟ هرمردیپ ی: مانیرعلیام
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 : تو اشپزخونس  یمان

 تا بره تو اتاق خواب میصبر کن دی: پس بایرعلیام

 ؟یچ انیاگه صاحبخونه و دارو دستش ب ری: نه امرها

 هس یراه هی،  میاون قدر وقت ندار گهی: رها راست میمان

 ؟؟ی: چه راهمن

که  رمردهیتو اتاق بغل راه رو پ دیباال بر ادیمرده م ریو پ رهیم دییصداش تا پا دیبشکن ویگلدون کاج مصنوع دیبر یمان

 ادیکه نتونه دنبالتون ب رهیانقدر پ دیفرار کن دمیاومد باال رفت کنار گلدون فورا بهتون خبر م

 استرش گرفتم دوباره

 ساعت؟ ی: مانمن

 03:45: یمان

 : باشه یرعلیام

 فورا اومد تو اتاق... ریشکستن گلدون بلند شد ام یتو اتاق صدا میرفت سمت گلدونه منو رهام رفت ریام

 اون باالس؟؟؟؟؟ یقراااان ک ای: مودیم فیضع یلیخ رمردهیپ یصدا

 نجاسیا یجنو پر کنهیفکر م چارهی: برها

 : سکته نکنهمن

 : نه بابا یرعلیام

 د؟؟؟؟یباال اماده ا ادی: بچها داره تند تند میمان
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 : ارهمیو رها همزمان گفت یرعلیام منو

 1.......خم شد کنار گلدون، بچها االن وقتشه.......دی:خب رسیمان

  میموفق ش دیبا میبر دیبا

 2:یمان

 در انتظارمونه یخوشبخت میکه بر نجایا از

 دمیکش قیعم نفس

 3:یمان

 رو پله ها میرفت میبرگشت سمت ما بدو بدو از در خارج شد رمردیکار پ نیتند رفت درو باز کرد با ا یرعلیام

  نننننیسیوا نیسیوا فیکث هههههیی: دزدارمردهیپ

 زاشتنیگندش نم کمهیخرابشو ش یاما زانو ادیدنبالمون ب خاستیتند م تند

 . میدییدویم یبا خوشحال خوردیسر م یرها که از نرده سنگ دمیکه چه عرض کنم مپر دنییاز پله ها دو مام

 پله بود  یمرده هنو وسطا ریبه ته پله و پ میدیرس

 ادیخونه، عزت ز نیو شکمت و صاحب ا ییتو فیکث ییییحاج نیزدم: بب داد

 استخیاون سگ زشتو تپلم تو لونش بود تا م  میدییدویسنگ فرشو م میوارد باغ شد مویبدو در سالنو واکرد بدو

 تو کوچه  میدرو باز کرد رفت یرعلیام رونیب ادیب

 امادس؟ نیماش ی: الو مانیرعلیام

 ابونیسره خ نیایاره ب :یمان

 بخکویا پشت مارو سرجامون م ییصدا هیکه  میکردیم یعرض کوچرو ط میلنگ لنگ زدنو نفس نفس زدن داشت با

 نجا؟یا دیکنیم کاریشب چ نوقتیشما ا یکرد: اها
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 خم کرد  کمیسرشو  ریام میکردیو رها خشکمون زد و فقط به روبه رو نگاه م من

 ابونهیسره خ یمان دییدو سه بدو کی: گشت شبانس با یرعلیام

 ....... دو........ سهههکی: یرعلیام

 میاما پول و دالرا به ما اجازه ندادن ساده بگزر میاصال نفسشو نداشت نکهیبا ا دنییبه دو میکرد شروع

نبود  یخبر مینگاه کرد نورویا ابونیسر خ میدیرس دییدوینفر بود تند تند م هیکه  سمیگشت شبانه پل مویدییدویم

 واسمون چراغ زد یمان میکه رو پالکش لنگ بود رو به رو شد یدود شهیش هیینقره ا دیپرا هیبا  میاونورو نگاه کرد

ت جلو نشس یرعلیتوش ام میمن رها پرت شد مویفورا درو عقب بازکرد نیبه ماش میدیرس میدییتند تند دو دوباره

  ابونیاز وسط خ ومدیماموره ام بدو بدو داشت م

 برو گشته یداد زد: مان یرعلیام

گازوندو منو رهام سرمونو  یلحظه ازش در اومد خالصه مان هیبنز  یداد که صدا نیبه ماش یانچنان گاز یمان

ونم نگاه به رها کردم ا هی!! میکردیشده بود به ما نگاه م رهیبودو خ سادهیبه ماموره که نفس نفس زنان وا مویبرگردوند

 دنیبه خند میپروا شروع کرد یاراده و ب یببهم......  میدینگاه ب من بعد محکم دستاموند کوب هی

 میپولدار شد ییییییمان میتموم شدددددد هوووووووو پولدار شد ررررری: اممن

 رونیانداخت ب نیسرشو از ماش کردیم یهمونجور که  رانندگ یمان

 : هوووووووووووووووووو یمان

 میگفتم: پولداااااار شد غیبا ج رونویب سرمو اوردم منم

 : خداحافظ جنوب شهر یمان

 : هووووووووووووووووووومن

 میدیکشیهو م مویزدیم غیمستانه ج وستویپ یکم کم رها به جمع منو مان دنیخندیبلند بلند م میرعلیام رهاو
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 تو میسرامونو اورد مویخسته شد یخل و چل باز کمی بعد

 تهران؟ نیبرگرد نیخوایراست م هی: بچها االن رها

 م؟یکن کاریچ گهی: اره دمن

 م؟یکنار حداقل تا هوا روشن بشه استراحت کن میبزن هینظرتون چ می: ما همه خسته ارها

 ابونیبَره ب نیپول تو ا نهمهیباالس با ا سکشی: ریرعلیام

 که همش نشسته بود...  تیقزم یمان نیا می: بعدشم ما خسته شدمن

 معلوم بود گفت نیماش نهیاز تو ا افشیکه ق یمان

 در رفت واقعا گمی:دست شما درد نکنه خستیمان

 در اوردم اداشو

 میجلو در خونه باش میچشامونو باز کرد گهیجون دمت گرم د ی: پس مانرها

 : حله یمان

 دیکش شویصندل کمی میرعلیام ،یرها رها خودشم ولو شده بود رو صندل یسرمو گذاشتم رو پاها دمویکش ازهیخم هی

 بالشت و اونم ولو شده بود... نیسرش ع ریعقب دستاشو گذاشته بود ز

 کننیما عالمو ادم بهمون شک م یپایت نیبا ا میریلباس بگ میبر دیکار با نی: فردا اولیرعلیام

با  یبود اما طوس بیج شیشلوار ش هیرهام  ،یارتش یمانتو هیبا  بیج شیش یشلوار ارتش هیلباسم کرد  هینگاه  هی

  یمانتو طوس هی

 شهیکه دکمهاش باز بودو هم ییسرمه ا رهنیپ هیروشم  یمشک شرتیت هیبه  یشلوار کتون مشک هی یرعلیام

 یارتش رهنیبا پ یشلوار کتون مشک هیهم  ی...مانشدیم انیمردونش نما یو دستا کردیتا ارنجش تا م ناشویاست
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د نداشت دکمه هاشم بسته بو رشیز شرتیت گهیبود که د نیا یرعلیتنگ که اونم تا ارنجش تا کرده بود فرقش با ام

 دهیکش یساله سخت 20پسره  نیچقد ا دیفهم شدیدست الغر اما م هی رونیهم زده بود ب یمان یدستا

 یعسل یطوس هیچشما یرعلیداشت ام ییا یسپر شده قو یها نهیبازوها و س یبود نه در اون حد ول یکلیه یرعلیام

اما  یمان رختیطرف م هیهم به صورت  شهیو هم یداشت موهاشم دور تا دورش خال شمیته ر هی شهیداشت و هم

 بار هی هیور هیبار موهاش  هی هییبار موهاش باال هی یول هیدورتا دور موهاش خال شیروشن داره با ته ر یطوس یچشما

 ستیموهاش رو صورتشه کال فازش مشخص ن

  میچند دست لباس بخر هی دیزودتر با ی: اره هرچمن

  تیخاص ی: بخواب تو بیمان

 ادیاز دستت برنم یکار چیکه ه ییتو تیخاص ی: بمن

 میبخواب دی: بچها توروخدا بسه بزاریرعلیام

 مینگفت یزیچ گهید مام

 و رها مسته خواب بودن یرعلیساعت گذشت ام مین  کینزد

 یاروم و جور رلبیرو برگردوند سره جاشو ز نهیآ دارمیب دیمنم خوابم که د نهیبب نییاورد پا کمیجلو رو  نهیا یمان

 که... دارهیب تیخاص یکه منم بشنوم گفت: ب

رکتو ازم ح نیکه اصال انتظار ا یگنده گرفتمش مان شگونیب هی تیتو جه موقع یحرص دستمو بردم بغل پهلوشو ب با

 هراسون بلند شدن  یرعلیکه رهاو ام دیکش یداد هینداشت 

 چت شده؟؟؟؟ ی: مانیرعلیام

 : اخ پهلوم سوراخ شدیمان

 رفتیدستشم به فرمون م هیدستش رو پهلوش بود  هیکه  همونجور

 دفه؟؟؟؟ هی شدیچ یچ یعنی: رها

 گرفتم شگونشیحرص درار گفتم: ب شخندین با
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 میکردیخنده و ما با تعجب نگاهش م ریزد ز یرعلیام

 صدا کنم؟ تویپزشک شخص یخوای: داداش میرعلیام

 بازکرد و دالرارو لمس کرد پشویپاش در اوردو ز ریکولرو از ز هوی بعد

 میوارد شهر تهران شد قهیپوستمون ! بعد چند دق ریپول داشتن رفت ز یانگار دوباره شاد میبا خنده نگاش کرد همه

 ششششششیبازکردمو گفتم: اخ نویخونه دره ماش میدیرس  قهیچند دق هی بعد

 چنتا خونه اونورتر پارک کنه! هیببره  نویگفت که ماش یبه مان یرعلیام

صاحب خونرو تحمل  هینحس  یصدا میکه ماله خودمون بود و خداروشکر که مجبور نبود ییخونه ا میخونه شد وارد

 میخونه بزرگ شد نیساده ! ما چهارنفر تو ا هییطبقه ا هیخونه  هیبود با  ییساده که تهش دستشو اطیح هی! میکن
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جاده  یعموم راه کانیکه مامانم با بابام با زنعمو و عموم تو وانت پ شیخوب بود تا چندسال پ یهمه چ یبچگ از

 ...ونهمینم کانیاز مامان بابا عمو زنعمو و وانت پ یچیه کنهیم ریخاک و ش امونویتموم دن زنهیم ییلیتر هی شنویم

 ...یدلم تنگ شده واسه خانوادم هع چقد

ق که عمو اوردتش چقد با زو یبار نیاول ادمهیبود  یکیشر کانمیوانت پ یبابامو عموم بود حت نیب یکیخونه شر نیا

 چقدر خوب بود اون دوران... میکردیم یکف باز میکردیم زشیروشو تم میافتاد

 ایسه نفرو داشتم و خدا نیهم ایخودمه از داره دن یمن بودن و رها ابج یدوتا داداش و پسرعموها یرعلیو ام یمان

 شکرت...

 بودم... 19و من  20 یمان 23رها  25 یرعلیام

  اریب ییچا هی فهیو در کوچرو بست و بلند داد زد: ضع اطیاومد تو ح یمان

 کردمینگاه م ینشسته بودم و به مان کیکوچ وونیا یرو پله ها منکه
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 یتو فکر شدهیمنو نشست کنارم و گفت: چ کیاومد نزد دادیتاب م چویتو دستش پ چوییهمونجور که سو یمان

 د؟یفروشیم نجارویا ی: مانمن

  گهیم یچ یرعلیام مینیبب دیبا دونمی: نمیمان

 میندار نجایبه پول فروش ا یازیپس ن میعالم پولدار هیماکه  می: کاش نفروشمن

 ، موزه بزرگه خاندان محتشم خرمیموزه واست م هیتو موزه اصال  مشیزاریم یادگاری: باشه اصال واسه تو یمان

 محتشم  یمان یاقا ییچا نمیا ایرها محکم زد تو سرش و گفت: ب هویکه  کردمیبا خنده نگاهش م داشتم

 یدستت سرمو شکوند دستشو گذاشت روسرشو گفت: عععع قربونت یمان

 یبا بزرگتر از خودت درست صحبت کن ی: تا تو باشرها

ر د یکه جلو  ییباز کرد و رفت کنار روشو ییدره دستشو یرعلیام نیح نیبه کل کلشون تو هم دمیخندیم منم

 بود شروع کرد ب دستش شستن ! ییدستشو

 ؟یکردیم هیتخل یسه ساعت داشت ری: اممن

کن که اگ دالرا بره تو شکمه واموندت  هیکن دادا تخل هیگفت: تخل ری؟؟؟داداشمو بعد رو به ام یدار کاری: چیمان

 یبر ییسمت دستشو ادیفکر نکنم دلت ب گهید

 دیخندیباالسره ما قش قش م رهام

 کصافطااا دیسمت مائو گفت: گمش ختیمشت اب ر هی یحرکت ناگهان کی یط یرعلیام

 یکرد سمونیخ ریام ی:واااااااامن

 گندت بزنن ی: ایمان

 حقتونه یرعلیام

 یکرد سینداشتم منو خ تی: د خب منکه کاررها
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 طلبت  یکی: خب تو یرعلیام

 ریرو ام ختیر یمان ییبا حرص گرفت چا رها

 : گرفتم طلبمورها

 : آخ سووووختمیرعلیام

 االن کنمیخنکت م سای: وامن

 بهش دنیابو شروع کردم به اب پاش ریکنار ش رفتم

 عع ععععع  ززری: نریرعلیام

 گه؟؟ید ی: داداش سوختیمان

 رفت تو خونه و با دوتا پارچ اب برگشت  یمان

ب ا لنگیش ییاب دور شدم بعد تند تند رفت تو دستشو ریفورا از پشت هلم داد که از ش یرعلیام نیح نیهم تو

 کردن همه سیشروع کرد خ رونویاورد ب

 بسههه ریام یوااااا یگفتم: وااااا باخنده

روش  ختیر یرعلیگرفت رفت جلو ام یهمونجور که گارد گرفته بود بهش اب نخوره پارچ اب و از دستش مان رها

اب داشت  لنگیهمچنان با ش یرعلیام یکرد!ول یپشت رها اب خال یگرفت روش مان لنگوینکرد ش ینامرد رمیام

ثال تو اب انگار که م دیپر نییکرد به باال پا کنه شروع یکار تونهینم دید یمان دیخندیقش قش م کردویم سمونیخ

  برهیداره لذت م

 هو هو دهیحال م یلی: هووووو خیمان

 میدیکشیم غیج دمویپریم نییباال پا میخل شد یمان نیرهام ع منو
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  گهید نهیا یرعلیکردن ام سی: عاقبت خیرعلیام

 رهیرفت دوش بگ یتو خونه مان میرفت یاب باز کمی بعد

س منم رفتم تو اتاقو لبا پختیم ییزایچ هیرها سره گاز بود داشت  ونیلباسشو عوض کردو افتادجلو تلوز میرعلیام 

 ساعت میرهاو بهش کمک کردم بعد ن شیرفتم پ رونیعوض کردم اومدم ب

 دورش  میهمه نشست مویدیرو کش سفره

 دست گلت درد نکنه ییییییجونم ماکاران ی: ایمان

 میچاکر ی: خعلرها

ن ام یجا هی دیمقدمه گفت: با یهمونجور که سرش تو بشقابش بود ب یرعلیکه ام میخوردیغذامونو م میداشت همه

 میکن دایواسه پوال پ

 خونه چششه مگه؟ نی: همرها

 لوم یلوالم ل ی: با اون المو المیمان

 غذاتوقورت بده بعد حرف بزن ی: اه مانمن

 نگرفته که بخور بعد حرف بزن الدنگاروم زد پسه کلشو گفت: جن گازت  یکی یرعلیام

 باشه یامن یجا نجامیفکر نکنم ا سهیاقا پل نیبا وجود ا گمیلقمشو قورت داد و گفت: بابا م یمان

 سراغمون انیزود م ای ری: دیرعلیام

 بانک! می: خب ببرمن

 ازتو نظر خواست؟ یبخور ک تویماکاران شتنیاروم زد تو سرمو گفت: اخه ان یکی یمان

 : عه خب چرا؟؟؟من

 ارهیزود امار در م اویسراغ حساب بانک رهی: زمان سه سوت میرعلیام
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 رهیکه خرش همه جا م هیاسم همون صاحبخونست ادم زمان

  مشی: بخوررها

 میبا تعجب به رها نگاه کرد همه

 میتموم دالرارو خرج کن دیبا میزودتر تمومش کن دیدنبالش با انی: اگه قرار برها

 بدون فکر ازش استفاده کنم تا تباه شه خادیمن دلم نم شهی: نمیمان

 یبهتره زودتر استفادتو بکن رنشیممکنه ازت بگ یوقت ی: مانرها

ز ا شتریدو سه روزه انجام داد خرج کردن اون پول ب نیبگو که بشه تو ا یفکر هیسراغش  انیروزا م نی: همیرعلیام

  برهیزمان م نایا

 کردمیبهشون گوش م خوردمویخر م نیداشتم ع من

 چند روز؟ نیتو ا میبکن میتونیم کاریخخخخخخخ چ میپارش کن میخاکش کن مشی: بخوریمان

 اونوره اب میبر می: ورش دارمن

 خارج میبر میخایبار م نیخصوصا که ما واسه اول کشهیطول م یماه کیو مدارکش حداقل  زایو ی: کارایرعلیام

 گمیراست م یی: اقا خدایمان

 و؟ی: چرها

 !میحداقل خاکش کن شهی: خوردن که نمیمان

  ییکه گفت: باغچه بغل دستشو مینگاهش کرد جیگ

 م؟؟یخاکش کن یجد ی: جدیرعلیام

 جاش اونجاس نیامن تر شیخدا ری: اره امیمان

 تو باالپشت بوم میو کلنگ دار لیب گهیراست م ی: مانمن
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مان تا اگه ز میکنیتو باغچه خاک م میبریم شویخب بق میداریبر م میداداش من ما االن هرچقدر که بخوا نی: ببیمان

 میریم میداریورش م وفتهیب ابیماه که اوضاع از اس هیراحت باشه بعد حداقل  المونیخ نجایدارو دستشو فرستاد ا

 عشقو حال

 هی: فکر خوبرها

 کلنگو؟ لویب ارمی: برم بمن

 میبزا ناهرمونو بخور نی: فعال بشیمان

 چنده؟: ساعت یرعلیام

 10:30: من

 پ؟ شهیناهار محسوب نم میخوریم میکه االن دار ینی: ایمان

 یچ طیشرا مینیتا بب میکنیپوالرو تو باغچه خاک م هیبق دارمیاز اون پولو برم کمیبچها من  دی: گوش کنیرعلیام

 ببره حله؟ ییپول بو نیاز ا یشکیه خادیبگم دلم نم نمیا ادیم شیپ

 : حلهمیرها همزمان گفت یمان منو

 میو خونرو جمع جور کرد میو بعد باهم ظرفارو شست  میسفره رو جمع کرد میتموم شدن غذا منو رها رفت بعد

 دویشکیدست از کار م شدیکه م کمی کندیداشت با کلنگ باغچرو م یرعلیام اطیتو ح میدیکارمون که تموم شد پر

 ،ینگودش ک خادینم نیاز ا شتریب ریام گهید هگفت: خو خوب یربع مان هیکنار بعد حدودا  زدیخاکارو م لیبا ب یمان

 اریبپر کوله هارو ب لدایگ

 کردم گفتیکه م وینکاریتو خونه فورا هم رفتم

 اوردمش ایب ی: مانمن

 م؟؟یچقدرشو بردار ریگفت: ام یرعلیاونم درشو باز کردو رو به ام یرو دادم دست مان کوله

  هیکاف نقدریکارش تموم شد گفت: خب هم نکهیبرداشت و شروع کرد به شمردن بعد ا کمشویخم شدو  یرعلیام
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، منم  ختنیو گرفت شروع کرد به خاک ر لیبستو پرت کرد تو گودال بعد ب فویک پیز یپوالرو داد دستم ، مان بعد

رو  و نشست ییچا دیایاومدو گفت: بچها کارتون تموم شد ب ییچا ینیو نشستم رو پله ها رها با س وونیرفتم سمت ا

 وونیهمون موکت ا

 واسه خودش برداشت  ییمائو چا شیاومد پ یرعلیام

 میدخمه بر نیاز ا میزودتر تموم شه کاش زودتر بتون ی: کاش همه چرها

 صبر الزمه کمی: یرعلیام

 م؟یباهم می: هرجا برمن

 دیریگیسهمتونو م ای دیایباما م هیشماها نظرتون چ دونمینم گهید نوی: ابرگشت بهم گفت یرعلیحرفم ام نیا با

 د؟یریم

 رشته کالممو پاره کرد یبفهمم حرف مان نکهیقبل ا یول گهیم یاون چ نمیبرگشتم به رها نگاه کردم تا بب 

 خوبه؟ حله؟ دینیبب دی: بچها اونجا نشستیمان

 دهیها پول توش خواب اردیلیانگار نه انگار که م میباغچه نگاه کرد به

 رشیز ستین یچیانگار ه ههههیعال ی: مانمن

 خوبه  گهی: راست میرعلیام

 بخور ییچا ایب یخسته شد ای: برها

 ییننه چا یپرت کردو گفت :وا لویب یمان
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 به کارش... دمیخند همه

 از خواب شمیم هوشی: منکه دارم برها



 جنوب شهر یفرارها

 
30 

 

 گهید میبود داریصبح ب یکایتا نزد شبی: دیرعلیام

 هیرعادیغ میداریاالن ب نکهی: اصال ایمان

  میکه االن هممون افتاده باش نهی: اره اصلش امن

 نشده ، من رفتم بخوابم ریبلند شد گفت: هنوزم د رها

 بردم استکانارو شستم! مویخورد امونوییرفتو مام چا رها

 ولو شدن... ونیزیجلو تلو یرعلیو ام یمان

 دمیرفتم تو اتاق خواب کنار رها خواب منم

.... 

 شدم کنارمو نگاه کردم رها نبود... داریاز خواب ب کیساعت  کینزد حدودا

 ...رونیشدم موهامو جمع کردمو شالمو انداختم رفتم ب بلند

 دنیدیم ونیتلوز شکستنویداشتن تخمه م یو مان رها

 بالخره؟ یشد داری: عه برها

 خوابه؟یموقع م نی: متاستفم برات ادم تا ایمان

 یتو خودت تازه پاشد یزد رو شونشو گفت: عوض یکی رها

 سره مارو هیکن  عیبابا توام ضا ی: ایمان

 رفت؟ ریگفتم: ام دمیخند

 : ارهرها

 شبیخسته بود د یلیسرکار خ رفتیامروز نم شدی: کاش ممن

 سره عشقو حال هی گهیبعدش د هیکار یروزا نی: اخریمان
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 زیبر ییسه تا چا هی یسادیقربون دستت وا لدای: گرها

 : باشمن

 ...ششونیو اومدم نشستم پ ختمیر ییچا رفتم

 م؟یلباس بخر میبر میخایم یک ی: راستیمان

  میریهمون موقع م گهید ادیپنج م یرعلی: امرها

 گردمیپس من پنج برم ی: اوکیمان

 ؟ی: کجا به سالمترها

 قامیرف شیپ رمیتخمه شکستو گفت: م هی یمان

 شبه 10ساعت  یبرگرد یتا تو بر خودی: برها

 نجامی: نه باو پنج ایمان

 ااااایرعلیام ویخودت ینباش نجایپنج ا ی: مانرها

 نجامی: پنج ایمان

 : خداکنهرها

 خوردو پاشدو رفت  شوییچا یمان

 پوست تخمس همه جا دنیبه گند کش نیبب میجارو کن نجاروی: رها پاشو امن

 میکن زی: اره پاشو خونرو تمرها

 جن اومد تو نیع یمان هویکه  کردمیتخمه و استکانارو برد اشپزخونه منم جارو اوردم داشتم جارو م رها

 ؟ی: عه مگه تو نرفته بودمن

 اط؟یح یایب یتونیدارم م تیکار هی: یمان
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 امیتموم شه م دنمی: بزار جارو کشمن

 : باشهیمان

 ششیکارم تموم شد رفتم پ نکهیبعد ا اطیباز رفت ح یمان
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 شدهیچ نمی: خب بگو ببمن

 منم گفتم باشه میبگرد رونیب امیاز دوستام زنگ زد گفت ب یکی:یمان

 : خب من

 اریب قتمیزنگ زد گفت رف شیپ قهی: دوسه دیمان

 قتوی: خب ببر رفمن

 گفت: منظورش دختره نوییسرشو انداخت پا یمان

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ی: مگه تو دوست دختر دارمن

 : نه به خاک مامانیمان

 ؟ی: خب پس چمن

 فتمیجفت جفت شن باز من تک م یتنها برم اما وقت خاستمیاونا دخترم هس راستش م ونیاونجا م لدایگ نی: ببیمان

 : خو پس نرومن

 برم خوامی: نچ م یمان

 ابونیدوست شو تو خ یکی: خب برو با من

 ایب: تو باهام یمان



 جنوب شهر یفرارها

 
33 

 

 کرده بهش نگاه کردم  کپ

 یمان یگیم ی: چمن

 کن ینقش دوست دخترمو باز ای: بیمان

 بده گهید یجا توی: برو بابا خدا روزمن

 راه افتادم سمت خونه  بعد

 گهید میگردیبرم میمونیسه چهار ساعت م هی میریم ارینه ن رهیتن بم نیگفت: ا دویدستمو کش یمان

 زنهیدوتامونو دار م کشتمونیبفهمه م یرعلی؟؟؟امیگیم یچ تهیحال ی: مانمن

 شهینم یزیچ ی: تو اگه بخوایمان

 خامی: خب من نممن

 ..ی: جون مانیمان

 نه گمیبست کن م ییی: اههههههع مانمن

 : تورو به خاک زنعمویمان

 ؟؟؟؟؟؟یبه تو اجازه داد مامانمو قسمم بد ی: کمن

 ؟یکنیقبول م یحاال چ دی: از دهنم پریمان

 بهش کردمو گفتم: من لباس مناسب ندارم ینگاه عصب هی

 تو چشمام نگاه کردو گفت یشاد با

 هیلباست عال نی: همیمان

 م؟یبر ی: کمن

 ؟؟؟؟یچونیرها رو بپ یتونیاالن، فقط م نی: همیمان
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 حرص نگاهش کردم گفتم: باشه با

 رونیب ایلحظه ب هیداد زدم :رها ،رها  بعد

 ؟؟گفت: جونم؟ رونویاومد ب رها

 حوصلمون سررفت میبگرد میبر میخایم ی: رها منو مانمن

 دیبخواب دیبر تو دیایب دیگمش دیباش داریشب ب مهیتا ن دیامشبم شا دیدینخواب شبینگاه کردوگفت: بابا د یچپک رها

 گهید یهمگ میریشد م 5 میو ن6 رونه؟؟؟ساعتیچه وقت ب

 حوصلمونم سررفت ادیخوابمون نم یی: رهایمان

 ای: اصال خودتم بمن

 میکن یچه غلط دیاگه رها قبول کنه با دونستمیبا تعجب نگام کرد خودمم نم یمان

 ؟یقرار نداشت قاتیببا رف ی: بعدشم مگه مانرها

 :کَنسل شد!یمان

 دیخونه باش شیتا قبل ش یول دی:من خستم باشه بررها

 ییییییییی: مرسمن

 ماچ گنده از لپش کندم هیبغلشو  دمیپر بعد

 رها خانم ممممیچاکر ی: خعلیمان

 زودتر دیگمش دی: خوبه بررها

  رونیب میاومد میکرد یاونم چشمک زدو از رها خداحافظ یرفتم سمت مان یشاد با

 منم برگشتم به کوچه نگاه کردم بستیداشت دره خونرو م یمان

 نجاسیا یک نیبب نجارویا ی: مانمن
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 ؟یسرشو برگردوند گفت: ک یمان

 سهی: اقا پلمن

ت به برگش یمان یاصل یابونایبه خ شدیسرو اون سرش وصل م نیمانند بزرگ بود که از ا ابونیکوچه خ هیما تو  خونه

 افتاد که توش انچنان معلوم نبود... یمشک ایسره کوچه نگاه کردو چشمش به زانت

 : پسره کَنهیمان

 : ولش کن بابامن

برد انداخت تو  یبر بیبه جرم ج یو مان یرعلیچند بارم ام دییپایسال بود خونه مارو م کی کینزد سهیاقا پل نیا

 !رهیکه از ما آتو بگ نهیکال تو فکر ا یهلف دون

 کجاست؟ نیماش ی: مانمن

 ابونی: سره خیمان

  میاز کنارش رد ش میپس مجبور ی: زک من

 ...میکردیم یشونه به شونه عرض کوچرو ط یمان با

 یاقا صدا زد: نوییرو داد پا شهیکه ش میاز بغلش رد ش میاومد میشد یم شیمشک یایزانت کینزد میبعد داشت کمی

 محتشم

 شده  یزیمهربون گفت: جانم جناب چ افهیبا ق یدستاشو مشت کرد ول یمان

  دیشدو گفت: سالم خوب هست ادهیپ نیدادور بود از ماش شیلیکه فام پسره

 د؟یشما خوب میگزرونیم ی: سالم از ماست ایمان

 و سالمم نکردم سادمیوا یساکت پشت مان من

که از  یبار نیاخر دیخان بگ یرعلیام یبگم که به اقا خاستمیم نکهی:منم خوبم ممنون، قرَض از مزاحمت ادادور

  میدیاومد که ما بعدها فهم شیپ یمشکل هی رونیبازداشتگاه اومدن ب
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 زندان؟ نشیبنداز دیخای: نکنه دوباره ممن

عهدو ت ویچنتا کاغذ باز هی ستین یشدم نگاه کردو گفت: نه مشکل اونجور میقا یکه پشت مان یبه من یمهربون با

 ناسیا

 جناب دادور دهیرس یلیاز شما به ما خ دیدونی: اخه ممن

 یزیلبخند مهربون نگاهم کردو چ هیکه دوباره با  یمارموذ ایکالمم نبرد  کهیبه ت یدر اوردو پ یشوت باز دونمینم

 د؟یدیم یسرد دستشو برد جلو و گفت : اجازه مرخص یلیخ یمان "نگفت

بعد رو به من  "فشرد و گفت: البته جناب اجازه مام دست شماست  ویمان یاما دستشو برد جلو گرم دستا دادور

 گفت: خدا نگه دار خانم محتشم

 میکرد دوباره راه افتاد یخداحافظ یتکون دادم براش مان سرمو

 ی: اشغاله عوضیمان

 جناب محتشم  دیببخش: دادور

 د؟یحرفتو شن یمان ی: وامن

 : نه بابایمان

 سمت دادور  میسرامونو برگردوند دوتامون

 دیبریم فیبپرسم کجا تشر تونمی: مدادور

 گفت: نه شیپوزخندم چاشن هیروح با  یسردو ب یمان

 شیرپیکرد دادور با اخم بهمون نگاه کردو گفت: خ شیخوب ضا یخنکک شد مان دلم

 نشیفورا رفت سمت ماش بعد

 میهم به راهمون ادامه داد یمان منو

 یحالشو گرفت یعال ییمان ی: وامن
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 : خوشت اومد؟یمان

 : محشررررر بودمن

 فهیضع می: بزن بریمان

 شروع کرد به استارت زدن یتوشو مان مینشست میکرد دایرنگمونو پ ینقره ا دیپرا یرو ادهیپ کمی بعد

 ه انداخترا نویماش یبرق مان میتا س ریبود از لپ تاب بگ یخرت و پرت مان یکردم کل عقبو نگاه یایصندل برگشتم

 

 شه؟یم یچ رنیبگ نویماش نیا یمان گمی: ممن

 : اعدام رو شاخشهیمان

 ابون؟یتو خ شیدی: پس چرا انقد راحت ول ممن

 دینکنن بزار تو د دایپ یخایکه م ویزی: چیمان

 محتشم یجمله از استاد مان هی: من

 : بزن دست قشنگرووووویمان

 زنهی: کوفت واسه خودشم دست ممن

 بزنم؟ ی: واسه خودم نزنم واسه کیمان

 خدا شفات بده یچی: همن

 : چشمیمان

 یمان گمی: ممن

 : جونم؟یمان

 : دوستات چند نفرن؟؟من
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 با دوست دختراشون یو عل دی: سعیمان

 ستنین ادیپس ز شی: اخمن

 تخت التی: نه خیمان

 م؟ی: چندوقته باهم دوستمن

 :  هولو هوشه سه چهار ماهیمان

 : حلهمن

 نجانیپارک کرد: ا نویماش یکافه و مان هیبه  میدیرس یساعت رانندگ مین بعد

 ن؟؟؟؟ی: کافه قرار دارمن

 دهیکافه واسه سع نی: ایمان

 :اهامن

 ...یکنیم کاریکه چ نمیخانم پاشو بب لدای: اره گیمان

 بود یخوشگل یشاپ، جا یتو کاف میاومد کنارم دستمو گرفت و باهم رفت یمان مویشد ادهیپ نیماش از

 جلو میهم واسش داست تکون داد و رفت یپسره برامون دست تکون داد مان هیته سالن  از

 گلللل ی: بهههههههه گله گالبببببب اقا مانپسره

 خودم هی: بَع ببعیمان

 بغل کردن گرویهمد بعد

 لدایو عشقم گ دیدوستم سع کنمیم یبهم گفت: معرف یمان

 یلیگفتم: خ دیداغ کردم! ظاهرمو حفظ کردم رو به سع یول هیالک دونستمیگفت بهم عشقم هرچند م یمان یوقت

 کنهیم فیازتون تعر شهیهم یمان دیخوشبختم اقا سع
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  گهی: دروغ میمان

 !یستیپسر تو ادم ن دونمیخنده و گفت: م ریزد ز دینگاه کردم که سع یبه مان چپ

 ننیبزار بچها بش دینشسته بود گفت: سع یدختره که رو صندل هی

 میالدنگ نیهستن ، ا یجون نفسه عل نایسار شونمیالدن نفسه بنده هستن بغل شونیا یمان ی: اها بله بله راست دیسع

 خودمونه یعل ینیبیم نجایکه ا

 شیراکه خودشونو تو ا نایبه الدن و سار یرلبیکردم کنترلش کنم و ز یسع یخندم گرفته بود ول دیسع یطرز معرف از

 خفه کرده بودن سالم دادم

 لدایگ شونمیا "دستشو به سمتم دراز کرد  " تونییخانوما خوشبختم از اشنا نکهینره خرو و ا نیا شناسمی: میمان

 خانومه بنده

 یو تحمل کن یمان یخوشم اومد که تونست کیخانم بار لدای: گیعل

 : برو رد کارت بابایمان

 نینیبچها بش نینی: بش دیسع

  ایرو صندل مینشست دیبه همراه خوده سع یمان منو

 یکه داره با نگاهاش مان دمیدیحرفا بود و م نیپر عشوه تر از ا نایاما سار میو الدن زود گرم گرفت یعل دویسع با

 از کاراش گرفتیحرصم م خورهیم

 جون؟ لدایمگه نه گ دیجونور ی: شما مردا همتون الدن

 کال عتهی: قانون طبمن

 : بفرما الدن

 ومینی: شما زنام همتون فرشته ماشاهلل بزنم به المیمان

 نه تخته ومینیالم زمی: عزمن
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 بروز باش زمی: عزیمان

 جان یمان دیشما چقدر بامزه هست یگفت: وا یالک یبا خنده ها نایسار

 ومدهیسرکار گذاشتنه ملت رو دستش ن ویتو شوخ طبع ی: اره مانیعل

 در مرد بودنش داره شهیر نی: وامن

 بوددد یحال کردم با حرفت عال یلیخ یییی: واالدن

 د؟؟؟یخوریم یبچها بستن الیخی: ب دیسع

 اره میگفت همه

 براتون بخره دی: خب به باباهاتون بگ دیسع

 رخندهیزدن ز دیو خوده سع یو عل یمان

 مسخره هاااا شی: االدن

 : هر هر هرمن

 ممیگفت: باورکن من تسل یرفت که عل یچشم غره به عل هی نایسار

 لیزن زل یو گفت: ا یزد تو سره عل دیسع

 نکن یخانوم دستکار نایسار تیجون تو ترب دی: د نکن سعیمان

با حرص نگاهم کرد لبخندمو فورا قورت  نایرو لبم اومد که سار یلبخند مچهین هیمنفجر شدن منم  دیخودشو سع بعد

 دادم

 د؟یخانم قصد ازدواجم دار لدایجون با گ ی: خب مان دیسع

 ریز میبر خامیحرفشو گفت: از خدا م هیواقع ای هیداد که الک صیتشخ شدیبهم کرد که واقعا سخت م ینگاه هی یمان

 سقف تا خوشبختش کنم هی
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 نگفتم! یزیچ نوییانداختم پا سرمو

 ککککی: واووو چه رمانتدنال

 ...یسمت شهر باز میکه بر میپاشد یهمه گ دیسع شنهادیبه پ میهامونو خورد یبستن نکهیا بعد

 تا پنج... میسه بود هنوز وقت داشت ساعت

  میدیرس یرانندگ قهیچند دق بعد

 م؟یبر وی: خب بچها چالدن

 اروم  زیچ هی: یمان

 ؟یترسی: چرا اروم نکنه میعل

 دونمیاستخر توپو مناسب م لدای: نه فقط واسه گیمان

 با حرص گفتم: چرا اونوقت؟ دنیخند همه

 یترسیچقدر م دونمیندونه منکه م یهرک زمی: عزیمان

  ستمی: اصالنم نمن

 تِرن؟ می: خب حله برالدن

 کدومشونه؟ گهیجد سادات ترن د ای

 انتخاب کردن ویکیکَل کَل  یبعد کل بالخره

  میاستخر توپ بر گفتیراست م ینشده ها مان ریزهنم با خودم گفتم هنوز د تو

 شد  یخال نیای:بچها ب دیسع
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 یندست تو دست ما امیباعث شد کوتا ن کردیکه با پوزخند نگاهم م نایسار  یپا رو غرورم بزارم بگم نه ول خاستمیم

و من  میکه بودو بست ینشست کمربندو حفاظبغلم  یصندل هی یتو مکان خودمون مان میو نشست نهیتو سف میرفت

شن رو نهینشست بالخره سف یبعد مان یصندل هی قایدق نایکه انچنان سختم نباشه سار کردمیهمچنان خدا خدا م

تند شد  تمشیبالخره ر خوندمیسوره بود م یارومش شروع شد سفت حفاظ و گرفته بودم تو دلم هرچ تمیشدو ر

  زدنیم غیبودن همه ج نهیکه تو سف میینه تنها بعد بلکه کسا یعنیزدن  غیشروع کردم به ج

از سرجاش بلند شدو شروع کرد به تکون تکون خوردن من  نهیسف نکهیزدن تا ا غیشروع کردم همون اول ج منکه

 اارهاااااااااااااااااااا یرعللللللللللللی: ماااااااااااماااااااااان امزدمیصدا م یگاه زدمیم غیچشما بستمو ج

گوشاشو  یتکونم داد چشمامو باز کردم مان یدست ی هویزدن بودم  غیزدم هنوزم در حال ج غیزدم انقد ج غیج انقد

 گرفته بودو گفت: بخداااا تموم شد 

تمون شد  نکهیآبرو بابا هم الیخیبودم ب کردنیکپ کرده منو نگاه م یینزدم بلکه نفس نفس زنان به ادما غیج گهید

تام آن که با دس هیرفت  جیوع کرد حفاظو کمربندو باز کردن و دستمو گرفتو  بلندم کرد سرم گشر یخداروشکر مان

 شروع کردم سفت فشارش دادن

 لدا؟؟؟؟یگ ی: خوبیمان

 : اره ارهمن

 هیرو  میارامشبخش بود رفت کمیکه  میشد یا لهیسوار وس میرفت یمان شنهادیشد بعد به پ ایاومدو حال منو جو الدن

کم  الدیگنده مثل برج م یلیخ زیبه ظاهر طناب وصل شده بود به چ یها به  یهمه صندل مینشست یدونفر یصندل

د که نبو کینزد  یکس نجایبود ا رپامونیتهران ز الکه ک میدیرس یباال به حد میکنده شدو رفت نیکم پامون از زم

اونم دستشو دور  یفاصله داشتن سرمو گذاشتم رو شونه مان یکل یو پشت ییجلو یها یصدامون واسش بره صندل

 لذت بخش بود  یلیوخ دنیچرخیتو همون ارتفاع پشت هم ارو م ایحلقه کرد صندل

 ی: مانمن

 : جونم؟یمان

  م؟یپولدار شد یراست راسک یعنی: من

 ترسمیم کمیخودمم  لدایگ دونمی: نمیمان
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 می: نکنه دادور بو ببره که بدبختمن

 کنن داشیفکر نکنم بتونن پ میا اون پولو خاک کرد: میمان

 اون کله گندس نکنه بدبختمون کنه یزمان چ ی: مانمن

  شهیما م الیخیکنه ب داینتونه پ شهیم ریگیچند وقت پ هی: اونم یمان

 : خدا کنه من

 واسهههههه ماستتتتتت گهید ااااایتکون دادمو داد زدم: دن پاهامو

 نگفت یزیچ دویخند یمان

الرا اون د یبلکه از رو خوشحال دمینترس گهیکه د میدستگاها رفت یتا ساعت پنج کل مویشد ادهیاون دستگاه پ از

 خوشحالم... یکه من واسه چ دیفهمیم یو فقط مان دمیکشیم غیفقط ج

... 

 میقرار دار گهید هیجا شیما ش میبر دیبهت با میزحمتم داد یلیجون قربونت خ دی: نه سعیمان

  گهیشمام د دیریدوره هم م میخوریفالوده م هی یبابا اقا مان ی: االدن

 میاونجا باش دیبا شی: اخه ما راس شمن

  گهیفالوده د هی: الدن

 رهیرفت فالوده بگ دیسع میکوتاه اومد میمنو مان گهیاصرار الدن د با

 اومد  یبارو نم یبود ول یهوا ابر یرو صندل مینشست نایالدن سار یعل یمان منو

 تونمینداره که منم م ی: کاریعل

 جون سخته ی: نه علالدن

  هیکاره مزخرف یلی: خنایسار
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 اسونه مثل اب خوردن یلی: خیمان

کون انقد گاوه ت شستیروش م یگنده که هرک یگاو اسباب باز هیبه  دمینگاه کردم رد نگاهشونو گرفتم رس بهشون

 شدیپرت م ارویکه  خوردیم

 : به نظر منم سختهمن

 نداره که ی:کاریمان

 تو چشمتوناااا کنمیاگه نشد فالوده ها که اومد م ینه ول ای دیتونیم نمیبب دی: با حرص گفت اصال برالدن

 تو چشمت کنمیمنم م یمان گهی: راست ممن

 یاساس میریحالشونو بگ میاقا پاشو پاشو بر ی: علیمان

 دادااش می: بریعل

 الیخیب یمان ی:علنایسار

 بزار برن  نای: عه سارالدن

 چند نفر نوبتشون شد  هیبعد  میکردینگاهشون م موینشست یرفتنو مام روصندل اونا

سفت گرفته بودتشو با حرکات  یگاوه شروع کرد به تکون خوردن عل هویرفت رو گاو نشسته بود روشو که  یعل اول

 میشد روزیکه پ میسوت زد غیگوشه وما ج هیپرت شد  یکه بالخره عل دمیانقد خند میدیخندیبدنش ما قش قش م

د فالوده ها اوم یبا بستن دیسع نیح نیمدادو خودش رفت نشست تو ه یعالمت خاک برسرت به عل هیبا دست  یمان

 که فکر کنم اونم االناس ببازه  ریو بگ یمان یبستن ایب ایجون ب لدایگرفت و گفت: گ یعل یالدن بستن

 اونم میداد حیواسش توض یگنگ نگاه کرد بهمون اما وقت دیسع

 

ون که اشکم دمیسفت گاو رو نگه داشته بود انقد خند یول اوردیدر م یمسخره باز کمی یمان دیما نشستو خند کنار

 در اومده بود 
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 تو سرشون نه با فالوده بدبخت دیتا بزن رمیبگ یلیوان ی: اقا من برم بستندیسع

 رفت  دیو سع میکرد دشییتا مام

 میسوت زد غیافتاد رو تشک وما ج میحرکت زدو مان هیگاوه  بالخره

 دیراحت تر یلیبا وان دیبزن دیخانوما بگر دیایب دیسع دنیهمزمان باهم رس دیسع یعل یمان

 قیتف تو نارف ی: ایمان

 : تفففففیعل

 یتففف تو ادعاگر تو خال ی: امن

 تفففف یالدن باهم گفتن: ا دویسع

 خنده ریز میزد همه
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 یمن بزنم تو صورت عل دیبد یبستن دی: اقا سعنایسار

 باهات قهرم گهی: دیعل

 هی دیاریب فیخان تشر یمان یگرفتم و گفتم: جناب اقا ویلیوان یبستن دیخندم گرفت و از سع یعل یلوس باز از

 لحظه

 با خنده اومد جلوم یمان

 گهیبزن د نای: سارالدن

 پرت کرد... یاز بغل صورت عل ویبستن هوی یبزنه دستشو برد جلو ول نایکه سار میمنتظر بود همه

 ومدیخوشمون ن ادیز شیبغلش کرد اما منو الدن از لوس باز یخوشحال شدنو عل پسرا
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 نوبت من بود  حاال

 زنمیکه م یدونینگاه کردم:م یرک به مان یلیخ

 تر از من گفت: اره لکسیر یمان

:  برداشت ینگران پیریکه ت نایخنده به جز سار ریتو صورتش که همه زدن زبردم فورو کردم  یبستن یعاد یلیخ

 د؟؟؟یخوب ییاواااا اقا مان

 صورتشو  میبشور میریگفتم: اره ما م دمویکش ویدست بزنه که فورا دسته مان یبه صورت مان اومد

  رابیش هیدم  میرفت میراه افتاد یبا مان بعد

 نامرد ی: ایمان

 شدااا میساعت پنج و ن الیخیب ویبستن ی: مانمن

 میری: االن م یمان

 سمت بچها میصورتشو شستو رفت یمان

 خوشحال شدم یلیخ تییجون از اشنا لدای: گالدن

 یخانم نطوری: منم هممن

  میهمو بغل کرد یبا مهربون بعد

  متونینیبیبازم م یمان لدای: گدیسع

 نگیسمت پارک میو راه افتاد میکرد یهم خداحافظ نایسار یباهم دست دادن ازعل یمان دویسع

 یدار یباحال یقایرف ی: مانمن

 : اره عشقن همشونیمان

 کلمونو نکنده یرعلیتا ام می: برمن
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 م؟یی: بدویمان

 دار شه حهیغرورت جر یوفتیعقب ب ترسمی: نهههه بابا ممن

 : بروبابا یمان

 کی: من

 : دویمان

 : سهمن

 ...دنییبه دو میکرد شروع

 سره جام  سادمینفس زنان وا نفس

 دار شد حهی: آخ غرورم جریمان

 گرمی: بعدا حالتو ممن

 ری: جون تو فقط حال بگیمان

 سرجات جوجه نیشی: بمن

 یتوش که با التماس گفتم مان مینیبش میاومد میوا کرد نویماش دره

 : جونم؟یمان

 نم؟؟؟ی: من بشمن

 میرسیتو تا فردام نم کی: نچ با دنده یمان

 توروخدا : من

 ؟یبگازون یدیبهم کردو گفت: قول م زیام طنتینگاه ش هی یمان

 ...دمیچشمک زدم بهشو گفتم: قول م هی
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 داد نینداره نباس ماش نامهیکه گواه یبه کس گهیم نیقوان یبهت بدما ول خاستیدلم م یلیخ یدونی: میمان

 ؟یقانون شد بندیپا یگمشو تو ک ی: مانمن

 نیبش ایو گفت: باشه جوجو ب دیخند

 اوردیدر م میتازه مسخره باز دیترس یاصال نم یو خداروشکر که اتوبان خلوت بود مان رفتمیدنده پنج تو اتوبان م با

 جونننن یزدم: مااااان داد

 : جونمممم داداچیمان

 : روشن کن اون المصبووو من

 : باشهههه داداچیمان

 تا خونه... میادا اصول رفت یو با کل میکرد ادیگذاشت صداشو تا ته ز یاهنگ خارج هیضبط و روشن کرد  یمان

 میدیکم کن رس یتو کوچه و گفتم: مان دمیچیپ

 کنمیو صدا م ریرها و ام رمیبزار جلو در من م نیضبط و خاموش کرد و گفت: ماش یمان

 تو من؟ امین یعنی: من

 یندار ی: نه اگه کار مهمیمان

 : باشه من

باز  میدیو ربع بود خوب رس شیصدا کنه ساعتمو نگاه کردم ش ریتا رها و ام دیپر یر نگه داشتمو مانو جلو د نیماش

اومد  یو شلوار کتون مشک یمشک رهنیبا پ یرعلیبعد ام قهید کیعقب نشستم  یو رفتم صندل دمیو کش یدست

 دره راننده رو بازکردو نشست توش... رونیب

 جونم یرعلی: سالم اممن

 : سالم خوش گذشتیرعلیام
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 ان؟؟؟یچرا نم نایا ،ی: اره جات خالمن

 االن انی: میرعلیام

 ریام گمی: ممن

 : جانمیرعلیام

 م؟یری:بهشت زهرام ممن

 میایم میزنیدور م هی میری: اره میرعلیام

 : باشهمن

 یرعلیام شیاونوره کوچه کردو نشست جلو پ نوروینگاه به ا هیاز خونه  رونیاومد ب رها

 : سالم خوش گذشت؟رها

 ی: اره جات خالمن

 : خب شکررها

  الغوزی نیا ادی: چرا نمیرعلیام

 ییاالن بدبخت رفت دستشو ادی: مرها

 و درو بست و در عقبو باز کردو نشست کنارم رونیاز تو خونه اومد ب یمان

 می: اقا حله بریمان

 روشن کردو گاز داد نویماش یرعلیام

 کدوم بازار؟ می: بچها کجا بررها

 ختیریپارچهِ ب یسر هیجا برو لباس داشته باشه نه  هیجون جدت  ری: امیمان

 لحظه چشم به رو چشمم هی دیری: اروم بگیرعلیام
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  کیبه تراف میخورد یربع رانندگ هی بعد

بچه و بزرگسال داشتن از  ریشلوغ بود از زن و مرد جوون و پ یلیخ ابونیخ دیباریچرا نم دونمیبود نم یهنوزم ابر هوا

 رفتنیجلو چشممون م

 دادم نه؟ نیبهت ماش یدستشو طبق عادت حلقه کرد دورمو گفت: عشق کرد یمان

 عشق کنم یکه با رانندگ ستمی: اخه من مثله تو عقب مونده نمن

 دستش؟ تونست ببره؟؟ یداد نیجلو نگاهمون کردو گفت: ع ماش نهیاز تو ا یرعلیام

 کنیباز نیا کنهیچه م ینیش که ببدادا ی: نبودیمان

 بابا ولیسرشو برگردوندو گفت: ا رها

 میچاکر یییخعل ی: به قول تو و مانمن

 ها دپ  بودن یتفاوت بعض یها ب یها شاد بعض یو به رهگذرا که بعض میتو سکوت فرو رفت یچهارنفر بعد
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 ...زدیم یخوب میو نس یبود هوا همچنان ابر میو ن شیروون بالخره باز شد ساعت ش کیربع تراف هی بعد

 امیمن برم دالرارو تومن کنم م م،یدیرس دی: پاشیرعلیام

 میسادیوا ریو منتظر ام میشد ادهیپ نیاز ماش یرفت و منو رها و مان یرعلیام

 با دوتا پاکت پول اومد یرعلیبعد ام قهیدق 10

 دست ما شیکیدست شما  شیکیپوله  یاندازه مساو هیدوتا پاکت به  نی: تو ایرعلیام

 پولوراو گرفتو تشکر کرد رها

 سمت مغازه ها میروون شد یو همگ 
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 پشتمون... یو مان یرعلیام میرفتیرها جلو م منو

 دشونیراحت خر شدیبود که م یو حس خوب میدیدیذوق لباسارو م با

 سایوا سای: رها وامن

 مغاز  هیبردم سمت  دمیکش بازوشو

 سنیوا دیهمه جلو پرا 8ساعت  میترو بگرد نییپا میریم ی: منو مانیرعلیام

 رفتن ریام یباشه و مان میرها گفت منو

 دیداشتو د یکیبلند و طرح ساده اما ش یمشک یمانتو هیمورد نظرم که  یمانتو رها

 : اومم خوبه خوشگلهرها

 یو شال مشک ی: با شلوار کتون مشکمن

 ؟ی: کال مشکرها

 میریگیام م گهیچنددست لباس د هی: حاال من

 : باشهرها

 رونیب میاومد مشیدیکرد و خر فیو رهام تعر  اوردمیاز تنم درش ن گهیتو مغازه و لباسرو پرو کردم و د میرفت

 لونینا هیمو گذاشتم تو  یمیقد یلباسا

 یمشک یکتون هیکردم با  یمشک پمویام گرفتم اما ت گهیچند دست لباس د هی

ره س هیکه قبال  ایو ارتش بایج شیگرفت دست از شلوار ش میچند دست لباس گرفت رهام مثل من تصم هیهم  رها

 دیپوش دیفس یبا کتون دیو شال سف یبا شلوار کتون مشک دیسف یمانتو هی ره،یبگ کیش یتنمون بود برداره و لباسا

اومدو خوشگل ترش کرده  یبهش م یلیش خییخز شده قبول نکرد هرچند خدا گهید پیت نیهرچقدر بهش گفتم ا

 بود 
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و با لبخند به رها نگاه  یسطل اشغال یخودم و پرت کردم تو یلباسا شیرهارو گرفتم گذاشتم پ یمیقد یلباسا

 یکردمو گفتم: خداحافظ بدبخت

 قدش  میو دوباره زد دیبهم خند رها

! راه  دادیربع هشتو نشون م هیکردم که  خسته کوفته به ساعت تو دست رها نگاه میعالمه لباس گرفت هی نکهیا بعد

که  یکدی چییبودن رها با سو ومدهیهنوز ن یرعلیو ام یبهش مان میدیرس قهیو بعد چند دق میگرفت شیو در پ نیماش

 میتوش نشست میباز کردو رفت نویداشت دره ماش

 شدن انیاز دور نما یو مان یرعلیبود که ام قهیهشتو ده دق ساعت

 نای: اوووووف ترکوندن امن

جذب  تشریت هیو  یشلوار کتون مشک هیساده بود اما واقعا خوشگلش کرده بود  پشیت نکهینگاه کردم با ا یمان به

مردونشو  یها و بازوها نهیبود بهش س دهیجذب جذبش سفت چسب دیروش نداشت سف یطرح چیکه ه دیسف

 یجنتلمن واقع هیخالصه  دادیورزشکارانه نشونش م

بر خالف عادت قبلش دکمه هاشو بسته بود و  نباریکه ا ییجذب سرمه ا رهنیپ هیمحشرررررر شده بود  یرعلیما

 کیزدداشتن بهمون ن کیش یلیبود وخ بشیدستشم تو ج هی یشلوار کتون مشک هیتا نزده بود با  گهید ناشویاست

 شدنیم

 بابا حال کردم ولی: ارها

 هم کنارش  ینشست پشت فرمون و مان یرعلیو ام اومدن

 د؟یگرفت یزی:خوب بود چیرعلیام

 میسالمون لباس گرفت هی: منو رها واسه من

 چطوره خوبه؟؟؟ پمونی: تیمان

 یجون عال یمان ی: عالللللرها

 دیمحشر شد یرعلی: اره تو اممن
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 ی: چشو چالیرعلیام

 : قربونتمن

 لتو اون مح میبر موینیبش دیپرا نیپشت ا ستیدر حد چهارتامون ن گهیخوشم اومد االن د یلینه خداوک ی: ولیمان

  رخندهیز میزد همه

 بهشت زهرا؟ می: بچها بریرعلیام

 : ارههه حتمایمان

 یرعلی: اره برو امرها

تا  دیطول کش قهیدق 45 هیسمت بهشت زهرا  میروشن کردو رفت نویماش یرعلیکه اصال نظرم مهم نبود ام منم

 شده بود کیتار کهیو هوا تار میبرس
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 وهاهاهاهای: یمان

 !!!زنمتایم امیم ی: مانرها

 ستیبردار ن یشوخ گهید نجایا دیاریدر ن ی: بچه بازیرعلیام

 کهیتار یلیخ میبرگرد شهی: بچها ممن

 میگردیبرم میخونیفاتحه م هی میری: میرعلیام

  میسیکه سربازه دست تکون داد که وا میاز کنارشون رد بش میخاستیم دادنیکه اونجا پست م یبه گشت میدیرس

 هیبده نسبتتون چ ری: نکنه بخاد گرها

 سربازه سادس  هی: نه بابا یرعلیام
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 تا با سربازه حرف بزنن دیکش شویش ینگه داشت و مان نویماش یرعلیام

 گفت: سالم  نویاومد کنار ماش سربازه

 دست داد  یرعلیام یسرباز با مان مویجوابشو داد مونییچهارتا

 د؟یری: داداش سمت کدوم قطعه مسرباز

 اسم قطعه رو گفت یرعلیام

 د؟یمنم تا اونجا ببر شهیپست بدم م دیشکرت داداش من همونجا با ایخدا یسرباز:  ا 

 تو ای: اره داداش بیرعلیام

 نیدخترا بش شهیبرو عقب پ یگفت: مان یبه مان یرعلیام

 برم  ادهیخدا نخاست پ یدید یبرگشت به دوستش گفت: هاد یبا شاد سربازه

 دنیبا دوستش خند بعد

 دیببخش مایشدو سربازه بهش گفت: داداش زحمت داد ادهیپ یمان

 بابا تعارف نکن نی: بشیمان

 ما نشست شیاومد عقب پ یمان

 مینیبزور بش دیکه با یختیر نجای: گندت بزنن انقد خرت و پرت امن

 همشون طالن نای: خرت و پرت؟ ایمان

 میجا شمارم تنگ کرد دای: خواهر ببخشسرباز

 هیچه حرف نی: نه اقا ارها

 یروشن کردو بحث و با سربازه وا کرد: خب داداش چندماه خدمت نویماش یرعلیام

 داداش کنمیماهه که خدمت م نی: نهمسرباز
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 : اعوووو پس مونده هنویرعلیام

 میدیرس یچجور میدیمیبود حرف زدن که نفه دیو سربازه که اسمش مج یرعلیانقد ام خالصه

 میدیرس دیش ادهی: بچها پیرعلیام

که نه تنها من بلکه رها هم ترس تو  یواقعااااا ترسناک بود جور یعنیواقعا خفناک بود  میشد ادهیپ نیاز ماش همه

  بود یچراغ کم سو اشونیچشماش مشهود بود همه جا قبر بود و رو بعض

 دیترس دیزنده با یازارن از انسانا یب نایا دی: نترسدیمج

 : اره واالیرعلیام

 ؟یسر قبر ک دی: شما اومددیمج

 : پدر مادرامونمن

 کننیتصادف فوت م هیروز نحس پدرمادرمون سره  یتو میی: ما همه دختر عمو پسر عمویمان

ه فاتح هی میبر میدفنه، بر نجایمنم مامانم ا دیکنیو تحمل م ی: آخ چه غمکردیم دادیتو چشماش ب یناراحت دیمج

 میواسه خانوادتون بخون

 یپدر داشت و دوتا خواهر بزرگتر از خودش که ازدواج کردن ول نکهیگرفت اونم مثل ما بود منتها ا دیواسه مج دلم

 یچ یعنی یمادر یب میکردیفقط ما درک م

 شدیو داغ دلم تازه م دمیدیهروقت قبراشونو م یاومد تو دلم وقت ایغم دن میدیرس بالخره

 قبر مامان بابا نییفاصله کم بود قبر عمو زنعمو و عمو هم پا هیمامان بابا کنار هم با  قبر

 قبر مامانو بابا در گردش بود نینگاهش ب کردیم دادینشست رو قبر بابا با بغض تو چشماش ب رها

 ود نشستم رو قبر مامان چقد دلم تنگ شده ب منم

رو مو برگردوندم  دمیدیم یمان یهم نشست رو قبر زنعمو اشک و تو چشما ینشست رو قبر عمو و مان میرعلیام

 ودم  خ شیببرم پ نیاشکش از ب دنهیو با د یرعلیابهت و ام خاستمینم نمیبب طنتاشیبدون ش یمان خاستمینم
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  کردیم هیصدا گر یرها سرشو گذاشته بود رو قبر و اروم و ب 

 به قبر مامانو بابا زدو شروع کرد به فاتحه خوندن یاومد دست دیمج

 گفتم: ممنون یرلبیز

 دیدر اوردو گفت : روشن کن نترس بشیفاتحش تموم شد دوتا شمع از ج نکهیا بعد

م فندک هی دیمج ترسمیمطلق م یکیتار نیازش ممنون بودم که درک کرد از ا یلیشمعو ازش گرفتم خ یمهربون با

 ریام یمان شیبهم داد و رفت پ

وبرو کردم به د یرفت سع نیمطلق از ب یکیتار یسر قبر بابا روشن کردم و فضا میکیاز شمعارو سر قبر مامان  یکی

 فاصله نداشت  ادیز نایبا قبر بابام ا نایکه قبر عمو ا کنمیبر اصال نگاه نکنم و خداروشکر م

 دش شتریسر قبر عمو روشن کرد و نورو فضا ب یکیو سر قبر زنعمو  یکیاونم هم دوتا شمع داد  یرعلیبه ام دیمج

 کردن هیکردمو شروع کردم به گر یدستام مخف نیسرمو ب وردمویطاقت ن گهید

 قبر عمو و  بابا نشست ونیم دیمج

 خوند؟یم ییواسمون الال شهیمامان هم ادتونهی: بچها یرعلیام

 ییالال کردویهمرو کنار خودش جمع م میبخواب نکهیزنعمو واسه ا میشدت گرفت بچه که بود میحرفش گر نیا با

 برامون خوندیم

خسته ات خوابه چو عکس ماه  یدر برت داره............ چشا یگرم گهواره به نرم ریشروع کرد به خوندن: حص یرعلیام

 تو آبه...

 نخون توروخدا نخون ریهام شدت گرفت: ام هیگر

تو  یزد ییبا دمپا یسوسک رو سره مامانمو بکش یخاستیم ادیم ادتی یهاش با خنده گفت: مان هیوسط گر رها

 سرش؟

دستاشون جلو  یمان یرعلیسرمو برگردوندم سمت پسرا ام شدیم شتریب میفقط شدت گر گرفتیخندم نم چیه

 شده بود یچشاش اشک دمیمج کننیم هیصورتشون بود و معلوم بود دارن گر
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 تشیا اذت رونیب کردیسمتش مامان مارو با کتک پرت م میرفتیاومد منو رها م ایکه به دن لدایگ ریبخ ادشی: یرعلیام

 مینکن

 بچه کردمیصدات م کردمیم یمنم حسود یعمو بهت گفت مرد شد ادیم ادتیلرزون گفت: داداش  یبا صدا یمان
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پول  نکهیبا ا میخوردیدستپخت مامانو و زنعمورو م میشدیهرشب همه دوره هم جمع م ریبخ ادشیگفتم:  هیگر با

 میچند وقته دار دمیخندیهمه م زاشتیبابا سر به سر عمو م یوقت میکنار هم جمع بود یوقت مینداشت

 م؟یخوریمامانو بابا و زنعمو عمو رو سر سفرمون م یخال یجا حسرته

قرمز شدمون از  یبا چشما مویدور هم حلقه زد قبر بابا و عمو همه ونیم میشد یخال مویکرد هیهمه گر نکهیا بعد

  میگفتیخاطراتمون م

تو اتاقو به  میروز نشسته بود هیسالم بود و رها چهار سالش  شیاومد من ش ایبه دن لدایگ یوقت ادمهی: یرعلیام

 و یهمش از مان میخوردیو حرص م میکردیبود نگاه م دهیچندماهه که کنارش خواب یاومده و مان ایتازه به دن یلدایگ

 اومد یبدمون م لدایگ یاما از مان میزدیبه زور حرف م میبچه بود نکهیبا ا میگفتیبد م لدایگ

 ندارن یبه ما توجه نایبابا ا گهید انیب نایا کردمیفکر م ادمهیگفت: اره  دویخند رها

 میدییدویپشت سرش م لدایمنو رها و گ شدیبود خودش سوار م دهیکه دوچرخه خر یرعلی: امیمان

 بود ادمونی قیخنده چون دق ریز میحرفش همه زد نیا با

 مامانت فوت شد؟ شدیچ دی: مجیمان

تهران چون بابابزرگم خونمونو ازمون گرفت! بابام با  میاومد میزدیزدوگفت : تو فقر دست و پا م یلبخند تلخ دیمج

صابخونه  ومدویروز از پسه اجاره برن هیاخرشم  تهران خونه اجاره کنه ادیزنه پا به ماه مجبور شد ب هیسه تا بچه و 

تا  کنه مامانم یفکر هیتا  رونیصابخونه رفت بابام از خونه زد ب نکهیبعد ا یزینمک به حروممون اومد دم خونه ابرو ر

 طرف اون طرف نیا هینبود با گر مونیحال یچیه میحالش بد شد ما همه بچه بود هوی نکهیتا ا کردیم هیخوده شب گر

 نکهیا بلق یها بشن ول هیتا فقط درد مامان اروم شه اخرش خواهرم زدن تو کوچه تا دست به دامن همسا میرفتیم
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ا ت دمیرفتم بغلش خواب دهیاولش فک کردم دردش اروم شده و خواب خورهیتکون نم گهیکه مامانم د دمیبرسن من د

 کرده...زن اومدنو اون زنه زد تو صورتشو گفت تموم  هیخواهرم با  نکهیا

و  نییسرشو انداخت پا دیمج میختیریاروم اشک م یلیخ میمیبفه نکهیو بدون ا دیبه مج میزل زده بود هممون

 گفت: بچها من برم سرخاک مامانم

 اونورتر یقبر هیازمون دور شد و سره  دیمج میبگ یزیزبونمون قفل شده بود و نشد که چ یعنی مینگفت یچیه

 زانوهاش خم شد
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 واسه مادرش میفاتحه بخون هی میبر دیپاش دیفورا از سرجاش بلند شدو گفت: پاش یرعلیام

 میاز سره جاش بلند شدو گفت: اره بر یمان

  دیمج شیپ میرفت یرعلیو دنبال ام میرها هم بلند شد منو

 ختیریخم شده بود رو قبرو اروم داشت اشک م دیمج

 و اونم ازمون تشکر کرد میفاتحه خوند دیواسه مادر مج یهمگ

 دیدور قبر مامان مج مینشست یپنج نفر ندفعهیا

 کنارم نشسته بود یمان

 ختنیکرم ر میشروع کرد نیواسه هم میتا جو و عوض کن میگرفت میتصم یمان منو

 یترسینم یدیپست م نجایشما شبا ا دیاقا مج گمی: ممن

: کردو گفت ینگاه کردیم ییخود نما نایقبر مامان ا یعابودو فقط شم کیتار کیبا لبخند به دور بر که تار دیمج

 کنار مادرم ارومم یاوالش چرا ول

 ؟یدید میزیحرفا تاحاال چ نیحاال دور از همه ا گمی: میمان
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 تاحاال دمیند یزیمن چ یخوف ناکه ول کمی: من که نه درسته دیمج

 ؟ی: ساعت چنده راستیرعلیام

 می: ده و نمن

 که باعث ترس بشه؟ وفتادهین یتاحاال اتفاق یعنیبهشت زهرا  نیتو کل ا گمی: مرها

 باشه وفتادهین یاتفاق شهی: چرا مگه مدیمج

 نوکرتم گیچشماش برق زد: د خب بگو د یمان

شب تو قطعه فالن و فالن داشتن پست  هی نکهیگفت: چندتا از بچها اضافه خدمت خوردن بخاطر ا دویخند دیمج

 رزنیپ هی ونیش یاز قبرا صدا ومدهیناله م یصدا گنیم دادنیم

 نشسته بود گمیبه رها که سمت د دمیحرفش چسب نیا با

 دی: بچها ناموسن اونجارو نگاه کنیمان

 بود کیتار کهههههیتوش تار میباهامون فاصله داشت نگاه کرد یلیکه  خ ییرها با ترس به دسشو منو

 مگه؟ یدید یچ ی: مانمن

 واستاده اونجا یکی: جون خودم احساس کردم یمان

 با پوزخند سرشو برگردوند یرعلیام

 هارو چارهینکن ب تی: اذدیمج

 یاگه دروغ گفته باش رسمیخونه حسابتو م میبخدا بزا بر ی: مانرها

 دمید ویک هی گمیبابا م ییییی: ایمان

ا با چنت نجایا ادمهیروز  هی دیاز زنده هاش ترس دیکه االن با ستین یزیبابا چ دیرو به منو رها گفت: نترس دیمج

فت اومد ر میپسر هیبعد  قهیچند دق ییاومد رفت تو دستشو یدختر خانم جوون هی دمید میبود سادهیوا گهید یبچها

 میبود جیمزاحمش بشه همه گ ییرفته تو دستشو هگفت نکنه پسر قمیزنو شوهرن اما رف دیشا میتو اولش گفت



 جنوب شهر یفرارها

 
60 

 

سمت  میرفت یچیه گهین د ایزنو شوهرن  شدیاخرش معلوم م میجلو تذکرو بد میبر میگرفت میبالخره تصم

باهم دوست بودن و مکانشونو  نکهیبودن و ا یبد یلیخ یلیخ تیتو... تو وضع میو رفت میدرو باز کرد وییدستشو

ترن که  فیکث یلیادما خ دینیبیم میداد لشونیو تحو میکرده بودن ،  جمعشون کرد تخابان ییتو اون دستشو نجایا

 کننیم نکارارویا انویکه خونه آخرتشونه م نجایا یحت

 فیکث یادما نیتف به ا ی: هیرعلیام

 ...ی:  هعمن

 نمیبیدارم م ویکیداد زد: آقاااااااا به قران  یمان هویکه  میسکوت بود تو

  ییبه دستشو میدوباره زل زد همه

 بود سادههااایاونجا وا یکیتموم ذهنمو پر کرده بود انگاررررر واقعا  ترس

 میبا ترس از سرجامون پاشد همه

 میبر ددددددی: بچها تورو قران پاشرها

 هییجلو دره دستشو قایدق نیرها ماش یگیم ی: چمن

 ادم باشه دیبابا شا دی: نترسیرعلیام

 اونجاسسسسسسسست؟ یداد زد: کس دیمج

 ی: آهاااااااااااااایرعلیام

 بود سادهیوا ییاومد هنوز جلو دره دستشو ینم ییصدا

 یسمت نگهبان میبر دیتوروخدا پاش دی: اقا مجمن
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 یتا خوده نگهبان دارهیباشه که دست از سرمون بر نم دیکنیکه شما فکر م یزی:اخه خانم اگه اون چدیمج
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 ؟یهست یک مممممممیباتوا یباز داد زد: اهاااااااااااا یرعلیام

 از ما بهترون ؟شروع کرد به جلو اومدن ایآدمه  6ک نهیا میدونستیکه  نم یزیاما چ ومدین ییصدا بازم

 میداشته باش یشتریفاصله ب ییتا از دستشو میدییکارش همه دو نیا با

لو ج ومدیداشت م نییبود که تلو تلو خوران اومد جلو از پله ها اومد پا ییا یکیتار هیبهشون  میشد قیکه دق خوب

 شد نینقش بر زم هویتر که 

 آدمههههههه نیامام حس ایداد زد :  دیمج

  دییپشتش دو یرعلیام ییسمت دستشو دییبا سرعت دو دیمج

 میترسیم مییمنو رها تنها یاومد بره که دستشو گرفتمو گفتم: مان یمان

 شمونیبه ناچار موند پ یمان

 قایروشنش کرد دور زد و رفت دق نویرفت سمت ماش یرعلیباال سرش بعد چند لحظه ام دنیرس دیو مج یرعلیام

 بود! نیکه رو زم یو اون جسم دیکنار مج

 کمککککککککککککککک نیایشدو داد زد: ب ادهیپ نیهراسون از ماش یرعلیام

 سمتشون میدییدویم یسه نفر مویندونست زیصبرو جا گهید

 ستیترس ن یآدم  باشه پس جا هیشده  نیکه پخش زم یاون اگه

 سر جامون  میسادیبهشون نفس نفس زنان وا میدیرس

 باالسرش نشسته بود دیمج

 و پاره پوره دهیژول یمرده الغر با لباسا هی

 نیتو ماش نشیکن بزار دیکمک مج یداد زد: مان نیاز تو ماش یرعلیام

عقب کنار مرده نشستن منو رها کنار  دیمج یمان نیمردرو گرفتو بردنش تو ماش هیدستو پاها دویرفت سمت مج یمان

 میجلو جا کرد یهم خودمونو رو صندل
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 گازوندیبا سرعت م یرعلیام

 فرهااااااد  ییییگفت : هاد نوییرو داد پا شهیش دیمج یبه نگهبان میرسد

  دیمو سف رمردیپ هیبا  رونیسرباز حول شده از تو اتاقکشون اومدن ب دوتا

 ؟یچرا اومد یمگ پست نبود شده؟یچ دی: مج فرهاد

 مارستانیب میو برسون یکی دیما با ستیحرفا ن نی: آقا االن وقت ایرعلیام

 گفتن هوشیمرد ب دنیزدنو با د دید نیسربازا تو ماش دوتا

 کجا بود؟ گهید هیک نی: ایهاد

 میگردیبرم مارستانیب مشیبریفک کنم معتاده ما م رونیاومد ب یی: از تو دستشودیمج

 ن؟؟؟؟یهست یپسر جون معطل چ نیکه باهاشون بود گفت: بر یرمردیپ

 دیش ادهیپ لدایرها گ یرو کرد سمت ماو گفت: مان یرعلیام

 ؟یواسه چ گهی: ما درها

 نهیبارش سنگ نیکه ماش دیدونیم دیبمون نجایا یفعال تو نگهبان گردمی: من زود برمیرعلیام

  نییپا میدیو پر میلحظه همه درک کرد هی

 میگردیشب برم دیباشن منو مج نجایسه تا ا نیا ونی: اقا یرعلیام

 : قدمشون ب رو چشمرمردهیپ

 توروخدا مراقب خودت باش ریگفتم: ام نویبردم تو ماش سرمو

 گردمیزدو گفت: زود برم یلبخند مهربون یرعلیام

 و روشن کردو گازوندو رفت انگار نه انگار که بهش گفتم مراقب باشه نیماش بعد
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 میکن کاریکه چ رونیح میسه نفر موند ما

گفت: آ...آ...  شیبا همون نگاه ضا زدیبه رها کردو چشماش برق م ینگاه یسمش هادبودم ا دهیسربازه که فهم اون

 رونیب دینسیتو وا دییبفرما

 برگردن دیو آقا مج یرعلیتا ام میسیوا میدیم حیجی: نه ترمن

 انیتا ب مینیشیم نجاهای: اره همیمان

 بخوابم رمیمن م هیادب یب دیببخش ادیپست دادم االن خوابم م شبی: داداش خانوما شرمنده من خستم دفرهاد

 برو بخواب هیچه حرف نیگفت: نه داداش ا یدست داد و مان یجلو با مان اومد

 می: تازه شرمنده بد خوابتون کردرها

  یبه بد خواب میعادت دار گهیمام د دینکرد یشما که کار دیزنیم هیچه حرف نیزود جواب داد: ا یفرهاد هاد یجا

 پس ری....شب بخگهی: آره راست مفرهاد

 رفت تو اتاقکش... مویکرد یفرهاد خداحافظ از

 شیآت نیدور هم دینیبش دیایگفت: حاال که تو نم رونویاومد ب ییچا ینیس هیاز تو اتاقک با  رمردهیپ

 پدرجان دیدیو ازش گرفتم و گفتم: چرا زحمت کش ییرفتمو چا فورا

 روش دینیبش ارمیم زیچ هی رمیاالن م دیسی: قابل نداره دخترم وارمردیپ

 ارمیمن م نیبش ی: ععع مشتیهاد

 جان یهاد یش ری: پرمردهیپ

ظرف  که تو یدور چوب میو همه حلقه زده بود میبود روش نشست هیرفتو با چنتا تنه درخت برگشت که شکل پا یهاد

 سوختیم یمیروغن جامد قد
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 د؟یکرد دایبنده خدارو از کجا پ نیبابا جان؟ ا شدیکردگفت: چ یرو به مان یمشت

 مارو تا مرز مرگ برد  دیگیکه م ییبنده خدا نیا ی: واال حاجیمان

ترسناک  یزایراجب چ میو داشت دیسر قبر مامان اقا مج میماهمه نشسته بود یحاج یبا ذوق ادامه دادم: وا من

 ییتو چارچوب دستشو سادهیوا یکیگفت  یمان هویکه  میگفتیبهشت زهرا م

در  یداره مسخره باز دیشا میشوخ طبعو مردم ازاره گفت کمی یکه اقا مان میینگاه کردمو ادامه دادم: از اون جا یمان به

  ارهیم

 نکهیتا ا میمشغول حرف زدن شد موینکرد ییادامه دادم: خالصه به حرفش اعتنا ویبرگردوندم سمت مشت سرمو

همه سکته کرده  ینیبب یاون لحظه نبود یعنی یحاج یوااااا دهیبازم داد زدو گفت که دوباره همونو د یمان ندفهیا

اون  خدا یوا میهمه از سره جامون بلند شد سادهیوااونجا  ییا یکیتار هی دمیکه د میبود ییبه دستشو رهیو خ میبود

 ارهین یشکیلحظهرو واسه ه

 بستم  یاولو واقعا خال  یخانوم من سر لدای: البته گیمان

بارش کنم جلو  یچ هی شدیکه نم تیزل زد تو چشمم منم با حرص زل زدم تو چشش تو اون موقع طنتیبا ش یمان

 زشت بود یو هاد یمشت

که  میکردیجلو هممون اولش فکر م ادیم رهیراه م یعاد ریداره با وضع غ دمیدیتوجه به ما ادامه داد: خالصه د یب رها

اومد جلو ما  یم شتریداشت ب نییاومد جلو از پله ها اومد پا یهمونجور که م میسوره خوند یکه کل لدایجنه منو گ

 سمت عقب  میدییدویم

 پارک بود ییجلو دره دستشو قایدق نیحرف رها گفتم: از شانسمونم ماش ونیم

سمتشو سوارش  میاقا داد زد ادمه  بعد همه رفت دیشد بعدشم مج نیپخش بر زم نکهیراه اومد تا ا گهید کمی: اره رها

 میکرد

 فکر کنم معتاد بود یحاج ی: ولیمان

 میکنیم دایآدما پ نطوریمثل ا یلیخ نجای: احتماال ،اخه ما شبا ایهاد
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 لمیود فب شمیپ یزیچ یکارگردان هی خاستیکه دلم م دیگفت: باباجان شما انقد داستانو با ذوق گفت دویخند یمشت

 ساختیم

 خنده ریز میزد همه

 بابا جان؟ نیگفت: شما دوتا زنو شوهر یکرد بعد رو به مان یبه منو مان یزینگاه ر هی یمشت

ا سقلمه زدم به پهلوش ت هیخنده  ریزد ز یسوالش من سرخ شدم رها برگشت اول با تعجب نگامون کرد بعد پق نیا با

 ساکت شه

 خندشو گرفت یبه زور جلو رها

 منن یدوتا خانوم دختر عمو ها نیا ی: نه حاجیمان
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 یبشه بزود ییفکر کنم خبرا یزدو گفت: ول یلبخند یمشت

رها جلو دهنشو گرفته بودو سرخ شده بود ا خنده انقد از دستش حرص خوردم که .....و لبو شدم نییانداختم پا سرمو

 موهاشو بکشم خاستمیم

 آقا یو گفت: اِ دیخند یمان

 اونم پسرعموتونه؟ یچ یرعلی: اقا امیهاد

 و رهام دخترعموهامون که اونام با هم خواهرن لدایگ میداداش یرعلی: نه اون داداشمه، منو امیمان

 سرد نشه باباجان تونیی: بچها چایمشت

 میبرداشت امونوییو چا ینیسمت س میدسته مونو برد همه

 حرفو زد؟؟ نیکه ا دید یمان ایاز من  یواقعا چ یعنیفکر کردم  یو به حرف مشت شیبه آت میزد زل

 : بچها ساعت چندهرها
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 12ربع  هی: من

نکنم چون  رهیاصال به دورو بر نگاهمو خ کردمیم یسع دیدرخشیشده بودو ماه وسط اسمون م کیتار کهیتار هوا

 شه دایمثل اون مرده پ یکیدوباره  دمیترسیهنوز م

 سیاضافه خدمت نبُرَن سره پستش ن دیواسه مج یمشت گمی: میهاد

 پسرم نجات جون بنده خدا مهم تره می: چه کنیمشت

 د؟یکنیم دایآدمو پ نیکه هرشب مثل ا نهیمنظورم ا هیطور نیا نجای: هرشب امن

 یتو قطعه ها رنیم یخانمان یا ب امیتا شبشونو اونجا پر کنن بعض اییتو دستشو رنیروزا م ادنی: اره معتادا زیهاد

 میبساطو دار نیهرشب هم خوابنیم یخال

 ویو خاکت رفتیم ابونیته خ میبودو ماتوش نشسته بود یکه تهش نگهبان یابونیخ یافتاد به انتهالحظه چشمم  هی

 انصافا وحشتناک بود نگامو گرفتم  دهیکاج سر به فلک کش یدرختا شدیم دهیمنظم کنار هم د یقبرا

 میتو فکره مشت یمعلوم بود حساب رفتویرها داشت با ناخناش ور م کردینگاه م شیات یداشت به شعله ها یهاد

  زدیحرف م یبا مان یهر از گاه خوردیم شوییداشت چا

اش آخه صف میبمون ریمنتظر ام نجایهم میداد حیترج مویقبول نکرد یتو اتاقکش ول میاسرار کرد بر یلیخ یمشت

  کردیبه رها نگاه نم گهیتر شده بودو د ریسر ب ز یبود هاد شتریب

 رفت تو اتاقک یمشت

  شدمیداشتم کور م یوضع، حساب نطورهیامشبم که ا میدیوابکه اصال نخ شبید

ا ب یهاد میبود داریب یمثل رها فقط منو هاد میبود مان دهیرها نگاه کردم سرشو گذاشتو بود رو دستاشو خواب به

به  کردمیو به امروز فکر م شیآت یو منم زل زده بود تو شعله ها ختیریبهم م شویات یکه تو دستش بود گاه یچوب

 یداشت نقش باز ایاون حرفش راست بود؟  یعنی فسق هی ریز برتمیگفت اگه من بخوام م نکهیبه ا یمان یحرفا

 ...کردیم

 یور هی ییبسته بودنو مسته خواب موهاش به صورت آشفته ا شیطوس یبرگردوندم بهش نگاه کردم چشما سرمو

 که موهاش کوتاهرو لمس کنم  ییدستمو ببرم جلو و اونجاها خاستیبود دلم م ختهیر
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  کردیداشت نگاهم م یکنه سرمو برگردوندم هاد ریشه و نگاهمو غافلگ داریب نکهیترس ا از

 : شما چندسالتونه؟یهاد

 سالمه 19: من

 نیینجایا دوننی: پدرمادرتون میهاد

 میزدمو گفتم: فوت شدن االنم سرخاکشون بود ینیغمگ لبخند

 دوخت  شیشد نگاهشو ازم گرفتو به آت نیغمگ چشماش

 در اوردو روشن کرد شروع کرد به کام گرفتن بشیاز ج گاریس هی

 وطن یتموم سربازا یبهش گفتم: سالمت یلبخندو لحن شوخ با

 شما یکردو گفت: فدا یزهرخند

 غصه نخور  شهی: تموم ممن

 ...شهیتموم م یهمه چ یروز هی: آره یهاد

 مطمن بودم جملش عمق داره یبود ول یمنظورش چ دمینفهم

 شد دایاز دور پ یرعلیام دیکم کم پرا  یساعت حرف زدن با هاد میاز ن بعد

 گفتم : سالم ریام شهیش شیفورا رفتم پ سوندیو وا نیماش ریام دنویبالخره رس نطوریهم میجام بلندشدم هاد از

 یخوب

 نگاهم کردو گفت: سالم بچها خوابن؟ یرعلیام

 دلم هزار راه رفت  یگینم یشما چرا خبر نداد نیول کن کجا رفت نارویوبن ا: اره خمن

و  میگذاشت انیدر جر سویگرفتن بعد پل لشیاونام تحو مارستانیب میگفت: مردرو برد دویدماغمو کش یرعلیام

  میاومد
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 : معتاد بود؟؟؟من

 : اره یرعلیام

 باباجان؟ دیگفت: اومد رونویاز اتاقکش اومد ب مهیسراس یمشت یو هاد دیمج کینزد میرفت یرعلیام با

 جان یدست داد وگفت: سالم حاج اقا سالم هاد یو مشت یبا هاد یرعلیام

 السالم کمی: علیمشت

 داد  رویجواب سالم ام میهاد

 میبرگشت سویدست پل میکنن و مام سپرد شیگفتن معتاده بردنش بستر مارستانیب مشیبرد ی: مشتدیمج

 جان خدا عجرتونو بده دیمج یرعلیوشکرر اقا ام: خب خدار یمشت

  مینکرد یجناب ما که کار می:چاکریرعلیام

 میمرد یاز خستگ ی: مشتدیمج

 میزحمتو کم کن گهی: خب ما دیرعلیام

 کن داریو رهارو ب یبه من ادامه داد: برو مان رو

 : باشهمن

 ریبخورن اما ام یزیچ ییمتقاعدش کنن تا بمونه و چا خاستنیحرف زدن و م یرعلیو پسرا شروع کردن با ام یمشت

 میبر دیوقت شده با ریگفت د

 اومد یرعلیام دیرها پاش ی: مانمن

 خونه میریبلند شو االن م ییتکون دادمو گفتم: رها رهارو

 اومد ریبلند شو ام یو گفتم: مان یمان یزدم به بازو میکی

 اومد؟ ریگفت: عع ام دویاز خوابش پر یمان
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 :اره من

 گهید میگفت: بر دویکش ازهیبه پشت سر کردو خم ینگاه یمان

 بسته بلندشدو گفت: هوم؟ یرهارو تکون دادم که با چشما دوباره

 خونه میاومد پاشو بر یرعلی: اممن

 شد؟؟؟یفورا چشاشو باز کرد و گفت: مرده چ رها

 معتاد بوده نکهیکردن مثل ا شیبستر یچی: همن

 پسرا شیرفت پ یمان

 م؟یدی: چقدره خوابرها

 شهیم ییا قهی: چهلو پنج دمن

 

21 

 ن؟یای: دخترا نمیرعلیام

 میاومد میاومد میگفت مویاز جامون بلند شد عیسر

 میخودشو تکوندو گفت : بر رها

 کنارشون میرفت

 ن؟یباش ییچا هی کننی: بچها قبول نمیمشت

 امشب میزحمت داد یلیخ گهی: نه درها

 خوابم برد یک دمیشده منک نفهم رمی: تازه دیمان

 یکنیم یشبه مراقب باش رانندگ ری: پس آقا امیهاد
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 : چشم داداشیرعلیام

 میکرد یو باهاشون دست دادن و مام خداحافظ یرعلیو ام یمان

 روشن نویماش رینشست پشت فرمونو منم بغلش ،ام ریعقب ام یخواب بودن رفتن صندل هوشهیچون ب یو مان رها

 ...میبوق زد بعد گاز داد و با شتاب رفت نایا یکردو واسه مشت

 داریمثل جغد ب ریمنو ام دنویدیو رها خواب هفتا پادشاهو م یمان میساعت بود تو راه بود مین

 بود امشب ی: چه شبمن

 : آره پرماجارائو ترسناکیرعلیام

 ریام ی: راستمن

 : جونمیرعلیام

 برم دانشگاه؟ تونمیم میپول دار شد گیحاال که د کردمی: داشتم فکر ممن

 باشه  یخایبهم کردو گفت: اگ تو م ینگاه یرعلیام

 نگاهش کردم: عاشقتم یشاد با

 مممیچاکر یدوتا نفله که خوابن خعل نیبا خنده نگاهم کرد و گفت: به قول ا یرعلیام

 دمیخند اروم

 میدیرس یرانندگ کمی بعد

 میدیرس دیرها بلند ش ؟یمحکمش گفت: مان یبا صدا یرعلیام

 امشب یمنو مان میگفت: خواب به خواب شد دویکش ازهیفورا چشاشو باز کردو خم رها

 ام سره جاش بلند شد  یمان

 پارک کرد ابونیکنار خ نویماش یرعلیام
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 میدیکشیم ازهیخم یرعلیبودو منو ام دهیخواب از سرشون پر یرهاو مان میشد ادهیپ ییچهارتا

 دادور بود که پارک شده بود هیمشک یایکه نظر هممونو بخودش جلب کرد زانت یزیچ میکوچمون شد وارد

 ست؟یدادور ن نهیماش نی: ایرعلیام

 بود  نجای: اره بابا ظهرم همیمان

 داره؟؟؟ی: نصف شبم دست از سرمون بر نممن

 مهمون باشن! دیبه اصطالح االنم شا قشهیخونه رف نجای: ارها

 رهیفقط ا ما آتو بگ نهیکارش ا دونمی: منکه میرعلیام

 رسمی: صبر کن االن حسابشو م یمان

 نیبرداشت و رفت سمت ماش نیسنگ از رو زم هی یدادور مان نیکنار ماش میسادیوا

 میو اصال جلوشو نگرفت میبرد ثشیبه نقشه خب یپ همه

 عر عر صاحبمم خر خر   نمیخط خش دادور نوشت: من ماش یخوشگل و  ب ویمشک نیکنار ماش رفت

 دمیاز شعر فل بداهش خند همه

 دادیم میبد یکه صدا نیرو ماش دیکشیبا حرص سنگ و م یمان

 تمویکارش تموم شد اومد کنارمون واستادو گفت: به به، به نازم خالق اخرش

فتو کل ین مانچو کردیکل کاپوتو عوض م دیکه دادور با ینوشته بود اون شعرشو جور نیماش یرو کاپوت جلو بزرگ

 گنده نوشته بود

 میخونه شد یراه مویگفت زادیبهش دست مر یبا سرخوش همه
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 بلند شد مونیخستگ یتو خونه صدا میانداختو درو باز کرد تا رفت لدیک رها

 م؟یبخواب میتونیم یعنیخدااا  ی: وامن

 ادیدَدَ خوابم م ی: وایمان

 ریشب بخ سمیسره پا وا تونمینم گهی: بچها من دمن

 هگیبالشت پرت کردمو سرمو گذاشتم روش که د هیجوابشون نموندم رفتم تو اتاق خواب لباسامو در اوردم  منتظر

 ...میبرو که رفت

 خواب شدم .... مسته

تو صورتم چشمامو باز کردم صبح شده ساعت چنده؟ به بغلم نگاه کردم رها  خوردیم مینور آفتاب مستق صبح

 بود هوشیب

 نگاه کردم اوهههههه ساعتمو

 سه بعد از ظهر بود  ساعت

 غرق یرعلیام یانداختم رو سرم دره اتاقو باز کردم مان یشال مشک هیبا  یمشک کیتون هیسره جام بلند شدم  از

 ...یمختلف یخواب بودن تو شکال

 و سرو صورتمو شستم دوباره ییدستشو رفتم

ونه بستم رفتم تو آشپزخ یگشتم اتاق موهامو شونه کردمو دم اسبشد! بر الیخیکارو ب گهیامروز د یرعلیکنم ام فکر

 شستم و خورد کردم چندتا تخم مرغم برداشتمو شکستم  اریسماورو روشن کردم چندتا گوجه خ

 درست بود  یرو اماده کردم همه چ سفره

 دارشنیب دیبا گهید شدیداشت چهار بعداز ظهر م ساعت

 شدن  اردیب یرعلیصداشون کردم رهاو ام رفتم

 گفت: دستت درد نکنه دویکش یا ازهیخم رها
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 : نوش بابامن

 رفت دست و صورتشو شست یرعلیام

 که هنوز منگه خواب بود  یپشت سفره اال مان مینشست همه

  میکار دار یگفت: پسر بلندشو کل گرفتیکه داشت واسه خودش لقمه م نطوریهم یرعلیام

 کنم دارشیب رمیمن م دیسی: وامن

شروع کردم به تند تند تکون دادانش و گفتم:  یطانیحرکت ش کی ینبود در پ ایدن نیباالسرش نه انگار اصال ا رفتم

 توروخدا بلند شو زمانو دارو دستش اومدن یمان یمان

 با ترس از جاش بلند شد و گفت یمان

 : کوشنننن؟یمان

 انیزود م ای رید گهیم یرعلیام یهنوز ول ومدنی: نمن

 رفتم تو اشپزخونه دمییدو غیاومد حمله ور شه سمتم که با ج دیکه د لبخندمو

 کردنهههههه اخه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ داریچه وضعه ب نی: ایمان

 توام گهید ایگفت: پاشو ب دویخند رها

 به صبحانه خوردن میخواب الود اومد نشست سره سفره همه شروع کرد یمان

 ه؟ی: خب برنامه امروز چیمان

 میریدم مبع شدهیبعد ما چ مینیتا بب میکنیزمانو چک م یالیو ینایدورب لمیف نیتو ماش میریم نکهی: اول ایرعلیام

 دنبال پاسپورت

 ؟؟؟یواسه چ گهیتعجب گفتم: پاسپورت د با

 میبر مویفلنگو ببند می، که اگه جلو زمان کم اورد اطی: واسه احتیرعلیام
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 زودتر درست شه ی: کاش همه چمن

 : خب ادامشیمان

 سره کارم رمی: بعد میرعلیام

 :باشهیمان

 پسره دادور نیا ریام ی:راستمن

 : خبیرعلیام

ه اون واس یکاغذو تعهد امضا کن یسر هی یکالنتر یبر دیبا میگرفتو گفت که بهت بگ ویمنو مان یجلو روزی:دمن

 یکه تو بازداشتگاه بود یسر

 :ارهیمان

 :ولش کن بابایرعلیام

 بلند شدن اماده شدنو رفتن تا به کاراشون برسن یمانلقمه اخرشو خوردو همراه  یرعلیام

 مینشست کاریاالنم ب  میخونه رو جارو کرد میرهام سفره رو جمع کرد منو

 کنهینگاه م ونیزیداره تلو رها

 رفتم تو اتاقو خودمو سرگرم کردم ... منم

  کردیدرست م یچ هیرهام داشت واسه شام  خوردمیم اریبعد از ظهر بود نشسته بودم رو اپنو داشتم خ شیش ساعت

 خونرو زدن.... زنگ

 تو گلوم شروع کردم به سرفه کردن دیپر اریخ

 اومدو شروع کرد به پشتمو زدن یتند رها

 برگشته هیمان دیاروم باش شا لدای: گرها
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 قطع شد سرفم

 درو باز کنم  رمی: ممن

 دم...شالمو برداشتمو رفتم دم در با استرس درو باز کر یتند

 باز بده ریاومده گ دیشا کنه؟یکارمیچ نجایا نیا دم،یکش ییکه پشت در بود نگاه کردمو نفس اسوده ا یشخص به

 : سالم جناب دادورمن

 خانم محتشم؟ یخوب کیشدو گفت: عل رهیبهم خ قینگاه عم هی با

 !دمیفهمینگاهاشو نم نیا یمعن

 افتاده؟ ی: قربانه شما ، اتفاقمن

 خونه هستن؟ یخانو مان یرعلیگفت: ام رشیبا نگاهه خ دادور

 می: نه رفتن سره کار فقط منو خواهرم هستمن

 دینگران ش ستیپس الزم ن ومدمین یمثل کالنتر یموضوعات یقبل برا یبرعکس کارا ندفعهی: ادادور

 : اها خب خداروشکر، امرتون؟من

 مزاحمتون بشم ریامر خ یبرا خاستمی....م یعنیآ... خاستمیگفت: م نوییانداخت پا سرشو

 ما؟ س؟یمنو؟پل دمیشا ای خاد؟یما؟ نکنه رهارو م ر؟خونهیکردم دادور؟ امرخ کپ

 ؟یک یبرا دیفقط ببخش دیمراحم دیستی: ع شما مزاحم نمن

 خودتون یبود گفت: برا نییکه سرش پا همونجور

 برم فعال دیمن باجناب دادور  دیکپ کرده گفتم: ببخش ارمیبود شاخ درب کینزد گهید

 دادم به در  هیبستم تک درو

 ینطوریبد شد ا یلیخ کردمیتعارفش م هیشد؟ نه بابا خب هول کردم کاش  زشت
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 تو خونه... رفتم

 شدهیباز چ گفت؟یم یگفت: دادور بود؟ چ یبانگران رها

 کرد یرهاو گفتم: ازم خواستگار یشدم تو چشما رهیخ

 فکر کرده واقعا؟؟؟؟  یخودش چ شیاولش کپ کرد بعد با اخم گفت: غلط کرد پ رها

 از ما سرتره شی: چرا اونکه همه چمن

 یبنیرو تو؟ اصال مگه نم زارهیدست م ادیمثل دادور م یدختر اونم پسر نهمهیا ونیم یکنیواقعا فکر م ؟ی: خنگرها

و ت ادیب خادینقشس از دالرا بو برده م هی نیا گمینکه مم ؟یتا بندازتمون هلفدون رهیگیم کیکه هر روز داره کش

 رهیتا حالمونو بگ مونیزندگ

 باشه ولش کن اصال  نطوریا دی:اره شامن

 در اوردمو رفتم تو اتاق شالمو
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 به دادور فکر کردم دمویکش دراز

 میبودگاه یور هی شهیبورش هم یداشت موها یاخمو و جد ییچهره اروپا هیخوشگل بود  میلیخوشگل بود خ دادور

بور ...همه  شیمردونه و ته ر یگفت همرنگ موهاشه ابروها شدیم بایروشن داشت که تقر یعسل ییچشما یباال

ود که نب یمن جور طیو شرا کردیکار م یمانتظا یرویبود و تو ن سیبود که پل نیحُسن بدش ا هی یخوب بود ول شیچ

ب بهش جوا تونستمیهم فراهم بودو من م طشیاگه شرا یه مهمتر حتکنم از هم یسقف زندگ هی ریز هیبتونم باهاش 

 ؟یچ یمان دادم؟پسیمثبت بدم م

 باعث شده یمان دمی!شانیدوسش دارم هم ستمایدوست دارم عاشقش ن یدروغ بگم من مان تونستمیخودم که نم به

 شیهفت هشت سال ستویب خورهیبچم بهش م یلی!تازه من در مقابل دادور خادیبه چشمم ن ییا گهیبود که مرده د

 باشه...
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 خوردیم ییرها داشت چا وونیتو ا رونیب رفتم

 : رهامن

 گفت: جانم خوردیم شوییکه چا یهمونطور

 ه؟؟یمنو تو چ فی: تکلمن

 ؟ی: تو چرها

 نا؟؟یا ریبا ام میمونیم ای میریم میداریدرست شد نصف پوله مونو برم ی: اگه همه چمن

 خانیزنو م هیکه اون دوتا  دونمیم میو از طرف م،یسربارشون باش شهینم میجداش دیبالخره با یاز طرف دونمی: نمرها

 که بتونه جمعو جورشون کنه

 رنیکه برن زن بگ میستیاخم گفتم: ما کلفتشون ن با

 م؟یبمون ای می!جدا شیتو بگ ی: باشه اصال هرچرها

 !میشتنها با ستیزمونه گرگ به نظرم درست ن نیتو ا ترسمی: ممن

 فعال الیخی: برها

 پاشد رفت تو خونه بعد

 شد انینما یشب شد! در باز شدو مان 8شده ساعت  کیتار کیهوا تار دمینشستم و فکر کردم که نفهم انقدر

 قورباغه ی: عع چطوریمان

 ؟یاومد ریجان چرا انقد د تی: خوبم قزممن

 دور دور میب صورتش زدو گفت: با بچه محال رفته بود یاب هی اطویگوشه ح هییرفت سمت روشو یمان

 :اها خوش گذشت؟من

 هنوز؟ ومدهین ری:اره خوب بود، امیمان
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 : نه!من

 ؟یزنیحرف م یبا ک دایاز تو خونه داد زد: گ رها

 اومد تیقزم یچی: همن

 میداد زد: چاکر رها خانمم هست میمان

 تو... میرفت یسره جام بلند شدمو با مان از

 کو ریام ؟یاومد یبلند شدو گفت: عع مان دیکه د ویمان رها

 : رفته بود سرکارش کهیمان

 االنا گید ادیم الیخی: بمن
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 دیدیم ونیهم نشسته بودو تلوز یبه سفره پهن کردن مان میرها شروع کرد منو

 اومده... یرعلیام دادیدر اومد که نشون م یکه صدا میو ساالدو اماده کرد شام

و گپ  میخوردیسره سفره و غذا م مینشست مویدستو صورتشو شستو اومد تو اتاقو همه سالمش کرد یرعلیام

 میزدیم

 گید یکجا رفت ی: مانیرعلیام

 یولگرد میو بچها رفت بی: با حبیمان

 ؟یچک کرد ناروی: بازم دوربیرعلیام

 نبود ی: اره خبریمان

 شد؟ی: پاسپورت چرها
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 دنبالش می: امروز حسش نبود بریمان

 نجایاز ا میسرو صدا بر یب میزودتر خونرو بفروش دی: بارها

 شده؟ یزیبا تعجب نگاهش کردوگفت: چ یرعلیام

 کنهیم دایپ خیموضوع داره ب کنمی: نه فقط احساس مرها

 میریسرو صدا م یبعد ب هیواکنش زمان چ میببن میوضعو تحمل کن نیا دیماه با کی: تا حداقل یرعلیام

 نجای: امروز دادور اومده بود ارها

 واسه تعهد؟ ینرفت ری: امیمان

 : نهیرعلیام

 نداشت یرعلیبه ام ی: نه کاررها

 شده؟یبا تعجب گفت: پس چ یرعلیام

 کرد یخاستگار لدای: از گرها

 نییافتاد سرمو انداختم پا یاز دست مان قاشق

 ؟؟؟؟؟؟؟یبا تعجب گفت: چ یرعلیام

 ونکمینزد خادیم نیواسه هم دهینکنه از دالرا فهم ریام ستین ریخ دونمیفقط م نکاریااز  هیقصدش چ دونمی: نمرها

 شه

 بخورم  ییهوا هی رونیب رمی: من میمان

 رونیاز سره جاش بلند شد رفت ب بعد

 ن؟ی: وا چش شد ارها

  دونهینم یچیموضوع ه نی: نه دادور از ایرعلیام
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 ؟ی: پس چرها

 کرده ریگ لدایگ شیواقعا گلوش پ دی: شایرعلیام

 ...دمیکشیازش خجالت م نیینگاه بهم کرد که سرمو انداختم پا هی یرعلیام

 بخورم ییهوا هی رمی: منم ممن

 وونیتو ا رونیسره جام بلند شدمو رفتم ب از

 دیکشیم گاریداشت س یمان

 برگردوندو نگاهم کرد و با زهر خند گفت: به عروس خانم سرشو

 گرفت واسه من ناراحت شده بود؟ دلم

 کرد یخاستگار هیحاال اون  یماست چ ی: بروبابا کشک چمن

 ه؟ی: جوابت چیمان

 ی: معلومه منفمن

 یریگیم مویتصم نیبرق زد و گفت: بهتر یمان یچشما

 دونمیلبخند نگاهش کردمو گفتم: م با

 ردخوابم ب یتو خونه به بهانه خواب رفتم تو اتاقو راست راسک برگشتم
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 رها بلند شدم یبا تکونا 10ساعت  صبح

 بود البد قاشیبا رف یطبق معمول رفته بود سرکارش مان یرعلیصبحانمو خوردم ام رفتم

  کردیم ادداشتی وییزایچ هی ونیزیتلو یرها داشت از برنامه اشپز شیرو جمع کردم رفتم پ سفره
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 : رها حوصلم سررفتمن

 بگرد کمی: خب برو رها

  دهیکه حال نم یی: تنهامن

 دور دور دیبرو بهش بگو بر ینیبیو م یسره کوچه مان یبپر یپوشیلباس م لدایگ نی: ببرها

 ای: توام بمن

 اصال میزنیدور م هی میریم ارشیکن ب داشی: باشه برو پرها

 ولیا یذوق گفتم: وا با

 هید بود بلن یلیجلوشو که خ کهیت هی یبستم ول یموهامو دم به اسب دمیپوش یبا مانتو ل یتو اتاقمو شلوار ل رفتم

  رونیکرم زدم اومدم ب هیفقط  شمیآرا ختمیر یور

 ی: رفتم دنبال مانمن

 : باشهرها

  رونیاز در زدم ب دمویهامو پش یکتون

 بوق زد برگشتم... نیماش هیکه  کردمیم یکوچرو داشتم ط عرض

 گفت: خانم محتشم رونویب دیپر نشیاز ماش دیدادور بود تا منو د یمشک یایزانت

 : سالم جناب دادورمن

 بود  سیپل قهیکتش جل ریکت شلوار تنش بود منتها ز شهیجلو هم اومد

 ن؟یبردیم فیتشر یی: جادادور

 کنم  یدیخر هی رفتمی: بله داشتم ممن

 یالک
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 تا باهاتون صحبت کنم؟ دیبهم وقت بد یاالن کم شهیدمیبعد بزار یبرا دویخواهش کنم خر شهی: مدادور

 بگم  ی: آ راستش چمن

 خانم محتشم کنمی: خواهش مدادور

 شهیبد م ننیبب یمان ای یرعلی: اگه اممن

 جرمه یخواستگار دونستمی: نمدادور

 گفتم نیواسه هم هیحرفاش چ نمیشده بودم بب کنجکاو

 شنومی: باشه ممن

 بهتر یجا هی میتا بر نیتو ماش دینیبش شهیکه نم نجای: ادادور

  شهیحتما ناراحت م میزنیباهم حرف م میکه منو دادور دار نهیبب ادویب یاگ مان گفتیم راست

 می: باشه فقط زود برگردمن

داداش  بهش بگم خاستمیمعلوم بود کاپوتو کال عوض کرده م میرفت ایزد و باهم به سمت زانت یبخش نانیاطم لبخند

 شدایحل م میزدیرنگ م هی

 هیبهش  یکینزد نهمهیاز ا نیفکر لبخند رو لبم اومد رفتم دره شاگردو باز کردم دادورم نشست پشت ماش نیا با

 حس معذب بودن داشتم 

  سادیکافه وا هیدم  یربع رانندگ کی بعد

 دیش ادهیپ دیی: بفرمادادور

 شدم  ادهیباز کردمو پ نویماش دره

 تا من برم داخل شدم  سادیسمت کافه درو باز کردو کنار وا میرفت گهید باهم

  میدنج نشست زیم هیرو  میبود رفت یقشنگ یجا



 جنوب شهر یفرارها

 
83 

 

 سفارش داد یدنیدادور چندتا نوش دیدار لیخودتون م یمنم گفتم هرچ خورمیم یک چ دیازم پرس دادور

 : خب خانم محتشم شما چندسالتونه؟دادور

 سالمه 19: من

  دیکردو گفت: شما ناخاسته وارد اون خونه و ادماش شد یظیغل اخم

واقعا واسه  نیبعدشم جناب دادور ا د،یکن نیبه خانواده من توه دیخودش اخم کردمو گفتم: شما حق ندار نیع منم

 میکه چندبار دیمچ مارو بگر دیدار یسع م؟؟؟؟چرایکرد کارتونیرو ما؟ مگه ما چ دیزد یمن سواله که شما چرا قفل

 دیفق شدمو

 گفت: کارمه خانم یبا خونسرد دادور

  ی: چه کاره مزخرفمن

 ارنکیکار پول در اوردم و بواسطه ا نیکار بزرگ شدم با ا نیمن با ا هیگفت: آره کاره مزخرف شیشگیبا اخم هم دادور

 عاشق شدم

 دمیکشیازش خجالت م نییانداختم پا سرمو

  سیدزدو پل یزندگ هیبر  هه  بیو ما ج دیسیشما پل دیدونیخوب م زوی: شما که همه چمن

مجبور بودم تو بازداشتگاه بهت ابراز  دمیشا زدمیمگه نه االن انقد راحت باهات حرف نم دمیند یچی: من از تو هدادور

 عالقه کنم

 شمیبر م بیج هیمنم  گهی: من با اونا بزرگ شدم و چند وقت دمن

 ببرمت یم جلو تا از دست نرفتاومد نیتر کردو گفت: واسه هم ظیاخمشو غل دادور

که از کاره خانوادم  دیستین یشمام ادم دونمیانتخاب کنم و خوب م ویکیخانوادمو همسرم  نیب خادی: من دلم نممن

 دعوا یعامل اصل شهیخودش م نیو ا دیکن یچشم پوش

 کارا بزنه نیبزارم دختر مورد عالقم دست به ا تونمیبا اخم سرشو جلو اورد گفت: منم نم دادور
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 سالم بازداشتگاه نجای: عع پس از هممن

 ندتیجز تباه کردن آ ؟یبرس یکه تو بخوا دنی: اخه اونا به کجا رسدادور

 سازمشیبرعکس م کنمیتباه نم ندموی: امن

 دوست دارم کنمیمالحظه م یمن در مورد خانوادت کم یاگه تو بخوا یریمن جبهه بگ هیعل خامی: باشه باشه نم دادور

 یریبگ میالنه  تصمعاق

 من به شما فکر کنم ! زارهیهم هست که نم ییا گهید زی: و چمن

 ؟ی: مثال چدادور

 سیپل دیدار دیدرار مونیآمار از زندگ نکهیواسه ا دی...شادیشا دیباور کنم شما بهم عالقه مند باش تونمی: من نممن

 د؟یاریدر م یباز یمخف

 یسر هیکه بخاطر  ستمیدختر جون من انقدر احمق ن نیشدو گفت: بب یجد هویبعد  دنیشروع کرد به خند دادور

 بزارم میانتخاب زندگ نیآبروم و مهمتر یبر پا رو بیج

 شه؟یتون م ییآبرو یوارانه گفتم: ازدواج با من باعث ب یشاک

و آخرش طالق؟  رمیبگ یبا خانوادم صحبت کنم عروس دیباهات ازدواج کنم با نکهیا یبرا ی: معلومه که نه! ولدادور

 ارم؟یبر در ب بیچندتا ج یسر از زندگ نکهیاونم بخاطر ا

 که ما االن.. دیدونیشما خوب م کنمیمن فکر م دی: خودتونو به اون راه نزنمن

 گفتم؟؟؟؟یداشتم رک و راست داستانه دالرارو م کردم؟یم کاریلحظه الل شدم داشتم چ هی

 مشکوک نگاهم کردو گفت: خب ادامش؟ دادور

 یچی: هِ....همن
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 گذاشتم؟ شیبخاطرش پا پ یکنیکه فکر م هینگاهم کردو گفت: اون چ مشکوک

 جمعش کنم یجور هی دیکردم با کیشو تحر یسیلیپ هیتو سرممممم تموم روح خاک

 دیثابتش کن خامیو م ستمیدادور من از عالقه شما مطمن ن یاقا یچی: همن

 ؟یکردم خرش کنم چشمامو مظلوم و نگران کردمو ادامه دادم: واقعا دوسم دار یسع

 شدو گفت: واقعا دوست دارم ! لیکرد و از مشکوک به مهربون تبد ریینگاهش فورا تغ طرز

 یراست راسک دمیخرش کردم شا دیانقد شوته که نفهم نیفکر نکنم رها درست بگه ا کردیپروا بهم نگاه م یب

 عاشقمه!

 بلند شدم از سرجام شدمیداشتم ذوب م رشینگاه خ ریز

 تعجب نگاهم کرد با

 خونه دیمنو برسون شهیدادور م ی: اقامن

 درک کرد چون از جاش بلند شدو گفت: بله حتما انگار

 رونیب میسفارش داده شده از در کافه زد یها یدنیخوردن اون نوش بدون

 روشن کردو راه افتاد نویماش

 د؟یدیجوابمو م یبپرسم ک نمتویم دی: ببخشدادور

  کمیفکر کنم  دیبا دونمی: نممن

 هفته خوبه؟ هی: دادور

 : اومم اره خوبهمن

 یریبگ میعاقالنه تصم دوارمی: امدادور

 شد  یراه تو سکوت ط هیندادم بق جوابشو
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 چرا استرس گرفتم   دونمیسر کوچه نم میدیرس

 شدم و تشکر کردم ازش ادهیپ سوندیدر وا یجلو قایدق نویماش

 اومدو گفت: خانم محتشم  رونیب نشیاز ماش هویتو خونه که  رفتمیم داشتم

 سمتش: بله؟ برگشتم

  یکالنتر ادیکه ب دیگفت یرعلی: به امدادور

 : اره بهش گفتممن

 : بَههههههههیمان

 منو دادور در چرخش بود نگاه کردم نیکه با غضب نگاهش ب یبرگردوندم و به مان سرمو

 ی: سالم مانمن

 جناب محتشم ریخانم محتشم روز بخ ری: سالم،خب من برم روز بخدادور

 چسبهیم ییچا هی: کجا؟ بعد گردش یمان

 شدم ؟؟؟؟ ادهیدادور پ نیکه من از ماش دید یعنیشد به دادور !  رهیبا غضب خ یمان

 اب دهنمو قورت دادم  نوییمنو زل زد بهم سرمو انداختم پا کینزد اومد

 من هااااا؟ یبا دخترعمو یبود یو داد زد: کدوم گور واریبرداشت سمت دادورو چسبوندش به د زیخ هوی

 کردیم یو جر یمان شتریب نیخونسرد بود و ا دادور

 شهیم فشیشه حر ریاگه دادور بخواد درگ دونستمیم

 یترس گفتم: ما...مان با

 : تو خفشووودادزد

 ییییییراهتو بکش برو هر میدیدختر به تو نم اهیما صد ساله س نیرو به دادور ادامه داد: بب بعد
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 حروم زاده ختهی: واسه نوه من دختر ربهیغر

ود با ب سادهیجلوش وا رمردیپ هیمدل باال که  یلیخ نیماش هیدادورو نگاه کردم  نهیتعجب برگشتم و پشت ماش با

  گهیدوتا پسر جوون د

 باور کنتش تونستیبود انگار نم رمردیبه اون پ رهیو خ سادیدادور ول کردو کنار من وا هیقی یمان

  ؟یکنیم نیحرف اومدمو گفتم: اقا چرا توه به

 دییگفت: هرچهارتاتون حرومزاده ا ییبا پرو رمردهیپ

 از خشم  کردمیداشتم فوران م گهید

 راهتو بکش برو سیبارت نکردم که درخور سنت ن یچ هیتا  یحاج نی: ببمن

 نشیماش کیبهم کردو زل زد به الست ینگاه هی دادور

ه من ک هییاز اون چهارتا طوله ا یکی یاما نگفته بود خامیم ویکی یگفتیبه دادور کردو گفت: م ینگاه هی رمردهیپ

 دنبالشونم

  ه؟یک گهیم یچ نیا یو با حرص گفتم: مان اروم

 به خودش اومدو گفت: اردالن زمان یمان

 رمردهیکرده زل زدم به پ سنگکوپ
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 با اخم اومد و گفت: بزرگترتون کجاست؟ رمردهیپ

 شما؟ دیگفت: ببخش ظیبه خودش اومدو با اخم غل یمان

 تو خونه گفتم: رهاااا دمیپر یفاصله رفتم دره خونه رو واکردمو تند نیا تو
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 ؟؟؟یکرد ریگفت: جونم؟چقدر د پختیم یچ هیداشت  که سرش تو قابلمه بود رها

 میبدبخت شد ای: رها بمن

 شده؟یسرشو اورد باالو گفت: چ یتند

  می: رها بدبخت شدمن

 شده؟؟؟؟؟یچ ی: جون به لبم کردرها

 : زمان جلو دره من

 ؟ییییی:چرها

 !یمان شیسمت در پ میدییشال انداخت سرشو باهم دو هی یتند

 دیکن یدرست معرف ارتونی: به جا نمیمان

 میدیمن تو کرج اونجا همو د یالی، جلو و دیکردیکار نم یمگه تو جوشکار قتیتو اون رف نمی: ببزمان

 : خب امرتون؟یمان

 بوده به سرقت رفته الیپول من که تو گاوصندوق تو اون و اردیلی: چندمزمان

 گفت: اوه خب؟ یبا خونسرد یمان

 خااامیلمو متر گفت: پو یترو جر یعصب زمان

 هیه همساب تونیریپ یبر مبنا میبگ ممیتونیپولتون دسته ماست؟؟؟؟  نم دیجناب چطور شد فکر کرد دی: ببخشرها

 فاصله داره... لومتریبا کرج ده ها ک نجایچون ا دیهاتون شک کرد

 کردیدعوا نگاه م نیبه ا یدادور نگاه کردم که با اخم و جد به

 رونیبودن ب ختهیها همه ر هیهمسا درو

 رونننننیب کشمی: اون پولو از حلقتون مزمان
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 ی: باشه فعال هررررررررریمان

 من بزنه! ی! عمرا اگه بزارم دست به مان سادمیکه فورا رفتم جلوش وا رهیبگ ویمان قهیشد اومد  یشیآت زمان

 میندار یچیه نه ما که شیاردیلیبا اون ثروت م هیراهتو بکش برو حرومزاده ام معلومه ک ی: حاجمن

 ااااااایادا اصوللللل ن هیبر بینون شبتونم از ج دونمیکه م یزمان: واسه من 

 گهیکاسه گمشو د ری: د خپله پیمان

 : بسته اقاجون!دادور

 حکمفرما شد  یمحکم سکوت

 تو خونه  میو رها گفتم: بر یبه مان رو

  میبه در تا از رفتنشون مطمن ش میگوشامونو چسبوند یی! اما سه تامیتو خونه درو بست میرفت یحرف چیه یب

 رفتن میکه اومد مطمن شد ناشونیماش یصدا

 ...میدیکش یاز سره اسودگ ینفس

 طرف خونه... میهمه رفت و

 ستیموندن ن یجا گهید نجای: ایمان

 جلو؟؟؟؟ لیدل یگفتم دادور ب دیدید دیدید یعوض ی: لعنترها

 نوه زمانه؟؟؟ یعنی: دادور بهش گفت اقاجون من

 یلیبد شد خ یلیخ یواا یسرشو گرفتو نشست و گفت: وااا یمان

 ادم به ما شک کردن ؟؟؟ نهمهیا نی: اخه چرا چرا ب من

 شناسهیو خوب مارو م سهیاقا پل گهینوه اشم که د میزدی: البد بخاطر اون روز که دم خونشون پرسه میمان

 ؟؟؟یرعلیام دی: زنگ زدمن
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 میگیشب بهش م ادیبزار ب چارهیاون ب شهیم : نه عصابش خوردرها
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 تو اتاق میرفت میپاشد

لعنت به اون دالرا لعنت به زمان  یزندگ نیلعنت به ا نهیبب مونویکه چشم نداره خوش ایدن نی: لعنت لعنت به امن

 لعنت به دادور 

 م؟؟یدوستینم میدونستیم نویکردن مام از قبل ا دادیاومدن جلو دادو ب د؟ی: اه بس کن چرا فورا فاز غم گرفترها

 شدن دارو بیدوتا با هم ترک نیدادور االن ا یکیزمان  یکیبود  یقبال دوتا بدبخت فته؟ینم تی: رها چرا دو هزارمن

 افتادن مام با دادور ریدستش با زمان گ

 بکشه... گاریحتما رفته دوباره س وونیبلند شد از سره جاش رفت سمت ا یمان

تف بهت دادور تف ، تف به منکه  یقشنگش تو کافه...ا یو به دادور فکر کردم به اون حرفا نینشستم رو زم نمم

 !گنیگفتم چشمات دروغ نم

 میتو فکر بود همه

لند ب یرعلیسالم گفتن ام یصدا نکهیتا ا میهنوز تو بهت بود یرفتو به غذا درست کردنش ادامه داد و اما منو مان رها

 شد 

برخورد کرد اما همه کسلو  ییباز با خوش رو یخستس ول یمعلوم بود حساب یرعلی! امیاومد تو پشتشم مان یرعلیام

 ... میدمق بود

 ...میاورد ویسفره اوردمو وسط خونه پهن کردم با کمک رها همه چ رفتم

 ای و دنیپریبهم م یکه ه یو مان لدایتعجب کرده بود از اون گ یحساب یرعلیو ام میزدینم یسفره ما سه تا حرف سر

ا نبود فقط چندت یخبر دیخندیم دادویدعوا رو شعله م شترینه با حرفاش ب میگاه دادویآتش بس م یکه ه ییاون رها

 تو فکر بودن جلوش بود یحوصله که حساب یادم ب
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 ! میاما هرکدوم تو فکر خودمون غرق بود دمیدیم ونیتلوز میو به اصطالح داشت میشام همه دور هم جمع بود بعد

 شده؟ی: چمیبه خودمون اومد یرعلیام یجد یصدا با

 نگفت... یچیه ویزل زد به قال میدمق سرشو انداخت اونور مان رها

 امروز اومدو دعوا راه انداخت میدیکشیکه انتظارشو م ی: اونمن

 اخم کرد و گفت: زمان؟ یرعلیام

 اره یبه معنسرمو تکون دادم  یناراحت با

 شدیقشنگ بگو چ لدایگ نی: خب؟ ببیرعلیام

تم داش رونیب میپارک سره کوچس بعد باهم بر ی: ا...امروز حوصلم سررفته بود به رها گفتم گفت برو دنبال مانمن

شدو ازم خاست تا بهش فرصت بدم  ادهیدادور پ یایزانت دمیبوق زد برگشتم د نیماش هی هویتو کوچه که  رفتمیم

 حرف بزنه از خودش بگه درمورد ازدواج !

 نگاه کرد ونیسرشو اورد باال و با غم نگام کرد بعد به تلوز یمان دیحرفم که رس ینجایا

هش ب تونمیبهش گفتم من نم نکهیتا ا میباهم تو کافه حرف زد میشدم رفت نشیدادم: کنجکاو شدم سوار ماش ادامه

 دادم!! یسوت ی یسر تو! ول فتمیپس فردا با خانوادم دعوا ب خامیبخاطر کارش گفتم نمفکر کنم 

 بگو تیبود سوت ی: چیرعلیام

بهتون اعتماد  تونمیمن هنوزم نم دیکه اورد یلیدادور با همه دال یادامه دادم: بهش گفتم اقا نوییانداختم پا سرمو

ازدواج  لیدل دیاصال شا دیعمل کن یمخف سیپل هیو مثل  میتو زندگ دیایشما به عنوان همسر من ب دیکنم چرا که شا

 با من بخاطر امار در اوردنتون باشه؟

 نگاهم کردو گفت: خب؟؟ زیر یرعلیام

رو و ابروشو گِ رهیبگ یعروس یکل ادیبر ب بیچنتا ج یبخاطر امار دراوردن از زندگ دیمشکوک گفت چرا با یچی: همن

گفتم جناب دادور شما خودتون خوب  سهیشخص مقابلم پل نکهیتوجه به ا یشدمو ب یبزاره؟ تو اون لحظه شاک

 ؟یگفت بود یچ نیلحظه به خودم اومدم گفتم احمق ا هی "که ما االن دیدونیم
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 ی: الحق ک احمقو خوب اومدرها

 دا؟؟؟یگ یکرد کاریتو چ یوا یوا ی: وایمان

 نفساش تند بود اما مصمم گفت: خب ادامش! نکهیبا ا یرعلیام

رسونه تا منو ب نشیتو ماش میرفت رونیب میشاپ اومد یاز کاف نکهی! تا ا چوندمشیمشکوک شده بود منم پ یچی: همن

 شد! قهیشدو با دادور دست به  داشیپ یمان هویکه  میکردیم یخداحافظ میدم خونه داشت میدیرس

 ؟؟؟؟یشد قهیدست به  گفت: چرا یبرگشت به مان یرعلیام

 ؟؟؟؟یشیمن یعصب ینیبب گهید یکینگاه کردو گفت: تو اگه ناموستو تو کوچه با  یرعلیبرگشت با خشم به ام یمان

شو بشه! بعد سر رهیخ ونیسرشو برگردونه و دوباره به تلوز یکرد که باعث شد مان یبه مان ییا رهینگاه خ یرعلیام

 برگردوند طرف منو گفت: ادامش!

 متوقف کرد  ویهمه چ رمردیپ هیصدا نکهیتا ا شدینم یجداشون کنم ول خاستمیمن م یچی: همن

 گفت؟یم یبود چ ی: کیرعلیام

 حروم...حروم زاده  ادهیمن دختر ز ی: گفت واسه نوه من

 ادسیدادور و ول کرد اومد کنار وا قهی یمان هیک دونستمیادامه دادم: من نم یول دمید یرعلیام یخشمو تو چشما برق

 ...دییگفت هرچهارتاتون حروم زاده ا رمردهیکه پ ؟یکنیم نیگفتم اقا چرا توه رمردهیبه پ دمیتو اون لحظه توپ

 !نییکردمو اخرشم سرمو انداختم پا فیتعر یرعلیداستانو مو به مو واسه ام کل

 : خب پس دادور نوه زمان در اومدیرعلیام

 بچه دختر زمان شهیر م: اره دادورها

 ناموسن؟ ی: هه شانسو داریمان

 م؟یکن کاری: حاال چمن

 !شنیم المونیخیب میندار یزیچ ننیخونرو بگردن بب انیخودشون دو سه بار ب یچی: هیمان
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 کرد نینفسمو سنگ یرعلینشد که دوباره حرف ام هیبه ثان یول دمیکش یینفس اسوده ا یحرف مان با

 ماست شهیتا االن مطمن شده که دالرا پ لدایگ یحتما با سوت هی: نه، دادور ادمه باهوشیرعلیام

 !شدمینم نشیوقت سوار ماش چیلعنتم کنه کاش ه خدا

 

29 

 م؟؟؟؟یکن کاری: حاال چرها

 ؟یدیفهم یاریلپ تابتو م نیسمت ماش یریم یپریاالن م ی: گوش کن مانیرعلیام

 : باشه حلهیمان

 رفت یمان

 برداشت همانا اخماشم رفت تو هم همانا ویگوش یرعلیزنگ خورد ام ریام هیگوش

 دادور یگفت: به به سالم اقا فونویگذاشت رو آ وی! گوشهیک میتا بفهم مینگاهش کرد یرها سوال منو

 ن؟یخوب کیتو خونه: عل دیچیمردونه دادور پ یصدا

 ؟یشما چطور یبا پوزخند گفت: عال یرعلیام

 دهیامروز به گوشت رس هی: حتما قضدادور

 منیپدر بزرگتون در اومد و البته ا مشونیدید یروز اتفاق یکرج که  یالیجناب زمان صاحب و دمی: اره شنیرعلیام

 که چقدر محبت داشتن بهمون! دمیشن

 باشه یحق داره عصب ونهیچقدر پول در م یکه پا یدونی: خب مدادور

 تهمتم روش! ارهیم اروی: پول انواع کثافطکاریرعلیام

 زنگ زدم دهیکه اونم احتماال به گوشت رس گهیموضوع د هیموضوع زنگ نزدم واسه  نی: فعال واسه ادادور
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 به گوشم رسوندن لدارمیاز گ تی: خاستگاریرعلیام

 ی: درست حدس زددادور

 : خب؟یرعلیام

 !دمینشن یچیخاستم بگم که من امروز ه ی: مدادور

 ؟یچ یعنی: یرعلیام

 یربط چیپرونده به من ه نیبگم ا نمیا نکهیکه من بابت رفتار پدربزرگم متاستفم و ا دیخانم محتشم بگ: به دادور

 نداره!

که  یبش لدایگ یوارد زندگ یخاستیم یکن ینقش باز خادینم گهیزدو گفت: بس کن د یپوزخنده صدادار یرعلیام

 دالرا کجاس؟ یبفهم

وع موض نیتر یتو شخص خادیبشم  دلمم نم رشیگ یپروندرو به عهده من نذاشته که بخام پ نی: پدر بزرگم ادادور

 گذار بشه! ریتاث ممیزندگ

 !ههیو نوه اون آشغال واسه رد کردنت کاف یسیپل نکهیهم یشد: بس کن عوض یشیآت یرعلیام

 که اون دالرا دسته شماس دونمیهم م لدایازدواج با گ یمن ب نیخونسرد گفت: بب یلیخ دادور

 اما خودشو حفظ کرد نطوریهم میرعلیگچ شد ام نیصورت رها که ع میکرد خیلحظه همه  هی

 یزنیتهمت م ریاون شغال پ نی: عیرعلیام

 نداشتم لدایبه ازدواج با گ یازیبود که من ن ادیشواهد انقدر ز یرعلی: بس کن امدادور

منم  ه؟یاومدو کنارم نشست اروم در گوشم گفت ک یساکت باشه! مان میگفتاومد تو که فورا بهش  یمان نیح نیهم تو

 گفتم دادور اخماش توهم رفتو شروع کرد به روشن کردنه لپ تابش

 ؟ی: مثال چه شواهدیرعلیام

 تمسخرانه دادور اومد که گفت: بگم؟ یصدا
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 : بنالیرعلیام

لحظه اخر موقع فرارتون بود! صورتاتونو  یپاک شده بود ول لمایچک کردم همه ف ناروی: اول از همه رفتم دوربدادور

که  یکار نی! اول ختیشَکمو برانگ "شکمتو صاحبخونت  وییتو فی: کثگفتیخانم که م لدایگ یاما صدا دیپوشنده بود

اونشب  یدود یها شهیرنگ با ش یینقره ا دیپرا نیماش دمیبود که با گشت شبانه تماس گرفتمو ازش پرس نیکردم ا

خانم مطمنم  لدایشاپ گ یدرست حدس زدم ! امروزم تو کاف دمیفهم یبررس کمیکه بعد  انه؟ی دنید یتو اون حوال

 کرد 

 بودم! ختهیبهم ر ویصورتش ازخشم قرمز شد و من شرمنده بودم که همه چ یرعلیام

 کن صدا از کجاست شیابیگفت: فورا رد یتا صداش نره واسه دادور رو به مان یدستشو گذاشت رو گوش یرعلیام

 باشه تکون داد! یسرشو به معن یمان

 ؟یخایم لدایاز جون گ یچ نطور،ی: خب پس که ایرعلیام

 ثابت کنم  تونمیزود م یلیندارم مگر نه خ ایقضا نیبه ا ی: گفتم که کاردادور

 ؟یکنینم نکارویا لدای: مثال بعد عقدت با گیرعلیام

 بره یبه تباه ندشیا تونیکی زارمینم ینطوریا ی: چرا ولدادور

 !دیکه نگران ما باش ستیداداش شما الزم ن نی: خب ببیرعلیام

 : دوستش دارمدادور

 !نییپرده دادور سرخ شدمو سرمو انداختم پا یاعتراف ب نیا از

زه ما جنا یعشقته بکن اصال برو لومون بده ول یهرکار کهیمرت نیگفت: بب ویبا خشم رفت سمت گوش یمان هوی

 شد؟ تیمحض اطالعتم بگم اون نامزد منه حال میدیبه تو نم لدارمیگ

 قطع کرد ویگوش یمان

 رسما لبو شدم گهید یحرف مان نیا از
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 ! یعصب میلیبود خ یعصب یهاشو گرفته بود مان قهیشق یرعلیام

 !کردیم یفقط با ناخوناش باز رها

 میداشت یداستان هیهرشب  یبعد اون شب دزد بایبود تقر 12 کیبد ساعت نزد یلیبود خ یبد جو

  یکرد شیابیرد یسکوتو شکستو گفت: مان یرعلیام

  زنهیداغون گفت: از شهرک غرب داره زنگ م یبا اعصاب یمان

 م؟یکارکنی: بچها حاال چرها

 من بود  ریهمش تقص دیتوروخدا ببخش دیگفتم: ببخش هیگر ریز زدم

 !شهیدرست م یهمه چ یکردن یگفت: نگران نباش تو کاره خاص یبا مهربون یرعلیام

 م؟یفلنگو ببند میاالن که ازاد نیهم ستی: بهتر نیمان

 م؟؟؟ی: کجا بررها

 میاصن از تهران خارج ش م،یفقط بر دونمی: نمیمان

 !کنهیجواب نده اقدام نم لدایتا گ یعنی زنهیحرف م نطوریدادور ا ی: فعال تا چند روز جامون امنه وقتیرعلیام

 که چونمشیبپ تونمینم گهیبعدش د یهفته بهش قول دادم ول هی: تا من

 میکنیم یفکر هیفردا  دیبخواب دیفعال بر دونمی: نمیرعلیام

 ! نیرو زم دیدراز کش بعد

 می: پاشو پاشو بررها

 تو اتاق خواب  میرفت

 خوابم برد! نکهیکردم تا ا الیفکرو خ انقدر

 ؟؟؟ینکرد دارمیو گفتم : رها چرا ب رونیظهر از خواب بلند شدم از اتاق زدم ب 12ساعت  صبح
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 ؟یمثل من زانو غم بغل کن ینیکنم توام بش دارتی: برها

 ازش خواهش کنم دیبا دادور حرف بزنم با دیدوباره بغض تو گلوم نشست امروز با شبید یآور ادی با
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 نمشیباهاش قرار بزارم بب زنگ بزنم به دادور خامی: رها ممن

 ؟یواسه چ یگیم ی: چرها

 !!!!میدیاز دست م مونویهممون جوون یفهمیتو زندون م میفتیبزنه هممون م ی: رها اگه دادور حرفمن

 یکن کاریچ یبر یخای: خب تو مرها

 برم التماسش کنم  خامی: ممن

 باشه زنگ بزن یباکارت موخالفم ول نکهی: با ارها

 بده وی: باشه گوشمن

 گهید نی: زنگ بزن با همرها

ه راست واس هیتلفن زنگ بزنم مکالممون  نیکه اگه با ا یدونیبفهمن م یزیچ یو مان یرعلیام خامی: اه رها من نممن

 شهیضبط م یمان

 ...رونیاومد ب یمشک یاینوک هیرفت تو اتاق خواب با  دویکش یقینفس عم رها

 بفهمن ریام وینزار مان یکنیانداخت توشو گفت: هرکار م میخط هی

 بهش گفتم: باشه نانیاطم با

 یکالنتر میزنگ زده بود تا بر یرعلیام یواسه کارا یدادورو قبال داشتم چندبار شماره

 تو اتاق خواب شمارشو گرفتم  رفتم
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 دیی: بفرمادیچیپ شیجد یچندتا بوق ازاد صدا بعد

 : الو سالممن

 مکث جواب داد: خانم محتشم؟ کمی بعد

 : اره خودم هستممن

 ی: خوبدادور

 ی: مچکرم شما خوبمن

 افتاده؟ ی: منم خوبم ، اتفاقدادور

 نمتونیبب خاستمی: ممن

 مثل پسرعموت باهات حرف بزنم  یو راجب مسائل نمتیبب خادیدلم م یلی: اتفاقا منم خ دادور

 نمتون؟ی: کجا ببمن

 خونتون یجلو امی: مدادور

 جلو خونس قایدق ی: نهه مانمن

 ؟یگفت:خب باشه که چ تیبا جد دادور

  1ساعت  ابونیپارک سر خ نیایب یچی:همن

  امیباشه م گه؟یساعت د مین یعنی: دادور

 : خب فعال خدانگهدارمن

 خط خودتونه؟ نی: ا دادور

 بگم گفتم: نه! یچ دونستمینم

 خداحافظ نمتیبی: مدادور
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 وونیقطع کردمو فورا رفتم سمت ا ویگوش

 شد؟ی: چرها

 ادیفت م: گمن

بودن! حاال  سادهیتو کوچه وا قاشیبا رف یبدبخت شدم مان یوا یرفتم سمت در کوچه و بازش کردم ا دمییدو

 نشه؟؟ رمیگ یپ یرد شم که مان یچجور کارکنمیچ

نگ بغل بود ز نیتلفنو فورا شماره زهرا که هم سن خودم بود و خونشون هم شیبستمو برگشتم تو خونه رفتم پ درو

 بر داشت ویزدم بعد چندتا بوق مامانش گوش

 ن؟یخوب هست ی: سالم خانم فاتحمن

 تاحاال باهاش برخورد نداشتم ادیزهرا نشناخت صدامو آخه کال ز مامان

 شما؟ ی: سالم مرسمامان

 ره؟یبگ وی: دوست زهرام خونه هستش تا گوشمن

 لحظه هی دی: اره صبر کنمامان

 دیچیپبعد صداش  هیچندثان

 یهست ی: سالم کزهرا

 لدای: زهرا منم گمن

 ؟یخوب وونهی: عععع سالم دزهرا

 :زهرا دستم به دامنتمن

  شدهی: جونم چ زهرا

 بفهمه یمان خادیدلم نم یول ییجا هیبرم  خامیم نی: ببمن
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 : خب به سالمتزهرا

 با دوستاش تو کوچه نشستن ی: زهرا مانمن

 : خبزهرا

 دهینم رمیهمراهمه گ یکس نهیاگه بب یکن مان یمنو تا سرکوچه همراه نجایا ایب قهید هی: من

 دارم یکارو زندگ ی: بروبابا کلزهرا

 !کنمی: زهرا توروخدا التماست ممن

 : فقط تا سره کوچه هاااازهرا

 فدات شم ی: ارهههه الهمن

 : خوبه لوس نشو اومدم خداحافظزهرا

 : فعالمن

زدم چند  یمشک پیریرفتم تو اتاق خوابو ت گمیکه بهش گفتم بعد بهش م کردینگام م یقطع کردم رها سوال ویگوش

 بعد زنگ در بلند شد قهید

 : رها زهرا اومد من رفتم خداحافظمن

 : مراقب خودت باشرها

 داد زدم: چشممم دمویکفشمو پوش یتند

 دروبازکردم

 تو کوچه؟ دیکردیم دادیبود دادو ب شدهیچ روزید ؟ی: سالم اخمخ خوبزهرا
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 زدیم یاومده بود تهمت دزد وونهید هی یچیه ،یکه زود اومد یزهرا مرس یکردمو گفتم: وا بغلش

 پسرعموت بفهمه  یخایکه نم یبر یخای: حاال کجا مزهرا

 گمیبعدا بهت م هی: قصش طوالنمن

 م؟ی: باشه بر زهرا

 میدره کوچرو بستمو گفتم: بر رونویب اومدم

 دمیبهشون د میدیاومد، نگاهش بهمون جلب شد رس یخنده هاشون م یصدا میشدیم کینزد نایا یبه مان میداشت

 گفتم سادمویسالم برم وا یزشته ب

 ی: سالم اقا مانمن

 خانم؟ یریاز دوستاش فاصله گرفتو گفت: سالم کجا م یمان

 زود میایم میبگرد میری: با زهرا دوستم ممن

 به زهرا کردوگفت: باشه خوش بگزره ینگاه هی

 یمرس: گفتم

  میازشون فاصله گرفت بعد

 سر کوچه  میدیرس

 یکمکم کرد نکهیاز ا ی: خب زهراا جون مرسمن

 میدستش انداخت فهمهیمن االن اگه برگردم که پسرعموت م لدایگ گمیم یول کنمی:خواهش مزهرا

 تو برو دمیبعدا خودم جوابشو م ستین ییچاره ا ی: آره ولمن

 : باشه خدانگهدار پسزهرا

 : دوست دارم خداحافظ من
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 چشمک زدو برگشت تو کوچه هی زهرا

باعث شد تا نگاهمو از رو ساعتم  نیماش هیبوق  یبود صدا کیبه  قهیتو پارک به ساعتم نگاه کردم پنج دق رفتم

 شدو گفت: سالم  ادهیکه درو باز کردو پ شدمیم شیمشک یایزانت کیداشتم نزد ابونیبردارم رفتم تو خ

 قهیخالصه اون جل کردیم ییروش خودنما سیکه آرم پل شیمشک قهیبا جل شیون کت شلوار مشککردم هم نگاهش

  دهیسف رهنشیکه پ دیفهم شدیم قشیفقط از  نمیتنشو بب رهنهیپ زاشتیاصال نم

 م؟یبر شهی: سالم ممن

 دینیبش دییبهم کردو گفت: بفرما قیعم یاون نگاه ها از

 اونم نشستو راهش انداخت ! نشینشستم تو ماش رفتم

 م؟ی: خب کجا بردادور

 ییجا یپارک هیو بشه راحت حرف زد!  دیکه شما بخوا یی: هرجامن

 به قدم زدن داخل پارک ! میو شروع کرد میشد ادهیپارک بزرگ پ هیربع بعد دم  هی

 !دمیهمه حرفاتونو شن شبیدادور من د ی: اقامن

 گفت: خب یخونسردو جد دادور

 متاستفم میمان ی: از بابت حرفامن

 !مهیعشق بیرق نیاول کنمیبهش ندارم حس م یمحتشم ! احساس خوب ی: ماندادور

حرفا  نی! فعال وقت ادهیفهم یکه دادور به اون باهوش خاستیالبد م خاست؟یواقعا منو م یمان یعنیزده شدم  ذوق

 زندان؟ دیبنداز مارو دیخایگفتم: م توینبود با تموم قبا خودمو زدم به مظلوم

 به روبه رو انداختو گفت: احتماال اره ینگاه جد هی 

 اگه قبول کنم زنت شم؟ ی: حتمن

 فتهیب زمیعز هییبه تنها دارا یبیآس زارمیماله من! منم نم یشیمغرورانه گفت: اونوقت م دادور
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 ؟ من جونم به خانوادم وصله!! یروحا چ یول دی: جسما شامن

ه اگ یول زمیریبه پات م مویاصال زندگ دمیبهت م یعمر راحت هی یبه هوشت داره اگه کنار من باش ی: بستگدادور

 نمیساکت بش تونمیمنم نم یکن یلجباز یبخا

 ی: مثال دوسم داشتمن

 : هنوزم دارمدادور

 ؟؟؟؟یایکوتاه نم کمی: پس چرا من
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 : چون دوستت دارمدادور

 : زرشک تو دوست داشتنتمن

 یزندگ آلونک هیبر تو  بیج یسر هی نیب خادیمن عاشق توام دلم نم لدایگ نیو برگشت سمتمو گفت: بب سادیوا هوی

 !یکن

 باشن خانوادمن یهرچ یکنیم ینامرد ی: دارمن

 کنم  یپشتت باشم و ازت نگهدار تونمیگفت: منم م شیو جد قیبا نگاه عم دادور

کنم! ب نکارویا دیجلو چشمم نقش بست نه نبا یمان هیلحظه عکس چشما طوس هیکه به ذهنم اومد  یطانیفکر ش با

 ک دارم... هییتنها نقشه ا نیرام کردن دادور ا یبرا ستین یچاره ا یول

کردمو بغلش کردم دستمو دورش حلقه  کیتو چشمام بود فورا خودمو بهش نزد رهیدهنمو قورت دادم هنوز خ اب

 ریگفتم: توروخدا خانوادمو نگ شونیکردم و سرمو سفت گذاشتم رو س

بود بعد به خودش اومدو اروم دستشو گذاشت  کنارمو منو از  سادهیحرکت وا یب هیکپ کرده بود چون چند ثان دادور

 ! دستشو گذاشت رو چونم سرمو اورد باال وگفت: باشه!میبود کیهنوز نزد یتو بغلش نبودم ول گهیخودش دور کرد د
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 زد تو ذوقم شیجمله بعد یخر شد؟ ول یراست راسک یعنیشدم  خوشحال

  یبدون کشش به کالنتر هیقض نیا دیاگه دالرارو برگردون دمیبهتون وقت م ی: تا اخر هفته که قراره جوابمو بددادور

 !شهیتموم م

 هفته وقت! هیخوب بود  بازم

 کنم یراض ویرعلیام دمی: باشه قول ممن

  دوارمی: امدادور

 ؟یهمون پارک برسون منو تا شهی: ممن

 ؟یبر یخایم یزود نی: به ادادور

 : اره من

  نیسمت ماش می: باشه بردادور

 خونه یبه سو شیدادور روشنش کردو پ نویسمت ماش میرفت

 بزارم ! جالبه!!! سیپل هی نهیبتونم با ارامش سرمو رو س یبعد اون دزد کردمیوقت فکر نم چیه

 میدیرس بالخره

 ی: مچکرم واسه همه چمن

 نکردم! ینگاهم کردو گفت: من که کار قیعم دادور

 :  به هرحال من

 : قابل شمارو نداشت دادور

 باز کردموو گفتم: خداحافظ  نویماش درو

 مجدد دارید دی: به امدادور
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 توش نبود! یشکیسمت کوچه که ه دمییدو یخداحافظ بعد

 کنم؟  کاریو چ یخدا حاال مان یوا

 انداختم تو درو بازش کردم لدویک

 وونیتو ا دیکشیم گاریداشت س یدرو بستم مان اطیتو ح رفتم

 : سالم  من

 و گفت: گردش خوش گذشت  گارشیکام گرفت از س هی

 نبود یرو پله هاو شروع کردم به در اوردن کفشام همنجورم جوابشو دادم: آره جاتم اصال خال نشستم

 بود؟ کنارت یگفتم: مگه ک کهیبا ت یمان

 زدمیقدم م ییتنها یشکیشدم انگار گاف دادم فورا اومدم جمعش کنم: ه هول

 همرات نبوده باشه یادمه مزخرف چیحرفت راست باشه ه نیا خامی: از خدا میمان

 ؟؟؟؟یخوریکه انقدر غصمو م یمن هیاصال تو ک نمیبردم باالو گفتم: بب یاعصابم خورد شد صدامو کم گهید

 همه کستم! تیاز زندگ طیشرا نیشدو گفت: فعال تو ا یعصبان میمان

 یداد گفتم: مگه من گوسفندم که چوپون بخام؟ جمع کن خودتو اقا مان با

 ؟یستادینم یکه االن توروم وا دادمینم یبهت ازاد نهمهی: د اگه ایمان

 ؟؟؟؟یکن نییمن حدو اندازه تع یواسه ازاد یکه بخا یهست یتو ک ی: اخه ببعمن

 !ینقد هستم که بپرسم صبح تاحاالس با کدوم نمک به حروم  کدوم گور بود: ایمان

 دیراه انداخت دادیگفت: چتونهههههه شما چرا دادو ب رونیرها اومد ب هوی

 گوشه هیجواب دادن به سوال رها اومدم تو خونه رفتم تو اتاق لباسمو در اوردمو پرت کردم  بدون
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 یعلریامروزو به ام اناتیجر دیکنه! گرفته و ناراحت نشستم گوشه اتاقم با یازم بازپرس ینجوریحق نداشت ا یمان

 میوقت ندار شتریهفته ب هیبگم 

 ...یچیه مینداشت یچیما ه یدونیتو خودت خوب م ایپولو زهرمون نکن خدا نیا ایخدا یوا

  مینبود تیوضع نیاالن تو ا میاگه پدرمادر داشت دیشا

 نشده باشه!  شهیبود نکنه از دستم ناراحت شده؟مگه م یتاب مان یب یلیخ دلم

 کردم و با خودم درد و دل کردم... هیو گر یساعت کی هی

 سه بعد از ظهر شده بود ساعت

 ومدیم اطیو رها از تو ح یمان یصدا یتو خونه نبود ول یاتاقو باز کردم کس دره

 ...متوجه حضور من نشده بودنوونیتو ا رفتم

 وسطشون بود ینیهندونه بزرگ رو س هیو  اطیبودن وسط ح نشسته

 کردیم تشیاذ یهندونه رو قاچ بزنه اما مان خاستیدست رها بودو م چاقو

 دهیاز دست م نشویریروشا هندونه ش یچاقورو نزن ی: ععععع اونجوریمان

 من داره؟؟؟ دنهیبه طرز چاقو کش یچه ربط هیهندونه ذات ینیری: وا شرها

 شهیگوشت تلخ م ادیهندونه دردش م یببر یاونجور گهید د : د نهیمان

 با خنده گفت: گمشوووو رها

 باور نکن خب؟ یتو ه کنمیهندونرو بر مال م قی: من دارم حقایمان

 ی: باش دکرها
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اچ ق یستیهندونه بلد ن هیشوهررررت  چارهیننههههه ب یگفت: واااااا رزنایپ نیع یببره که مان گهیطرز د هیاومد  رها

 ؟؟یبزن

 خوبهههه گهیخفشو د ی: مانرها

 رههههههیگیخو هندونههه قهرش م یکنیم یبابااااا دختر اونجور ی: ایمان

 دیباریبود اما نم یتا بازم متوجه حضورم نشن...هوا دوباره ابر دمیخندیم زیر

 رونیبا حرص نفسشو داد ب رها

بده من چاقورو بده من که  یکه رم کن ینیقرمز بب دیبامعلومه ن یکشیم یکه تو نفس گاو ینجوری: رها جون ایمان

 !یکنیرم م ینیهندونه رو بب یقرمز

 تو سره تااااا    زنمیم یبا حرص گفت: مان رها

 !میکردیما قبول نم هااایدخترم دستو پا چلفت گفتیم امرزی: زنعمو خدابیمان

 نمیخودت قاچ بزن بب ایو گفت: ب یشد چاقورو داد دست مان یشیآت رها

  میکنینوازشش م یبرش هندونه ابتدا کم یچاقو رو گرفتو گفت: خب دخترم برا یمان

 خنده که دوتاشون با تعجب برگشتن نگام کردن ریزدم ز یحرفش پق نیا با

 تِر بزنه توش قایتا دق میدیم یعدد مان کیعدد چاقو رو به  کیخنده گفتم: بعد  با

 یعال یوگفت: عال دیخند رها

 ؟یخلق کرد دهیدوتا دختره ترش ینیبب ییسرشو برگردوندو گفت : واه واه زنعمو کجا یچشمک به رها زدم مان هی

  دمیرها خند منو

 گهی: خب حاال نصفش کن درها

باهاش دعوا کنم کاش از دلش در  خامینم گهیکاش بفهمه د کردمیادامه دادو داشتم فکر م اشیبه مسخره باز یمان

 !ادیب
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 ...ارهیب یدست شیو نصف کرد رها بلند شد و رفت تو خونه تا چندتا پهندونر یمان

 بهم کردو دوباره خودشو مشغول هندونه کرد... ینگاه مین هینشستم  نیرو زم اطیوسط ح یکنار مان رفتم

 ی: مانمن

 : بلهیمان

 ؟ی: قهرمن

 نه؟ ی: امروز باهاش بودیمان

 ششیواسه ازدواج باهاش اگه امروز رفتم پ یبهش ندارم جوابمم منف یمن اصال حس یگفتم: مان نوییانداختم پا سرمو

 کنم و انتخاب یکیتو و خانوادم  نیب تونمیرفتم باهاش حرف زدم گفتم نم هیرعلیفقط واسه توئه واسه رهائه واسه ام

 داشت... یغم خاص هیبرگشت تو چشمام نگاه کرد چشماش  یمان

 ؟یاسکلش کرد یرفت یعنی: یمان

بتونم  هنکیبه شرط ا کنهینم یاقدام چیه هی نیهفته بهم وقت داد گفت تو ا هیاسکلش کردم  یگفتم: اره مان یشاد با

 قانع کنم تا دالرارو برگردونه... ویرعلیام

 میهفته فلنگو ببند هی نیتو هم دیگفت: پس با طنتیاز چشماش رفتو با ش غم

 م؟ی: فکر کنم اره! فقط کجا برمن

 میکنیفکر م هی ادیب یرعلی: بزار شب امیمان

 گهیباهم د دیکنیشما پچ پچ م دیگیم ی: چ رها

 خان قاچش بزن ینشست کنارمون و گفت: بدو بدو مان شمونویاومد پ یدست شیکردم با سه تا پ نگاهش
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 یمان ادیکه شب م یرعلیواسه ام میهندونرو خوردم نصفشم گذاشت دمویخندیم یمنو مان یایخنده و مسخره باز با

  میقراره از خونمون بر نکهیواسه رها داستانه امروزه منو گفت و رها ناراحت شد از ا

 !میگردیافتاد برم ابیاوضاع که از آس یول میریم

 ی:چت شد رها چرا دپ شدمن

  دیکشیکارمون به فرار م دیبد شد نبا یلی: خرها

 یمدت طوالن هیمسافرت واسه  میری: فرار کدومه بابا؟ میمان

 فرار کدومه؟؟؟؟ گهیراست م ی: اره رها مانمن

 ی: پس مانرها

 : جونم بله؟یمان

 بعد مااا شهیم یچ میبه خونه که بفهم میوصل کن میریبگ نیچندتا دورب میبر دیپاش دی: پاشرها

 ها هی: فکر خوبمن

 رفته بود تو فکر یمان

 هاااا هیفکر خوب یتکونش دادم و گفتم: مان ششویپ رفتم

 دیحاضر ش ارمیب نویماش رمی: میمان

 ضیخانوادمو با دادور تعو اهیدوست داشتم من صد ساله س یرعلیو رها و ام یکنار مان ویجانیه یزندگ نیا چقدر

 !کنمینم

 یشلوار کتون مشک هیجذب با  یمشک شرتیت هیلباساشو عوض کرده بود  رونیرفت تو اتاق خواب و اومد ب یمان

 بود ختهیر یور هی شویلخت مشک یتر شه موها دیسف شهیاز هم دشیباعث شده بود صورت سف یمشک پیت

 دیسمت درو گفت: زود حاضر ش رفت

 ختمیر یور هیبلند جلوش  کهیت هیبستمو  یموهامو دم اسب شهیمو زدمو مثل هم یل پیت
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 ؟یو گفتم: رها حاضر رونیب اومدم

  می: اره بررها

 یعال شهیزده بود مثل هم یارتش پیت هی

جلو در بود رها جلو نشست منم  یینقره ا دیدم در پرا میاومده رفت یمان دادیاز تو کوچه نشون م نیبوق ماش یصدا

 راه انداخت نویماش یرفتم عقب مان

 بعد رفتم جلو خم شدم تا ضبط و روشن کنم  کمی

 م؟؟؟؟یکنیتصادف م یگیجلو نم یصخره اومد نیدختر ع یگفت: واااا یرزنیو ادا اصوله پ یبا مسخره باز یمان و

 کردم  یاهنگ پل هیندادم ضبطو روشن کردمو  جوابشو

 میساعت تو راه بود مین کینزد

 !میبرگشت مویگرفت ازویمورد ن لیوسا یمسخره باز یبازارو با کل میرفت

 م؟یکنیاالن نصبشون م ی: اخجون مانمن

 یاریلپ تابمو ب یبر ی: اگه بپریمان

 : خواهر رها دادزدم

 ه؟؟یگفت: چ رونیاومد ب رها

 ارمیکفشمو در ب کشهیمن حسم نم یدیم ویلپ تاب مان هیثان کی: من

 سای: باشه وارها

 م؟یساعت ور رفتن بالخره گفت: خب کجا نصب کن میبعد ن یلپ تابو اوردو مان رها

 درخت خوبه؟؟. یشاخ و برگا ونی: اومممم ممن

 جا نگه داشت هیبا دستاش  نیبلند شد رفت سمت درختو دورب یمان
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 ؟ینیبیم نویاالن تو راحت دورب لدای: گیمان

 سخته صشی: نه واقعا تشخمن

 نه شاخو برگا گرفتن جلوشو ای ییچطوره معلومه جا دشید نیبرو سمت لپ تاب بب لدای، گ ولی: خب ایمان

 سمت لپ تابو گفتم: راستش نه  رفتم

 جلوشو گرفته بگو بردارم یچ قای: دقیمان

 گفتم: دماغت  شخندین با

 گهید رسهی: دستم بهت میمان

 ستیمانعش ن یزیچ ههیعال دشمیگفتم: د دمیخند

 ولی: خب بازم ایمان

 شد نیمشغول نصب دورب یمان

 م؟یبزار مییتو دستشو هینظرت چ ی: مانمن

 لللیگفت: با کمال م طنتیبا ش یمان

 گفتم: بچه پرو دمیخند

 : تِزه خودتهیمان

 شدیبا کَل کَلو دعوا و انصافا جاشون خوب بودو راحت نم میتو کل خونه جاساز کرد ارمنیدورب هیبق گهید یچیه

 کرد! داشونیپ

 دمیبودم لباسامو عوض کردمو رفتم تو اتاق خواب دشدنیدرحال شه یخستگ از

 تکونم داد یدست هیعمق خواب بودم که  تو

  یبلند شو پدر خواب در اورد لدای:گیمان
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 الود نشستم سرجام  خواب

 اومده یرعلی: پاشو پاشو امیمان

 میبر میشال سرم انداختم رو سرمو گفتم بر هی
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 میرعلیبه ام گرفتیپوست م وهیکنارهم نشسته بودنو رهام داشت م یرعلیرها و ام میاز اتاق خارج شد گهیهم د با

 بود... ونیدر کل نگاهشون به تلوز دادیم

 نیبخور وهیم نیایب نیایگفت: ب خروج ما از اتاق رها با

 یبا شوق رفت کنار رها نشستو گفت: الحق که به خودم رفت یمان

 : بخور انقد حرف نزنرها

 نشستم کنارشون  منم

 یرعلیشدو گفت: ام یجد یمان یمسخره باز کمی بعد

 گرفتو گفت: جونم  ونیسرشو از تلوز ریام

 دیدادور و دوباره د لدای: امروز گیمان

 صاف نشست سرجاشو با اخم گفت: خب؟ یرعلیام

 میتا مارو قانع کنه که دالرارو برگردون ادیم لدایهفته مثال گ هی نیهفته وقت داد تو ا هی: دادور بهمون یمان

 رفت تو فکر... یرعلیام 

 دادور؟ نیفکر کرده ا یچ م؟؟؟؟ههی: دالرارو برگردونرها
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 ییچکو چونه ا چیه یرو شده ما دالرارو ب یحاال که همه چ هکنیدادور فکر م نهیجرمش سنگ رنمونی: اگه بگیمان

 میگردونیبرش م

 میبر دی: بایرعلیام

 م؟ی: فرار کنرها

 رونیب میزنی: نه فقط از تهران میمان

 نوع فراره هی نمیا شتنی: انرها

 سمت کجا؟ میری: کجا ممن

 سمت شمال عشقو حال میری: اصال میمان

 ! میبر دیگفت: با رلبیتو فکر بود ز یرعلیام

ضاع او میتا بعد رفتنمون بفهم میخونه نصب کرد یوارایبه کل د میدیخر یمخف نیچندتا دورب می: امروز رفتیمان

 هیچجور

 کنم داشونیپ تونمیکارت خوب بوده نم ولینگاه کرد بعد گفت: ا واریفورا سرشو اورد باالو به درو د یرعلیام

 جاهارو گفتم شتریبود؟ من ب شیحال یچ ی: مانمن

 یی: بااااااااااش تو خوب عمویمان

 شیرفتمو گفتم: ا ییغره ا چشم

 : امروز چندشنبس؟یرعلیام

 !میکه معلومه تا شنبه هفته بعد فقط وقت دار نطوریا کشنبهی: رها

 فورا از سره جاش بلند شد یرعلیام

 !میبر دیامشبم با نیهم میبر دی: بایرعلیام
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 ه؟ییحاال چه عجله ا نی:بشمن

هفته  هی یکه به راحت ستین یدادور ادم کنمیاز سره جاش بلند شدو گفت: اره داداش منم مثل تو فکر م میمان

 پادمون... یولمون کنه! مطمنم م

 واسه رفتن تیموقع نیاالن بهتر یعنیبلند شدو گفت: پس  رهاهم

 زدنه خونمون نباشه دیدر حال د یکه االن کس ستمی: اره بابا هرچند مطمن نیمان

 که کنهیهفته ولمون م کیاالنم مراقبمونن؟ فکر نکنم دادور به من گفت  یعنی: من

 !یی: ساده ایرعلیام

 ؟یدیدم خونه فهم یاریم یکنیروشن م دویپرا یریم یعاد یلیخ یمان نیادامه داد: بب یرو به مان بعد

 : اره باشه یمان

 توش همشو! زیتو چهارتا کوله رو بردار لباسامونو بر لدایگ ار،یو از تو باال پشت بوم ب لی:رها برو بیرعلیام

ت در سم رفتیو از رو اپنه اشپزخونه برداشتو داشت م چییسو یتا بره باال پشت بوم مان اطیرفت سمت ح یتند رها

 ؟؟؟یاز دور کنترلشون کن یتونیم  یچ نایدورب یگفت: مان یرعلیکه ام

 کنترلش کرد! شهیگرفتم از راهه دورم م نشونویتر شرفتهیپ نویدادا بهتر : ارهیمان

 رفت  میسرشو تکون دادو مان یرعلیام

 هنوز؟ ی: تو چرا نشستیرعلیام

 م؟؟؟یسر رو بالشت بزار الیبدون فکرو خ میتونیشب نم هی! چرا  یرعلی: خسته شدم اممن

 ! دمیقول م شهیتموم م ی: همه چیرعلیام

 : باشهمن

چند دست لباس نو هامونو جمع کردمو بستم  مینداشت ادیشدم رفتم سمت اتاق کوله هامونو اماده کردم لباس ز پا

  رونیاوردمشون ب
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 لدایصدام زد: گ اطیاز تو ح یرعلیام

 گفتم: جانم؟ وونویرفتم تو ا دمییدو

 اریب یکه توشونو لباس کرد ییکدوم از اون کوله ها هی: یرعلیام

 بردم دادم بهش  یرعلیم تو اتاقو کوله خوده امباشه و رفت گفتم

 کنده بودو دالرارو در اورد باغچهرو

 : رها درشو باز کنیرعلیام

 از دالرارو برداشت و گذاشت توش! کمی ریباز کردو ام ویرعلیدره کوله ام رها

 شد انینما یدر کوچه هم باز شدو مان نیح نیهم تو

 اوردم  نوی: ماشیمان

 ن؟یدرو بستو اومد تو گفت: دالرارو در اورد بعد

 : ارهمن

 !شهیکوله جا نم نیهمه دالرا که تو ا ری: امرها

 !میبری: همشو نمیرعلیام

 م؟؟؟؟یبر ستیمگه قرار ن ؟ی: چمن

 دیابرداشتم اما اصلش ب ی، واسه سفرمون به اندازه کاف میفتیب ریکه ممکنه گ میدرصد احتمال بد هی دی: بایرعلیام

 !فتهیپول دست زمانو دارو دستش ب نیا میفتیب رمیاگه گ یحت خامیخاک شه چون نم نجایهم

  میکرد دییحرفشو تا همه

 ؟یدیند یمشکوک زیتو کوچه چ یاومد یم یداشت ی: مانرها

 : نه!یمان
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 رد و صافش ک ختیو برداشت و روش خاک ر لیدالر بودو دوباره انداخت تو چاله و ب یکه توش کل سهیک یرعلیام

و کلنگ و برداشت و برد گذاشت سره  لیبستم رها ب مویبردیبا خودمون م دیکه با ییکه توش دالرا یرعلیام کوله

 جاش!

 ریچنتا لقمه نون پن هیابو  یبطر هیتو آشپزخونه و  میبه سرو صورتشون زدنو منو رهام رفت یو رها رفتن اب یمان

ون که کوله هام یدر حال مونیحاال چهارنفر میکرد لدیدرو ک مویرها ! برقارو خاموش کرد فیتو ک میگذاشت میبرداشت

 یکه شخص یطور میخارج ش اطیاز ح یکه چجور میکردیفکر م میو داشت میسادیوا اطیرو دوشه مون بود وسط ح

 نظر داره بهمون شک نکنه! ریکه خونمونو ز

گاز  ومیشنیتوش م میریم عیجلو دره خونس تندو سر قایدق نیشگفت: ما یرعلیام دویبه ذهنمون نرس یفکر اخرش

 !میدیم

 دنبالمون! فتنی: اگه بیمان

 !مشونیچونیپی: میرعلیام
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پس االن اماده باشه که  میبر میخایم فهمهیزدنمون باشه م دیدر حال د یاورد اگه کس نویرفت ماش یمان نکهی: همرها

 دنبالمون! فتهیب

 !کننیحتما گممون م یرعلی: با دست فرمون اممن

 !میاخر هفته دست از پا دراز تر دالرارو برگردون دیو گرنه با دیبه منو دست فرمون اعتماد کن دی: مجبوریرعلیام

 شه؟؟؟یم یپس اصل پول که تو باغچه دفن شده چ یرعلیام ی: راستمن

 میداریبرشون م میگردیشب برم هیفوقش  شنیم المونیخیب رسهی: دوسه ماه که بفهمن دستشون بهمون نمیرعلیام

 !میریم

 ناسیمنظورم شناسنامه ا دیبراشت ویهمه چ گه،ی: اره راست میمان
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 : اره حلهرها

 بچها؟؟؟؟ دی: حاضریرعلیام

 دمیکش قیرفت سمت در مام پشتش نفس عم یرعلیاره و ام میگفت همه

مه ه نیپشت ماش میتو کوچه نبود زود نشست یکس نیطرف ماش میرفت عیدرو زود باز کردو پشتش سر یرعلیام

 کنه دیلیبود تا درو ک سادهیوا یفقط مان

ود ب یهاش دود شهیکه ش یپژو پارس نوک مداد هیتو کوچه نبود فقط  یشکیبه عقب کوچه نگاه کردم ه برگشتم

 شدیم میرینظر نگدر  ییبایو ز حیحاال اگه واسه تفر هیهاشون دود شهیکه ش ییناینظرمو جلب کرد اخه تموم ماش

 داره ییمسعله ا هیگفت 

 جلو بودن ریو عقب کنارم نشست رها و ام نیاومد تو ماش یمان بالخره

 روشن کردو گاز داد... نویفورا ماش یرعلیام

 میگفت: برووو که رفت ادیدنبالمون نم یمطمن شد کس یبرگشت به عقب نگاه کرد وقت یمان

 جناب دادور ی: هو هوووو کور خوندمن
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 که پشته فرمونه خوابش یرعلیبودم که نکنه ام نینگران ا گرفتیکم کم داشت خوابمون م یخل و چل باز کمی بعد

 !رهیبگ

 م؟؟یریسمت کجا م میاالن دار یرعلی: اممن

 ادیم شیپ یچ مینیحاال تا صبح بب میکنیم یتهران گرد هیامشبو  دونمی: نمیرعلیام

 !رهی: خوابت نگمن

 نباش بخواب!: نگران  یرعلیام
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 هواسم هست تو بخواب  دارمی: من برها

و معلوم بود چشاش کم کم داره گرم  رونیشده بود به ب رهیخ ویداده بود صندل هینگاه کردم تک یبه مان برگشتم

 ...شهیم

 خوابو از سرم پروند یرعلیگفتن ام یلعنت یکه صدا فتادیکم پلکام داشت رو هم م کم

 شده؟؟یرچیاز دست دادمو بلند گفتم: ام کنترلمو

 شده؟یو گفت: چ دیاز خواب پر هوی یحرکتم مان نیا با

 کنهیم بمونیداره تعق یدادینوک م یایپرش هی:  یرعلیام

  میبه عقب نگاه کرد میفورا برگشت یمان منو

 که تو کوچه بهش مشکوک بودم! هینیهمون ماش یلعنت

 مد دادور واقعا واسمون به پا گذاشته بود: پس حرفمون درست از آب در اویمان

 ساعته! 24: اونم به طور من

 کن گممون کنن یکاریبدو  ری: امرها

هم  یمان شهیمن پرت شدم سمت ش چدیپ هویباهمون سرعت  نکهیتا ا روندیپاشو گذاشت رو گازو محکم م یرعلیام

 پرت شد طرف من!

 له شدم ی: مانمن

 مگه من چاقالوام؟ یکنارو گفت: عبض دیخودشو کش یمان

 دلگرم شدم  شیچرا با شوخ دونمینم طیشرا نیا تو

 فقط یباد کنک کمی: نه من

 باهات قهلم هی: دیمان
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 : بدرکمن

 ی: عاشقتم که انقد با احساسیمان

 ندادم جوابشو

دور بزنه  هویشدو نتونست  ریغافلگ ایپرش یرعلیام هیهویبخاطر دور زدن  میعقبو نگاه کرد میدوباره برگشت یمان منو

 توش رد کرد میدیچیکه پ ویابونیخ نیواسه هم

 مشونیچوندیراحت پ یلیخ نکهیاز ا میشد خوشحال

 میجلو رو نگاه کرد میبرگشت دهیترس یمنو مان یرعلیام یهویبا ترمز  یول

 یرعلیام یما در اومدن راهه جلو نیماش یجلو قایبودنو دق دهیچیپ یقشنگ جلومون در اومدن! از فرع ییییلعنت

 بسته بودن

 اونام دوباره افتادن دنبالمون گهید یفرع هیو تو  دیچیبا سرعت به خودش اومدو دنده عقب گرفت و پ یرعلیام

 !رفتیاز کوچه پس کوچه م یرعلیام

 ! ستنینه دست بردار ن دمید اخرش

 کیتوش نبود اخه ساعت  بایتقر ینیماش چیبزرگ که ه ابونیخ هیرفت تو  رونیب دیاز کوچه پس کوچه کش یرعلیام

 شب بود!

  یچ هیجز  مونهینم یراه چیه گهی: دیرعلیام

 نگاه کرد یبه مان نهیاز تو ا بعد

 !ی:رها وقتشه دست به کار شیمان

 دمیاصلحه از توش در اورد فهم هیو باز کرد و  یصندل پیکه رفت ز یبا حرکت مان یشده نگاهشون کردم ول جیگ من

! 

 نشوننننیهاااا نکش وونهی: نه دمن
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 ؟؟؟ی: برو بابا ماو ادم کشیمان

 ی: پس چمن

 !فتنیدنبالمون ن گهیکه د میکن  یکاری میخای: فقط میمان

 : بده من اصلحرو رها

 اصلحرو داد دست رها ! یمان

 !ریهدف بگ کشونوی: رها فقط الستیرعلیام

روز  هی گفتیم فرستادشیم کردویپول جور م بزور یرعلیچون کالسشو رفته بود ام هیرها عال یریهدف گ دونستمیم

 االن بود  نیاون روز هم دی! وشاخورهیبدرد م

  ایزد به پرش ریچندتا ت رونویسرشو برد ب هویبعد  دیکش قینفس عم هی نییپا دیرو کش شهیش رها

 ریت چندتا ومدویرها کوتاه ن نیسمت راست ماش کیخورد به پالک و دوتا خورد به الست یکیخورد به کاپوت  شیکی

 سادیشد و کم کم وا دهیبه انحراف کش ایپنچر کرد و پرش کشمیالست یکیهم رها کرد و اون  نیطرف چپ ماش

 گازوند یرعلیکنه اما ام کیشد تا شل ادهیپ سهیپل

 : هووووو هوووووویمان

 بوددددد ی: رهاااا عالمن

 خوب بود یییییلی: خیرعلیام

 میچاکر ییییی: خعلرها

 ایرفتن سمت پرش رونویب ختنیچندنفرم ر رونیمردم همه سراشونو از پنجره انداخته بودن ب دمیخند همه

 میتمام گازوند یما با خوش حال و

 ریام یری: حاال کجا مرها
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 بازار هیسمت  رمی: میرعلیام

 ؟ی: اونجا واسه چمن

 خوبه! شهیتا صبح صبحم بازار زود شلوغ م میخابیم میکنیپارک م نوی: اونجا ماشیرعلیام

 هی: اره فکر خوبیمان

 میتو راه بود یساعت مین یدادم به صندل هیکم جو اروم شد سرمو تک کم

از  ویکه ظهر رها بهم داده بود زنگ خورد همه توجها جلب شد سمت من ! گوش ییا یگوش هویکه  میتو فکر بود همه

 شدم  رهیدر اوردمو به صفحش خ بمیج

 لدا؟یگ هی: کیمان

 کنه؟یم کاریدستت چ ی: گوشیرعلیام

 : ماله منه صبح بهش دادم تا به دادور زنگ بزنه؟رها

 : دادورهمن

 یییی: عوضرها

 :جوابشو بدهیرعلیام

 : امامن

 جوابشو بده فنوی: بزار رو آیمان

 که گفت کردم  ویکار

 !لدایگ یبد کرد یلی: خدیچیمردونه و محکمه دادور پ یصدا

 : سالممن

 : من باهات راه اومدم!دادور
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 یواسمون نگهبان گذاشت دمیراه اومدنتو د دمی: اره دمن

 هفته وقت داده بودم! هی: من دادور

 یساعته بزار 24مراقب  نکهینه ا یهفته ولمون کن هی: قرار شد من

 پول تنها بزارم؟ اردیلیبرو با چند م بی: چطور چندتا جدادور

 م؟یبگزر پول اردیلیچندم ری: ما چطور از خمن

 !کنمیم داتونیزود پ ای رید دیحروم کرد تونوی: جووندادور

پول زبون  بسترو از شر پدر بزرگت  اردیلیفقط چند م میمرتکب نشد یجناب دادور هرچند ما جرم ی: موفق باشمن

 مینجات داد

 دیکرد تونیبا زندگ کاریفرارتون چ نیبا ا دیدیفهمیکاش م یکردی: کاش دوست داشتنمو درک مدادور

 ؟یبااااار ی: کارمن

 !نمتونیبیزود م یلی: خدادور
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 : هه باشه حتمامن

 قطع کرد ویگوش دادور

 سوخته بچم ی: حسابیمان

 بود حال کردم یرها کارت عال یفرضمون کرده، ول یببع ی: احمقه عوضمن

 : فداترها

 !میبازار بزرگ تا شبو اونجا صبح کن هیبه  میدیرس یساعت رانندگ مین بعد
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 نصف شب بود  میپارک کرد ساعت دو و ن نویماش یرعلیام

 باال  دیهاتونو بد شهی: همه شیرعلیام

 از گرماااا میپزینه م ی: وامن

  نییپا دیشما بکش وارهیهاتو طرف د شهیرها که ش ی: خب مانیرعلیام

 اومد بالخره... یهوا م کمیخوب بود!  بازم

به  میداد هیهم تک ین بعد تو همون حالت چشماشونو بستن منو مانخوابند کمیهاشونو  یو رها صندل یرعلیام

 !میشد هوشیبعد هر چهارتامون ب کمی  ویصندل

کوچولو رو پاهاشه زنعمو داره  ینشسته و مان وونیزنعمو تو ا سادمیخونمون وا اطیتو ح دمیچشمامو بستم خواب د تا

 تا خوابش ببره... خونهیم ییالال یواسه مان

 تو فضا و من بغض کرده بودم شدیزنعمو اکو م یصدا

 الالالال یی: الالالال الالال الالزنعمو

 ...دوونیساله دنبال هم م شیش نجیسه پ دیبچن شا یلیخ اطنیو رها تو ح یرعلیام

 چقدر خوب بود اون روزا حالمون... شهیتر م نیسنگ بغضم

 الالالالال یی: الالالالال الالزنعمو

 ...رونیب ادینه ماز تو خو مامانم

 : ماماااانننزنمیداد م هیگر با

 شنوهینه صدا م نتمیبیم چکسیروحم که نه ه هیانگار مثل  شنوهیاون صدا نم اما

 یرعلیتا با رها و ام اطیتو ح ادیم دوعهیم پرهیخواب از سرش م گهیکوچولو د یمان نهیشیزنعمو م شیپ رهیم مامان

 کنه... یباز

 به حرف زدن... کننیو مامان شروع م زنعمو
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 برم جلو اما انگار قفل شده بودم سرجام خاستمی...مدنیشنینم کردمیصداشون م هرچقدر

 زههههیریخونه داره م نووووووریا نیای: بزنمیداد م دارهیلحظه ترس ورم م هی دنیبه لرز کنهیساختمون شروع م هوی

 ...دنیاونا بازم صدامو نشن اما

 که خونه آوار شد رو سرشون... دینکش هیثان به

 ...کنمیمنظره نگاه م نیشده کپ کرده به ا ختهیر یاوارا شهیجا پر از دود م همه

 ادهسیکنارم وا یرعلیو رها و ام یمان ستنیکوچولو ن گهید دمیکه د شدنیبچها چ نمیاومدم بب شنیروون م اشکام

 به آوارا بودن... رهیبودنو اونام خ

 ...شهیرها بلند م ونیش یصدا لحظه هیاون سکوت  تو

 ...پرمیاز خواب م هویانقدر دردناکو صداش انقد بلنده که  ونشیش

 ...زدمینفس م نفس

 بودم  نیماش تو

 همچنان تو خواب بودن... یرهاو مان ینبود ول یرعلیام

 کجا رفته؟ یرعلیام یعنیصبحه  مینه ده و ن کنمینگاه م ساعتو

 بود تو بازار... ختهیادم ر کردیتا چشم کار م نییپا دمیرو کش شهیش

 بازاااااار حرااااج کردم نورههههیا ایب_

 فروشنده ها بود... یصدا

 شدیم کیکه نزد دمیجماعت د نیو از ب یرعلیکه ام کردمیدستو اون دست نگاه م نیبه ا داشتم

 یشد یداریو گفت: چه زود ب نییسرشو اورد پا نویماش کینزد اومد

 دیبا استرس خواب شهی: مگه ممن
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 دنیدوتا چطور خواب نی: پ ایرعلیام

 توننیبگذرن از خواب نم یاز هرچ نایبابا ا الشونیخیرها کردمو گفتم: ب یبه مان ینگاه

 زد یلبخند یرعلیام

 سرو صداهارو ندارم نیواقعا اعصاب ا گهید م؟یبر یروشن کن شهیم ری: اممن

 میست پشت فرمون: باشه برباز کردو نش نویدره ماش یرعلیام

 ؟یکجا رفته بود ی: راستمن

 حوصلم سررفت رفتم دور زدم یرعلیام

 : اهامن

هم از  یکه رها و مان میکرد یگرد ابونیخ کمیروشن کردو مارو از اون سرو صداها خالص کرد  نویماش یرعلیام

 خواب پاشدن...

 : من گشنمه!یمان

 !میخورد شبیکه د چارمی!!تموم ساندونطوریاره منم هم ی: وامن

 جا! هی میریاالن م نیبزار گری: باشه زوبون رو جیرعلیام

 اورد  دیفالفل خر چیرفت چندتا ساندو یپارک کردو مان ابونیگوشه خ نویماش یرعلیربع ام هی بعد

 ...میزدیحرفم م میخوردیم چارویکه ساندو همونطور

 م؟ی: خب کجا بررها

 !گهید میکنیم مییصفا هی میریم  شششیک شششیک می:  اقابریمان

 !ارتیز میمشهد بر میبر گمی: من ممن

 اصفهان  میبر گمی:من مرها
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 : با مشهد موافقم با اصفهان هرگز!!!!یمان

 که دهی: عع چرا حال مرها

 با اصفهانم موافقم  یی: خب چون تویمان

 : مسخرهرها

 رشت  میری: میرعلیام

 ...مینام برد رانویکله ا خالصه

که  ییکرد! و از اونجا عمونیپرواز واسه مازندارنه ضا نیتر کینزد گفتیکه م یمان ینترنتیا یریامار گ هی نکهییا تا

 رزرو کنه! طیبل ینترنتیبه صورت ا تونستینم یمان میحساب نداشت

 سمت فرودگاه... میرفت یوخل و چل باز یسه چهارساعت تهران گرد بعد

 شیدستشو راه می! همه مدارکو دادرهیبگ طیبره چهارتا بل یرعلیر شد تا امو قرا میفرودگاه گذاشت کینزد نویماش

 ...میکرد

 ...میگوشه پارک کرده بود هی نویماش

 ...کردینشسته بود و داشت سرو وضعشو درست م نیرها تو ماش 

 میکردیجرو بحث م میداشت مویصندوق عقبو باز کرده بود یمان منو

 !یاریب یخایم ناروینگو همه ا یمان ی: وااامن

 تو سرم کنم؟؟؟؟ یکننشون چه خاک ی: د اگه دزدیمان

 شون؟؟؟؟یاریب یخایم ی: اصال چجورمن

  ارمیتوشو م زمیریهمشو م رمویگیم لونیچندتا نا رمینداره که م ی: کاریمان

  خورهیاشغاال چه بدرد م نیا دونمی: آخه من نممن
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 جواهررررررررن جواهرررر نای: ایمان

 جواهرن؟ میس چوی: چهارتا پمن
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بدو  که بدو یرعلیو به ام مینظرمونو جلب کرد سرامونو برگردوند سیبلند پل ستیا یاومدو جواب بده که صدا یمان

 سمتمون ومدیداشت م

 میماموروم پشتش بودن نگاه کرد یسر هی

  دیروشننننن کن نویداد زد: ماش یرعلیام

 خدااااا ای: یمان

 روشنش کرد  یو مان نیپشت ماش میدیدره صندوق و بستو فورا پر یمان

  نهیزود بش یرعلیعقبو باز کردم تا ام دره

 سسسسسستی: اسیپل

 بدوووووووو  ریداد زد: ام رها

 ...سادنینفس نفس زنون وا سایفورا گاز دادو پل یمان نوینشست تو ماش دویرس یرعلیام بالخره

 تا اروم شه... میسادیوا دیکشیتند تند نفس م یرعلیام

 چرا افتادن دنبالت؟؟؟؟؟ شدیچ ری: اممن

 ...یهم خارج یهم داخل می: ممنوع الخروج شدیرعلیام

 : اه اه اه اه من

 انداختن تو تهران! رمونیگ یعنی ی: وارها
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 میریم نیماش نی: خب با هممن

 نمونگریم ییراه نیب یسایو پل نایبعدشم حتما دورب کشهیروز طول م هیشه که  سیدور سرو هی دیبا نی: ماشیمان

 شدیم نطوریا دینبااااا شدیم نطوریا دینبا یوا ی: وامن

 میکنیم یمام بازپس کننیو شروع م یدارن باز ای: حاال که شد لعنتیرعلیام

 : لعنت بهت دادوررها
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 ؟؟؟؟یمان یریکجا م ی: االن داررها

 ممممدونمممیگفت: نم تیبا عصبان یمان

م گفتن مار هیادرسونشون گردنیتو تهران اونام دنبال ما م میافتاد ریاالن ما گ گمیم یچ ندیبب دی: گوش کنیرعلیام

 نهیمارو بب یاالن هرک یعنیبا پالک فالن  یدود شهیبا ش یینقره ا دیپرا هیچهارتا جوون دوتا پسر دوتا دختر تو 

 بده  صیمارو تشخ تونهیراحت م

 !میبد رییکه ازمون دارنو رو تغ ییها ینشون دی: بامن

 تو هدف ی: اره زدیرعلیام

 م؟؟؟؟یکن کاری: مثال چرها

 میرنگ کن نوی: مثال ماشیمان

 اوضاع  نیتو ا میاری: رنگ از کجا بمن

 !میکن یتو پالکشم دستکار میرنگ کن نویکه ماش نهیقدممون ا نیاول گهیراست م ی: مانیرعلیام

  کیماژ هیفقط با  خادیم یمشک ی: چندتا اسپریمان
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 بخر ویکه گفت یینایبزن بغل برو هم ی: مانیرعلیام

  دیبگ دیدی: بچها مغازه دیمان

 هی ویمشک یپر از اسپر سهیک هیبا قهیمغازه بعد ده دق هیرفت تو  ابونویگذاشت کنار خ نویماش یربع مان هی بعد

 نیاومد و نشست تو ماش کیماژ

 : خو خوبهیرعلیام

 م؟؟؟ی: فقط کجا رنگش کنرها

 اونجا میریم ادهیسمت جاجرود تو جادش دشت و صحرا ز یزنیاالن م نیهم گمیم یچ نیگوش کن بب ی: مانیرعلیام

 حله؟

 روشن کردو گفت: حله نویماش یمان

 ...روندیبا سرعت م یمان

 و چشاشو بست یداد به صندل هیتک یرعلیام دمیلحظه د هی

 حالت خوبه؟؟؟ یرعلی: اممن

 چشاشو بازکردو منگ نگاهم کرد و گفت: اره اره یرعلیام

 : فکر نکنمامن

 سردرد دارم کمی ستین یزی: چیرعلیام

 ابو دادم بهش  یمسکن با بطر هی فمیاز ک زود

 کنهیآرومت م ای: بمن

 ی: مرسیرعلیام

 بهت وارد شده یفشار عصب  کمی: بخواب من
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 چشاشو بست ویداد به صندل هیسرشو تکون داد و تک یرعلیام

 میخارج شد کردنیکه عبور م یینایماش دیدرختا از د نیب ویزد به جاده خاک نویماش یمان قهیدق ستیب بعد

 شدن... ادهیپ نیاز ماش یو مان رها

 نشست! ششیرهام رفت پ دیرفت رو چمنا دراز کش ریام میبلند شد میرعلیام منو

 ؟یرنگ کن یتونیم ییتنها ی: مانمن

 :معلومه که نهیمان

 میکن کاری: پس چمن

 : توام کمکم کنیمان

 ستمیبلد ن یچی: منکه همن

  دمیم ادتی ای: بیمان

 کنم؟ کاری: باشه، االن چمن

 !رونیب اری: برو دره صندوق عقبو باز کن روزنامه هارو بیمان

 : باشه من

  ایدادم دستش و گفتم: ب رونویکردم روزنامه هارو اوردم ب گفتیکه م ویکار رفتم

 قربون دستت  اریب می: از تو داشبورد چسب نواریمان

 : هوووفمن

 چسبو اوردم و دادم دستش  رفتم

 ها روزنامه بزن بعد با چسب بچسبون  شهیرو همه ش نی: خب ببیمان

 ؟ی: اوممم چجورمن
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 پوشونده شده بود! شهیکه کله ش یزد جور یکیخودش  یمان

 ؟یگرفت ادی: یمان

 : اره حله من

 من روزنامه بزن هی: پس پا به پایمان

 نشه! یرنگ نکهیواسه ا میروزنامه زد نویماش یها شهیکل ش یکمک مان با

 تو هم همونکارو بکن  زنمیم یاسپر یچجور نیو گرفت دستشو گفت: بب یاسپر هی یمان

 کردم! دییکله حرفشو تا با

  زدیم ادیبه اندازه مچ تا ارنج دست نگه داشته بودو ز ویبا دقت اسپر یمان

کل و  کل میشروع کرد نیرو ماش میکردیم یو خال یتونستم درست بزنم! همونجور که اسپر یخرابکار کمیبعد  منم

 بحث کردن... 

 !ایناکار کرد واریدرو د یتو زد نویماش نجایخانم ا لدای: گیمان

  ادینم ادتی یخودت زد نوی: برو بابا جوجه امن

  واریبه د شیکه زد یگیم ی: اصال حله باشه من زدم اون چراغ جلورو چیمان

 میپشت نیبا دنده عقب بزنم به ماش نکهیاونور باز سگش شرف داره به ا نویمن هرچقدرم زده باشم به ا نی: ببمن

 پشتمه! نی: د خب حواسم نبود که ماشیمان

 !!یبود ی: حواست بود منتها ناشمن

 ی: حاال خوبه خودم استادت بودم تو رانندگیمان 

 باو مینیب نیشی: بمن
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که  یخاموش کرد نیانقد ماش چارهیب یکایرنگ کنه همونجورم گفت: آخ آخ الست کارویالست ینشست تا باال یمان

 !کایصاف شدن الست

 خاموش کردم؟ نیماش یساکت شو من ک یحرص گفتم: مان با

 یکردیخاموش م نینرفته ماش نیدو م ی: همون اوال که هیمان

 تموم شد! نیکاره ماش یک میدیکه نفهم میبحث کرد یانقد منو مان خالصه

 نیانگار از اولش رنگ ماش یول میرنگش نکرد ییحرفه ا نکهینگاه کردم با ا نیور به ماش هی میو کوفته افتاد خسته

 بود  یمشک

 بپر بپر پالکو درست کن  ی: مانمن

 م؟بد رییتغ شوی: چیمان

 بکنش دو اون دو رو بکنش سه  کویاون  نیمن: بب 

 که گفتم کرد  ویکار ییحرفه ا یلیو برداشتو رفت خ کیبلند شدو ماژ یمان

 :چطوره؟یمان

 چشمک زدمو گفتم: کارت حرف نداره!!! هی

 کالی: باریرعلیام

! رها کنارش خسته و کوفته دراز کردینگاه م نویماش زیام نیبود که تحس یرعلیبه پشتم نگاه کردم ام برگشتم

 رو چمنا... دمیکش

 خشک شه فقط  دیبا کمی: یمان

 !مینشست نیکمرمون شکسته بود انقد تو ماش میشد نیپخش زم ییچهارتا مویقفل کرد نویماش

که رها بهم داده بود خواب الود نشستم سرجام  میگوش یکه باصدا میچند ساعت بود که تو خواب بود دونمینم

 خواب بودن  هوشیب یرعلیو ام یرها مان کردیکم کم داشت غروب م دیخورش
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ا شده بود برش داشتم ب شتریب میگوش خراش زنگ گوش یباز کردم صدا نویالود بلند شدم رفتم اروم دره ماش خواب

 شماره دادور اخمام تو هم رفت ! دنید

 و دکمه اتصالو زدم! نیبستم نشستم رو زم نویماش در
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 ...کردیکه اسممو صدا م یتو گوش دیچیپ شیمحکم و جد یصدا

 لدای: گدادور

 الود جواب دادم: هووم؟؟ خواب

 که انقد راحت خوابت گرفته! یی: کجادادور

 داره؟ ی: به توچه! بعدشم خواب مگه راحتو سختمن

 شهیکه استرس داشته باشه خواب بهش حروم م ی: ادمدادور

 ترس نداره گفتم: سوسک که  دمویکش ازهیخم هی

 کجان؟ تونی: بقدادور

 !دنیراحت خواب الی: با خمن

 شمال! دیبر دیقصد داشت دمی:  شندادور

 میعشقو حال کن کمی میبر میخاستی: اره ممن

 نبوده؟ ییا گهید زیبخاطر چ یبا تمسخر گفت: مطمن دادور

 : اره!من

 تو تهران گرفتنتون مثل آب خوردنه! دیافتاد ریحاال که گ دی: خب مطمنم تاحاال متوجه اشتباهاتتون شددادور
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 ؟یندار یکار ادی: خوابم ممن

 : نه...آروم بخوابدادور

 ملت خوابن زنگ زده ! ستین شیحال یبعدظهر یروان کهیقطع کرد ! مرت ویگوش بعد

  کاریب یروان

 رو چمنا و چشمام گرم شد! دمیدراز کش دوباره
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 بهوشم کرد... یا کمره یبودم که صدا ایعالم خواب رو تو

  میبر دیشددددددد پاش کیشب شد هوا تار گهید دی: اه پاشرها

 یییییییییییمان یییییییییرعلیام لدااااااااایاومد که رها داد زد: گ ینم ییصدا چیه چکسیه از

 میدیریبا ترس از خواب پ همه

جن زده  نیع هیکه گفت: هاااا چ میکردیو کپ کرده نگاهش م دهیکپ کرده نگامون کردم و مام بد تر از اون ترس رها

 شبببببب شدددددددده! ددددددیکنیها نگاهم م

 و گفتم: ساعت چنده؟  دمیکش ییا ازهیخم

  نجایا میدیاز ظهر تاحاال خواب قایدق می: هفت و نرها

منگ خواب  یمان کردیم بودو داشت گوشه چشمشو پاک دهینگاه کردم که خواب از سرش پر یرعلیبه ام برگشتم

 شد یچرا مشک نینشسته بود همنجور خوابالود گفت: ماش یبود ول

 تو سرشو گفتم: مسخره نشو زدم

 میینجایا یو مکانمون نگاه کرد و گفت: ساعت چنده؟ ما از ک تیلحظه به خودش اومدو به موقع هی
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 یاز جاش بلند شدو گفت: زک رها

  میبر دیپاش دیاز سره جاش بلند شدو گفت: پاش میرعلیام

 نیشد ماش یچ نمیبب نیروزنامه هارو بردار یو با ذوق گفتم : وا دیکل خواب از سرم پر به

 همه روزنامه هارو کندم! رفتم

 شده بود مخصوصا که خط و خشاش همه رفته بود  یعال نیماش

  ادیبر م یزیچ هایاز شما دستو پا چلفت کردمیفکر نم کی: باررها

 با دقت  زویتم دادیخوب کارشو انجام م یلیخ ی: نه انصافا مانمن

 شد رید میبر دیکه با دینی: بش یرعلیام

 عقب! مینشست پشت فرمونو رهام کنارش منو مان ریام از سره جاش بلند شد طبق معمول ام یمان

 کار به کارمون نداره! یکس نجایحداقل ا میبر میرو ندار ییما که جا یرعلیام هیمن: عجلت واسه چ 

 منتظرمونه  یکی ییجا هی: نه اتفاقا یرعلیام

 منتظر ماست! یفقط دادور اونم تو کالنتر یجهان هست نی: تو کل ایمان

 گهی: راست ممن

 هس گهید یکی: نه یرعلیام

 ه؟ی: خب کرها

 !زارهیپامون م شیپ یراه هیگفت  قشیرف شیکرد منو پ میراه میشد یفرار دهیفهم بی: حبیرعلیام

 ی: اوو اوو چرا زودتر رو نکردمن

 ادیبرب بیاز حب یکار خورهی: منکه چشمم اب نمیمان

 !ادیرو برم ندفعهی: د نه د ایرعلیام
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 بود  نجایمتروک ا یعالمه خرابه ها هی  میسر از اطراف تهران در اورد یساعت رانندگ کی بعد

  کنه؟یم یزندگ زادمیادم نجای: اوه اوه امن

  بیحب قی: اره رفیرعلیام

 کنه! یزندگ نجایا ادیب شهی: واال جنم روش نمیمان

 کمیشده بود و  کیتار کهیشد! هوا تار انیاز دور نما یشیآت یعبور از خرابه ها و متروکه...... شعله ها0بعد

 کردم به داخله خرابه ها نگاه نکنم چون واقعا ترسناک بود  یترسناک...سع

 ما از سره جاش بلند شد ! نیماش دنیجلوشه اونم با د میمرد هی میدید میکم که جلو رفت کم

 !دیو کش یترمز دست سادویوا یرعلیام

 دیش ادهی:پیرعلیام

 کن ریخودت بخ ای: خدارها

 سمت مرده  میبلند رفت یو کنار هم با قدم ها میشد ادهیپ نیاز ماش یهمگ

 د؟یدار کاریچ نجایا دیهست یگفت: ک میکه شد کینزد

تشو دس هیمعتادا بود اما محکم بود!  هیو صداش شب افهیداشت ق یخاکستر یفر فر یسرو وضعش نگاه کردم موها به

 بود... یبسته بود لباسشم خاک

 ؟یشناسیم میدی: دنباله جمشیرعلیام

 !شناسهیشمارو نم دیجمش یبا پوزخند گفت: ول مرده

 دیخوده تون دی: پس جمشیمان

 د؟یهست یآره شما ک میریکردو گفت: گ یبه مان ینگاه مرده

 !یندازیکارمونو راه م میبیحب قیرف میفرستاده ادرستونم اون داد گفت بگ بی: مارو حبیرعلیام
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 ب؟یحب ب؟یکپ کرد با لکنت گفت: ح...ب شدیجم

  بی: آره حبیرعلیام

 ایچ بیبح نمیبب دینیبش دیایب دیایو اسمون نگاه کرد اخرشم به ما نگاه کردو گفت: ب نیکپ کرده به زم رمردهیپ

 بهتون گفته!

 چش شد؟ نیبود که ا نیو سوالمونم ا میگنگ بهم نگاه کرد ریو رها و ام یمان منو

  میرفت دیسره جمش پشت

 داخل! میبر دیستیاگرم ن دینیبش شیدور آت نیرو زم نجایهم دیهست ی: اگه خاکدیجمش

  مینیشیم نجای: همرها

  شترهیب نجای: صفا ایمان

که فقط خودش بشنوه گفتم: صفا بخوره  یطور رلبینشستمو اروم ز ینشستن منم رفتم کنار مان یرعلیو رها ام یمان

 !ابونیب نیتو ا ترسممممیتو سرت من م

 !گهینق نزن د نی: بشیمان

  پارک بود سانین هیکه درو پنجره داشت کنارشم  یکاه گل لهیطو هیرفته بود تو خونه که چه عرض کنم  دیجمش

 بود!  یو هاد یبهشت زهرا کنار مشت نهیکه کنارش بودم تو نگهبا یبار نینگاه کردم اخر شیآت به

 اون شب تو بهشت زهرا شیآت ریبخ ادشی: من

 میدیاون معتادرو د یوقت میدیخدا چقدر ترس ی: وارها

 سوخت! دیمج یداستان زندگ یازهمه دلم برا شتری: اهوم بمن

 بود ! یپسره خوب دی: مجیرعلیام

 هم باحال بود رمردهی: اره پیمان
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 !میبهشون سر بزن می: اگه شد دوباره بررها

 !تیوضع نیبهشت زهرا با ا میباشه که رفت یبار نیپوزخند گفتم: هه رها دلت خوشه من فکر کنم اون اخر با

 دارنیمطمنم دست از سرمون برم شهی: نه من مطمنم جو اروم میمان

 ؟ی! بعدشم اخه فرار تا کگهیست مرا لدای: گرها

 اومدو باعث شد بحثمون تموم شه  رونیاز خونه ب دیجمش

 بود  اهیس یکتر هی دستش

 چسبهیم یشیآت ییو گفت: چا کینزد اومد
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 :بر منکرش لعنت یمان

 ادیو گذاشت تا جوش ب یبا حوصله کتر دیجمش

 بهتون گفته؟ ایچ گهید بی: خب حبدیجمش

 !یزاریپامون م شهیپ یراه هیشما گفت  شیپ میای: واال گفت بیرعلیام

 قشم؟یگفته من رف بینگاه کردو گفت: حب یرعلیام یبا غم تو چشما دیجمش

 : آره یرعلیام

 زد که از زهرم بدتر بود! یلبخند هی دیجمش

 !دیدلتنگ نجوریکه ا بویحب دیدوسش دار یلیخ نکهی: مثل امن

 : پسرمه...دیجمش

 کپ کردن... یرعلیام یمان
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 نکنه بهتون گفته باباش مرده! هی: چ دیجمش

 نگفته بود تا به حال یزیراجب خانوادش چ کنهیم یزندگ رشیعمه پ شیپ میدونی: نه ما فقط میمان

 ...ای دیفابش قیشما رف نمی! ببکنهیم یمولود زندگ شهی:پس پدیجمش

  میمثل برادر هیچ قیو قطع کردو گفت: رف دیحرف جمش یرعلیام

 !فتهیمن ب ادهیکه پسرم  دیکرد یلبخند زد و و گفت: ازتون ممنونم که کار شدیجم

 ! دیچرا از پسرتون دور دیگفت: اقا جمش یبا ناراحت رها

 گفت: روزگار پست فطرت  دویکش یآه دیجمش

 فراموش کنه  ویکس ستیتو ذاتش ن هیبا مرام یلیپسره خ بی: حبیرعلیام

 !شیفراموش کنه من لکه ننگم تو زندگ دیبا اخم گفت: منو اگه نخادم با دیجمش

 بچشون باشن؟ یباباها لکه ننگ تو زندگ شهی:مگه مرها

 ممکنه ! یتو روزگار پست فطرت همه چ یهنوز مونده تا بفهم ی: هنوز جووندیجمش

 پدرو پسر؟ نیب یخان چرا انقد دور دی: چرا جمشیرعلیام

با  میچقد خوشحال بود ادمهیو بهم داد  بیخدا حب یشب سرد زمستون هیشدو گفت:  رهیبه نقطه نامعلوم خ دیجمش

لو پسر کوچو نیکه ماما گفت: ا میاسم واسه بچه انتخاب کن میخاستیم میخوشحال بود یلیخ یزنمو پسر اولم عل

 خداست! بیمهمونم که حب یامادگ یامشب مهمون خونتون شد اونم ب

 !بیحب میاسمشو گذاشت تیبا رضا مویه رفت به حرفش فکر کردک ماما

حقوق  هی شدیروز به روز بزرگتر م بمی! حبرفتیسالش بودو مدرسه م 15 یپسراولم عل گذشتیهم م یاز پ روزها

 خوب بود !  مونیزندگ میداشت ریبخورو نم

روز تو مغازه  هیاشکشو پاک کردو ادامه داد:  نییقطره اشک لجوج از گوشه چشماش سر خورد اومد پا هی دیجمش

اومد بپر خوشحال شدم حقوق  رمونیلقمه چرب گ هیبپر که  دیبهم گفت جمش یبودم اوستام با خوشحال سادهیوا
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انجام  شونو یخوب لوله کش دیجمش نیبب تاوستاو ادرس و گرفتم اوستا بهم گف شیچشمامو کور کرد! رفتم پ ادیز

 یکه اوستا بهم داده بودو گرفتم و رفتم ماله باالشهر بود وقت یبده گفتم چشم اقا چشم ادرستا خوب انعام  یدیم

بود معلوم بود طرف از اون اقازاده هاست! خالصه  کیش یلیکه خ میدیخونه قشنگ بزرگ رس هیدم خونه به  دمیرس

 خونه! بزرگ خونه شدم بعدم رفتم داخل اطیبرام باز کرد وارد ح دروزنگو زدمو مستخدم 
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برگم  گاریس هیمبل با ینشسته بود رو یکیش یاقا هی گرفتیبود انقد قشنگ که نفسه ادمو م یقشنگ یلیخ خونه

و گفت  دیخند دیشوما جمش کیکوچ ه؟گفتمیاقازاده ها بود بهم گفت اسمت چ هیشب شیدهنش خالصه همه چ

کار  یکه وسطا دادمیانجام م واومد خالصه رفتمو داشتم کارم یم یکارشو شروع کنه به نظر مرده خوب دشیببر

روزم ،  یمستخدم بود گفتم نه مرس هیشربت  دییبهم گفت بفرما یکی هویبهم غلبه کرد و نشستم سرجام،  یخستگ

 به پشتش کردو گفت دست خانمو رد نکن! یمستخدمه نگاه

 ...شیشد به آت رهیخ دیحرفش رس نجایبه ا دیجمش

 ...کردمیکاش نگاه نم یباز ادامه داد: برگشتم به پشت مستخدمه نگاه کردمو ا یحالش خوب نبود ول انگار

نگاهم به نگاهش افتاد بد مهرش به  یاونجا بود که وقت یدختر هیتو سکوت کرد بعد چند لحظه ادامه داد:  دیجمش

و  دمیبه باد رفتو شربتو از مستخدم گرفتمو سر کش ییبه لحظه ا مونمیا نیکه د یدله منه زنو بچه دار افتاد جور

 سرشو برگردوند و رفت ! تیکه با رضا کردمیبه اون خانم نگاه م خوردمیکردم همونجور که شربتو م یروزه خوار

ون خانمو ا امویتموم کنم اما به عمد نکردم تا فردا بازم ب ویکار لوله کش تونستمیتو جلدم رفته بود اون روز م طانیش

 ...نمیبب

 واسم کم بیو حب ینشست عل یزنم به دلم نم گهید دیماه رس کیداستان روزها تکرار شدو کم کم به  نیا خالصه

 خالصه شد تو همون نگاه اون زن... یرنگ شده بودن انگار زندگ

 یادیز یکنیخان فکر نم دیکنارو گفت: جمش دیکه صاحب اونجا بود منو کش ییماه اون اقا زاده ا کیبعد  خالصه

 ما  هیکاره لوله کش نیا دهیطول کش

 !گهیکنم کار داره د کاریلکنت جوابشو دادم: اقا چ با
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 چشمت؟ ایکردو گفت: اون کار داره  زیکه اسمش حشمت بود چشاشو ر اقازاده

 شهکاریچ دونمیکه تو خونشه و نم یمن به اون زن دونستیاقا حشمت اگه م دیکردم دستو پام شروع کرد به لرز هول

عد ب دیخندیخنده بلند بلند م ریخالصه زبونم الل شدو جوابشو ندادم که قش قش زد ز کشتتمیچشم دارم حتما م

 زدنه خواهر ما دیکارت شده د دمیاروم شدو گفت: شن

 ؟دروغ؟؟ ایبگم که صداش اومد که گفت: خب راسته  یچ دونستمیدستپاچه شدم نم ومد،یخوشم ن شیرتیغ یب از

ه از بچ یکرد که من حت یو بدون اون زن بگزرونم اون زن کار یزندگ تونمینم گهیخودم گفتم من داون لحظه با  تو

 گفتم: آ..آقا من خاطر خواهش شدم  اویهامم دلزده بشم! دلمو زدم به در

 خنده بلند  .. ریزد ز حمشت

 ؟یندار یتو زنو بچه دار ی: ولحشمت

  رهیزن بگ خادیدلو جرعت گفتم: مرد حقشه هرچقدر م با

 بار طالق گرفته ها هی یبگم شمس نویفقط ا یجربزه دار ویحرفمم خوشش اومد چون گفت: پس مرد نیاز ا حشمت

 اقاا ستتیهول شدم گفتم: مهم ن یخوشحال از

 خنده  ریز میبا حشمت زد بعد

 اصال شرم نداشتم یفاز طر یول دمیرس اریبه وصال  نکهیخوشحال بودم از ا یلیرو عقد کردم خ یهفته شمس هی بعد

بچهام  ینفرتو تو چشما شدیبا زنم دعوام م میهر سر زدمویبهشون سر م ونیخانوادم بفهمن سه روز در م نکهیاز ا

بچهارو از کجا  نیمرد پول ا گفتیم میهر سر دادمینم یبرام مهمتر بود به زن اولم اصال خرج یاما شمس دمیدیم

 ...شدیهر روز به خونم تشنه م یحرفم عل نیبکن با ا یخایم یبرو هر غلط دونمیچم گفتمیم ارمیب

برادر زنم حشمت  شیروز رفتم پ هیاز عالقم کمتر شده بود  یبودم ول یراض یسال بعد شد از شمس کیبعد  حدودا

گفتم: خسته شدم همش کار  ششویجور شده بودم خالصه رفتم پ یلیبا حشمت خ نوریبه ا یمن با شمس یاز عروس

  یخوشبحالت که زن ندار گمیم یحشمت جون گاه یدونیکار کار م

  یداشت یتو که عشقه شمس شدی: چحشمت
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 : هنوزم دارم اما زن اولمو چه کنم؟من

 یندار حیکه تفر نهیمشکل تو ا دیجمش یدونی: محشمت

 مثال؟ یچ حی: تفرمن

رو ب کمی ایباهمون لبخندش گفت: ب هیچ دونستمیدر اورد که نم یزیچ هی بشیزدو  از تو ج یهیلبخند کر حشمت

 توهپروتو عشق کن !

جا خوش کرده بود اما با اخم  ادامه داد: اون روز  دیاشک لجوج گوشه چشم جمش هی دیداستان که رس ینجایا به

مواد فکر  نینبود از ا میحال یچیتا معتادم کنن ه سادمیوا لیداد و من احمقم با کمال م شهیحشمت به من ش

 میحال یچیشدم مواد تازه اثر کرده بودو من ه مبا همون حال روونه خونه زن اول ارهیاعصابمو سرجاش م کمی کردمیم

 ...یچینبود ه

 ! کنمیم یدارم خودمو خال کردمیفقط احساس م کنمیدارم م کاریچ دمیفهمینه م کردمیدرد احساس م نه

 ...هیگر ریبودو زد ز وردهیطاقت ن دیجمش

 ؟یخان خوب دیخان جمش دی: جمشیرعلیام

  میکرد یاداوریخاطراتتنو  دیببخش دی: اقا جمش رها

 ، من حالم خوبه دیکرد یاور ادیبهم  بمویهاش سرشو اورد باالو گفت: نه شما حب هیگر ونیاز م دیجمش

 : فکر نکنم من

کباب بخورن تو  خاستنیو گوشت اماده کرده بودن م خیبساط س دمیادامه داد:دره خونرو که باز کردم د دیجمش

 یدرست حساب یغذا هیبعد چند وقت بالخره  دهیمامان گوشت خر ایگفت: بابا ب دیزوق بود تا منو د یعل یچشما

رفتم تو خونه انگار اون روز فقط واسه دعوا رفته بودم رفته بودم تا  یعل یتوجه به حرفا یشکرت! ب ایخدا میدار

 ادمهی رهیجلومو بگ خاستیکه م یناله عل یزنمو صدا یغایج یروزشونو زهر کنم، از اون روز فقط صدا
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 دمیدر اومدم د تینجاتش دادن...بعدها که از اون وضع ختنویها ر هیرحم کرد که همسا بمیرحم کرد خدا به حب خدا

کبابو کرده  یخایکرد گفت س فیگفتن بهمو کل داستانو تعر راهیها شروع کرد به بدو ب هیاز همسا یکی مارستانمیتو ب

 ...میبرد چاقوو تا نصف با  یزنم گفت که سره پسرم عل نهیبودم تو س

آه از نهاد هممون بلند شد!  حالم بد شد از سرجام بلند شدم دستمو گرفته بودم جلو دهنمو با  دیحرف جمش نیا با

مه از ه بیمتنفر بودم حب بیاز حب شهیاز خودم بدم اومد که هم کردمیکه جلوم بود نگاه م فیمرد کث نیشوک به ا

  کردنینگاه م تیوضع نیمن بودو با شوک به ا زو رها وضعشون بدتر ا یمان یرعلیما زخم خورده تر بود ام

  کردیناله م نوییسرشو انداخت پا دیجمش

 یزندگ نجایچرا ا فهممیهممون حالمون بد شد حاال م یکه به نوع دیجمش یشوک بهمون وارد شد از حرفا انقد

 ...هیچون اونم مثل ما فرار کنهیم

 ؟؟؟؟یمتیبه چه ق گه؟یزن د هیبه  یبا درد گفت: اخه مرد زنتو بچتو فروخت یرعلیام

 دویزدد مارستانیشده منو از ب نطوریا دیفهم ینشستم حشمت وقت اهیبا سوز گفت: بدبخت شدم به خاک س دیجمش

 ...رهیدشم گخو رنمیاگه بگ دونستیداد م میکتکم زدنو بعد فرار ریدل س هی

 بزرگ شده؟  بمیگفت: حب دیجمش نکهیاومد تا ا یدر نم ییصدا یچکیاز ه میساعت همه تو شوک بود مین کینزد

تا پول  زنهیم شیشده خودشو به ابو ات میدختر هیسالشه دل بسته  27 کیشده واسه خودش نزد ی: اره مردیرعلیام

  رتشیدراره و بره بگ

 نداشت شتریسال ب شی: اون روزا پنج شدیجمش

 شیساله پ ستیبه ب گردهیبرم دیکه گفت یداستان نی: ارها

 د؟یهست یساله فرار ستی: بیمان

فرستادم افغانستان بعد چندسال اومدم  یزنم در به در دنبالم بودن حشمت قاچاق یالی: ده ساله اول فامدیجمش

 کنمیم یزندگ نجایا رانویا
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 د؟یهست یو راه دیکرد ینکنه شمام کار هی: چدیجمش

 میهنوز دستمون به خون الوده نشده سمت موادم نرفت میباش ینه خداروشکر هرچ یول میکه هست ی:فراریمان

 !گهید دیریمن عبرت بگ یزندگ ی: خالصه از تباهدیجمش

 شد؟یچ ی: شمسرها

 ازش ندارم یاون هرزه کجا رفت خبر دونمی: چمدیجمش

 ن؟یریامار از خونه بگ هی نیکن لپ تابو روشن نیخایبچها نم گمی: ممن

 به سره خونه اوردن  یچ نمیبپر برو بب یبپر مان لدایگ گهیراست م ی: ع راستیرعلیام

 : باشهیمان

  نیپاشد رفت سمت ماش یمان

 ه؟ی: خالفتون چدیجمش

  میکرد یگردن کلفت دزد هیپولو از خونه  اردیلی: چند میرعلیام

  نیشد یکام گرفت و گفت: پس شمام فرار هیروشن کردو  یگاریس دیجمش

 ییجورا هی: اره یرعلیام

  دیجمش یحت میداشت دیکه همه به صفحه لپ تاب د یبا لپ تاب اومد نشست  جور یمان 

 فهیآنتن واسه وصل شدن به نت ضع یکردو گفت : اه لعنت یدستکار کمیروشنش کرد بعد رفت  یمان

 دکل بود هیکه  نجای: ایرعلیام

به  یب مانکه واسه لپ تا نایضبط شده دورب لمیشد بالخره ف دایآنتن پ کمی نکهیکرد تا ا یلپ تاب دستکار کمی یمان

 اومد  شدیصورت خودکار ارسال م
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 که درو باز کنه با اشاره ستین یکس زننیاول زنگ م سادیجلو خونه وا سیبنز پل هیصبح بود و  قهیدق 20: 10 ساعت

شد!  با لگد شکستو قفلش باز هیو درو واسه بق نییپا دیرفت و باالو پر ییه صورت حرفه اب واریاز د یکیاون  شونیکی

قفله، قفل اونم  دنیخاستن در خونرو باز کنن که د وونویکردنو رفتن سمت ا یبرس اطویتو خونه کله ح ختنیر

 ! نمشوینه برد ای نجاسیدالرا ا ننیالبد فقط واسه گشتن خونه اومدن تا بب نامیاز دادور نبود ا یشکستن!! خبر

 خونه مثل دست گلمون فلنگو بستن و رفتن! ختنیگشتو گزارو بهم ر کمی بعد

 جنگل آمازون! هیخونرو جمع کردما نگاه کن توروخدا کردنش شب دمیزحمت کش ی: اه کلمن

 دیخند رها

 که اون دالرا خاکه اون تو فهمهی: مغز جنم نمیرعلیام

 : تو باغچه؟ دیجمش

 : اره یرعلیام

  ن؟یریم نیدار نیکه واسش به دردسر افتاد یی: بدون اون دالرادیجمش

ن برشو میریشب م هیمام فوقش اگه نشد  زننیم دمونویق شهیگرم نم یاز ما اب ننیمدت که بب هی: بعد یرعلیام

  میداریم

 : ننه باباهاتون کجان؟دیجمش

بودن و  نیماش هیپدرمادرامون تو  یو اونم داداشش مان یرعلیپسر عموم ام نمیخواهرم رها ا نی: فوت شدن، امن

 تصادف کردن...

 دیدکر دیکرد یهر غلط گمیپدر بهتون م هیدارم به عنوان  نجایهم یول امرزهیسرشو تکون دادو گفت: خدا ب دیجمش

 !دیمنتها سمت موادو قتل نر

 خان  دی: نه حواسمون هست جمشیمان

  کالی: آ باردیجمش

 نیزاریپامون م شیپ یراه هی گفتیم بیب: حیرعلیام
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  ؟یگفت: رده تون کنم قاچاق دویکش ششیبه ر یدست دیجمش

 راحت نه واسه فرار نه! الیاما با خ حیاما واسه تفر میبر رانیاز ا میخاستیما م میکرد گهیبهم د ینگاه

 کش! شیپ رانیتو مارو از تهرون رد کن ا ی: حاجیمان

 نگاه کرد  یرعلیگنگ به ام دیجمش

 سیتا رد مونو بزننو پل میاز تهران رد ش میفتیاالنم منتظرن تا ب یهم خارج یهم داخل می: ممنوع الخروجیرعلیام

 ...نایو ا یراه نیب

 دنبالتونن  نطوریکه ا دیکرد یخال ویک بی: مگه جدیجمش

 که طرف از اون کله گنده هاس می: گفتیمان
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 !دیگرفتو گفت: پخش ش گارشیکام از س هیدیجمش

  میحرفش همه گنگ نگاهش کرد نیا با

 گهیور د هی گمید یور دوتا هی: دوتا دیجمش

  میدخترارو تنها بفرست شهی: نمیرعلیام

  یینه جا یینه خونه ا می: بعدشم جدا کجا بررها

 تنها راهه! نیا سی: بالخره واسه گمراه کردنه پل دیجمش

 !دیاقا جمش میتونی: ما ممن

 !کردنیکرده بود نگاهم م زیکه چشماشو ر یدرحال دیبا اخم رها متعجب و جمش یو مان یرعلیحرفم ام نیا با

 مگه نه رها؟  فتهیامشب ب نیاتفاق هم نیچه بهتر که ا میشدیجدا م دی: بالخره بامن
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 موافقت با من تکون داد یانگار دلش نبود اما سرشو به معنا رها

 دیگیچرت م دیابتون گذشته داربا حرص گفت: از وقت خو یمان

زدواج ا یپس فردا بخوا مویاومد ی؟ خوده تو اقا مان میسربارتون باش دیمنو رها با یسره جام بلند شدمو گفتم: تا ک از

! گهید شهیخب م شه؟ینم نیمنو رها نسبت بهت بدب دنیبا د چارهیخونه اونوقت دختره ب یاومد یطرفو ور داشت یکن

با دوتا پسر  میکه دار مونیزندگ دنیمقابلمون با د طرفنظر  میازدواج کن میهمونطور که اگه منو رها بخوا

 !شهیحتما نظرش نسبت به ما عوض م مشیگزرونیم

 کردیبه بحثمون نگاه م کردویدود م گاریتفاوت س یب دیجمش

مثل  که دیشما بود نیا میسربارتون بود شهیکه هم میما بود نیبا خشم از جاش بلند شدو گفت: اولندش ا یرعلیام

که خونرو گند ور  میتنها بود یو گرنه اگه منو مان دیکردیم زیو خونرو تر تم دیکردیمادر واسمون غذا درست م هی

که  میبلکه گردن هرک مینگاه چپ بهتون نکرد هیم اما یداشت ادیز تیموقع نکهیبا ا یدومندش که منو مان داشتیم

 نیا که از یحداقل تا وقت گمیم میتا ابد باهم باش گمیکه من که نم نیسومندش ا میبهتون چپ نگاه کردو شکوند

 !میباهم باش میخالص نشد تیوضع

 ! موننیماجرا ها هم با ما م نیتا بعد از ا لدایرها و گ یرعلیام یگیم یبلند شدو گفت: چ تیهم با عصبان یمان

 ستیکه خوده خانوما دلشون باما ن ینیبی: میرعلیام

ا ب مویهمو داشت یفوت کردن هوا نایچندسال که بابا ا نیواسه هم تو ا میما همه مثل بردار خواهر بود دونمی: من ممن

ا نه باطن اون کننیقضاوت م هیظاهر قض دنیاونا با د ستنیمردم مثل ما ن یول میدیاز اب کش ممونویلیکمک هم گ

پدر مادر  یخونه ب هیدوتا دختر دوتا پسر تو  گنیاونا م نکردندلشون پاکه تا حاال چپ نگاه  یرعلیام یکه مان گنینم

 !شنیم دهیحتما به خطا کش
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نکن  یپس سع یببند یتونیدره دهنه مردمو نم یببند یبتون ویبا حرص گفت: مردم غلط کردن دره هرچ یمان

 !یکن نکارویا
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  میبکن نکارویا دیکه شده با نامیمامان ا ی: واسه آبرومن

 !نیدستشو گذاشت رو سرشو نشست رو زم  دوینفس صدا دار کش هی یرعلیام

مونده هنوزم واسه خودتونو پدر  ییآبرو یکنیمامورا دم خونتون فکر م ختنیرو به من گفت: با فرارتونو ر دیجمش

 مادرتون؟ 

 یخونه با دوتا پسر نامحرم باشم که وقت هیتو  گهید خادیکه دلم نم نهیحرفه من ا ستین نیحرفه من ا ی: نه حاجمن

 پدر مادر خطاب کنن! یبا قضاوت نابجاشون منو خواهرمو ب کننینگاه م بهیمردم غر

 نن؟ک یها پول تنها زندگ اردیلیکه دوتا دختر با م شهیم یزمونه پر گرگ چجور نی: حرفت درست منتها تو ادیجمش

 خان! دیبگو جمش نوی: د همیمان

 میکنینداره فوقش ازدواج م یگفتم: کار عجوالنه

 !یاریاسم ازدواجو م دهویم ریبا غضب گفت: هنوز دهنت بو ش یمان

 : دختر هرچه زودتر رفت خونه شوهر بهتر!من

ر آخو دهی؟ خر نخر دیکنیبحث م یاز سرجاش بلند شدو گفت: سره چ تیبپرونه که رها با عصبان یاومد حرف یمان

سره  میبحث کن نکهینه ا میمخمسه درا نیپامون بزاره تا از ا شیپ یراه هیخان تا  دیجمش شیپ میدما اوم د؟یبندیم

 !نیاشب ندهیبعد به فکر آ نید بعد به فکر خوردن پولشون باشیکن دایراهه فرار از دسته زمانو و دادور پ هی! اول ندهیآ

 هیکاش  کردمیداشتم فکر م شیبه آت میشد رهیخ مویرها راست بود جو آروم شد همه در سکوت نشست یحرفا

 بودم کاش پدر داشتم کاش مادر داشتم! یدختر معمول

 کشمیاالن جاتونو م دیپاش دی، پاش کنمیواستون م یفکر هیفردا  دی: امشبو بخوابدیجمش

  میخابیم نیما تو ماش دی: واسه منو رها جا نندازمن

 ! میخوابیم شیدور آت نجایهم هم یبهم کردو گفت: پس منو مان ینگاه یرعلیام

 یکیتار نیتو ا نیرو زم یحواسشون به ما باشه مجبور نکهیواسه ا یو مان یرعلیام گهید میجدا ش گمیم نهیهم واسه

 که ! میاتاق بخواب هیکه با سه تا مرد تو  شهینم هیچاره چ یشن ول تیاذ خاستیدلم نم خوابنیم شیدور آت ابونیب
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رفته بود تو  دمیجمش زدنیبودن و حرف م شیدور آت نویجا انداختن رو زم یو مان یرعلیام ن،یتو ماش میرها رفت با

 خونش !

تاره شده بود به س رهیکه خ یاال مان کردمینگاه م یهمه خوابشون برد اال من که داشتم به مان قهیچند دق دونمینم بعد

 ها...

 یقیبازم ازم دلخور باشه؟ نفس عم یعنی یهع میامشبم باهم بحث کرد کنهیفکر م یبدونم داره به چ خاستیم دلم

 ......به درک دمیکش

 نگاه کردم دو نصف شب بود! ساعتمو

 ترسناک بود ترسناک تر از بهشت زهرا... یلیخ نجامیا

نگاهمو حس کرد  ینینگاهم بهش بود که فکر کنم سنگ نطوریشب بود منم هم یبه ستاره ها رهیهمچنان خ یمان

 چته؟ در دیزل زدم بهش، با حرکت دستش ازم پرس شتریبلکه ب دمیتم! نگاهمو ازش ندزچون روشو برگردوند سم

 !یچیجوابش لب زدم ه

 فانوسم گذاشته بود  هی یرعلیو ام یخان باالسر مان دیروشنو داغ بود اما جمش شیآت نکهیا با

 بلند شدو فانوسو گرفت و اومد سمتم! یمان

 اروم و یبا صدا یشد...مان کینگاه کردم که نزد یرها نگاه کردم غرق خواب بود دوباره سرمو برگردوندم و به مان به

 بره؟یگفت: توام خوابت نم ییخفه ا

 اروم گفتم: نه  منم

 م؟یبر یای: میمان

 تعجب نگاش کردمو گفتم: کجا؟  با

 !می: بگردیمان

  ترسمینه من م ی: وامن

  ستین ییخرابه ا چیاون سمت که ه میریم نی: خب ببیمان
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 تازه کوهم ترسناکه  کهیتار ابونهی:خب اونور بمن

 !نیماهو بب نیستاره هارو بب نیبب اشوی: قشنگیمان

بح شبو اونجا بخوابن بعد ص یو مان یرعلیواسه ام وونیتو ا میافتادم که با رها رفت شایوقت پ یلیخ ادهیحرفش  نیا با

ه تا دوس هی فهیگفت نه بابا اصال ستاره معلوم نبود که انقد هوا کث یمان یزد دیستاره هارو خوب د دمیپرس یاز مان

 !بود یزیچ ییتکو توک بود که اونم البد ماهواره ا

 ؟یخندیم ی: به چدیبا تعجب پرس یخاطره تو ذهنم لبخند رو لبم نقش بست مان نیا یاور ادی با

 !یچی: همن

 فکر کنم یشد ی: جنیمان

 ! ترسمیحرفا م نینگو از ا ی: عع مانمن

 ؟یای: خب حاال میمان

  می: باشه برمن

 شدم! ادهیباز کردمو پ واشی نویماش دره

 ...میزدیدر سکوت قدم م یمان با

  م؟ینیبش نجایگفت: ا یمان نکهیا تا

 مینی: بشمن

ده دور ش دیاز خونه جمش کمیفانوسو گذاشت جلومون ، به پشت سر نگاه کردم فاصلمون  یمان نویرو زم مینشست

 !دمیترسینم یبود اما کنار مان

بودو اسمونو کوه ها و من  ابونینبود فقط خدا بودو ب ییخونه خرابه ا چیه رفتیکوه ها م ابونویدست که سمت ب نیا

 ... یبودمو مان

 !دیدرخشیم یکیوسط تار مهتاب
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 شد به اسمون و ستاره هاش! رهیسرشو بلند کرد و خ یمان

با خودم گفتم اون ستاره مامانه  یپرداز الیسرمو بلند کردمو نگاهه ستاره ها کردم تو فکرم شروع کردم به خ منم

 عمو شمیاون باباس اونم زنعمو کنار

 ییتو ستاره ها غرق شدمو اسم نصف ادما یمن! حساب میو اخر یمان میکیاون  یرعلیام میکیرهاس اون  هینییپا اون

 خودم بهشون لبخند زدم... الیمو روشون گذاشتم تو خکه تو عمرم شناخته بود

 قفل دستام شد... یدست هیدر افکارم بودم که احساس کردم  غرق

 شد ریاس یمان یبه دستام نگاه کردم که تو دستا نییاوردم پا سرمو
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 بود.... شده

 ...هیکارش چ نیا لیدل نمیسرمو اوردم باال تا نگاهش کنم بب اروم

 ...دمیسرمو اوردم باالو به چشماش رس اروم

 با لبخند... کردینگاهم م داشت

 !دیدرخشیم شتریب شهیشب از هم یکیتو اون تار شیطوس یچشما

 ...ینگاهش کردمو اروم زمزمه کردم: مان گنگ

 دستاش بود... ریغم از چشمام گرفتو به ستاره ها دوخت اما دستام هنوز اس هیبا  نگاهشو

 نیارومه باد ارومه کوه ها ارومن زم ی... امشب همه چیچه ماه قشنگ یمثل من اروم زمزمه کرد: چه شب قشنگ یمان

 ارومه و از همه مهمتر آسمون ارومه...

  لدا؟یماهش و داره ارومه آره گ نکهیواسه ا دیشا

 ...دیاسمون نگاه کردمو گفتم: شا به
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 طر ماهم ارومه...: اسمون به خاطر ماهش ارومه قلب منم بخایمان

تو  ینگاه کردم اونم چشم از اسمون گرفتو به من نگاه کرد بعد مظلومانه گفت: آره ماهه من؟ قلبم بخاطر دستا بهش

 آرومه؟ 

 ستمتونیشدن چون نم نیسنگ ییلویچشمام اندازه وزنه صد ک دادینم یچیاز دست دادم عقلم دستور ه انمویب قدرت

 شده بود به من... رهیبردارم اونم خ شیطوس ینگاهمو از اون چشما

 یعجز گفتم: مان با

درجه چپ  180 دیدیاما چشم من تا تورو م میچپ بهتون نگاه نکرد گهیم یرعلیسفت فشار دادو گفت: ام دستامو

 یوجودم یفکر نکردم بلکه فکر کردم زنم نطوریوقت ا چیاما من ه میمثل خواهر برادر بود یگیخوده تو م شد،یم

اون شب  یحاج یرها به حرفا رم،یمیتو م یبمن  دونهیاما اون نم میجدا ش گهیم دیتصورو کردم جمش نیمه شهیهم

 ماهایچند ساله با عشق تو تو رو وونهیمنه د دونستینم گهیراست م یحاج دونستینم یول دیتو بهشت زهرا خند

منم قسم خوردم که گردنشو  رهیاما اومد جلو تا تورو ازم بگ خامیمن توروم دونستیدادور م یساختم ول مونویزندگ

 باهاش بکشمش هم خودمو خالص کنم! یبر ینه اگه تو قبول کرد ایبشکنم 

استه!  ر شنوهیکه م ییزایچ کردیگوشام باور نم رمینگاهمو از چشماش بگ تونستمیمن هنوزم نم زدویحرفاشو م یمان

 !یکرد لیتبد یقشنگ وییایبه چه شبه رو کویشبه تار نیا ایخدا

 میبگم از بچگ تونمیم یسال قبله حت یلیماله خ ستیاحساس ماله االن ن نیا لدایدوست دارم ، گ لدای: گیمان

 عاشقت بودم

 

50 

 ...شیشدم به آت رهیسرمو تکون دادمو خ ندفعهیا یسکوت کردم ول یدر جواب مان بازم

 !یتوام عشق اول من کننیوقت عشق اولشونو فراموش نم چیپسرا ه لدایبا التماس گفت: گ یمان

 سرمو بلند کردمو نگاهش کردم  یاشک یگرفته بود با چشما میگر یچرا ول دونمینم

 ؟یکن یاسمونو امشب بارون یخایگفت: م یمهربون با



 جنوب شهر یفرارها

 
153 

 

 مدییواسم مهم نبود فقط دو گهیاطرافم د طیاز سره جام بلند شدم ترسم از مح رونیب دمیاز دستاش کش دستامو

 یچ یو نفس نفس زدم، در جواب مان یرها اروم سرمو گذاشتم رو صندل شیپ نیرفتم تو ماش دویسمت خونه جمش

 سر شب من بود؟  یاز حرفا یامشبش واسه ناراحت یاعترافا گفتم؟یم دیبا

 ...نمشیبب تونستمینگاه کردم هنوز همونجا نشسته بود پشتش به من بود و من نم یمان به

 خوابم برد! یک دمیکردم که نفهم الیانقد فکرو خ خالصه

 لداااااااااااااااااااای:گرها

 بسته گفتم: هوم؟ یچشما با

 ؟یدینخواب شبی:هوم کوفت تو مگه درها

 شده؟ی: چیرعلیام

 دختره  نیا شهینم داری: برها

 کن! داریرم ب یبرو اون مان یراه انداخت نوی:قربون دستت ایرعلیام

 لدااااااااااااااااااااااایخود دارد!گ یاونکه جا امیبر نم نی: از پس ارها

 داریب ااااایمنووو ب یکرد چارهیکه ب یبش لدایگ یب یمرض ا یکوفت ا یو گفتم: ا دیلحظه خواب از سرم پر هی

 اااااااااایشدددددددددددم ب

 یمااااااااااااااااان ن،ی: افررها

مچاله شده بود تو خودشو معلوم بود  نیکنم ، رو زم دایو پ یافتادم سرمو چرخوندم تا مان شبید ادیلحظه  هی

 برخورد کنم! یبا مان یاسترس گرفتم که چجور شبید یاور ادیخوابه! با  یحساب

 زدیحرف م دیداشت با جمش میرعلیشد ام یمشغول تکون تکون دادنه مان رها

را صورتم بعد با شالم خشک کردم  ختمیوقت بود اونجا بودو برداشتم و ر یلیکه خ یاب یشدم از تو داشبورد بطر خم

 صورتمو 
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  کشونیباز کردم رفتم نزد نویماش در

 ارمیاالن صبحانه م نجایهم دینی: بش دیجمش

 زحمت نکش! دی: نه اقا جمشرها

 !دمیبه پشت چسب یرها؟ من از گشنگ نیا گهیم یچ

 حاال نی: بشدیجمش

از  شتریب دمیسرد شا کممیبود و  شیاطراف نگاه کردم هوا گرگ و م یت تو خونش ، به فضاگفتو رف نویا دیجمش

 بود! یقشنگ ی،در کل جا کمی

! فورا سرمو انداختم  کنهینگاهم م یچش ریکه داره ز یسرمو چرخوندم چرخوندم تا نگام برخورد به مان همونجور

 دمینگامو دزد نوییپا

 م؟یبمون نجایقراره ا یتا ک یرعلیام هی: برنامه چرها

 بگه ! دیبا دیفعال برنامرو جمش  دونمی: نمیرعلیام

 اومد  ییبا چندتا استکان چا دیباز شدو جمش در

 !ارمیاالن تخم مرغم م دینیبش دینی: بشدیجمش

 !شمیاخجون دارم هالک م یوا

 د؟یدی: چرا زحمت کشرها

 نبود  ی: زحمتدیجمش

 کی یبود رها اونورم ، هنوز با مان نورمیا یمان میبرامون پهن کرده بود نشست دیکه جمش یسفره صبحانه ا سره

 ! میدیکشیکالمم حرف نزده بودمو دوتامون خجالت  م

 !میتشکر کرد دیاز جمش یو جمع کردمو همگ لیظرفو شستمو وسا کهیبعد خوردن صبحانه چندتا ت خالصه

 ؟دیاقا جمش میکن کاری: خب به نظرتون ما االن چیمان
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  برمتونی: من تا لب مرز مدیجمش

 رفتن جز برنامهامون نبودا!!! رانیاز ا م؟یکال فرار کن یعنی: رها

 : گوش کن دختر جون بزا بگم! دیجمش

 دیی: بفرمارها

 دیشیجدا م گهی! از هم دمیتا مرز بر یکه چجور نهیا ی!فعال موضوع اصلکنمیاز مرز ردتون م گفتمی: داشتم مدیجمش

پسر  هیدختر  هی ادین شیپ میکه مشکل نیواسه ا گهید ریمس هی گتونمیدوتا د نیایم گهید ریمس هیدوتاتون با 

 !دیشیم

 زدینم وشبید یاگه حرفا دیشا م؟یباهم باش ینکنه بگه منو مان ایخدا یوا میحرفش انگار همه تو فکر فرو رفت نیا با

 !کشمیاالن فقط ازش خجالت م یاز کار ول شدمیم یجانیه یاالن از خدام بودو کل
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 مون؟یکجا بفرس یخای:میرعلیام

 هی: ترک دیجمش

 میبگ یچ میدونستیخب نم زدینم یحرف یکس

 و رها باهم  یرعلیباهم ام لدای: منو گیمان

 باهم ریحرفش فورا گفتم: نه منو ام نیا با

 ناراحت برگشت نگاهم کرد: چرا؟ یمان

 ترم  رراحتیگفتم : من با ام نییانداختم پا سرمو

 شدم من؟ زیعز شدهیکرده و گفت: چ زیچشاشو ر یرعلیندادو با غم نگاهم کرد، ام یجواب یمان

 امیبا تو ب خامی:خب ممن
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 ...مونیگروه یتو کارا یشدیم اری یبا مان شهی: همیرعلیام

 با تو باشم  خامیبار م هیبابا خب  یگفتم: ا تیاعصبان کمی با

 کنه؟یم یچه فرق ریام الیخی: برها

 افتاده؟  یتر کردو گفت: اتفاق زیولکن نبود چشماشو ر یرعلیام اما

  میستیقبل ن یاون ادما گهید یمنو مان دهیباهوشه حتما فهم یلیخ یرعلیمثل گچ شد! ام رنگم

 باتو باشم  خادیفقط دلم م ی: نه...نه چ اتفاقمن

 که بحثو عوض کرد! ونشمیاز جاش بلند شد مد رها

 حوصلمون سررفت  میبزن یدور هی میبر دیپاش دی: پاشرها

 اومد فورا بلند شدم رفتم سمتش،خودش بود،دادور! نیاز تو ماش میگوش یموافقت کنم که صدا اومدم

 گرم خوب موقعه زنگ زد دمش

 ری: سالااااام جناب دادور صبحتون بخمن

 !یگردبر یتونیم لداینشده گ ری: هنوزم ددادور

 ینکنه کم اورد هیبعدشم هه چ د؟یندادن سالم کن ادی:به شما من

 ارم؟یسر دادوگفت: من کم ب یخنده ا دادور

 !گهیالبد د دونمی: چممن

  ندتی: من فقط نگران توام نگران آدادور

 : منم فقط نگران توام نگران کم اوردنت!من

 : باشه نگرانم باش دادور

 ادی: عزت زمن
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 قطع کردم ! ویگوش

  یروان کهیمرت

 !بمیگذاشتمش تو ج یپرت کردن رو صندل یگوش یبه جا نباریا

نگاه  کرد نکارویکه ا یکارو انجام داد! با تعجب به کس نیقبل من محکم ا گهیدست د هیببندم که  نویدر ماش اومدم

 بود یکردم ،مان

 ؟یدادور شد فتهینکنه واقعا ش هیبا لحن تند گفت: چ یمان

 ؟یفکر کرد نطوریچطور شد که ا: من

 ه؟ینکنه خبر هیچ یسره گوش یپریم عیاز زنگ زدناش سر یکنی: ذوق میمان

 نکن یجو ساز میالک ستین ی: نه خبرمن

 !سادمیبرم که با صداش وا اومدم

  ؟یایبا من ب یخایکردم که نم کارتیمگ من چ یکنی: چرا از من فرار میمان

 رفته؟ ادتی شبتید ی: نکنه حرفامن

 تصورش کن حاال منم منتظر جوابت! ینوع خاستگار هی: یمان

 اما نگو تو... میکردیم یشوخ مویباهم بود لهیپ لهیش یما ب کردمیمدت حس م نیتو تموم ا تونمی: من نممن

 دوستت داشتم؟ یحالت غم گرفت و گفت: من چ چشاش
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 مشغول حرف بودن اونور و حواسشون بهمون نبود! دیجمش یرعلیرها و ام خداروشکر

 جوابشو بدم اومدم برم که دستمو گرفت... خاستمینم گهید
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 :جوابمو بدهیمان

 حرف بزنم! زاینچی: به قول خودت من بچم هنوز واسم زوده که راجب امن

 ! یستیولکن ن ی:نه انگار تا اعصاب منو خورد نکنیمان

 کردم تا دستمو درارم تقال

 زا دستمو بردارم زشتهههه : بمن

 ندادو دستمو صفت تر گرفت  یجواب

 صحنه رو  نیا ننیو رها بب یرعلیبودم نکنه ام نگران

ها با ،ر کنهینگاه م یرعلیلبخند رو لبشه و به ام هیافتاد که  دیتقال کردم دستشو ول نکرد نگاهم به جمش یهرچ

 بخنده  یرعلیام شهیکه باعث م گهیم ویمطلب هیخنده 

لبخندش خشک شد و کم کم  دید تیو تو اون وضع یسرشو برگردوند و منو مان هویبود که  یرعلیبه خنده ام نگام

 گرفت ظیاخم غل هیمحو شد ! جاشو 

 ...یرعلیام ی: مانمن

از  کردمیرها رو روخودم حس م دویاومد سمت ما نگاه جمش ینگاه کرد که بلند شدو با خشم داشت م ریبه ام یمان

 !نییشرم سرمو انداختم پا

 یگند زد ی: مانمن

 چه خبره؟ نجای: ایرعلیام

 یسالمت ری: خیمان

  شده؟یگفتم چ یمان زی: مزه نریرعلیام

 بشه  دیمگه با یزیچ یچی: همن

 : دستشو ول کن یرعلیام
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 اروم دستامو ول کرد  یبکنه ول نکارویا خاستیانگار نم یمان

 کارت دارم  ای: بیرعلیام

 برد  دیو کش یبازو مان بعد

 بگه... یزیچ یبه مان یرعلیبحثشون بشه نکنه ام نکنه

 نشستم دیرها و جمش شیرفتم پ رویخجالت سرمو انداختم ز با

 !ن؟ینیچشه چرا باهم سرسنگ یشده؟ مان یزیچ لدای: گرها
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 گرفته و بلند شدو رفت سمت خونش  گارشیکام از س هی دیجمش

 با توام ی: هرها

 کرد یازم خاستگار ی: رها مانمن

 خنده... ریزد ز یپق رها

 کوفت کجاش خنده داشت ؟ یمرض ا ی: امن

 ددددددیاز دستم پر ییعجب سوژه ا دمممیچرا اون لحظرووو من ند یی: آاارها

 یبه ما داد هیآبج نمیخدا ا ی: هعمن

 !شدیچ نمیکن بب فیحاال تعرگوشه که رها زد به بازومو گفت: خب  هیزل زدم به  یحسرت الک هیبا  بعد

 پسر شد  یچی: همن

 بهت گفت؟ یبگو اصال ک یشوخ ی: مرگ برها

 ...دیکه شما خواب بود شبی: دمن
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 با سانسور براش گفتم و از خنده اشکش در اومد داستانو

 !دونستمیبود پسرمو نم ی: چه کصافطرها

 کردنت تیبچه ترب نی: اره توام با امن

 فصل کتکش بزنم که! هیباالسرش نبود نشد  یرعلیباباش ام هی: اره درها

 لحظه از حرفه رها چشمام گرد شد و فورا نگاهش کردم  هی

 هی: وا چرها

 االن؟ یگفت ی: چمن

 زده دستشو گرفت جلو دهنش  یچه حرف دیتازه انگار فهم رها

 خنده ریزدم ز یپق

 بود یننهههه عال ی: واااااااامن

 دددددی: کوفت از دهنم پررها

 ییییییرعلی: باباش اممن

 خوردیحرص م یرها ه خندمویمن م یه

 به وضع من ینخند یه ی:حال کردم تا تو باشمن

 ماایگاف داد هی یکرد چارهی: خب حاال توام برها

 !لدای: گیرعلیام

 کردیداشت نگاهم م یظیکه با اخم غل میدید ویرعلیو ام میپشتمونو نگاه کرد میفورا قطع شد با رها برگشت خندم

 لکنت گفتم: جا..جانم؟ با

 کارت دارم  ای: پاشو بیرعلیام
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 به رها کردم که با نگاهش بهم فهموند برم  ینگاه

 رفتم  ریسره جام بلندشمو دنبال ام از

 کرد درسته؟ یازت خاستگار یبرگشت گفت: مان هوی میسادیاون طرف تر وا کمی

 گفتم: اره نوییانداختم پا سرمو

 سکوت کرده بود  یرعلیام

 نم نم سرمو اوردم باالو نگاهش کردم با اخم زل زده بود به من ! اروم

 نگاهش کردم کمی

 خنده... ریز میباهم زد هوی

 خنده گفتم:رفت؟ با

  چوندمینشسته گوششو خوب پ نی:نه پشت ماشیرعلیام

 : عه گناههمن

 نکن گناه داره  تشیاذ ادیمهربون نگاهم کردوگفت: ز یرعلیام

 کردنه تیجون تازه دوره اذ ریام تی: شرمنده اخالق ورزشمن

 منم تا تهش پشتشم دونمیمهربونش گفت: دوستت داره م یبا همون چشا ریام

 همسرمو که! یله کرد یزد تیبانیپشت نیکردمو گفتم: جونم به ا نینگاه سمت ماش هی

 گفت: حقش بود گرفتیکه ازم داشت فاصله م یبا خنده درحال یرعلیام
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 ...نیرفتم سمت ماش دمویخند ریحرف ام به
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ن فکر کنم خو کردیدستش بودو داشت دماغشو پاک م میدستمال کاغذ هی نیداده بود به ماش هیبود و تک نشسته

 ما... یرعلیداش ام یبانیاز پشت نمیاومد بود! ا

 یصداش کردم: مان اروم

 انگار هول کرد  ییجورا هیبرگردوند طرفم  سرشو

 : جونم یمان

 شده؟یگفتم: جونت بخوره تو سرت دماغت چ کشوینزد رفتم

 ین یزیاز عوارض عاشق شدنو زن گرفتنه چ هی: دیمان

 دراااااز  ینیبیروبه روشو گفتم: راه باز جاده خدارم که م نشستم

 فهیدر خدمت ضع میجاده هست نیشدو گفت: نچ ما تا ته هم طونیچشماش ش دوباره

 تو؟ یدبو ی: بهروز وثوق کمن

 خودتم  شیر خهی: بیمان

 گفت؟  یچ یرعلی: اممن

بشر داداش  نیا دونمیزد تو صورتم اصن من نم هویکردم  یازشم خاستگار خامشیبهش گفتم م گید یچی: هیمان

 تو! ایمنه 

  گیعاشقشم د نهی: واسه هممن

 : استغفرهلل یمان

 بود  ی: کوفت از چشم خواهرمن

  یحرفا بزن نیجلو شوهرت که نباس از ا هی: دیمان

که همون باال نشسته بود گفت : به به  یسر خورد سمتمونو درحال نیرها از رو کاپوت ماش هویجوابشو بدم که  اومدم

 خورن؟یعاشق دارن باهم علف م یدوتا ببع نمیبیم
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 ایهست ی: توام خواهر من ببعمن

 باو نیشی: برها

 یزن عنکبوت یبا خنده به رها نگاه کردو گفت: چطور یمان

 گفت: چاکر تو جوجه! دییجویهمونطور که ادامسشو م رها

 باو می: مخلصیمان

 نه؟ ای وی: خب برم بندررها

 دهیجمش نیرها ابرومونو نبر جلو ا ی: وامن

 وقتشه  هیبه ما داره بزننن رها جون بزن که د کاریچ رمردی: ولکن اون پیمان

 هممون! نهیتو س کنهیم خیس ادیدستش تو کاره م: من

ر د یشدو بلند مسخره باز ریهم جوگ یمان نیزدن رو کاپوت ماش یرها شروع کرد با دستاش بندر دنویحرفم خند از

  دیکشیکل م اوردویم

 : ابرومون رفت من

 وسط  ای: آبرو کف پات بیمان

 بابا واسش اومدم! ریبم هیچشمم  با

 !دادیاز اون دور با خنده سر از تاسف تکون م میرعلیدر اوردن ام یمسخره باز یکل یرها مان خالصه

 و دست سوت بخونن گلللل به غیباشه نوبته اون لحظس که حضار با ج می: خب دوستان چند لحظه سکوت نوبتیمان

  االاااااایدومادو ببوس  االااایسر عروس 

 و رها رفت باال... یمان یقهقه  یتم صداحرک نیسمتش تا خفشه با ا ختمیخاک برداشتمو ر کمی

 : مرررررررضمن
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 وسط  میایاهنگ بزار همه ب هیدستم شکست بپر برو  ی: مانرها

 : جون صبر کن فقط  یمان

 و به زور کشوندش سمت ما... یرعلیشاد گذاشتو رفت سمت ام یلیخ یاهنگ بندر هیو  نیبدو رفت سمت ماش یمان

 دیبعد اومد دست رهارم کش دنیرم وادار کرد به رقص یرعلیام دنویشروع کرد رقص یمان دنویشروع کرد کل کش رها

 وسط... ختمیر ییرها هم دست منو خالصه چهارتا

 و رها... یرعلیبه باسنه ام زدیبا باسنش م اوردویدر م یمسخره باز یه یمان مویدیرقصیم یقاط

 !میاوردیمدر  یباز مسخره باز یاز خنده اشکمون در اومده بود ول همه

  دیخندیبه ما م دویکشیم گاریس دمیجمش

 نیرو زم میهمه از خنده نشست اخرش

 مردم ا خنده  یمان یخفه نش ی: وارها

 : لندهوره خللللیرعلیام

  ماااایخای: گفته باشم دوماد خل نمرها

 !ستمیکه اصال جلف ن نهیمن ا یها یژگیاز و یکیگفت:  یلحن جد هیفورا با  یمان

 : اره ارهرها

بکنه تو  خیده تا س ادیب گمیرو هم م زمیریجون م دیبا جمش رمیم نجایبخاد مخالفت کنه هم یهرک نی: ببیمان

  نشاااایس

 زیشما دوست عز یبه من کردو ادامه داد: حت ینگاه هی بعد
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 سمتش! میهمه برگشت دیجمش یبا صدا نکهیتا ا  دمیبهش ندادمو خند یجواب

 م؟یفتیراه ب یک دیا کارهی: خب چدیجمش

 مینداد یجواب

 د؟یدیبه توافق رس یچ اتونی: گروه بنددیجمش

 : اَبآناشناس

 !هیک مینیناشناس تا بب یسمت صدا میبرگشت همه

رب که نخ بهش وصل کرده  یجا هیبا  دهیپول دهیسالش باشه سرو وضع ژول 17 16مثال  خوردیپسر  تپل که بهش م هی

خصوصا از صداش که بابا  یداشت و کامال مشخص بود عقب مونده ذهن یبا نمک افهیگردنش ق بودو انداخته بود دوره

 ده؟؟؟یپسر جمش یعنیرو اَباصدا کرد 

 : جون اَبااادیجمش

 کوتاه تر بود و هم قد خودم بود ! دیاز جمش کمیقدش  دیتو بغل جمش دییدو یبا شاد پسره

 تا االن پسر  ی: کجا بوددیجمش

رفتم پول جمع  گهیرو به ما ترجمه کرد: م دویفهم دیفقط جمش یدیفهمینم یچیکه ه زدیحرف م یجور هی پسره

 کردم پدر سوخته

 یختس هیچه زندگ ایواقعا بعض میکردینگاه م ابونیپسره و خونشونو ب نیا دویو با غم به جمش دیخندیم دیجمش

 دارن!

 رضاس نمیبچها ا لداسیگ نمیرها ا نیا هیمان نیا یرعلیام نیا دموننیجد یقایرف نای: ادیجمش

 ؟یگفت: سالم اقا رضا خوب ییرفت جلو با خوشرو یرعلیام

کم  ومیو رها رفت یدست داد بعدش منو مان ریبود با ترس اروم دستشو برد جلو با ام دیهمونطور که تو بغل جمش رضا

 کم ترس اونم افتاد!
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 چقد پول اوردم نیت: ببمفهوم گف ریغ ییجورا هیربو در اورد بعد  یجا یشاد با

 میشیحتما پولدار م گید نایپسر با ا نیکف دستش: افر ختیپوالرو ر دیجمش

 نگاه کردم! دیکف دست جمش یالیر 50 یتومن 100 یرضا و سکه ها یچشما یغم به شاد با

 گرفت ! بغضم

 !دیپوالرو داد به جمش نکهیتند رفت سمت خونه بعد ا رضا

 شیگرفتمش اوردمش پ نینشسته بود رو زم هیبا گر دمید نویا زدمیروز که داشتم تو بازار شوش دور م هی: دیجمش

 !ادیتا چند وقت نم وییگدا رهیخودم االنم شده مونسم روزا م

 بیبا رضا و حب دیشیخانواده خوب م هی: رها

 !شناسمینم هیک بیاخم کردو گفت: حب دیجمش

 ... ی: ولرها

ندارم اونم  بیبه اسم حب یکرده که باباش منم؟ من پسر یوسط حرف رهاو گفت: اون پسر چه گناه دیپر دیجمش

 !دیبه نام جمش یپدر

 نگفت! یزیچ نوییسرشو انداخت پا رها

 میراه بندازم بر سانوین رمی: من مدیجمش

 حرفو زدو رفت! نیا

 ؟یزود نی: به امن

 اونور آب بهتره میزودتر بر ی: اره هرچیرعلیام

 باشه!؟ نجایهم ای میاونم ببر یچ دوی: پرایمان

  میببر دمیپرا دیاحتماال با میشیکه گفت جدا م یدی: درها
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 م؟یخودمونم ببر نیماش یداد زد: حاج دیرو به جمش یمان

 کردن شیابی: نه تا حاال صدبار رددیجمش

 !میکرد یپالکشم دستکار می: اخه رنگش کردیمان

 انیدوتام با من ب دیگفت: خوبه پس دوتا با پرا دویکش ششیبه ر یدست دیجمش

 : خو حله پیمان

 !نیبا ما در تماس باش هیبرنامه چ مینیتا بب میریم سانیبا ن لدایمنو گ یمان اریتو ب دی: پرایرعلیام

 ؟یایبا من نم لدایگفت: گ یبا ناراحت یمان

 : نه شرمنده!من

 با حرص سرشو برگردوند! یمان

  دیجمع کن الرویوسا دیهستو مرتب کن ی: هرچ یرعلیام

 باهاش رفتیداده بود باالو داشت ور م دویهم کاپوت پرا یمان میکرد گفتیم یرعلیکه ام ویرها کار منو

  دیامادش کرد رضا نشست پشت پرا سانوینشست پشت ن دیکه بالخره جمش میهمه کار کرد خالصه

 اون پشت  ینش تی: رضا جون اذمن

 نه بابا نامفهوم گفت: رضا

 جا واکردو گفت: بپر باال هینسشتو کنار خودش  دیجمش شیجلو پ یرعلیام دمیخند بهش

  یمان شیپ رمیاگه بشه من م ری: اممن

 ؟ی: مطمنیرعلیام

 : اره من

 مایندار نایدعوا ا دونمیچم ویسفارش نکنماا مسخره باز گهی: دیرعلیام
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  طویشرا میکنیدرک م میستی: نه بابا بچه که نمن

  ادی: باشه پ به رها بگو بیرعلیام

 : باشهمن

  یرعلیام شیبرو پ اینگاه کردم و گفتم: خواهر رها ب زدیرها که داشت با رضا حرف م به

 شدهیبا خنده اومد جلو و گفت :جونم چ رها

 رها میبر نی: بشیرعلیام

 نهیبش نجایا خاستینم لدای: وا مگه گرها

 یمان شیپ رمی:نه ممن

  گهید نیگفتم: برو بش نوینگاهم کرد که گرفتم هولش دادم تو ماش طونیش رها

 خوش بگذره یبا ی: بارها

 کوفت ی: امن

 : برو به سالمت یرعلیام

 خداحافظ رها کله خراب دیخداحافظ اقا جمش ری: خداحافظ داداش اممن

 : گمشو رها

 : برو دختر جون خدا پشتو پناهت دیجمش

 ! رفتیتوش نشسته بودو داشت با ضبط ور م یکردم که مان دیراتکون دادمو به نگاه به پ یدست

 که فکر کنم سکترو زد  نیتو ماش دمیپر یطانیحرکت ش کی یط

 کردیتعجب نگاهم م با

 داداش؟ یریم ی: خب تا کجامن
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 مممممیدر خدمت یبا بهت بعد گل از گلش شکفتو گفت: تا هرجا بر یمان
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  میگفتم: بزن بر دمویخند

بود  هدینفسمون بر گهیکه د میدیرقص میانقد زد میدر اورد یانقد مسخره باز یمنو مان یرعلیام یتوجه به حرفا یب

سته نش سانیمام پشتش رضا که پشت ن رفتویجلو م دیجمش سانیبعد از ظهر بودو همچنان ن شیش کیساعت نزد

 ...دادیو برامون دست تکون م دیخندیم یمنو مان یبود به کارا

  لدایگ گمی: میمان

 : جونممن

  می: فکر کن بچه دار شیمان

 دختر پسر تپل  هیخنده گفتم:  با

 !طونیخودمونم ش نیبا خنده گفت: ع یمان

 !یاخمو بداخالق جد شنیخاله عموشون م هیشب زنهیاخر م می: شانس که ندارمن

 میبرن بدبخت شونیرعلیبه عمو ام گهیخوبه د کمیو گفت: باز رها  دیخند یمان

 !کننیصبح تا شب ارشادمون م شننیم گهی: بله دمن

من فردا  یکنیسرجات چرا درک نم نیانقد جلف نباش بش لدایمامان گ یبچگونه در اوردو گفت: مامان یصدا یمان

 دارم هاااا؟ کتهید

بهت  دیاب یه یستیباباها ن هیاصال شب یچقدر تو لوس یبابا مان ییبچها کردمو گفتم: بابا نیمنم صدامو ع دمویخند

 ها خوابن دم ظهره! هیبگم ساکت باش همسا

 قربون بره باباشششش ی: ایمان
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 خنده....! ریز میزد گهید باهم

 

 

 ️⚡دادور️⚡

 !رونیتلفنم از فکر اون چهارنفر اومدم ب یصدا با

 : جانم من

 پسرم؟ یی: سهند کجازمان

 شده؟  یزی: ادارم چمن

 دادم ویهمه چ بیکه ترت یدونیم الیو سمت یای: نه فقط خواستم مطمن شم که مزمان

 از دعوتتون! یمرس امیاقاجون چشم حتما م دونمی: بله ممن

 : از اون توله سگا چخبر؟! زمان

 !کنهیتوله سگ خطاب م لدارویگ یوقت زهیریاعصابم بهم م یندارم ول یکار شونیبق با

   میکنیم رشونیزود دستگ یلیخ دی: نگران نباشمن

 : خوبه پس فعال تا شب زمان

 خداحافظ دی:باشه سالم برسونمن

 قطع کردم  ویگوش

! لداسیبه نام گ ییبخاطر دختربچه ا دمیباال شا رهیبخاطر سنمه که داره م دیبخاطر شغلمه شا دیشا کردیدرد م سرم

رسوندم سر  لدارویکاش اقاجون اون روز که من گ کردمینم دشونیکاش تهد کنمیوقتا با خودم فکر م یگاه

 نیتر ازود دیشا یاونطور نمیبب لدارویگ تونستمیمثل هروز م یاونطور رفتیم شیپ یپنهان یهمه چ دی! بادیرسینم

 !شدیماجرا تموم م
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در اتاقم بود برام احترام گذاشت با  یکه جلو یسرباز رونیجمع کردمو از در اومدم ب لمویسره جام بلند شدم وسا از

 ادیکاپوتش دوباره  دنیبا د نمیرفتم سمت ماش رونیزدم ب سیکردم و از اداره پل یحافظازش خدا ییلبخند خسته ا

 اون چهارنفر افتادم مطمن بودم کار خودشون بوده!

 

57 

نو تو !اون کارت مرهیگیاون کارش تو پارک تموم تنم گر م یاور ادیبود با  لدایگ شیفکرم پ یبه کاپوت بودم ول رهیخ

 فراموشت کنم؟  یدختر چجور سوزونهیم میزندگ یتموم لحظها

 نیسوار ماش شنیمتعجب از کنارم رد م یو مردم با نگاها نیزل زدم به کاپوت ماش قسیخودم اومدم که چند دق به

 ...زنمیو استارت م شمیم

که  یاریدزد تمام ع هیواسه من  یگناه باش یاگه ب یحت "باز من دنبالتم یفرار کن امیدن یدختر هرجا کنمیم داتیپ 

 !دهیقلبمو دزد یعنیعضو بدنم  نیمهم تر

 یالیسمت و میمادرم که حتما منتظرمه تا باهم بر شیدادم برم پ حیبرم سمت خونه خودم اما ترج خاستمیم

 پدربزرگم تو کرج...

 تو گوشم دیچیزدمو صداش پ فنویآ زنگ

 تو پسرم  ای: بمامان

 گذشتمو در سالنو وا کردم! کردیرو باغچهاش کار م یمامان که کل یبا صفا اطیباز کردو داخل شدم از ح درو

  ایمادر دن نیزتری: سالم بر عزمن

 آشپزخونه بود تو

 نه؟؟ یسر به من بزن هی دینبا گهیتو د دهیور پر نجایا ای: بمامان

  ادهیکه کارام ز یدونیگفتم: اخه قربونت برم خودت م شدمیآشپزخونه م کیکه نزد همونجور

 !میکرد یبهشو رو بوس دمیرس
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 خودشم نشست روبه روم یناهار خور زیمامان دوتا شربت اورد گذاشت رو م ویرو صندل نشستم

 ره؟یم شی: خب پسرم کارات چطور پمامان

 آرومه  یخداروشکر همه چ ی: امن

 : خداروشکر مامان

 شربت برداشتمو مامان با لبخند زل زده بود بهم  هی

 ضرب خوردم  هی شربتو

 : دستت درد نکنهمن

 : نوش جونت پسرممامان

 لبخند نگاهش کردم  با

 ؟یبخور یدار یزی: غذا چمامان

 !رونیاز آب بکشم ب ممویلیگ تونمیسالمه خودم م 28 کیمادر من نزد ستمیخنده جوابشو دادم: بچه که ن با

 نیباز واسه ما هنوز بچه ا نیبش رمی: شما بچها اگه پمامان

 : اها خب پس!من

 !یدمرد ش گهیبه به ماشاهلل د نمیتو تنت بب ویزودتر لباس داماد خادیگفت: چقدر دلم م قیلبخند عم هیبا  مامان

چه ب هیمرد روبه روت دل به  نیهم ینیمامان که بب یکار یکجا کردم،یخودم حس م شویلبخند زدم که فقط تلخ هی

 باخته!

بپوشم  یلباس داماد ادیدارمو خودمم بدم نم تیباعث شد تا فکر کنه از حرفاش رضا نیبه مامان ندادمو هم یجواب

 ادامه داد... نیواسه هم

خوشگل ترو خانم تر امشب  یکیاز  یکینگو!  گهیکه د توییماه شده دختر دا نی: دختر خالت هزار ماشاهلل عمامان

 بندازو فردا بگو دلت به کدوم رفت! ینظر هیحتما 
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 رمیدوش بگ هیگفتم: باشه مامان فعال من برم  ینوعلبخند مص با

 !میبرس رید نکهیاز ا ادیکه بابا اردالن خوشش نم یدونیم می: باشه پسرم زودتر حاضر شو تا به شب نخورمامان

 : چشممن

خواهر به اسم درسا دارم که  هیاز دست دادم   شیوقت پ یلیسهند دادور نوه اردالن زمان هستم پدرمو خ من

 نمکیم یخونه سوا از مادرم زندگ هیازدواج کرده ، بخاطر شغلم تو  دیدوستم سع نیتر یمیبا صم کسالهی کینزد

 تیعوض نیا کنمیو حس م میکنیم قیتحق وندهپر هیبا همکارم تا صبح راجب  میگاه ایو  دارمیتا صبح ب یچون گاه

 دارم! یخوب یخونمو جدا کردم وضع مال نیمادرم سخته واسه هم یبرا

 که مادرم درو باز کردو اومد تو  بستمیکرواتمو م نهیجلو آ اشتمد

  ؟ی: پسرم حاضرمامان

  می: اره تموم شده برمن

 سمت کرج! میبود که حرکت کرد مین شیش ساعت

 و بردم داخل نیداشتم درارو واکردمو نشستم پشت فرمونو ماش دیلیکه ک ییاز اون جا سادمیاقاجون وا یالیو یجلو

  الیو

 م؟یمونیم نجای: امشب امن

 میگردیپسرم پس فردا جمعس برم گهی: اره دمامان

  دیش ادهی: باشه پس پمن

منقل داشت  یاومد که رو یاقاجون م یخنده ها یصدا رفتیداشت م یکیهوا رو به تار میشد ادهیبا مادرم پ همزمان

  دنیخندینشسته بودنو م نایخالم زدیکبابارو باد م

  بندمیرفت سمتشون منم رفتم سمت در تا ببندمش که مستخدمه اقاجون گفت: شما چرا خودم م مادرم

 فورا رفت و درارو بست! بعد
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 لبخند گفتم: دستتون درد نکنه! با

 !!!!فسیپسرم وظ هیچه حرف نی: امستخدم

 !نایگرفتم رفتم سمت اقاجون ا چوییسو

 برات پختم  یچه کباب نیبب نیبش ایپسر ب ایداد زد : ب اقاجون

لبخند رفتم جلوشو خم شدم تا دستشو ببوسم که نزاشتو سرمو اورد باالو بغلم کردو در گوشم محکم گفت:  با

 مرد؟ یچطور

 !شهیخودش جواب دادم: محکم مثل هم نیع

 توئه باور کن! یگفت: خون من تو رگا دیاز خودش جدا کردو خند منو

  مشینی: اقاجون ولش کن سهندو بزار مام ببخاله

 دخترا منو نکشتن! نیبرو تا ا ای: باقاجون

 بلندشدو بغلم کرد! وشیخنده رفتم سمت خانوما که خاله پر با

 کردم! یو دخترخاله ها فقط احوال پرس مییکردم با زن دا یخاله هام روبوس با

وقتش نبود چون اقاجون از اولش  نجایا یول دادمیم تیاهم نیبه قوان ادیهمشون برهنه بود طبق کارم ز یموها

 کردم نگاهمو نندازم بهشون! یمخالفتشو با کارم اعالم کرده بود! سع

هردوتاشونم دماغاشون  18 نایسالش بود م24مونا، مونا   نایخاله بزرگ من دو تا دختر داشت به نام م وشیپر خاله

 کرده بودن ! یمخف شیبودو خودشونو تو ارا یعمل

 دختر داشت به اسم پرستو اونم همسن مونا بود هیبود که  نیمیخاله س وشیراز خاله پ کوچکتر

 که نبود  ییدا هیخاله داشتم و  دوتا

 پسر داشت اسم دخترش هیدختر  هیبود  ایاسمش ثر مییدا زن
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 سالش بود! 20 الیو دان 23 دای! االیاسم پسرشم دان م،یاومده باشه بگزرجمع نبود فکر نکنم ونیمبود که االن دایا

 کردمیفکر م لدایاما در باطنم داشتم باز به گ کردمیخانوما گوش م یمادر نشسته بودمو به ظاهر داشتم به حرفا کنار

 هیه خونه ن نیاوردمش تو ا یم یعنوان رسم هیسر به راه بود با  کمیخونه گذاشته! اگه  نیبار پاشو تو ا هیاون  یعنی

 دمیشد د دهیه کناره هم جمع شده بودن بلند شد نا خوداگاه نگاهم سمتشون کشخنده بلنده دخترا ک یدزد! صدا

 یباز یخندشونو قورت دادنو سرشونو برگردوندن! لباسا کنمیدارم نگاهشون م دنیاونام نگاهشون به منه! تا د

دله منو  شیاکخ شهیهم پیریبا اون ت لدایبه دلم ننشت اونوقت گ شونمیکی یحت تشونمیوضع نیتنشون بود اما با ا

 ییرو به زن دا رونیب امیفکرا ب نیکردم از ا ی! سعندازهیتو م ادهیکه هرگوشش منو  یزندگ نیبود! لعنت به ا ردهب

 کجان پس؟ الیو دان یی: دادمیپرس ایثر

 خرتو پرت بخرن کمی: رفتن ییزندا

 کمیکردن  ریگفت:د زدیهمونطور که کبابارو باد م اقاجون

 اونا کجان؟ یچ وانیبه خالهام سراغ شوهراشونو گرفتم: شهرام خانو اقا ک رو

  انیشکرتن که نشد ب یکارا ریدوتا انقدر درگ نی: اوشیپر خاله

 هی: جاشون خالمن

 به فکر میبزار انقدر کار کنن تا خودشون خسته شن ماکه زبونمون مو در اورد انقدر گفت الیخی: بنیمیس خاله

 !نیباش تونیسالمت

 !اوردمیبا خنده گفت: کال من از نظر داماد شانس ن اقاجون

 بلند شد! نایاعتراض م یصدا دنویخند همه

 منه هاااا ی: عههه اقاجون بابانایم

  ریکبابارو بگ نیا ایپدرسوخته!پاشو ب ی: ااقاجون

 که اون گفت کرد! ویبا خنده رفت کنار اقاجونو کار نایم
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 ️⚡لدایگ️⚡

 وووووووو : هوووووووووومن

بود که رضا از روبه  ادیاهنگمون انقد ز یصدا میکردیداد م غیج مویدیرقصیهمچنان م یبودو منو مان ادیتا ته ز اهنگ

 بهش شکممون درد گرفت! دمیانقد خند یمنو مان دیرقصیم دویشنیرو قشنگ م

 رضا جوووون خودشهههه کالااایداد زدم: بار رونویاوردم ب شهیاز ش سرمو

ا ب یرعلیرهام قش کرده بود ام دیخندیو م دیکه جمش میانقد واسشون ادا در اورد سانیکنار ن میگاز دادو رفت یمان

 !دادیخنده واسمون سر از تاسف تکون م

بهش هم  خوردیپسر م هیساله با  40راننده  هیپژو اومد کنارمون  هیکه  میاوردیدر م یمسخره باز میداشت همچنان

  کردنینگامون م یجور هیاشتن باشه کنار د یسن مان

 داد زد: اقااااا زنمهههههه بخدااااا زنمهههههههه  یبا شاد یمان

 عوض شدو با خنده نگاهمون کردنو بوق دادنو رفتن! دشونیآن د یتو

 !میباش یهم عاد یکم گهیخنده ضبط و کم کردمو گفتم: خب همسرم بسه د با

 !مینفس تازه کن یاندک یآر ی: آریمان

 !نی: صد افرمن

 برات بگرفتم؟ یچه عروس ی: حال نمودیمان

 حال نمودم که مپرس! ی: بسمن

 سمت بهشت زهراااااااا  دیچیاومد کنارمونو رها از توش دادزد: بپ سانیکه ن میگفتیچرتو پرت م میداشت

 چرا؟ گهی: اونجا دیمان
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 نایاز مامان ا یخداحافظ میبا داد: بر رها

 : باشههه یمان

 نننننن : اخجونمن

 !ادیدر م هییاز اون دستشو یامشب ک مینیبب می: بر یمان

 !ترسمینه خدا نکنه من م ی: وامن

 !شتمی: نگران نباش خانمم خودم نوکرتم هستم پیمان

 ی: مانمن

 : جونمیمان

 داستانمونو؟ میبگ نای: به مامانمن

 : حتمااا هرچند من قبال اجازتو گرفتم!یمان

 ؟ی: عه کمن

م چش گفتیم دیخندیزنه منه ها اونم م نینداشتم هم به زنعمو گفتم ا شتری: آن دوران که پنج شش سال بیمان

  یبزرگ شو یبگذار اندک

 وونهیخنده گفتم:د با

 قالبت کنن به من! خاستنیم ی: اره خالصه از همون بچگیمان

 یحرص گفتم: مااااان با

 خنده گفت: چشم چشم غلط کردم! با

 : کوفتمن

 تنگ شد! یاون پسره هاد هیاون حاج دویدلم واسه مج یول :یمان
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 مشون؟ینیبیبازم م یعنی ی: عه اره اخمن

 تینگر ندهیآ نیبه ا زادیدستمر یحاج گمیم هیبه حاج دمشونی! اگه ددی: شایمان

 !نییخجالت سرمو انداختم پا با

 شیپ نیشدنو اومدن تو ماش ادهیپ سانیاز ن یرعلیبهشت زهرا رها و ام یبه ورود میدینه بود که رس یکاینزد ساعت

 !میایتا ما ب رونیب سادیوا سانوینشست تو ن دمیما جمش

 ن؟؟؟یاریدر ن ی: چقدر من به شماها گفتم مسخره بازیرعلیام

 ریجون ام الیخی: بمن

 نداشته باش! شونیکار الیخیبا خنده گفت: ب رها

 یمان رونیبود ب سادهیسرباز نا اشنا وا هیمثل قبل بود فقط  یهمه چ میشد ینگهبان کینگفت نزد یزیچ یکس گهید

 گفت: سالم  سوندویکنارش وا نویماش

 با لهجه گفت: سالم بله؟ سربازه

 س؟یبود ن نجایا یمشت هی: داداش یمان

 : داخله!سربازه

 زحمت؟ یب نیکنی: صداش ممن

 !نی: باشه صبر کنسربازه

 ! میشد ادهیپ نیاز ماش یمه مشترفت سمت اتاقکاو ما همه به احترا سربازه

 !نجانیا ایک نینیبا لبخند نگاهش به ما افتادو گفت: به به بب رونیدر که اومد ب از

 به موال می: چاکرتیمان

جلو  میقبول نکردو پدارنه در آغوششون گرفت منو رهام رفت یکنن اما مشت یرفتن جلو تا دستبوس یرعلیام یمان

 !میکرد کیسالم عل
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 !نیحاال ما به کنار پدرمادراتونو چشم انتظار گذاشتن نیرفت نیمعرفتا کجا گذاشت یب ی: ایمشت

 بخدا  می: شرمنده ایمان

 کجان! یاقا فرهادوهاد دویاقا مج ی: مشترها

 رفتن شهرشون! نیمرخص دیاومد ریبا لبخند گفت : د یمشت

 بابا دلمون تنگ شده بود واسشون! ی: ایرعلیام

 اگه اومدن حتما سالم مارو بهشون برسون! ی: ولیمان

 ارمیب ییواستون چا دینی: چشم پسرم بشیمشت

  میدی: نه نه اصال زحمتتون نمیرعلیام

 که! میزحمتتون بد ستیقرار ن میزنیبهتون سر م نجاویا میایم یما هر سر ی: اره مشترها

 داره فرزندانم؟ یزحمت مییگفت: چا یبا مهربون یمشت

 مارو بچهاش خطاب کرد  نکهیهم دست از اب یبیحس عج هی

 !میخوریم اتونمییحرفاتونو چا هیپا مینیشیم ریدله س هی میایبعد م یسر یول یمشت میعجله دار کمی: االن یرعلیام

 !گهیبگم د یچ دیدونیتکون دادگفت: حاال که قابل نم یسر یبا مهربون یمشت

 !!!میما نوکرتم هست یبابا مشت ی: ایمان

 حدست درست در اومدا یمشت یکرد و گفت: راست یبه منو مان یاشاره ا رها

 : عه به سالمتس پسدوگفتیخند یمشت

کاراتو سرت در  یتالف رهیم ادمی یکه فقط رها بشنوه گفتم: من چرا هر سر یو طور نییشرم سرمو انداختم پا با

 ارم؟یب

 نگفت! یزیو چ دیخند رها
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 سمت پدرمادرامون! میو رفت نیتو ماش مینشست مویکرد یخداحافظ یمشت از

 یینگاهم به اون دستشو یبود و ترس تو دلم افتاد خصوصا وقت کیتار کهیگوشه پارک کرد هوا تار هی نویماش یمان

 بود! کیتار کهیافتاد المصب بازم توش تار

 تو دستام حس کردم با لبخند بهش نگاه کردم یمان یدستا یگرم

 ؟ می: بریمان

 !می: برمن

 سمتشون! میدست تو دست هم رفت میمنو مان رفتنیو رها جلو تر داشتن م یرعلیام

 سر قبر مامانو بابام! میدیرس

 شد! یاشک چشمام

 گرفتم! دتویزنعمو دختره ترش ایداشت جو و عوض کنه گفت: ب یسع یمان

 بابام بزنتتا! دمیساکت شو م یخنده گفتم: مان با

 !می: اوه ما چاکر عمو هم هستیمان
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 !یاشک یاونم با چشا دیخندیب حرفامون م رها

 !میسر قبر زنعمو و عمو نشست تمیرو سر قبر مامان باباو رف تمیخیر یاب

 عروستو اوردم! نی: مامان ببیمان

 شده بود  یاشک یمان یچشما

 نکنه! تمیخاستم جو عوض کنم: عمو به پسرت بگو اذ منم
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 !دادیبا لبخند به حرفامون گوش م یرعلیام

 گمیمن از گل نازک تر بهش نم ارهیدر م ی: بابا لوس بازیانم

 دهیترش ی: عه تو االن گفتمن

 نکن! یکردنو قاط تیو با اذ قیحقا نی: اهان خب پس ببیمان

 کوفت یبه بازشو گفتم: ا زدم

 !یعروس خودم گفتیبه تو م یبابا از بچگ ریبخ ادشی: یمان

 !میدر اوردمو گفتم: چاکر عموجونم هست یمان یادا

 شما دوتا! نیبش یاز سره جاش بلند شدو گفت: عجب زوج یرعلیام

 دلتم بخواد! یلیخ یخوب نی: به امن

 منتظره! دیجمش میبر دیبا خنده گفت: خب حاال پاش یرعلیام

 اال رها که نشسته بود!  میپا شد همه

 نه؟  میگردی: بچها بازم برمرها

 گفت: مطمن باش ششویرفت پ یرعلیبرم سمتش که ام اومدم

 نگاهش کرد  بیلبخند عج هیبا  بعد

 !میکردیپچ پچ م رلبیز مویکردیمنظره نگاه م نیبه ا  رهیخ یلیخ یمان منو

 نه؟ هی: خبرمن

 خر شد نمی: فکر کنم ایمان

 فکرشو بکن  ی: وامن

 به ما بره! ارنیدوتا بچه ب نای: ایمان
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 !شهیم ریپ یرعلی:اممن

  میبچه کن ضیتعو نهی: من کال نظرم ایمان

 !مینگاه کردو ما تا بچه رفت هی چارهیب ریحرفش! ام نیبه ا دمیخند زیر

 ییکردم نگاهم به اون دستشو یسع کردمویتو راه جلو پامو نگاه م ییسمت دستشو میرها بلند شدو ما رفت خالصه

 !فتهین

 نخورتت هیی: دستشویمان

 : هر هر هر هر من

 : جون جون جون جونیمان

 : کوفت کوفت  من

 : چشم چشم چشم یمان

 : بسه بسه بسه یرعلیام

 !نیباش یعاد نیباش یعاد نیباش ی: عادرها

 !میو رها نگاه کرد یرعلیبا خنده و تعجب به ام یمان منو

 ن؟یدی: عه شمام شنمن

 حرکت! نیفل بداهه اومد تو ذهنمون ا یلی: نه پس خیرعلیام

 !نیتو ماش مینشست میخنده و رفت ریز میزد ییچهارتا

 !میالزم باش ییکه دستشو مینخورد یزیننه خداروشکر صبح تاحاال چ یکردو گفت: وا ییبه دستشو ینگاه رها

 االن حس کردم گشنمه! نی: هممن

 فل بداهه؟ یرعلی: به قول امیمان
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 مینخورد یزیانداخت چ ادمیرها  گهی: نه دمن

 یفالفل هیسمت  میچیپی: میرعلیام

 یاونم با مهربون میواسش دست تکون داد میداد یبوق به مشت هی میدیکه رس ینگهبان کینزد میموافقت کرد همه

 کرد! یخداحافظ

 خوردیم یبودنو رضا داشت بستن سادهیکه کنار هم وا دیرضا و جمش شیپ میدیرس

 !یاز گشنگ میمرد یسمت فالفل میخان روشن کن بر دی: جمشیرعلیام

 !میفتیراه ب دینی:باش بش دیجمش

 !یدوباره مسخره باز یاب سانیدوباره ن ابونویخ دوباره

 ️⚡دادور️⚡

 و اوردو تعارف کرد! ییو چا وهیو مستخدم م ونیدوره تلوز میجمع بود همه

 ؟یمیسهند طرفداره کدوم ت ی: راستالیدان

  ستمین ی: فوتبالمن

 پس؟ شهیم یچ حیکار بابا تفر یکار ه یشب تا صبح ه یشیبابا تو خسته نم ی: االیدان

 و خواب! حیخان صبح تا شب تفر الیکه دان ستنیتو ن نی: همه عییدا

 !کنمیمن م وی: بابا بخدا زندگالیدان

 !!!دیجد نیعمه جون مبارکه ماش ی: راستنیمیس خاله

 : عمه خوشگله؟ بابا واسه تولدم گرفته!الیدان

 داداشم بد باشه؟ قهیسل شهی: حرف نداره مگه منیمیس خاله
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 بخاطر پول گهیپارک بود، اونوقت چهارنفر د اطیگرفته بودن که گوشه ح یونیچند صد مل نیماش هی الیدان واسه

 !کنهیم یکه با سرنوشتشون باز کننیم ییایدزد

 هیچطور ینیبب یباهاش دور بزن می: سهند فردا برالیدان

 : چشم من

 ه؟یچهارتا توله که فرار کردن چ نیسهند خبر دست اولت راجب ا یراستگفت:  دیکشیم ونیهمونطور که قل اقاجون

 کم شده ها؟ نجایا تیاقاجون امن ی: وانیمیخاله س 

 اصال! کردیم کاریپدرسگ مستخدمه اون شب معلوم نبود داشت چ نی: نه بابا ااقاجون

 نشون؟یریبگ نیتونی: حاال اقا سهند ممونا

 !رشنیدستگ ایزود نیا نیافتادن احتماال به هم ریتو تهران گ ییجورا هی: راستش فعال ممنوع الخروجن من

 حاال چند نفر بودن؟ اااای: عوضپرستو

 : اقاجون که گفتن چهارتامن

 !گهیسرش د ختنیاونام چهارتا گردن کلفت ر نجایا یگذاشت یورداشت رمردیپ هی: خب باباجانه من مامان

 که چهارتا بچه بودن تازه دوتاشونم دختر بودن!!! سوزمیم نی: د اخه از هماقاجون

 متعجب همه بلند شد! یحرف اقاجون صدا نیا با

  یجانیچه ه ی: واالیدان

 : بچه ؟ مثال چندساله؟ییدا

 ساله 19،18 لدایگ شونمیکیساله و  23رها  شونمیکیساله  21، 20یمان شونیکیساله  25 یرعلیام شونیکی: من

 که سناشون کمه اکثرا نایا ی: واییزندا

 پسر چه باحال ی: واالیدان
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 اینگاه کردمو گفتم: دوست دار الیبه دان زیر

 سهیاقا پل ممیخنده گفت: اوه من تسل با

 خنده  ریزدن ز همه

 : چهارتا جوجه گدا مونا

 !هیفقر چ یبدون دمینبا ویپر قو بزرگ شد یال

 چهارتا جوجرو سرجاشون بنشونم! نیا خامینه فقط م ایاون پول برگرده  ستیواسم مهم ن گهی: حاال داقاجون
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 صد قدم ازم فاصله داره! لدایکه گ فهممیحرفا م نیا دنیهر بارشن با

 گرفتم برم بهش زنگ بزنم  میلحظه انقد دل تنگش شدم که تصم هی

 سره جام بلند شدم  از

 ؟یری: کجا ممامان

 تلفن دارم هی: من

 کنم! یبهت معرف میا تتا چندت ای: پس زودتر بالیدان

 لبخند گفتم: باشه  با

 تاپ شمارشو گرفتم... یو نشستم رو اطیتو ح رفتم

 از چندتا بوق جواب داد بعد

 به ما؟! دیدیچیپ دیندار یبابا جناب شما کارو زندگ ی: الدایگ

 حس کردم   نمیتو س یفیحرفش درد خف نیا با
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 ؟یی: کجامن

 !ابونایجون دور  دور خ سیپل ی: جات خاللدایگ

 باشه رونیموقع شب ب نیا ستیدختر خوب ن هی: واسه من

 مگه ما؟ میدار یخونه زندگ یگیکنم تو م کاری: چلدایگ

 یداشته باش یتونستی: ممن

 !سندمیمپ شتریب نوی: الدایگ

 االن کجام؟ یدونی: ممن

بخدااااااا  ییییحاج یپایخونمونو م یدار یادسیجلو در خونمون وا نتی: اهوم اهوم البد دوباره تو اون ماشلدایگ

 ...هیخال

گاو  ههههههینفهم خال ههههههیننه خال ههههههههیاومد: خال رزنیپ هیمسخره  یصدا لدایگ یحرفا ونیم

  ههههههههیخال

 !هیکار اون پسره مان دمیفهم دیچیخنده هاشون پ یصدا بعد

 ؟ی: صدامو دارلدایگ

 : اره من

 : حدسم درست بود؟لدایگ

 : نه!من

 !یبه جز جلو در خونه ما باش گهید هیجا شهی: عه نه بابا باورم نملدایگ

گاو  ههههههههیننه خال ههههههیکرده بود اومد وسط: بخدااااااااا خال رزنایکه شکل پ یمان یصدا دوباره

 هههههههههیخال

 دور کردو گفت: الو الو یاز مان ویبا خنده گوش لدایگ
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 کرجم یالی: ومن

 زمان یالی: اهان ولدایگ

اومد وسط داد زد: اوننننن پرههههههه پرههههههه ننه پرههههههه گاو پرهههههه  رزوننشیپ یبا صدا یمان دوباره

 گوسالههههههه پره

 ... لدایگ یخنده ها دوباره

 افتاد! لدایاز دست گ یلحظه احساس کردم گوش هی

 لدا؟ی: گمن

 کجا افتاد حاال  یدارم من گوش یخلخدااا چه همسر  ی: الدایگ

 دهی: از خداتم باشه ترشیمان

 ی: ماااااااااانلدایگ

 : جووووووووونه دلم یمان

ت گف یبه مان لدایگفت جونم؟ گ لدایبه گ یطاقت حرفاشونو نداشتم اون عوض گهیبا خشم قطع کردم د ویگوش

 همسرم؟ 

  دیکش ریت سرم

 : سهند حالت خوبه؟ نایم

 ده؟یحرفامو شن یعنی نجاس؟یا هیاز ک نیا دمیرو د نایدرجه سرمو برگردوندم و م 180که داشتم اما  یتموم درد با

 د؟یینجایا ی: شما از کمن

محرمانه  یزندگ هی ییجورا هیبشنوه  اشونویتماس تلفن یدوست ندارن کس سایبودم پل دهیبا لبخند گفت: شن نایم

 سرته! دستت رو دمیدارن! اما نترس من تازه اومدم د

 خداروشکر! دمیکش یراحت نفس
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  نم؟یکنارت بش امیب تونمی: منایم

 دییرفتم به سمت چپ و گفتم: بله بفرما کمیکه وسط تاپ نشسته بودم  ییاون جا از

 با لبخند اومد نشست کنارم! نایم

 !میدار ادیپسر ز مونیپدر یالی: ما تو فامنایم

 گفتم؟یم دیبا یچ یعنینگفتم  یزیچ

شه باورت ن دیدخترا بشه!شا ونیبه اندازه تو نتونسته انقد بحث داغ م چکدومی: همشونم خوشکل و پولدار اما هنایم

 !زننیاالن پرستو مونا راجب تو حرف م نیهم یول

 گن؟یم ایو گفتم: مثال چ نیشدم به زم رهیخ

 ؟یو گفت: کنجکاو شد دیخند نایم

 !کننیم بتیپشت سرش غ ای: خب اصوال ادم دوست داره بدونه چمن

 !کننیم فتوینه! اونا همش تعر بتی: نه نه غنایم

 نگاهش کردم گنگ

 !انیبا کله م یبد یدوست شنهادیپ دونمیچم ای یخاستگار ی: مثال اگه االن برنایم

 افتاد که اوضاع از چه قراره! میدوهزار تازه

 کرده تا کیاونارو تحر ییجورا هی یکنینم یچشم چرون نکهیا یستیجلف ن ویکنیمردونه رفتار م نکهی: انایم

 خودشونو بهت ثابت کنن!

 !ارمیدخترا در نم نیگفت همسرم؟ منکه سر از کار ا یبه مان لدایراسته؟ پس چرا گ زنهیم نایکه م ییحرفا

 من زودتر اومدم جلو! ی: ولنایم

سه بزاره وا  شیپا پ دیاول پسر با نکهیاوصال با ا نیمگه من دل ندارم؟ بب هینگاهش کردم که گفت: خب چ متعجب

 بده ! شنهادیپ تونهیم یابراز عالقه مخالفم هرکس
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 شدم که هم سنشه! یدلباخته کس قایچون خودم دق رمیبه تمسخر بگ نارویسن م تونستمینم

 ! ستمیبا شغلت مخالف ن هی: سهند دوست دارم و مثل بقنایم
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 االن خاستیخارج شد! چقدر دلم م لدایلمه همسرم که از دهن گشدم تو فکر ک رهینگفتمو به سنگ فرشا خ یزیچ

 ! بزنمش؟ دلشو دارم دست روش بلند کنم؟ ادیبزنم تو دهنش تا خون ب یکیتا  بودیم نجایا

  د؟یسرمو اوردم باال وگفتم: قرص مسکن دار یکالفگ با

 ارمیاالن برات م سای: اره وانایم

 امیخودمم باهاتون م دیاریب ستی: الزم نمن

گفتم:  وییاریمنم رفتم تو پذ ارهیرفت تا واسم قرص ب نایتو م میسمت در سالنو رفت میرفت مویاز روتاپ بلند شد باهم

 خوش! یشب همگ

 خاله؟ ی: بخوابوشیپر خاله

 : با اجازتون!من

 : اخه تازه سره شبه که! وشیپر خاله

  دمی: چند شبه نخوابمن

 !ی: باشه خوب بخوابوشیپر خاله

 گفتم! ریبه اونام شب بخ شکستنیتخمه م کردنویم یو اقاجون داشتن بحث فوتبال ییو دا الیدان

 !ایچوندیپ مارویت ی: معرفالیدان

 قیرف شتیوقت پ هی امیگفتم: حتما م یلبخند اروم با
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 مرد بزرگ  ی: پس خوب بخوابالیدان

 لبخند سر واسش تکون دادمو رفتم تو آشپزخونه با

 یبخور اروم ش ای: بنایم

 و خوردمو ازش تشکر کردم قرص

 شده؟ یزی: چنایم

  هی: نه از کم خوابمن

 : باشه پس شب خوشنایم

 نی: همچنمن

 خنده دخترا از توش بلند شد دره یکه صدا شدمیاز اتاقا بخوابم داشتم از کنار اتاقارد م یکیپله ها رفتم باال تا تو  از

 !سوندیمنو سرجام وا رونیمونا که از اتاق اومد بود ب یرد شدم که صدا نوییاتاقم باز بود ، سرمو انداختم پا

 : سهند جان؟مونا

 برگشتم

 : بله؟من

 ؟یبخواب یری: ممونا

 خستم  کمی: اره من

 !می: پس واسه فردا زود بلند شو برنامه دار مونا

 : برنامه؟؟من

 گمی: اهوم حاال بهت ممونا

  ری: باشه شب بخمن



 جنوب شهر یفرارها

 
191 

 

 زمیعز ییای: شب رومونا

 !دمیکردم کرواتمم در اوردمو دراز کش زونیگرفتم رفتم توشو درو بستم کتمو آو شیاتاقو در پ راه

 قرص اثر کنه و سر دردم خوب شه! دیصبرانه چشمامو بستم تا شا یفکر ب نیخان! با ا یدستم بهت برسه مان بزار
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 فورا چشمامو باز کردم! الیدان یخواب بودم که با صدا غرق

 : سهندالیدان

 بود گوشه تخت نشسته

 : جانم صبح شده؟من

 بار صدات کردم هیفقط  یبا خنده گفت: پسر چقدر زود بلند شد الیدان

 سرجامو گفتم: عادت کردم، ساعت چنده؟! نشستم

 ربع ده  هینگاه کردو گفت:  شیبه ساعت مچ الیدان

 !دمی: من چقدر خوابمن

 داد! بهت قرص شبید گهید ناسی: خب بخاطر مالیدان

 نگاهش کردم دمویکش ییا ازهیخم

 همه هستن! میصبحانه بخور نییپا می: پاشو، پاشو برالیدان

 ! امی: تو برو من دستو صورتمو بشورم ممن

 : باشهالیدان
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گاه ن نهیبه صورتم زدمو خودمو تو ا یاب سادمیوا ییو اتاقو جلو روشو یبهداشت سیرفت پاشدم رفتم تو سرو الیدان

 "کنمیم داتونیپ" نکهیجمله تو مغزم اکو شد ا کیکردم و باز 

 گرفتم! دویشماره سع رونیاومدم ب ییحوله از دستشو با

 !!زی: به سالم بر زن برادر عزدیسع

 ی: خوبمن

 ؟یتو خوب می: چاکردیسع

  ؟یدار یخبر دست اول چ می: مخلصمن

د حرف ش کیشل نشونیماش یکایر به الستچهارنف نیا بیکه تو تعق روهامونی: خبر دست اول که واال با اون ندیسع

 زدم

 : خب؟من

کردن و همونطورم که  بشونیاوناهم تعق رونویاز خونه زدن ب هویکه نصف شب  یتکرار ی: همون حرفادیسع

 شهیرنگ با ش ینقره ا دیپرا هیمحتشم تو  لدایمحتشم دوتا زن که رها و گ یو مان یرعلیدوتا پسر که ام یدونستیم

 !یدود یها

 ؟یکنیم ریخودت تفس شیپ یتو خبر دست اولو چ دی: سعمن

 !یچرا بهم نگفت یگفتیم یگشتیبعد برم گفتمینم نارویگفت: بابا اگه ا دویخند دیسع

 !نمتیبب دی: بامن

 یاقاجون تو کرج یالی: االن که امارشو دارم ودیسع

 د؟یومدیتو درسا چرا ن ی: راستمن

 دانشگاهشه منم صبح تا شب تو اداره یکارا رهیدرگ یدونی: درسا که مدیسع

 ومد؟ین ادتیاز اون روز  یزیچ دی: سعمن
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 : کدوم روز؟دیسع

 !شتیمحتشم اومدن پ لدایمحتشم با گ یشاپت که اون پسره مان ی: همون روز تو کافمن

  میکرد ریو همراه با دوست دخترش دستگ یعل یدونی،خودتم که م دمیند ی:نه حرکتدیسع

 سر نزد که به نظرت مشکوک باشه؟ یمان ایمحتشم  دالیاز گ ی: حرکتمن

 یزیتنها چ دهیاز اون دختره ند یزیچ میعیباشه خانم الدن شف زیکه شک برانگ دمیحرکت ند ی: نه من از ماندیسع

 ساعت پنج قرار داشتن ! نکهیکه مشکوک بود ا

 کردم رفته بودن سمت بازار یریگینداشت پ ی: نه اون که مورد خاصمن

 !گهید نی: همدیسع
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 نه؟ ای دنید یمشکوک زیکه اونا چ یدیپرس ؟یچ نایو دوست دخترش سار ی: از علمن

 هس اهیس یخودشون پروندشون بس نایبابا ا دونستنینم یخاص زی: اره چدیسع

 بود؟ یدوتا چ نیخنده گفتم: جرم ا با

 دختره رو شوهرخالش یکردن! اونم حساب بابا یحساب خال گهیمظفر م دونمی: چمیسع

 میکن دایمحتشمارو پ عتریهرچه سر دی:اوه...... بامن

فت ل دینبا نامیا یریتو دستگ میرو گرفت نایو سار یهمونطور که عل کردمیسهند با خودم فکر م یدونی: مدیسع

 ! میدادیم

 ؟یکرد یابیکه بهت دادمو رد یخط نمیبب ده،ی: حاال مرغ از قفس پرمن

 حرفان سهند جان! نیاهوش تر ازب یلیخ نای: ادیسع
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 : چطور؟من

ال س کیمحتشم  یخط گمشدس! مان هی یعنیتو غرب تهرانه  رزنیپ هیکه روشنه دستشون مختص به  ی: خطدیسع

 ور رفته! وترایهوشمندانه با کامپ یلیخ کردویتو مخابرات کار م

 ؟یچ یعنی شمی: متوجه نممن

 تو غرب تهران! رزنیبه خونه اون پ خورهیم کنمیم یابیخطو رد نیمن هرچقدر ا یعنی: دیسع

 رو لبم نشست! پوزخند

 کردمی: فکرشو ممن
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 داستاناشون نهیخطاشونم هم هی: بقدیسع

 ی: لعنتمن

 ما یاز زندگ نمی: ادیسع

 : باشه به کارت برسمن

 ما خدانگهدار ی: خوش بگذره بدیسع

 : فعالمن

 صبحانه و اقاجون در راس نشسته بود! زیهمه نشسته بودن دور م نییقطع کردم لباسمو مرتب کردمو رفتم پا ویگوش

  ریبخ ی: صبح همگمن

  نیبش ایب ایپسرم ب ری: صبح توام بخمامان

 صدات کنم باز امیب خاستمیم ی: چه عجب اومدالیدان
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 داشتم دیبا سع یتلفن ضرور هیلبخند گفتم:  با

 ایخسته بود ی: سهند خاله حسابنیمیس خاله

  گهید نهیهم نایجون شغل ا نیمی: سوشیپر خاله

 پسر نجایا ای: باقاجون

 : چشممن

 کنار اقاجون نشستم  رفتم

 : سرتون بهتر شد اقا سهند؟نایم

  شبتونیممنون بابت کمک د یلی: اره خمن

 نکردم که ی: کارنایم

 ؟یمادر چرا به من نگفت ی: سر درد داشتمامان

 نبود مادرجان یخاص زیکردم به لقمه گرفتنو گفتم: چ شروع

 وقتشه خواهر جون گهی: دییدا

 ؟ییدا ی: وقت چمامان

 : وقت مونس گرفتنه واسه پسرت!ییدا

 شده یمرد گهی: ماشاهلل دییزندا

 فتواسه کل نیریگیترو خشکتون کنه مارم م نیخایم ویکیجون شما مردا فقط  یمصطف گهید نهی: هموشیپر خاله

 کردم  یجان شوخ وشیگفت: ناراحت نشو پر دیخند ییدا

 !نیباال بزن نیوقتشه واسه سهند آست یداداش مصطف گهید گهیراست م میجهات هی:از نیمیس

 من از خدامه خودش سخت پسنده! یدونیکه م یکیتو  نیمی: سمامان
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  دهیپسند میتوله سگ هی: اتفاقا اقاجون

 !  دیتو دهنم پر لقمه

 به اقاجون شدن! رهیخ همه

 : به مبارکه ییدا

 مبارکه؟؟؟ یگیتوله تو م گمی: پسر من مقاجونا

 !کردیعوض م لدایحاال نظر همرو نسبت به گ نیاز هم دیتو هم مشت شد اقاجون نبا دستام

 منو اقاجون درگردش بود! نیکه متعجب نگاهش ب ناینگاهم رفت سمت م ناخوداگاه

 شدم به فنجون جلوم! رهیگرفتمو خ نگاهمو

 اقاجون شما دوباره سر به سر گذاشتنتون شروع شد؟  ی: وامامان

 کجا بود دخترجان! میگرفتو گفت: شوخ ییلقمه ا اقاجون

 !انیکن اقاجون خواهر و خواهرزاده که مقر نم شیمعرف شتری: خب بوشیپر خاله

 !خرمشینژاده خاصم هست انشاهلل واسه تولدت م هی: اره سهند جان قشنگه توله سگه از اقاجون

 !رونیکارش نفس حبس شدمو دادم ب نیا با

 ن؟ی: اقاااااجون سه ساعته سرکارمون گذاشتپرستو

 با خنده گفت: اره اره  اقاجون

 جو اروم شد دنویخند همه

  ؟ینوریا انیب توننیحالشون خوب بود نم گفتیم یچ دیسهند جان سع ی: راستمامان

 : حالشون خوب بود گفت درسا سرگرم دانشگاهشه اونم تو اداره مشغولهمن

 فقط کار کار کننینم یدوتا اصال زندگ نی: امان از دست امامان
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 !گهیدرسو دانشگاه شه د الیخی: بابا خاله به درسا بگو بمونا

 گم در بحثشون شدن! خانما

 اقاجون! شیو باغ پمشغول بود از فرصت استفاده کردمو رفتم ت یصبحانه هرک بعد

 به منظره بود سگشم جلوش نشسته بود رهیخ یبود رو صندل نشسته

 : اقاجونمن

 نگاهم کردو گفت: جانم سهند جان؟ برگشت

 توله سگ دیگی: چرا به اون دختر ممن

 !یدی: پس حدسم درست بود تو واقعا اونو پسنداقاجون

دونه ن یکردن اقاجون هرک یاومدنو گاوصندوقتونو خال یپول یتوله سگ چرا چون از ب دیگیانسانه بهش م هی: اونم من

 !دیده براره اون پولو داشته باش دیتونیم گهید کسالیشما تا  دونمیمن م

 : چندوقته؟اقاجون

 که بهتون گفتم! ی: از اون موقعمن

 ؟یتو فکر اون دختر شیپ مین کسالویاز  یعنی: اقاجون

 ندادم چون سکوت عالمت رضاس! یجواب

 نداره یچی: پسر اون هاقاجون

 اونقدر دارم که تا هفت نسلمو کفاف بده! ستیبگم پول واسه من مالک ن دیاز نظر شما پوله با ی:اگه همه چمن

 ؟ی: خانواده چاقاجون

 : خاهرش پسر عموهاشن، پدرمادرشو از دست داده!من

 ؟یاحتماالت دخترم نباشه چ نی: خب اگه با توجه به همه ااقاجون
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 ...دیظه خون به مغزم نرسلح هی

جامه پره گرگ دفاعم  نیاز اون دوتا دختر تو ا یبلکه حت ستنین یفیکث یادما نیمحتشم همچ یو مان یرعلی: اممن

 کردن!

محتشم که  یمان ایباز شده و چوب خطش پره؟  یمحتشم که بارها پاش به کالنتر یرعلیام یگیم وی: کاقاجون

 پهنه؟ قاشیبساطش هرشب خونه رف

 لحظه متعجب شدم هیکه اقاجون داشت  یاطالعات نهمهیا از

  ؟یشد یکه عاشق ک یسهند؟ حاال به خودت اومد یدی: داقاجون

 جواب ندادم! بازم

 بشه .... غتیداره ص نویا اقتی: به نظرم اون فقط لاقاجون

 ود که احترامش واجبه!ب میانقد حال یبودم ول یعصب یلیخ بردیسوال م ریدختر مورد عالقمو ز یداشت پاک رسما

 یکن دایخونه پ نیتو هم تویعشق واقع یتونی: به اطرافت نگاه کن سهند ماقاجون

 سره جام بلند شدم از

 نینکن انیجمع ب یموضوعو جلو نیا گهید نهیکه ازتون دارم ا ی: تنها خواهشمن

 جواب نشدم منتظر

 رفتم تو خونه که با مونا برخوردم پاشدم

 : حاضر باش سهندمونا

 تعجب نگاهش کردم با

 میبر میخایم یی: جامن

 میبزن یدور هی میبر میش دشیجد نیسوار ماش میبر الیقرار شد ما دخترا باتو دان گهی: اره دمونا
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 افتادمو گفتم: باشه  الیدان شبیشوق د ادهیرد کنم اما  خاستمیم

 

.... 

 چقدر باحاله  نیپشت فرمون بب نی: سهند بشالیدان

 قبع ینشستن صندل ظیغل شیمختلفو ارا یهم نشست کنارم دخترام با سرو وضعا الیپشت فرمون دان نشستم

 سقفو بردار  الی: داننایم

 : منظورت سانروفه؟دوگفتیخند الیدان

 : اره هموننایم
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 تفاوت یکردم ب یزدم و سع ومیدود نکیبود ع ادیضبطم تا ته ز یک دخترا گفتنو کرد صدا ییتموم کارا الیدان

 به کارشون نداشته باشم یباشمو کار

 : چطوره سهند خوبه؟الیدان

 : حرف نداره من

 المیمن و دان رفتنویپارک دختراجلو م هیتو  میو رفت مویپارک کرد ابونیکنار خ نویماش یگرد ابونیخ کمی بعد

 رهیبگ یدنیرفته بود چنتا نوش المیپشتشون دان

 قهیسمت اون آالچ می: بچها برنایم

 : اره خوبهمونا

کردم  یداشتن نشسته بودن سع ونیچنتا پسر که بساط قل شیبقل قیاالچ یبود ول یخوب ینگاه کردم جا قهیآالچ به

 باشم! نیخوش ب
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 به خوردن! میو شروع کرد نیرو زم میپفک اورده بود نشست پسیچ یپرستو کل قیتو االچ میرفت

 ست؟ی: سهند کارت سخت نپرستو

  ادیبه چشمم نم شیسخت ادهی: عالقم بهش زمن

 انگار زنته یگیم یجور هی: اوه نایم

ادم عاشقش  هیکار چ گهیکرد اخه د شیکاری شدیبود باز م یزیچ یزن ی: حاال سهند دوست دختردوگفتیخند مونا

 بشه

  گهید نهیلبخند گفتم: به قول شماها فاز منم ا با

 یفتیراه م ی: نه بابا دارپرستو

 نگفتم! یزیچ دمویخند

 گاد ی: اوه مامونا

 هیرکت یبر یخایمثال م یریبگ ادی یترک دیبا گهید یکار کن ستیلینگیرو ا ستیالزم ن گهی: خواهر من تو دنایم

 د؟یثبت نام کالس زبان جد یریم ی: خب موناجون کپرستو

 نگفت! یزیو چ دیخند مونا

 ؟ی: قصد سفر دارمن

 هیاز خاستگارام جواب مثبت بدم به عنوان هد یکیتو چشمام نگاه کردوگفت: اره بابا قول داده تا اگه به  مونا

 هیبفرستتمون  ترک

 : خوشبحال اون دوماد خوشبخت پرستو

 لبخند محو اکتفا کردم هیمنم به  دیخند مونا

 من از بابا قول گرفتم که منو همسرمو بفرسته کانادا ی: ولنایم
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 دخترا قطع شد  یشدو حرفا دایپ الیدانکله  سرو

 گرفتم واستون ییایدنیچه نوش دینی: به ببالیدان

 ستایارزون ن یایدنینوش نیگرون ا نیماش هی ینیریش الی: دانپرستو

 شامم طلبتون هی: حاال دوگفتیخند الیدان

 پخش کردو ارویدنینوش الیدان

  امیبشورم م رمیشد م ی: من دستم پفکمن

 زنگ بزنم  هی دیبا امیمنم ب سای: واالیدان

 : باشه من

ا اونم ب رمیرفت با تلفن صحبت کنه منم دستامو شستم بهش اشاره کردم دارم م الیدان مویتنها گذاشت دخترارو

 امیاشاره گفت برو خودم م

اون  از یکیشدم  کشونی! نزدرتمیخون تو تنم بود رفت سمت رگ غ یهرچ دمیکه د یبا صحنه ا قویسمت االچ رفتم

 تر که شدم صداشون واضح شد کیما شده بود نزد قیاالچ کینشسته بود نزد یکنار قیکه  که تو االچ ییپسرا

 دیزنی:خب خانوما کدومتون شماره منو مپسر

  زنمیگذاشتم رو شونشو گفتم:بگو من م دستمو

 برگشت پسره

 گهید یگیم ی: تو چپسر

 م؟یکن رهیشمارتو ذخ ی: مگه نگفتمن

 گفتم خانوما یزنیاشتباه م یاش دار: دادپسر

  یکنیاصال ناموس مردمو صدا م یکنیبه جوش اومد گفتم: تو غلط م خونم
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 مشت حواله صورتش کردم هی

 دخترا بلند شد غیج یصدا

 یدخترا ه زدمشونیم خوردنیداشتنو واسم مثل بچه بودن  تا م یالغر یکالیاومدن ه قاشیرف یکتک کار نیح در

 نبود  میحرف حال یول کردنیاسممو صدا م

 مردم اومدنو جلومو گرفتن! نکهیادامه داشت تا ا دعوا

 کردن یچنتا فحش دادنو در رفتن ملتم کم کم جَوُ خال پسرا

  ادی: پسر دماغت داره خون مالیدان

  یدماغتو بشور یدم آبخور می: سهند پاشو پاشو برمونا

 ؟ی: چرا زودتر صدام نکردمن

 رنیگیصدبار جلو مارو م یروز نایمهم باشه از ا میکردی: فکر نمپرستو

 !رنیگیشمارو م یصدبار جلو یروز کننیغلط م نای: از امن

 : سهند پاشو خون کله لباستو برداشت نایم

 شده بود  یخون کمی رهنمیدماغمو شستم کرواتم با پ مویرفت یشدمو همراهشون تا آبخور بلند

 ادین رونیب گهیباال کردم تا خون د سرمو

 !شنیتا بزرگ مزاحمتون م کیکه از کوچ دیزنیم پیت یجور هی گهیشماهاس د ریبه دخترا: تقص دیتوپ الیدان

 !الیحرف دان نیاومد از ا خوشم

 باعث سکوت شد  میگوش یصدا

 ه!ارومم کن دیبا ایک دونهیم یبود تموم هوشو هواسمو برد لعنت یکه رو گوش یدرش اوردم اسم بمویکردم تو ج دست

 زنگ زده بود! نکهیبود از ا بیعج
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 : جانممن

 : دادور لدایگ

 تموم جونم گفتم: جانمم با

 !گردمیسمتم با اشاره بهشون فهموندم که برم دیکنجکاو چرخ ینگاها نکارمیا با

 !ه؟یجرممون چ میکن یاالن خودمونو معرف نی: اگه ما هملدایگ

  یچی: واسه تو همن

 یرعلیمهم رها مهم ام یمهم مان ستین اگه حبس عبدم بخورم مهم ی: حتلدایگ

 هیچ طشونیشرا نمیبب دیبا دونمی: نممن

 : اومم باشهلدایگ

 ؟یگردی: برممن

 : نه لدایگ

 فروکش کرد! دمیام تموم

 !گهیسوال د هی: لدایگ

 : دوتا بپرس اصال تو من

 تمیبا همون وضع هیمن چ فیتکل میفتیب ریپسرعموم ازدوج کنم اگه حامله شم اگه بعدش گ ی: اگه من بامانلدایگ

 حبس بکشم؟ دیبازم با

 مغزو استخونم سوخت! تموم

 کمر به اعصاب من بستن؟ ایامروز همه دن چرا

 یبهتره ازدواج نکن ینکن نکاروی: بهتره امن
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 یراستک ای یگیم یاز حسود ی: دارلدایگ

 : دوتاشمن

 : عهلدایگ

تو بازداشگاه نگرش  یتونیبچه هم نم مانیبعد زا یحبستو بکش دیبا طیبا اون شرا یاگه حامله هم بش ی: حتمن

 !یدار

 ؟ی: هنوز دوسم دارلدایگ

 سوالش متعجب شدم اما با تموم عشقم گفتم: هنوز عاشقتم نیا از

 ای: پس دنبالمون نلدایگ

 تونمی: نممن

 ی: پس عاشق شغلتلدایگ
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 !تسیمهم تر از مادرم و خواهرم و تو ن یچیه میزندگ ی:تومن

 گهید ای: پس دنبالم نلدایگ

 !دمیبخاطرت از شغلم استفعا م میباهم ازدواج کن یو قبول کن ی: اگه برگردمن

 برگردم؟ بدون اون ستا بدون اون دالرا ییاگه تنها ی: حتلدایگ

 جز خودش مهم نبود! چکدومیه

 : پدربزرگم دنبال پوالشه اما من دنباله توام فقط خودت!من

  یبامزه کن یایشوخ دونمیبخندم چم یاریمثال واسم ادا در ب ای ؟یبر بیج میباهم بر ی: حاضرلدایگ
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 زمیبه پات بر ارویدن تونمیهم م ی: بدون دزدمن

 خادیم رویا یزندگ نیهمچ هیفرار کنم دلم  سایاز دست پل خادیکنم دلم م یدزد خادیمن دلم م دهی: نه حال نملدایگ

 !میکنیم یخونرو خال هی میریباهم م امشب یامروز برگرد نی: اگه هممن

 مقدمه گفت: باشه خدانگهدار یچون ب گمیدروغ م دیکنم فهم فکر

 ؟یگردی: برممن

 : نه لدایگ

 قطع کرد! ویگوش و

 حال خراب!! هیموندمو  من

 ️⚡لدایگ️⚡

 ، بهش نگاه کردم سرش رو پاهام بودو غرق خواب بود! شهیخودم نم یمان یشکیقطع کردم ه ویگوش

 شبویبعد از ظهر بود ما کله د 6! ساعت ارهیزودتر بلند شه تا زودتر خنده رو لبم ب خادیدلم م بندهیچشماشو م یوقت

جلومون بود رضا رها و  سانمیکنار جاده ن میزد نوی! تازه ماشمیارومو قرار نداشت یو طبق معمول منو مان میبود داریب

 بود  داریبود که ب دیخوابه خواب بودن فقط جمش یرعلیام

 هیمن االن واسش مثل  یراحت بخوابه پاها یتا مان میعقب نشست یرو صندل میکه اومد میبود یمنو مان دمیپرا تو

 بالشت شده!
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 ! شهیم یبه چ یچ میفتیب ریدادورم که نگفت اگه گ اروی نیاسترسو دلشوره دارم ا همش

 !نهیخودم خوابش سنگ نیع یاروم از رو پام جدا کردمو گذاشتم رو صندل ویمان سره

 ...رفتنیم دادنویسرعت گاز م نیبا اخر نایماش
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 رفتم کنارش... کردیجاده رو نگاه م دویکشیم گاریس سانویداده بود به ن هیتک دمید دویجمش

 برگرده کنارتون؟ دیو متقاعد کن بیحب نینکرد یوقت سع چیمقدمه گفتم: ه یب

 ؟یبرگرد یحاضر بود یگرفتو بهم نگاه کرد بعد جواب داد: تو بود گارشیکام از س هی

 گشتمیبرم دیشا می: خب من دخترم احساسمن

بودنه احساسات نداره هر ادمه مهربونو  ادیبه کم و ز یکه من با زنمو پسرم کردم انقد بد بود که ربط یی: کاردیجمش

 منو ببخشه! تونهیهم که باشه بازم نم ییبخشنده ا

 شدم به جاده رهیزدم منم مثل اون خن یحرف

 ؟یقانع شد شدی: چدیجمش

 ییجورا هی: من

 سکوت کرد... دیجمش ندفعهیا

 : کجا خاکشون کردن؟من

 ؟یزنمو و عل ی: کدیجمش

 : ارهمن

 : بهشت زهرا دیجمش

 رضا چندسالشه؟ دیاقا جمش گمی: ممن

 16: دیجمش

  ی: اخمن

 ؟ی: قراره با پسرعموت نامزد کندیجمش

 تا بناگوش باز شد گفتم: اگه خدا بخاد شمین
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 هیموضوع زن گرفتنشم با شوخ یو داره حت ی: هنوز هوا و هوسه جووندیجمش

تو کار  میفتادیهنو ن هینوع شوخ هیدارم منم ازدواج واسم  ویخب منم هنوز هوا و هوسه جوون دیاقا جمش الیخی: بمن

 که

 ازدواجو گرفتمیم یجد کمیکاش  یا یگیم یگردیبرم یتو کار یاون موقع که افتاد نی: د همدیجمش

 ین یغم کنهیم سیراستو ر ویعشق همه چ گنی: ممن

 هست یبره پس غم ادتی یکه عاشق یدینکش یگشنگ گنی: مدیجمش

 رهینم نیاز ب یو با گشنگ دارهیپا امتیعشق اگه تو دار باشه تا ابدو ق دیاقا جمش نی: ببمن

 یکله شق یلی: خدیجمش

 گهید مینیخنده گفتم: ما ا با
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 گرفت..! گارشیلبخند کام از س هیبا  دمیجمش

 پس؟ میفتیراه م ی: کمن

 میفتیراه م دارشنیب نای: اگه ادیجمش

 امیپشتتون م ندازمیراه م دویمنم پرا سانیپشت ن دینیهست شما بش نایبه ا یازی: چه نمن

 ؟یبرون یبهم کردوگفت: بلد ینگاه مین دیجمش

 اره بابا: من

 میبر نیپرت کردو گفت: خب پس بش گارشویس دیجمش

 تکون دادمو رفتم پشت فرمون نشستم! سرمو
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 خوابه  هوشیهنوز ب ینه اما مان ایو رها بلند شدن  یرعلیام دونمینم کنمیم یساعته دارم رانندگ کی حدود

 گهیبلندشو د یگفتم: مان یحوصلگ یب با

 نخورد یتکون چیه

 !دمیبه هالکت رس یگاز از گشنگ یکردنش شدمو پامو فشردم رو داریب الیخیب

 کامل کرد! ستیا کیتو تراف نیساعت بعد ماش مین

 تصادف شده باشه... دیوسط اتوبان؟ شا نجا؟یا کیتراف

 کردمو رفتم کنارش  دایپ سانیجا بغل ن هیبود  یهر زحمت به

 شده بودن  داریب ریو ام رها

 ه؟یبخاطر چ کی: ترافرونوگفتمیبردم ب شهیاز ش کمی سرمو

 : احتماال تصادف شده رها

 بزن کنار  نویدختر ماش ی: هدیجمش

 : چرامن

 چخبره میاریسر در ب دی: با دیجمش

 : باشه من

 خاموش کردم  نویرفت بغل جاده و زد کنار منم پشتش ماش سانین

 شدم  ادهیشدن منم پ ادهیپ دیو رها و جمش یرعلیام

جلو  رمیمن م یکنیم یرانندگ یعاد یلیخ سانیپشت ن یشنیتو م یرعلیام گمیم یچ دینیبب دی: گوش کندیجمش

 !میبکن ییا گهیفکر د هی دیبود با ییا گهید زیاگه ماجرا چ یول چیاگه تصادف بود که ه دمیسروگوش اب م

  نیتو ماش مینشست یعاد یلیباشه دوباره خ میگفت همه
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 رفت تا جلو  ادهیپ دیجمش منتها

 بزن کنار نویگفت بعد اومد سمت من و گفت: ماش یرعلیبه ام یچ هیو  سانیربع بعد با دو اومد سمت ن هی حدود

  شدهی: چرا چمن

 !گردنیم نارویکردنو دارن دونه دونه ماش نی: با مانع جادرو تک الدیجمش

 کنن؟یم نکارارویواسه ما دارن ا یعنی یچ یعنی:  من

  هیستی: نه موضوع تروردیجمش

 : اهامن

 کردم! داریو ب یرفتم دره عقبو باز کردمو تند مان میسادیوا رونیکنارو دوباره همه ح میزد نویماش

 میپاشو بدبخت شد یمن: مان  

 بلند شد  عیکرد از خواب سر هول

 شده؟ی: چیمان

 !گردنیم نارویدارن دونه دونه ماش سای: پلمن

 دیو جمش یرعلیرها و ام شیگفتم و رفتم پ نویا

 میبود دهیترس همه
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 با حالت هول کرده اومد یمان

 ه؟یچ انی: جریمان

 گردنیم ستیفکر کنم دنبال ترور گردهیم نارویداره دونه دونه ماش سی: پلرها
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 داره؟ یبه ما چه ربط نی: خب ایمان

 ؟؟؟؟؟یفهمیم میفتیم ریگ ننیاگه دالرارو بب ی: مانرها

 تو فکر رفت یمان

 کیشده بود هوام تار ینیسنگ کیتراف

 اخر کار بود؟ نجایا یعنی

 میبر دید؟؟؟بایهست ی: معطل چیرعلیام

 میگنگ نگاهش کرد همه

و با ت دیاما جمش دیسمت خونه جمش میگردیدالرارو ما برم لدامیبردار رها و گ ویضرور یزایلپتابتو چ ی: مانیرعلیام

 برو  سانتین

 هیبکردو گفت: فکر خو یرعلیبه ام ینگاه دیجمش

  میندار نیماش گهید میول کن نجایا دویاگه پرا هیفکر خوب ویچ ی: چمن

 !!!میندار یچیه گهید ممیسیوا نجای: اگه االن ایرعلیام

 میختیبود ر لهیوس یهرچ نویبه جون ماش میرفت مام افتاد سانوینشست پشت ن یعاد یلیخ دیجمش مینگفت یزیچ

  میو برد سهیتو ک

 به رفتن.... میاسترس شروع کرد با

که  فنیثک یکه نکنه دنبال شما موشا نداختنیم کهیت کردنویبود نگاه م زیشک برانگ یلیکه خ پمونیمردم به ت 

 !میکیما تو تراف ینطوریا

 ...نییاما من با بغض سرمو انداختم پا دونمینم لدارویو رها و گ یمان حس

 ...کیهمه کالفه بودن از تراف ومدیم نایبوق ماش یصدا

 باور نداشت دیکه د یزیآن سرمو اوردم باالو چشمام به چ کی یتو
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 و گفتم: بچها سادمیترس وا با

 برگشتن سمتم همه

 یایچرا نم شدهی: چیرعلیام

 سرعت بود  نیرو ال خکوبیهنوز م نگاهم

 ؟یدادور ن نی: اون ماشمن

 رد نگاهمو گرفتن   عیکردنو سر تعجب

که داشت با  میدیدادورو د افهیو ق نییهاش اومد پا شهیآن ش کی یکه تو میبود یمشک یایبه زانت خکوبیم همه

 !یاب یباشه با چشما یبهش هم سن مان خوردیپسر م هیرو داده بود  شهیکه ش یکس کردیتلفن صحبت م

 دهنمو قورت دادم اب

 : خودشهیرعلیام

 کنه؟یم یچه غلط نجای: ارها

 نگاهش افتاد به ما هیاون پسر چشم اب هوی میزدیبودو حرف م ایکه نگاهمون سمت زانت نیح نیهم تو

 !میکرد هول

 ه؟یچ دیبا اشاره دست پرس پسره

  میکردینگاهش م رهیبود چون فقط خ دهیقدرت فکر کردن از مغزمون پر انگار

 کامل بود  سستیالمصبم رو ا کیتراف نیا

 دادور و مارو با انگشت بهش نشون داد.... یپسره زد رو پا هوی

 نگاهش افتاد به ما و تلفن از دستش افتاد  گردوندیکه سرشو برم یدرحال دادور

  رشونیبگ الیشد و داد زد دان ادهیپ نیسرعت از ماش به
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 داااااالیزد: گ از دور داد یاما مان ستین یکس دمیکه د کننیچرا بچها فرار نم نمیکرده به بغلم نگاه کردم تا بب هول

 چرا خشکت زده  اااااااایب

 ...رمیدستاشو بگ خاستمیم یسمت مان دمییسرعت دو با

ره که رنگه اون پس یبا ترس برگشتم و نگاهم افتاد تو نگاه نگران اب دیدست خودمو کش یکیبرسم  نکهیقبل ا اما

 ...الهیاسمش دان دمیفهم

  ومدیبا دو داشت م دادور

 التماس گفتم: تورو قران ولم کن  با

  میدییو دو دیاز پشت محکم دستامو کش یبود چون دستاش شل شد مان دهیاز من ترس شتریب الیدان

 ااااااالیدان ییییی: مرسدادزدم

 دیپرا هیدره  هویو رهام جلومون بودن  یرعلیام دمییدویم یفقط دست تو دسته مان کردمیبه پشت نگاه نم اصال

 نیتو ماش میا گهیکسه د چیه یته استکان ینکایبود با ع دیمو سف رمردیپ هیتوش رانندش  میافتاد مویوا کرد دویسف

 نبود 

  ن؟یهست یک گی: شماها درمردیپ

  میزدیفقط نفس نفس م موینداد یجواب

  نیش ادهیمن پ نیبا شماممممم از ماش یییی: هرمردهیپ

جلو تر  کمی میشیمزاحمت نم ادیما ز یحاج نیو گفت : بب رمردهیدن پدراوردو گذاشت رو گر بشیاسلحرو از ج رها

 ؟یاوک میشیم ادهیپ

 گفت: چشم چشم  دویترس رمردهیپ

 اصالن روون نشده بود  کیتراف

  یصندل ریز دی:بچها همه بریرعلیام
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 مشخص شد از دور  الیدادورو دان افهینشست ق یصندل ریکه جلو بود رفت ز یرعلیام

ازمون  تو  یزیبودو باعث شد چ یخداروشکر که لباسامون مشک یصندل ریز میهم رفت یترس منو رها و مان با

 نباشه  دایشب پ یکیتار

 ...میکرد یمخف سرامونو
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 ️⚡دادور️⚡

 ...نیانگار اب شده بودن رفته بودن تو زم کردمینگاه م نارویماش یدینا ام با

  نطوریهم میول کرد نویماش میبر ایب ستنی: نالیدان

 پسر  میبر ایگفت: ب دویکه دستمو محکم کش  دمیندادمو دوباره با نگاهم اطرافو کاو جوابشو

ود رفتم ب سادهیوا نیسرباز کنار ماش هی رفتمیم نیحوصله سمت ماش یب الیکردنشون شدمو همراه دان دایاز پ میتسل

 کردیازه داشت اعصابمو خورد مسرب یتوش که صدا نمیدرشو باز کردم تا بش نمویسمت ماش

 میکاریمگه ما ب ن؟یول نکن کیوسط تراف نتونویکه ماش نیعقل ندار دمیشا ایجناب شما انقد شعور  دی: ببخشسرباز

 میشماهم باش یکارا ریگیپ

حوصله نشستم پشت  یکه ب یاحترام گذاشت شروع کرد به چاپلوس دویحوصله کارتمو نشون دادم که ترس یب

 فرمونو حرکت کردم 

  میشب شد فکر نکنم برس گهی: سهند اون دوربرگردونو دور بزن دالیدان

 شه؟یم یچ نتی: پس ماشمن

فکر  الویو میبرگرد نکهینه ا میدادیکنار دخترا ادامه م مونیبه خوش گذرون دیاز اولشم اشتباه بود با الیخی: بالیدان

 ببرم  کشویموقع مکان هیاقاجون باشه تا  یالیو زارمشیم میباش نمیدرست کردن ماش
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 بار دزد بهش زده  هی یدونی: اونجا که ممن

 نه فقط االن برگرد ایکه ببرنش  ستی: اصال واسم مهم ننالیدا

 ببرن شویونیلیچندصد م نویکه ماش ستیپوزخند نشست رو لبم واسش مهم ن هی

 دمیچیبرگردونو پ دور

 گرفتم  دویسع برداشتم و شماره مویگوش

 هو؟ی یچرا قطع کرد شدی: چدیسع

  دمشونی: دمن

 ؟؟؟یدیرو د ایک ؟ی: چدیسع

 : همون چهارتارومن

 : کجا؟؟؟؟دیسع

 اسم بزرگراهو گفتم  

 کنن؟یم کاری: اوه پسر اونا سمت کرج چدیسع

  گردهیم نارویداره دونه دونه ماش یتیکه بخش امن یدونیفقط م دیسع دونمی: نممن

 : اره امار دارم دیسع

 اطالع بدن  دنید یچهارنفرم بده بگو هر موضوع مشکوک نی: فورا بهشون مشخصات امن

 : باشه پس فعال دیسع

 : فعالمن

 قطع کردم و پدال گازو فشردم... ویگوش

 بردم تو  نویدو سه تا بوق زدم مستخدم فورا درارو باز کردو ماش الیو یبه کوچه باغ و جلو میدیرس 
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 تو گوشم دیچینگران مامان پ یصدا میشد ادهیپ نیاز ماش تا

 از ظهر دلم هزار راه رفت  یی: سهندددد پسررررم کجامامان

 اومد سمتو دراغوشش گرفتم تند

  ؟یدعوا کرد گنیم یدخترا چ نی: امامان

 تو؟ میاومدمو با لبخند گفتم: بر رونیاغوشش ب از

 شدهیتو بگو چ الیگفت: دان الیکالفه رو به دان مامان

 که  هیپسرت چه جنتلمن یدونیگفت: عمه نم دویخند الیدان

 :امان از دست شماهادوگفتیخند مامان

 شدم! سیخاله هام خ یماچ و بوسه  ریتو خونه خانوما همه تو اشپزخونه بودن چون تا رفتم توش ز میرفت ییتا سه

 کوش؟ یی: اقاجون کجاست دامن

 دوست اقاجونت  اردیلی: رفتن باشگاه بییزندا

 : اهامن

 ها  اردویلیب نیا کنهی: اقاجونم ول نمالیدان

 من درست صحبت کن عمه  یگرفتو گفت: با بابا الیبا خنده گوشه دان نیشه خاله

 شازده پسره ماهههه هیعمه جون اصال بابات  یوا ی: واالیدان

  دنیخند همه

  خوردیحرکتش حرص م نیپرستو از ا زدویبه ساالد ناخنک م یه الیدان

  رونیخنده از اشپزخونه  اومدم ب با

 سادمیمونا وا یکه با صدا رفتمیسمت پله ها م داشتم



 جنوب شهر یفرارها

 
216 

 

 : سهندمونا

 : بلهمن

 : بخاطر امروز واقعا...مونا

 سیوسط حرفشو گفتم: ه دمیپر

 تعجب نگاهم کرد  با

 بود  فهیلبخند گفتم: وظ با

 و رفتم  دمیراهمو کش بعد

اه ر کردمیباز کردم حس م قممیدر اوردمو چنتا دکمه  دمیحوصله پرت شدم رو تخت کراوتمو کش یتو اتاقو ب رفتم

 نفسم بسته شده...

 در اومد یساعت صدا کی بعد

 تو؟ امیاجازه هست ب زمی: سهند عزنایم

 نشستم رو تختو دکمه هامو بستم بعد رفتم سمت درو بازش کردم تند

 سه؟یاقا پل ی: چطورنایم

  یزدمو گفتم: خوبم تو چطور یلبخند زورک هی

 شام... میبر ای: منم خوبم پاشو بنایم

 رفتم  نییاز پله ها پا نایحرف در اتاقو بستمو پشت سره م یب

 اومده بودن  و طبق معمول اقاجون کنار خودش برام جا گرفته بود رفتم نشستم  ییدا اقاجونو

 پسر  ی: چطوراقاجون

 اقاجون؟ ی: خوب شما چطورمن
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 ستی: خوب جواب من ناقاجون

 ی: عالمن

 باش یقو نههههی: اوووم ارههه هماقاجون

 یلبخند زورک بازم

 : سهند خاله؟ بکشم براتنیمیس خاله

  دی: نه شما زحمت نکشمن

  کردمیگوش م خوردمویمتفرقه شروع شدو من در سکوت شام م یحرفا

 گن؟یم یسهند دخترا چ ی: راستییدا

 شینیامروز بب یبابااااااا نبود ی: واپرستو

 ی: دعوا کردییدا

 اره تکون دادم یبه معنا سرمو

 داد بشویپسره مزاحم ما شد که سهند ترت هی: امروز نایم

 بم کردو گفت: اره؟ یقیعم  ینگاه ییدا

 : ارهمن

 مرد کالیبار نی: افرییدا

 جا کمکت کرد هیشغل تو  نی: چه عجب ااقاجون

 داشت رتمیبه شغلم نداشت اقاجون  ربط به غ ی: ربطمن

 یالزم نبود کاسه داغ تز از اش بش زایچ نیواسه هم رسنیدخترا به خودشون م نی: ااقاجون

 ومدیبدم م یلیاقاجون خ یرتیغ یب از
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 دخترا؟ نهیاز ا ری: غاقاجون

 دیامردان که ب نیبده؟ ا میباش پیخوشت میبه جز مونا که گفت: اقاجون ما دوست دار نییسراشونو انداختن پا دخترا

 خودشونو کنترل کنن

 نشون هی نمی: بفرما سهند جان ااقاجون

 شدم ریبلند شدم و گفتم: دستتون درد نکنه من س یحوصلگ یب با

 نکردمو رفتم توباغ یاعتراض مامان بلند شد توجه یصدا
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 نشستم رو تاب و

 م برم تهرانو برگردم سرکار دیصبح با 6ساعت  فردا

 به اسمون بودم  رهیخ

 که با دوتا پفک پشتم بود دمید الویاز پشت توجهمو جلب کرد سرمو برگردوندم و دان ییساعت صدا میبعد از ن 

 م؟ی: اجازه هست پفک بخورالیدان

  نمیب اریخنده گفتم: ورش دار ب با

 از پفکارو داد دستم  یکیاومد نشست کنارم و  دویخند

 میخوردیپفک م میسکوت داشت در

 سهند گمی: مالیدان

 یگیم ی: چمن

 دزد باشن مخصوصا به اون دختره  خوردی: اصال بهشون نمالیدان
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 به ارث برده بود کردم  ییکه از زندا شیاب یبه چشما قینگاه عم هی

  ی: چرا ولش کردمن

 : التماس کرد الیدان

 میازادشون کن دیما با کنهیمثال هرکس التماس م یعنی: من

 خب دلم سوخت  میادم عاد هیمن  ستمین سی: بابا من که پلنالیدا

 بابا ی: امن

 برد دشیآن شل شد که اون پسره از پشت کش هیول کنمش که دستام  خاستمی: بعدشم نمالیدان

 

73 

  دمیحرص کش یاز رو یقیعم نفس

 شدیاز کارا و داستانا تموم م یلیخ یکردی: اگه ولشون نممن

 باهاشونه اصل همون دوتا پسرن  یمجبور نیدختره انقد مهم باشه با خودم گفتم ا کردمی: فکر نمالیدان

 اومدن یاونا خودشون م یگرفتی: دختره رو ممن

 دیشماها خلوت کرد گدیم ی: چپرستو

 دمیدیو پفک بود د پسیو دخترا رو که دستشون پره چ دمیآن سرامونو برگردوند کیدر  الیدان منو

 بچها ستاین یاصال کار خوب ی: فالگوشالیدان

 طونا؟یش هی: دختره کمونا

 واستون دارم  یجذاب ی: حرفاالیدان

 ومدیخوشش ن الیاز حرف دان ادینگاهم کرد فکر کنم ز نیغمگ نایم
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 داره پس دنی: واوووو شنپرستو

 ایب ای: اره بالیدان

 نشستن جلومون رو چمنا... دخترا

 ؟همشون به من عالقه مندن نایا یعنی دمیفهمینم لشویشد دل نانهیوش بداستانو براشون گفتو نگاهشون خ الیدان

 ناسیاقاجون چقد دنبال ا یدونسیمگه نم یخاک تو سرت چرا ولش کرد یدن ی: وامونا

 تو ببخش گهی: هول کردم دالیدان

 شدیچ نیماش ی: راستپرستو

 میرینشد قطعاتشو بگ کیتراف میخورد گهید یچی: هالیدان

 : پدر مادر ندارن؟نایم

 زم؟یعز ای: کمونا

 کردن یچند نفر که دزد نی: همنایم

  کردنینم نکاراروی: خب اگه داشتن که اپرستو

 دیا کارهیهفته بد چ دیبابا بگ الیخی: بالیدان

 !م؟ینی: از االن واسه هفته بعد برنامه بچپرستو

 می: خب وسط هفته قرار بزارمونا

 انیسهندم ب الویخب دان ستین مای: اره اصال مونا مگه سشنبه تولد شنایم

 من سرم شلوغه  یاز دعوتتون ول ی: آ مرسمن

 : سشنبه شبهاامونا

 امی: من با کله مالیدان
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 اد؟یم تایبا چشمک گفت: چرا چون س دویخند پرستو

 ه؟یک تای: اوممممم سالیدان

 : برووووووووووپرستو

 ه؟یک ی: نه جدالیدان

 ادایم دشیاصال فقط بگم با دوست پسره جد یچکی: هپرستو

  دیلبخندش ماس الیدان

 اونم عاشق شده؟ یعنینگاهش کردم  یسوال

 میکن تیبه همه معرف میخایم ایاری: سهند نه نمنایم

 گهی: اره راست ممونا

 خانم  نای: کار دارم ممن

 ؟یاینم یسیچون پل دمی: شاپرستو

 ؟یپارت نیکنیخودتون دعوت م یگشت ارشادو با دستا نی: اوه بچها دارالیدان

 دنیخند همه

 باسیکشورم م نیبه همه قوان سیمامور پل کیراست گفت من به عنوان  یحرفو ول نیبه لحن شوخ گفت ا درست

 احترام بزارم

 شبه  هی: سهند فقط مونا

 تونمی: نممن

 شد  فی: حمونا

 بلند شد  لمیزنگ موبا یصدا
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 شلوارم در اوردم  بیج یاز تو مویگوش

 بود دیسع

 جان دی: سالم سعمن

 : سالم بر برادر زن جاندیسع

 ی: خوبمن

 ؟؟ی: قربان شما خودت خوبدیسع

 : مخلصم درسا چطوره؟من

 : همه خوبن دیسع

 اومده؟ شیپ ی: شکر مشکلمن

  میکرد دایپ نشونوی: ماشدیسع

 جام بلند شدم  از

  دیسع یلحظه گوش هی: من

  ریبه بچها گفتم: فعال شب بخ رو

 تازه سره شبه یبخواب یخای: عه سهند منایم

 : شرمنده ، شب خوشمن

 اتاقم شدم  یراه زدمیجوابمو دادن همونجور که با تلفن حرف م همه

 ن؟یکرد دای: خب کجا پمن

 همون بزرگراه  هی: تو حاشدیسع

 کنم؟ دشیبرم بازد تونمی: االن ممن
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 تهران: نه منتقلش کردن دیسع

 : توشو گشتن؟من

  میکرد دای: فقط دو سه تا خرتو پرت پدیسع

 کنن؟ یخال نویوقت کردن که ماش ی: کمن

  دونمی: نمدیسع

 ؟یاونارو چک کرد یچ نای: دوربمن

 ستنیمیاونجا وا یراه نیب یسایپل شترمیکار گذاشته نشده ب ینیدورب هی: اون ناحدیسع

 ی: لعنتمن

 تهران؟ یایم ی:  کدیسع

 صبح اونجام 8: من

 ری: باش منتظرم فعال شب بخدیسع

 : فعالمن

 قطع کردم ویگوش
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 ️⚡لدایگ️⚡

 نصف شب بود... میو ن 4 کینزد ساعت

هنوز  دی...جمشمیکردیآسمونو نگاه م میرو خاکا و داشت میدیدراز کش یهنوز منو رها و مان میتو شوک بود همه

 برنگشته بود نکنه گرفتنش؟!
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 بشه ینجوری: قرار نبود امن

 ومدیدر ن یاز کس صدا

 یتو زندانو جوون میفتیکنن م رمونیروزاست که دستگ نیهم میاریکم م گهید میدار کنمی: کم کم حس ممن

 اصال از اولشم اشتباه بود با دادور در افتادن... شهیحروممون م

 که... ومدیکه دادور نوه زمان در نم می: ما اگه شانس داشترها

خودم واستون  دیتا پرا 10000 دیول کن دیبکنه چتونه زانو غم بغل کرد تونهینم میکار چیه سوین یچی: دادور هیمان

  رمیگیم

 بود... یهنوز قو یخسته بود ول کمی شیطوس یکردم چشما نگاهش

  کردینامعلوم نگاه م یجا هی هیبا اخم  نوینشسته بود رو زم یرعلیام

 صداش در اومد هویکه  میتو سکوت بود همه

  دی: پاشیرعلیام

 دیپاش میبخواب دیتو خرابه جمش دیشب با هی هی: چاره چرها

 سرجامون مینشست یرعلیبا حرف ام یول میخودمونو تکون داد یخواب یاز ب یناش یبا خستگ یمان منو

 میبخواب ستی، اصال قرار ن میاونجا بخواب ستی: قرار نیرعلیام

 تو؟ یبود یک ی: کاراگاه پو آرویمان

 یمان یدر کنترلش داشتم زدم به پهلو یکه سع ییخنده ا با

 ی: سوراخم کردیمان

 نداد تیاهم یمان یایبه نمک پرون یرعلیام

 ر؟یام هی: منظورت چرها
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 لب مرز میبر یعاد یلیتا خ میکنیم دایپ نیماش هیتو شهر  میریم دی: پاشیرعلیام

 دیکالغه هم به مرزش رس دی...قصه ما به سر رسیراحت نی: به همیمان

  ی: بسه مانیرعلیام

 ر؟یام هیراحت نیبه هم ی: واقعا فکر کردیمان

 میندار ییا گهیباشه چون چاره د دیبا یول ستی: نه نیرعلیام

 م؟یگدار به آب بزن ی: بیمان

 یگیکه تو م ینیهم دی: شایرعلیام

 وسطه؟ مونیجوون یپا دیفهمیاصال م میگدار به آب بزن یب ؟یچ یعنی: من

تا  میب بزنگدار به ا یپس بهتر ب کننیم رمونیدستگ میسینقطه وا نیاگه ما تو ا طیشرا نیتو ا لدایگ نی: ببیرعلیام

 باز بشه  یدر دیشا

 نزنم  یباعث شد حرف یرعلیام خشم

 میبر دیپاش دی: پاشیرعلیام

 ...میرفتیم یکنار جاده شکل قطار یبه جاده اصل میدیرس یرو ادهیساعت پ میبعد ن میبلند شد همه

 یجلو بعدش رها بعدش من بعد منم مان یرعلیام

  اوردیدر م یمسخره باز یاز پشت ه یمان

 دارمیدوستت م یلیبشارت بر تو باد من که خ یرویم یکه جلوم دار یخانم یا یاروم گفت: آ یصدا با

 یشویالل م یبشارت بر تو باد که به زود ییایم یکه پشتم ه یمرد یا ی: آامن

 تا دله کوه را بشکافم  رومی: من به کوهستان میمان 

 ی: باشد که رستگار شومن
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 میاهنگ بخون دیایب دی: بچها دلم پوسرها

 ؟یالزم شد ی: بندریمان

 دای: اووووووف شدرها

 میکردیم شیاما خنده دار مام همراه یمیاهنگ قد هیشروع کرد به خوندن  یمان

 ییییییمان یییییج ی: دیمان

  میرها دست زد منو

 رفتیحرف جلو م یب یرعلیاما ام میاوردیدر م یمسخره باز میداشت همه

 ییییییییکجک ییییی: کجکیمان

 ممممیز ممممیز مممممیز می: زمیو گفت میدیکش غیرها ج منو

 کنم افسوس ماله مردم استتت یگندم است چ نیابروش ع ی.... کجکی: کجکیمان

 مممممممیز ممممممیز مممممممیز ممممممیرها: ز منو

دارهههههه بگردم شهر به شهر کوچه به  یداره؟؟؟؟؟؟ دو ابرو دم مارت را ک ی: دو چشم پر خمارتتتتتت را کیمان

 دارههههههه یراه ک ارتیکوچه... بپرسم اخت

 مممممیکنم افسوس ماله مردم استتتتتت...ز یگندم است چ نیابروش ع ی: کجکمیباهم خوند ییسه تا ندفعهیا

 ممممیز
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 من وانهیدله د یکه مردم از فراغت تسل ایپروانه من ب ایشبو ب ایجانانه من ب ایجانا ب ای: بیمان

 کنم افسوس یکنم افسوس ماله مردم است چ یگندم است چ نیابروش ع ی: کجکمیبا خنده گفت ییسه تا دوباره

 مممممممیز ممممممممیز ممممممممیز ممممممممممیماله مردم است...ز
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گر به تو جان فدا کنم به مقابل  یتو مارا همدم است ......کجک ادهی یخم است...... کجک چویذلف تو پر پ ی: کجکیمان

 محبتت کم استتتتتت

کنم افسوس ماله مردم است  یم است چکنم افسوس ماله مرد یگندم است چ نیابروش ع یکجک ی: کجکییتا سه

 "ممممممیز ممممممیز مممممممیز ممممممیز

 رفتیصدا جلو م یکه ب یرعلیخنده به جز ام ریز میزد همه

 یمان یجی: دمن

 ه؟یک ی: من اهنگ خوندم ولیمان

  زمیعز شهیخواننده اصل ی: ولمن

 یماااااان یییییجی: اصلش دیمان

 یافغان ی: فکرشو کن مانرها

 خنده  ریز میزد یپق

 : دست شما درد نکنهیمان

 به تنت یبمال ویهمه چ یپ دیجاش با یزنیاسمتو م یاهنگو خونده وقت نیا یافغان ی: ولمن

  گهی: اره درها

 که نمک ندارد ی: بشکند دستیمان

  میداشت نی: بچها کاش دوربمن

  میگرفتیم لمیف دادی: اره حال مرها

 یادگاری: من

 : اهومرها
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 رمیگی: فردا واست میمان

 دست واسش بوس فرستادم با

 نگفت یزیو چ دیاروم خند یمان

  میتند بر کمیرفت  ری: بچها اممن

  میتند کرد قدمامونو

 : هووووووووووووورها

 : رها خل شدیمان

 ی: خلم خودترها

 ؟یکشی: هورا چرا ممن

 دهی: حال مرها

 شه؟یرد نم نیماش هی: چرا من

 بامداده؟ میساعت چهارن یدونی: خواهرجان مرها

 زنهیسگ پر نم نجایساعت ا نی: تو ایمان

 : االن کل شهر خوابن؟من

 میکرد یرو ادهی: اره مام تو فاز قلندر کله شبو پیمان

 مایدار ییا ی: عجب زندگرها

 م؟یخونه بخواب میبر شهی: نممن

 دارهیب سهیاقا پل میخابیبه قول معروف شبا که ما م یهمه خوابن ول میخواهرجان ما گفت نی: ببرها

  کارهیب سهیاقا پل مینیبیدوست خوبم رها ما خواب خوب م یحرفا روی: بعله پیمان
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 در حال کاره  هیچ کاری: نه خل برها

 خنده ریزدم ز یپق

 بود فقط نگاش رو خونه ما بود کاریب میکه ما تو کوچمون داشت یسی: واال پلیمان

 ؟یگیبا خنده: دادورو م رها

 : ارهیمان

 میدیخند همه

  رفتیکه همچنان در سکوت م یرعلیجز ام به

 : کاراگاه پوآرو چرا ساکته من

  نهی: کاراگاه رفته گل بچرها

 یل یل ی: لیمان

 دیگفتم: کوفت خفه ش دمویخند

 کنمیشمارو گوش م یای: دارم مسخره بازیرعلیام

 : دست شما درد نکنه رها

 ریام ی: آه قلبمو شکستیمان

 جان سکوتت بهتر بود ری: اممن

 نگفت یزیچ دویاروم خند یرعلیام

 دیریبگ نینره دورب ادتونی: پس واسه فردا من
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 : چشمیمان

 ن؟یعقد کن نیخایم ی: شما دوتا فنچ کرها

 بود زد اخه؟! یچه حرف گهید نیا

 االن نیهم می: واال منکه از خدامه بریمان

 برگشتو گفت: زوده  تیبا جد یرعلیام

 شد یهم انگار جد یمان

 : چرا؟!یمان

 دیتموم نشده صبر کن اناتیجر نیکه ا ی: حداقل باس تا وقتیرعلیام

  میشد یام ما فرار گهیسال د 10تا  موی: اومدیمان

 محظر خوبه؟ برمتونیشد خودم م دهیبه سال کش اناتیجر نی: اگه ایرعلیام

 میرفتیسرشو برگردوند و به راهش ادامه داد مام پشتش م یرعلیام مینگفت یزیچ گهید

 میکرد یرو ادهیسه ساعت پ کینزد

 میتهران شد وارد

 خوابمون برد... یک میدیو نفهم میتوشو رو چمناش ولو شد میرفت میکرد دایکه پ یپارک نیاول

  شنومیچند نفرو م یگفتگو یلحظه احساس کردم دارم صدا هیبودم که  ایعالم خواب رو تو

 نجان؟یا هیاز ک نای: پدرجان امرد

 شیساعت پ کیبهتون خبر دادم حدودا  دمشونید زدمیداشتم جارو م یجناب سروان من وقت دونمی: نمرمردیپ

 باهاشون نبودن؟ گهیمثال دو سه نفرد یعنی نانیهم یسروان: مطمن جناب

 : نه واال رمردیپ
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 یسروان: شکوه جناب

 : بله جناب سروانیشکوه

 اماده کن نویسروان: برو ماش جناب

 : بلهیشکوه

 رفت یکه شکوه دادیپا نشون م یصدا

 : جناب سروان نعشن؟رمردیپ

 میتا متوجه ش یاگاه مشونیببر دیپدر جان با ستیسروان: معلوم ن جناب

 بود دهیاز سرم پر خواب

 چشمامو باز کنم نداشتم نکهیا جرعت

 خوابن؟ ریو رها و ام یمان یعنی

 رو پام زنهیپا اروم داره م هیلحظه احساس کردم  هی

 بود  دهیخواب یرعلیام کنار

 خداروشکر دارهیب یعنی

 کنه دایپ نانیزدم به پاش که از من اطم اروم

 داده رها بلند شد دمیآن د کی تو

 دی: فراررررر کنرها

 دنییبه دو میشروع کرد یچشمامو باز کردم از جام بلند شدم چهارنفر فورا

 سسسسسسستیسروان: ا جناب
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جناب سروانه با  یول میدیپر یکنار چمنا م یاز رو نرده ها یو جناب سروانه پشتمون به راحت میدییدویم ییچهارتا

 چاقش جاموند کلیه

 آب خوردن بود  نیفرارا واسمون ع نیا

 بود یو کلنگ یمیکوچه کوتاهه بن بست که همه خونه هاش قد هیبه  میدیکه رس میدییدو انقد

 : گممون کردن یمان

 نیرو زم مینفس زنان نشست نفس

 دنیبود تو پارک خواب یبزرگ یلیخ سکی: ریرعلیام

 یخواب یاز ب میشدیم دیشه می: داشتیمان

 گرفتیم میکم داشت گر کم

 میخودمونو بکش میدیپولشو پس م میبگ میریاالن شماره دادور بگ نیهم نیایب یزندگ نی: بسه خسته شدم از امن

 رونیب

زندان  مکی دیبر دیدوباره تکرار نکن نکهیحاال واسه ا زامیعز نیکرد نکارویچرا ا گهیم گردهی: اره...... اونم برمیرعلیام

 دیبمون

 ونهیدر م یجوون یباالس پا سکشیبه قول خودت ر لدای: گیمان

 ریبخ ادتیکه  ییکجا ی: جوونرزنیپ

 ...هیک مینیسمت صدا تا بب دیدرجه سرامون چرخ 180 همه

م داشت و دستاش یتب نکیار خونه ها ع یکیدر  یجلو هیچارپا یداشت نشسته بود رو یمهربون افهیکه ق رزنیپ هی

 یچادر گل گل دویسف یبا روسر گهیگذاشته بود رو هم د

 ن؟یگله دار یجوونا از چ شدهی: چرزنیپ

 ما گلست مادر یبا زهرخند گفت: تموم زندگ یمان
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 ن؟یهست ی: فراررزنیپ

 میبا تعجب نگاهش کرد همه

 کنم پس بهتره از خودتون باشم رتونیدستگ رسهیگفت: زورم که بهتون نم یخنده مهربون با

 کرد رونمونیب نیواسه هم میباش اشیخودش نخاست ما تو خوش یمادر....زندگ می: فرار نکردرها

 دخترم غصه نخور چرخهی: چرخ گردون داعم داره مرزنیپ

گفت: چرخ گردون  ونیگر یگرفت و با صدا شیگر هویاومد  نییاشک لجوج از گوشه چشمش پا هیلبخند زد  هی رها

 ما از کار افتاده حاج خانوم 

 نمیبب ای: برزنیپ

 کرد  هیبلند گر رزنیرفت در اغوش پ دوییدو هیبا گر رها

 ختمیاروم اشک ر منم

 ...نیبب ساویروزگار حاال وا شکنهیچرخ فلکو درهم م میتی هیبلند گفت: گر رها
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 دختر؟ یکنیم نیبه سرت اوردن که نفر ی: چرزنیپ

 الیخیگفتم: رها بسه ب اروم

 گرفتو مشغول پاک کردن اشکاش شد رزنیسرشو از رو شونه پ رها

 بود یزیصبح دل انگ چه

 از سره جاش بلند شد یمان

 امیم رمیبگ گاریپاکت س هی: من برم یمان
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 رفت ینگفت و مان یزیچ یکس

 دیتو خونه پاش میبر دیپاش :رزنیپ

 میهست یراه میستیبه زحمت ن ی: نه مادر جان راضیرعلیام

 نیوسطه کوچه نشست ینطوریبعد االنم زشته ا نیبخور ییچا هی: باشه پسرم رزنیپ

 نگفت یزیچ یرعلیام

 نیپسرم پاش نی: پاشرزنیپ

 میبلند شد همه

 بلند کنه که رها زودتر رفتو واسش گرفت شویبلند شد خواست صندل شیاروم از رو صندل رزنهیپ

 دخترم یش ری: پرزنیپ

 میرفت تو خونه مام پشت سرش رفت بعد

 میبگو   کجا یزنگ بزن به مان هی لدای: گیرعلیام

 : باشهمن

 و گرفتم یشماره مان سادمویوا اطیو رها و حاج خانوم رفتن تو خونه و من تو ح یرعلیام

 دوتا بوق بعد

 : جونمیمان

 اونجا ایخونه اون حاج خانومه کارت تموم شد ب میما رفت ی: مانمن

 : باشهیمان

 : خداحافظمن

 رفتم تو خونه یقطع کردمو تند ویگوش
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 بود کیاما ش یخونه نقل هیباز کردم  درو
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 نجارویا یکیکوچ دیخودتون ببخش یخانوم: به بزرگ حاج

 یزنیم هیچه حرف نی: نه بابا مادر ایرعلیام

 واستون صبحانه اماده کنم رمیخانوم: خدا نگهت داره پسرم من م حاج

 مایشیبخاطر ما ناراحت م دیبزن دیو سف اهی: دست به سمن

 که گشنتون بزارم  شهیخداست نم بیخانوم: مادر مهمون حب حاج

  میدیما خودمون کارارو انجام م دیمادر شما به ما دستور بد نیسی: وارها

 جوونا دیش ریخانوم: پ حاج

 صدا کرد یرعلیکه ام میشدیوارد اشپرخونه م میسره حاج خانوم داشت پشت

 لدای: گیرعلیام

 گفتم: جانم؟ برگشتم

 اریبرام ب ییچا هیزحمت  ی: بیرعلیام

 : چشممن

 بردم و رفتم کمکشون... یرعلیواسه ام ییمنم چا دنیچ زویرفتم تو آشپزخونه حاج خانوم به کمک رها م 

 شد؟یچ یمان یراست ادیو صدا کن ب یرعلیم: تموم شد ارها

  دونمی: نممن

 یتند گردمیبرم یبقال رمی: وا گفت مرها
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 زنمی: بزار بهش زنگ ممن

 : باشهرها

 بود صدا زدم و گفتم بره صبحونه بخوره یبه گل قال رهیو که خ یرعلیتو سالنو ام رفتم

 زنگ درو زدن رمیبگ یدراوردم تا اومدم شماره مان ویگوش

 هیاحتماال مان کنمیزدم: درو باز م داد

 درو باز کردم اطویرفتم تو ح دمییدو

 ؟یدیکش گاریتو باز س شی: امن

 رفت؟ ادتیتو باز سالم  شی: ایمان

 اری: ادا خودتو در بمن

 و گفت: تو تو تو تو فقط تو  اطیاز کنارم رد شدو رفت تو ح یمان

 بستمو پشتش رفتم تو خونه گفتم: کوفت کوفت کوفت کوفت فقط کوفت درو

 که؟ ستین یتو کس گمی: میمان

 برو تو می: نه فقط خودمونو حاج خانوممن

 باز کردو رفت تو درو

 خانه ی: سالم بر اهالیمان

 ️⚡دادور️⚡

 بود پوتریسرش تا ته تو کام شهیباز کردمو وارد اتاق شدم مثل هم درو

 مسال کی: علمن

 ؟یگفت: پسر خودت رونیاورد ب سرشو



 جنوب شهر یفرارها

 
237 

 

 فقط با دستم گذاشتمو گفتم: با اجازه جناب سروان یاحترام الک هی

  کیجاش بلند شدو اومد نزد از

 میدیدر آغوش کش گرویهمد

 سهند مونهی: بدون تو واقعا کارا لنگ مدیسع

کتمو در اوردمو گذاشتم رو  زمیدادم بعد رفتم سمت م لشیلبخند از سره ارامش تحو هی میجدا شد گهیهمد از

 باز کردمو پروندهامو در اوردم فمویدر ک میصندل

 : خب خوش گذشت ؟دیسع

 یخال یتو درسام حساب ی: اره جامن

 : شکرخدا ، اقاجون حالش چطور بود خاله ها خوب بودن؟دیسع

 : اره همه به سالمت بودنمن

 هفته؟خورد اخر  ینیریبود که بشه ش یجور نمی: خب کلک ببدیسع

 هی: منظورت چمن

 ؟یهارو از نظر گزروند یی: دخترخاله هاو دختر دادیسع

 گفتم: برو بابا دمویخند

 عتریسر نهیبب شوییزن دا خادیبابا بچه من دلش م یکنیم ریبابا سهند تو اخرش مارو پ ی: ا دیسع

 : مردک تو بچت کجا بود آخه؟من

 شمی: بالخره که بچه دار مدیسع

  ختمیتو سرم ر یخاک هی:تا اون موقع منم من

 میمونی: فکر نکنم اخرش ما ارزو به دل مدیسع
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 : نگران نباشمن

 ه؟یدست دست کردنت واسه چ گهید یخاک و برسرت کن یخای: تو که اول و اخرش مدیسع

 دیتحکم گفتم: سع با

 گفت: باشه بابا اصال به جهنم دویخند

 هیچ نای: خب خبر اخرت از امن

 توش نبود یزیچ میسر تاپاشم گشت نگهیکه االن تو پارک نشونیماش گهید یچی: هدیسع

 کنم یبرس هی دیسمت خونشون با رمی: امروز ممن

 کینزد مونیکه به نقشه اصل نهیا میبکن میتونیکه م ینبود االن تنها کار یزیباور کن چ می: بابا سهند گشتدیسع

 میش

 نگاهش کردم متفکرانه

 گم؟ی: بد مدیسع

 نگفتم یزیچ

 مطمنم اونا برگشتن تهران دهی: بابا من مطمنم نقشم جواب مدیسع

 

 قبلش با سرهنگ مشورت کن یول میباهات پا ییجورا هیمن خودم  نیبب دیسع دونمی: نممن

 نداره یپرونده دست منو توئه فقط؟بعدشم من باهاش حرف زدم گفت مشکل نیکه ا یی: سهند جان متوجه ادیسع

 خاستتورو  هیدییتا

 دمیکش یقیعم نفس

 ...میکن دایپ یبهشون دسرس میتونینم یجور چیه گهیراهه ما د نیاخر نیسهند ا نی: ببدیسع



 جنوب شهر یفرارها

 
239 

 

 فکرشم بکنم  تونمیشه، نه اصال نم یعقد مان لدایفکر؟ اگه دست دست کنم اگه گ ایعجله کنم  دیبا

 : باشه موافقممن

 چشاش گردو خوشحال شد دیسع

 : واقعا؟دیسع

 : اره واقعامن

 در زدن اومد یصدا

 تو ای: بمن

 هییگذاشتو گفت: وقت بازجوسرباز اومد تو و احترام هی

 نارویرفت ا ادمی: اوه اصال دیسع

 ؟یک یی: باز جومن

 نایبا اون دختره سار یازین ی: بابا پرونده علدیسع

 میایخوب االن م یلی: اها خمن

 احترام گذاشتو رفت سرباز

 ؟یخورینم یی: چادیسع

  می: نه پاشو برمن

 کنیکرد ع دایپرونده ها پ ونیرو از م یخاموش کردو پرونده مختص به عل وترویبلند شد کامپ یاز رو صندل دیسع

 ...رونیب میشدو زد بعد باهم از در اومد یتب

 ...میدرو باز کرد میدیکردن عرض چندتا راه رو رس یط بعد

 داشتن ییته انشسته بودن سرو وضع آشف زیپشت م دوتاشون
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 یرو صندل مینشست

 می: خب ما اومددیسع

 : سالمیعل

 م؟یخب از کجا شروع کن ک،ی: علدیسع

 ومدیدر ن ییصدا

 ؟یتو فکر پول باباش بود نکهیواسه ا یدوست شد نایکه با سار میاز اونجا شروع کن هیادامه داد: نظرت چ دیسع

 دوست داشتم نارویبراق شد: من سار یعل

 یباباشو دزد یکامال با تو موافق بوده که پوال یفتاح نایچون سار ستین یزیالزم به پوشوندن چ : بس کندیسع

 نیکن

 خادیماقا بابامه دلم ه؟یدزد نیا ایدن ی: کجانایسار

 ازت نشه تیبخاد که بابات مجبور به شکا دیبا یی: دلت تا اون جامن

 شدم رهیازش گرفتمو به پرونده خ مویتحکم صدام ساکت شد و فقط نگاهم کرد نگاهه عصب از

پر طمعت دور نموند  یم از چشا ناینه؟ ثروت شوهرخاله سار ینشد یراض نایسار یبه پول بابا یعل ی: تو چدیسع

از  یدزد هگید یول یدر دخترنسبت پ لیبه دل میریبگ دهیاز باباتونو ناد یدزد میبتون اگه؟یخانم فتاح ینه؟!شما چ

 گم؟یشوهرخالتونو نه!درست نم

 نزد یحرف یعل

مورد  شهیندادن، هم یوقت بهم ازاد چیبود گفت: ه زیبه م رهیکه خ یدرحال نایسار یسکوت طوالن هیاز  بعد

 بودم شونیبرس

 ؟یک ی: مورد برسدیسع
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از  قیسر سوزن در ؟ییکجا نااایسار رفتمیراست م ؟ییکجا نایسار رفتمیمشد: خانوادم!چپ یچشماش اشک نایسار

 ...اعتمادیکم

 میکردیدر سکوت به حرفاش گوش م همه

ا پروانه ه نیع کردمیفکر م دمیکرده بود در کیتار مویبودو زندگ دهیچیرو که دورمو پ لهیپ نیمن ا یداد: ول ادامه

 کننیمبرام قفس کرده بودن ابراز شرم ویزندگ نکهیاز ا کننویافتخار مبهم خانوادمبدها که اوج گرفتم کنمیپرواز م

 سقوط کردم...  نیاوردم واسه همینشد من درک نکردم که هنوز پر پرواز در ن یول

 !کنهیم هیبود که اون دختر گستاخ داره گر بیبرام عج هیگر ریزد ز نایسار

 : خب شروع کن سقوطت از کجا شروع شد؟دیسع

 دمیرو د یکه عل یی: از همون جانایسار

 ...زیشدو بود به م رهیکه اونم خ ینگاهم رفت سمت عل ناخوداگاه

 نشستمیتو جمع دوستام م یسال شده بودم ، تو مدرسه وقت 19وارد  تازهمیبود رستانیادامه داد: سال اخر دب نایسار

 یانجیه یای....از نظرم زندگتازه وارد رابطه شده بود یکیکات کرده بود،  یکی،  گفتنیاز دوست پسراشون م شهیهم

من فقط حق  ن،یدوست داشته باش گرویپسر و همد هیبا  یرابطه برقرار کن نکهیجالب بود ا یلیداشتن واسم خ

و دم  ومدیدنبالم م رفتمیکه هرجا م یراننده شخص هیگرفته بود با  نیموضوع فکر کنم پدرم واسم ماش نیداشتم به ا

 ندمران نکهیبود.... ا یمدل نیا میخونه باشم کال زندگ رونیساعت حق نداشتم ب کیاز  شتریب داد،یامارمو م قهیقبه د

مزاحمم  نکهیجز ا چکدومی..اما هکرده بود.. ثیحر ارویلیدنبالم، چشم خ ومدیم متیگرون ق نیهر روز با اون ماش

 ینفر....عل هیبلد نبودن....جز  ییا گهیممکن بود کاره د ریبشن و بهم شماره بدن که اونم در حضور رانندم غ

به همون نقطه نامعلوم  رهیهنوز خ یعل یول یقفل کرد رو عل دیباریکه نم نم ازش اشک م یچشماشو درحال نایسار

 بود

مگه دوستش دارم زدیادامه داد: دو سه دفعه با رانندم دعواش شد بلند داد م یبه عل رهیهمونطور خ نایسار

  دمیشومشو ند فویباطن کث دمیشنیرو عشقه رو م ازکردمیکه فکر م ییادایفر دمیرمه؟منه احمق دعواهاشو دج

 کرد مکث
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 کرد به پاک کردن اشکاش شروع

که دعواش شد با رانندم سره رانندم داد زدم و  یکم کم بهش دل بستم بار اخر گهیداد: انقد رفتو اومد که د ادامه

پدرم و من شبش مهمون کمربندش شدم که چرا حرکت منو گذاشت کف دست نیراننده ا نداشته باش شیگفتم کار

 هفته کی ی....راحت طیسره عشقم عل یفدا منکردم گفت هیگر گهید یدفاع کردم پدرم کتکم زد ول بهیغر هیاز 

فت گماه دوستم آتوسا بهم کی.....بعد کنهیخوش بختم م برتمویم ادیم کردمیکه فکر م یشدم مرد یدلباخته عل

ظهر گرفته، قبول کردم راننده  امیشب ب تونمیفرق داره و نم طمیمن شرا دونهیگفت چون م رهیجشن تولد بگ خادیم

 دنبالم ادیم گهیساعت د کی فتکردو گ ادمیدم در پ

 

 نویبودن و اگه ا چون مجلسش مختلط بود و اکثرا دوست پسراشونو اورده دمیاماده رفتم خونشون اولش ترس حاضرو

فت بهم گ یکی هویکه  ینشسته بودم رو صندل کشت،یمجلس مختلط رفتم منو م هیکه من تنها به  دیفهمیمپدرم

اونم هست هول  شدیشدم....باورم نم خشک یعل دنیاجازه هست ازتون درخاست رقص کنم سرمو برگردوندم و با د

 هدینرقص ییا گهیتو عمرم جز پسرخالم که اسمش روم بود با مرد د دمیشدم درخاستشو قبول کردم و باهاش رقص

 ....بودم

 منو بزور بدن بهش! خاستنیمخانوادم یبه پسرخالم نداشتم ول ییعالقه ا چیه

چرت و پرت....اخرسر بهم گفت شمارشو  لیقبا نیتک فرزندمو از ا گفتم میحرف زد مویگوشه نشست هیبعد  رقص  

ندارم به رابطه و گفت توروخدا قبول  ییفکر کرد که عالقه ا دینا ام کنهیش گفتم بابام خطمو چک مدر جواب وارد کنم

که نه افتاب  یسالرو خام کنه من 19دختر  هیبتونه  کهبود  یدوستت دارم ....حرفاش در حد یلیمن خ یدونیکن م

اگه من بهت خط بدم که فقط با اون باهم گفت پس  کننیمچکم رنوینه مهتاب.....گفتم باور کن خانوادم سخت گ دمید

در اوردو خطشو بهم داد همه اعتمادم  شویبود....گفتم باشه فورا گوش یجانیوسوسه شدم ه ؟یچ میدر ارتباط باش

 5 نکهیفکر بودمو غافل از ا نیتو ا کردینم نکارویا وقتچیداشت ه ییا گهیبهش جلب شد چون اگه دوست دختر د

 بایتقر کردمیچت م یبا عل یواشکی....از اون شب به بعد من رونیام داره خطشو گرفتمو از مجلس زدم ب گهیتا خط د

گفتم  شهیم وونهید میگفت داره از دوربهم بش هی بکشمتونستمینفس نم یعل یمن ب بایشدو تقر کسالی کینزد

ارومت  یگفتم پس چ کنهیارومم نم زایچ نیگفت نه ا میهم شیپ نایساعت خونه آتوسا ا هیفردا  شهیعشقم مثل هم

دختر بودنمو از دست دادم...چند وقت بعد  گهیبود که د ینطوریباهم تا اروم شم.....هه ا میبش یکی دیگفت با کنه؟یم

 ... کردن. یباز شیاز نماخسته شدم گهیو پولش د نایسار یتالش خسته شد با خودش گفت گور بابا از گهید یعل
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 امونش نداد!! هیگر دیحرفش که رس ینجایبه ا یفتاح نایسار

 کردمیمنظره نگاه م نیتاسف به ا با

ن نرو م یگفتم علگرفت ازم خسته شد التماسش کردمازم امویدن نکهیآشغال بعد ا نیبا بغض ادامه داد: ا نایسار

حرمت نگه  یالش علازدواج کنم او یبا کس تونمیکه بعد تو نم یدونیمگذاشتم ارتیمن خودمو در اختعاشقتم

گفت واسش  خاستتمیم گفت فقط واسم پولم نکهیاکردم تا  یبعد انقد پا فشار یول کردیم یبازم نقش باز داشتویم

 کردن دوستم داشته یگفت فقط واسه اخاذ ستمیدختر ن گهیکه من د ستینمهم

 

که اگه  یمن شمیدارم نابود م  ختمیبه پاش ر اموینکرد که من دن نویتو دهنش بود گفتو اصال فکر ا یهرچ

 ...دمیخابیم ابونایکف خ دیبا دنیفهمیمخانوادم

کردم شماره حساب پدرم و شوهرخالمو  ینمونده بود مجبورا باهاش همکار یزیچواسم گهیمن که د هیاون قض بعد

 امونزیو یخودش ول یبره سمت زندگ یهرک مویکن میاونجا پوالرو تقس یدب میقرار بود بعدش بر کردمیکپ یواشکی

 نی...همدکه بالخره دستمون رو ش دیبه مشکل برخورد انقد حل مشکل طول کش

 دیسع یکه صدا رفتمیمحرف رفتم سمت در داشتم سمت اتاق کارم یصدارو قطع کردم و از جام بلند شدم و ب ضبط

 سوندتمیوا

 ساااای: سهند وا دیسع

 بهم دیرس سادمیوا

 سرعت؟ نی: هوف پسر کجا به ادیسع

 دنیبه باد م اشونویراحت زندگ نهمهیا نمیبیم یوقت رهیگیمحرصم دیسع یدونی: ممن

 !شه؟یاول نی: ولکن بابا مگه ادیسع

 سرمو تکون دادم نهیمعن به

 مایریواسه ناهار م ی: راستدیسع
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 : کجا من

 دهیتدارکات د یکل: درسا خانومدیسع

 ختهیکار سرمون ر یکل یدونیبابا تو که م دی: ولکن سعمن

 میریماز همون ور باهم شهی: اتفاقا هماهنگ کردم الدن خانوم حاضر مدیسع

 : کجا؟دمیتعجب پرس با

 گهیمحتشم د لدایو گ یمان شی....خب پی: پارتدیسع

 باز؟! نمشیبب شهیم یعنیاسمش دوباره قلبم به تپش افتاد  از

 امیم: منممن

 : خونه ما که حتمادیسع

 گمی: نه قرارو ممن

 رهینقشس بر باد م یکه هرچ نتتی: اگه ببدیسع

 : نه از دور حواسم بهتون هستمن

 م؟ی.....برمیزنی: باش حاال راجبش حرف مدیسع

 ست؟یزود ن کمی:االن؟ من

 میخوبه بر گهید مهیو ن11: نه بابا ساعت دیسع

 رمیبگ لموی: باشه برم وسامن

 ...نگیتو پارک موند دیسع نیو ماش میمن شد نیسوار ماش نگیمت پارکس میرفت دیبرداشتمو همراه سع فمویک

 پارک کردم نویماش میدیرس یساعت رانندگ مین بعد

 زد فونویآ دیسع
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 ن؟ی: اومددرسا

 : اره بزن درودیسع

 درو زد... درسا

 رفت تو دیباال درسا درو باز کرد اول سع میو از پله ها اپارتمان رفت میگذروند اطویح

 زمی: سالم بر همسر عزدیسع

 داداشم کو؟ اریدر ن ی: بروتو مسخره باز درسا

 ای، شازده ب ادی: داره مدیسع

 اومد سمتم دمیو درسارو د رفتم

 نیراه گم کرد نورا؟ی: سالم خان داداش چه عجب شما و ادرسا

 زمیکن عز بیتخر : بزار برسم بعدمن

 میکرد یرو بوس گهید باهم

 کنم زونیببرم آو اری: داداش کتتو در بدرسا

 در اوردمو دادم بهش کتمو

 : دستت درد نکنهمن

پسه  یزدم به شوخ یکیبه غذا  زدیداشت ناخنک م دیکتو گرفتو رفت منم رفتم تو آشپزخونه طبق معمول سع درسا

 نه؟؟ ینشدکلشو گفتم: هنوز آدم

 مایافتاد یریناخنک بزنم چه گغذا زنمه دوست دارم نمی: اقا خونمه ادیسع

دلت  یگفتم : اره خونته هر غلط ختمیبودو واسه خودم اب ر یناهار خور زیکه رو م یخنده رفتم سمت پارچ اب با

 بکن  خادیم
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 یو زد رو دستشو گفت: ک زدیکه دوباره داشت ناخنک م دیاروم رفت سمت سع یلیموقع درسا اومد تو خ همون

 ؟؟؟یشادم یخایم

 یتو بگ یهرچمخانومهول کرده برگشت گفت: چشم دیسع

 :  امان از دست تودرسا

 کردم که گفت: زهره مار دینگاهه سع شخندین با

 رونیخنده از آشپزخونه اومدم ب ریزدم ز رمویجلو خودمو بگ نتونستم

 سهند جان مینیبیم داد زد: شمارم دیسع

 !دمیبه زن جماعت رو نم ی: من اصوال مثل بعضمن

 دونهیو گرنه خودش م کنمیلوسش م کمی یینجایاالن تو ا دمی: منم که نمدیسع

 ؟یکن یط رونیشبو ب یخایگفتم: م شخندین با

 سمتمخنده کوسن و پرت کرد با

 میبزار ما شب اروم بخواب : پس ساکت باشدیسع

 شمادوتا؟ گدیمیبدست اومد و گفت: چ وهیم درسا

 خانمانم کنه یداداشت قصد داره ب چی: هدیسع

  یدی: چرا زحمت کشمن

 داداش بخور نوش جونت هیگفت: زحمت چ زویگذاشت رو م ورویم درسا

 : بخور نازم نکندیسع

 ندارم ی: تعارفمن

 یعار ی: بس که بدیسع
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 د؟ی: ععععع سعدرسا

  میدار یشوخباهم شهیهم دیمن  سع زمیعز ستین یزیگفتم: چ دمویخند

 با دهن پر گفت: اره بابا دیسع

 گزره؟یکن اوضاع چطور م فی: خب داداش تعر درسا

 شهیاروم مثل هم یهمه چ گزرهیم ی: اِمن

 خوب بود؟چطور بود اقاجون الی: ودرسا

 و سالمت بودن خداروشکر حی: اره همه صحمن

 شد؟یاقاجون چ ی: داستانه پوالدرسا

 میکنیم رشونیدستگ یانشاهلل به زود میهست ریگی: فعال پمن

 : خدا کنهدرسا

 

 شمال میبر میپاش یهمگ رمیگیم یمرخص هیپرونده  نیبعد ا یسر نیا گهی: ددیسع

 دی: اره موافقم واقعا دلم پوسدرسا

 میزنیپرونده تموم بشه بعد راجب بعدش حرف م نی: شما بزار امن

 !ه؟یچ نیاز همه مهمتر اگه گفت یول شهیم ایزود نیکنه به هم یاریاگه خدا  شهی: مدرسا

 ه؟یبا دهن پر گفت: هوم چ دیسع

 میریبا زن داداش م نکهی: ادرسا

 گرم شه یاب نی: فکر نکنم ازادیسع

 کنمیازدواج م داشنیپرونده تموم شه و دزداش پ نی: اگه امن
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 کرد و به سرفه افتاد ریتو گلوش گ وهیم دیسع

 داداش؟ یگیم یگفت: راست یبا شاد درسا

 زدم؟ خودیحرف ب ی: کمن

  میتعجب کرد نیوقت واسه هم چی: هدیسع

 ؟ینظر دار ریرم ز ینکنه کس طونیخب حاال ش یوقت انقدر مطمن حرف نزده بود چی: اره تو هدرسا

 نداره  گهیعرضه ها د نی: نه بابا از ادیسع

 ناخودآگاه لبخند نشست رو لبم... لدایفکر گ با

 کرد ریاره تعب یبه معن دویلبخندمو د درسا

 هههه؟یدختر خوشبخت ک اون؟؟؟؟؟یته بودنگف یزیداداش چرا تا االن چ ی: واااااااااادرسا

 ؟یاومد یو مقر نم یعرضه ها داشت نی: توام ازدیسع

 نگو یزیبخور چ وهیم قهیدق هی دی: اه سعدرسا

 شونهیکیبودن  الیکه تو و ییدخترا نیاز ب گهی: دست شما درد نکنه ، بابا مشخصه ددیسع

 گهههیبگو کدومشونه د یو پرستو بودن فقط ، داداش مردم از فضول نای: اره؟؟ خب اونجا مونا و مدرسا

 یشناسینم بسی:نه نه غرمن

 ی: کصافط موذدیسع

 دمیحرفش خند به

 ؟یخاستگار میزودتر بر شهیپرونده؟ نم نی: خب چرا بعد ادرسا

 ایهول شتری: درسا جان تو بدیسع

 پرونده تموم شه نیحتما ا دیبا شهی: نه نممن
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 دیسال طول کش 10 کینزد مویمد:بابا اودرسا

 که من دارم نه ییبا نقشه ا یعنی کشهی: نمدیسع

 !ه؟یچ نقشتنمی: عه خب بگو ببدرسا

 د؟یناهارو حاضر کن یخاینممیزودتر برگرد دیما با زمیبه ساعتش نگاه کردوگفت: درسا عز دیسع

 حداقل تو بگو داداش زنهیکه الم تا کام با من حرف نم نی: ادرسا

 گرسنمکمی: من

 د؟یگیچرا به من نم ستمی:بابا منکه دزد ندرسا

 : خب سهند چخبر؟دیسع

 با حرص بلند شدو گفت:از دست شما درسا

 پاشدو رفت سمت آشپزخونه درسا

 ...دمیخند اروم

 درسا صدا زد نکهیتا ا میحرف زد کمی دیسع با

 ناهار حاضره  ونی: اقادرسا

 مینشست یناهار خور زیدور م میرفت

 ؟یدی: چرا انقد زحمت کشمن

 پس بهتره برات زحمت بکشم یایم گهیتا سال د یری: تو که مدرسا

 

 : منکه قانع شدم دیسع

  یبود تو قانع ش نیاصال اصل ا ن،ی: آفردرسا
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 رهیگیحال منو م ینجوری: نگا سهند صبح تا شب همدیسع

 زم؟یبرات خورشت بر یخایزمم؟می: عزدرسا

 ادینم رونیاز دلم ب اینطورینداره ا دهیفا گهی: ددیسع

 یسکوت کن کمی یمشغول خوردن ش خاستمی: نه فقط مدرسا

 دمیخندیحرفاشون م به

 : آبرومو حداقل جلو داداشت حفظ کندیسع

 نشسته صد برابر بدتره نجایکه ا ینی: داداش از ادرسا

 اصال یکن یابرو دار خادینم زی: عزدیسع

 !؟یاز دختره بگ یخایولش کن، داداش نم نوی: ادرسا

 بگم؟ ی: خب چمن

 ه؟ی: اسمش چدرسا

 دیفهمیم دیسع گفتمیم لدارویبدم مطمن بودم اگه اسم گ یجواب سوالو چ موندم

 نداره؟نکنه اسم شد؟ی: داداش چدرسا

 زودتر دیبفهمن حاال سع دیاولو اخر همه با ستیمهم ن واسم

 لدای: گمن

 : اووووم خوبهدرسا

 کردینگاهم م زیبودو داشت ر دهیکه از خوردن دست کش دیافتاد به سع نگاهم

 نگاهش کردم رهیخ کمی

 شناسمش؟یگفت: من م یجد دیسع
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  دمیم حی: بعدا برات توضمن

 نگاهشو گرفتو دوباره مشغول خوردن شد  دیسع

 : خب داداش خوشگله؟درسا

 قشنگم هست کردمو گفتم: اره ییخنده ا تک

 میدار شیدر پ یعروس ی: به زوددرسا

 :البته اگه جواب مثبت بدهمن

 : وااا از خداشم باشهههدرسا

 ستی: که نمن

دخترا برات سرو دست  یسرت تو کارته ول ویخودت خبر ندار اد؟داداشیم رشیاز تو بهتر کجا گ شششی: ادرسا

 شکننیم

 باهمه فرق داره یکی نیبا تک خنده گفتم: ا دوباره

 

 محشر باشه که بخواد تو رم رد کنه دیبا یلی: پس خدرسا

 نگفتم یزیچ

 زنگ خورد دیسع هیگوش

خانواده خوبن؟ اقا بهزاد خوبن؟...........قربان شما ماهم  نیالدن خانوم؟......خوب نیی: بله......آ شمادیسع 

.....قربان شما زنمیم زنگون........اره بهتدمیباهاش......اهان باشه پس خبر م رمیگی........االن؟.......باشه تماس ممیخوب

 یاعلی

 قطع کرد ویگوش

 : الدن بود؟درسا
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 : ارهدیسع

 کردمیم یاحوال پرس هیمنم  یدادیم وی: عه خب گوشدرسا

 یبزنم به ماندرسا جان......سهند گفت زنگ الیخی:بدیسع

 : خب زنگ بزنمن

 خواهشا نیناهارتونو بخور یزی: قبل هرچدرسا

 شدم  ریجام بلند شدم گفتم: منکه س از

 نطوریپاشد: منم هم دمیسع

 بابااااا ی: اِدرسا

 : دستت درد نکنهمن

 که ینخورد یزی: نوش جان چدرسا

 بود یکاف زمی: خوردم عزمن

 پشتم اومد دمیسع رونیآشپزخونه اومدم ب از

 خورمی: نگران نباش درسا بزار شب همشو مدیسع

 : خب زنگ بزنمن

 اتاق خواب تومیبر : پاشودیسع

 توش میرفت میسمت اتاق خواب و درو باز کرد میرفت

 نشست رو تخت دونفره! دیسع وترویکامپ زیم هیرو صندل نشستم

 شماررو ری: بگمن

 محتشمه؟ لدایگ نیهم یگیکه م ییلدایبدونم گ خامیم زی: قبل هرچدیسع
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 نگفتم یزیچ

 : اره سهند؟؟دیسع

 هست نمونیتا آسمون فرق ب نیاز زم دونمیکه م ی: اره درحالمن

 ؟ی: سهند تو واقعا به اون دلبستدیسع

 مورد بشنوم نیدر ا یزیچ خامی: نممن

 کننیباهات مخالفت م لیکل فام ندهیدر آ دونمیچون م کنمینم ی: باشه دخالتدیسع

 ینگ یبه کس لدایو خانواده گ تیراجب موقع یزیکه فعال چ نهیا یواسم بکن یتونیکه م ی: تنها کارمن

 رمیگیم دهینداره حرفاتم نشن یربط چی: به من هدیسع

 : متشکرممن

 فنیگذاشت رو آ ویشماره رو گرفتو گوش دیسع

 دیچیپ یمان یپنج بوق صدا بعد

 نامرد قی: بَهههههه رفیمان

 ؟یزنگم نزد هیکه  یجون؟ بابا من نامرد تو چ یمان ی: چطوردیسع

 همه خوبن الدن خانومت خوبه؟ ی!خب خوبرهیم ادمیداره  ممیعاد یزندگ گهیجون انقدر که د دی:مشغولم سعیمان

 رهیگیم لدارویسره سراغ تو و گ هی ایاتفاقا تو دورهم رسونهی: اره خوبه سالم مدیسع

 میهست ادتونی: سالمت باشه مام به یمان

 جون یمان نی: ببدیسع

 : جونم داداش؟!یمان

 کافه یایم یشیپا م یریگیخانم و م لدای: امروز دست خودتو گدیسع



 جنوب شهر یفرارها

 
254 

 

 : آااا داداش امروز؟یمان

 کنهیکه الدن پوست کلمو م اری: آره نه ندیسع

 هستن؟ ای: کیمان

 می: فقط منو الدندیسع

 ستمیمطمن ن ادویب لدایگ نکهیمنتها ا امی: خودم که با کَله میمان

 مطمن شو قهید هیداره مگه  ی: کاردیسع

 میایب میخاست کنمی: باشه داداش حاال هماهنگ میمان

  میجواب بله رو بده بر یقطع شمیقول دادنارم نزن که ناراحت م نی: اصال حرف ادیسع

 لدایبازار منو گ میبر میخاستی: راستش امروز میمان

 !!سناسمایفروشگاهارو م  نیاگه واسه لباسه بگم من بهتر ی: بازار واسه چدیسع

 میخایم یعکاس نیدورب هی: نه یمان

 میبهش سر بزن میباهم بر نهیمحمد دوستم تو کاره دورب ن؟اتفاقای: دوربدیسع

 ی: عه پس آشنا داریمان

 ریدست کم نگ دتوی: اره بابا داش سعدیسع

 

 زنمیبهت زنگ م گهید قهیپنج دق هیهماهنگ کنم  لدایمن با گ نی: ببیمان

 !!قهایفقط پنج دق یگفت ی: اوکدیسع

 : اره حله فعال خداحافظیمان

 یاعلی:دیسع
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..... 

 "لدایگ"

 نیسرپرست شد یواستون که تو سن کم ب رمیبم یخانوم: اله حاج

 : عه خدا نکنه حاج خانومرها

جن تو چارچوب در  نیع یمان هویکه  کردمیمکالمه حاج خانومو رهارم گوش م کردمیکه ساالدارو خورد م همونجور

 شد... انیآشپزخونه نما

 لدای: گیمان

 :جانممن

 رون؟یب یایم قهید هی: یمان

 شده؟ یزی: چمن

 ای: نه بیمان

 : باشمن

 اطیتو ح میرفت یشدم دستامو شستم و همراه مان پا

 ؟؟یمان شدهی: چمن

 زنگ زد دی: سعیمان

 م؟؟یدیکه اون روز د قتی: همون رفمن

 :اره همون که کافه داشتیمان

 خب ی: اوخمن

 : گفت دعوتمون کرده بازیمان
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 جون یجون مان یمان گهیم قهیکه دم به دق ادیخوشم نم نایاصال از اون دختره سار ،یتو بر زارممیو نم امی: نه نممن

 تو؟ یبود یگفت: حسود ک دویکش دماغمو

 که هست نیهم دونمی: نممن

 !؟یحاال چ دیفقط منو تو الدن سع ستنی: خب بشارت بر تو باد که اونا نیمان

 داره که مارو دعوت کرده؟ ی: عه پس چرا اونارو دعوت نکرده اصال چه مناسبتمن

 هست یادم خنگ خر نیهمچ هی یفهمیاگه اخالقش دستت اومده باشه م یشناسیکه م دویبابا سع دونمی: چمیمان

 یاز کجات در اورد گهیگفتم: خنگ خرو د دمیخند

 نیرو زم یفاصله منو مان نیب ختیاز آسمون ر ازیعالم پوست پ هی هویاومد جواب بده که  یمان

 میدیرها رو د افهیسمت پنجره اشپزخونه و ق میبرگشت فورا

 ماایکنیعاشقانه م کیج کیج قهیدو دق می: خواهر رها با اجازت داریمان

 قُد قُداتون ونیم ازیگفت: پ دیخند رها

 و رها از جلو پنجره رفت میدیحرفش خند به

 داره نمیگفت آشنا واسه دورب ی: خب نظرت؟ اها راستیمان

 دونمی: نممن

 بشه؟ یتو خونه که چ می: کل روز بمونیمان

 ...یزیچ یسی: اگه پلمن

 افته ینم یکالمم: نه غصه اونجارو که اصال نخور چون مطمنم اتفاق ونیم دیپر

 م؟یریساعت چند م گهی: خب پس حله دمن

 پرسمی: بزار بهش زنگ بزنم میمان
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 تو رمی: باشه پس من ممن

 لدایگ لدایبرم که گفت: گ اومدم

 گفتم: جانم؟ مبرگشت

 نفهمه یزیچ ی: فقط کسیمان

 رون؟یب میریم میدار یواسه چ میبعدشم پس بگ دی: رها که فهممن

 میریم میدار نیکه واسه دورب میگیرم م یرعلیخرش کن ام یجوری: رهارو یمان

 : باشهمن

 

 یایلحظه م هیتو آشپزخونه و گفتم: رها  رفتم

 : باشه اومدم رها

 یدیشن ویهمه چ دونمیگفتم : رها م وییرایوسط پذ دمیبود رها رو کش دهیتو اتاق خواب خواب یرعلیام

 : اها حرفاتون خب؟ رها

دوست دخترشم بودن االن باز از ما دعوت کرده  نویا رونیب میکه رفت یاون روز هیمان قیرف نیرها ا نی:ببمن

 ....دهیم ریگ یاگه بفهمه کل یشناسیکه م ویرعلیام ششونیپمیبر

 : که حقم دارهرها

 باش هیتوروخدا توام پا میچیبپ میخایم نیبه بهانه دورب یفدات شم منو مان یاله ی: خواهرمن

 دیگمش دی: هووووف.....امان از دست شما دوتا جِغله.......باشه بابا بررها

 گفتم: عاشقتممم یخوشحال با

 شروع کردم به بوس کردنش بعد
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 زمیزره عزو گفت: خوش بگ دیخند رها

 یمی: زندگمن

 به حاج خانوم کمک کنم رمیخب هندونه نزار من م یلی: خرها

 امیم: منممن

 سمت آشپزخونه... میرفت گهید باهم

 "دادور"

 به الدن خانم زنمیاالن زنگ م ولی: ادیسع

 ...نمشیکه قراره بازم بب کردمیفکر م نیشماررو گرفتو مشغول حرف زدن شد، به ا دیسع

 دختر داره... هیبه  یکه همش بستگ یزندگ نیبه ا لعنت

 ؟یایب یخایم هیسهند تو برنامت چ یراست میاونجا باش دی: خب خب پس ساعت سه بادیسع

 : ارهمن

 : باشهدیسع

 ری: زنگ بزن اممن

 ؟؟یکردیفکر م کردمیکه من فکر م یزیتوام به اون چ طونیش ی: اِاادیسع

 تا ساعت سه ابارویو توشون جاساز کنه رد نی: اره بهش بگو دو سه تا دوربمن

 میبخور ارمیب یدنینوش هی: باشه.....من برم دیسع

 : زحمت نکشمن

  هیرفت سمت درو گفت: زحمت چ دیسع

 شد و درو بست مونیباز کرد اومد بره که انگار پش درو
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 سهند یدونی: مدیسع

 نگاهش کردم یسوال

 ...زهیبه پاش بر ارویدن خادیبشه م یراض لدایگفت اگه گ یمان ادمهیبار  نی: اخردیسع

 بیگفت جوجه رق شدی.....مکنمیبدرش م دونیاز م ازودی ریکه د یبیدارم.....رق بیرق دونمیزدمو گفتم: م یلبخند

 بهش

 ؟یاگه دله دختره باهاش باشه چ یسنش کمه ول دونمی:اره مدیسع

 هترب طیشرا کمیتصور کن منتها تو  نایمثل سار یکی لدارمیگ شه؟یحال یساله چ 18دختر  هی یکنیفکر م دی: سعمن

 تا به حال یاز بچگ لدایگ یبرا یمان یولسال بود اخرش دوسال..... کیفقط  نایواسه سار ی: داستان علدیسع

 نهیپسر بچه بچ هی طیشرا هیبر پا دینبا شویکه زندگ دیفهمی: اگه عقل داشت ممن

 یشیم الیاز اون زن ذل کردمیباش فکر م ،منویکنیم نی: پسر تو به عشقتم توهدیسع

 ستمین یگفتم: گفتم که مثل بعض دمیخند

 

 ..و رفت. دیخند دیسع

 ؟یباشه چ یبا مان لدایکه اگه واقعا دله گ کردمیفکر م دیبه حرف سع داشتم

  میاز خواب بلند شد ریکه با تلفن ام میدیخواب یکساعتی هیها  یدنیخوردن نوش بعد

 گفتیم ی: چمن

 حاضر شده  نای: گفت دوربدیسع

 گهید میریبگ میپاشو بر یهست ی: خب معطل چمن

 میریگیم میریصبر کن از همون ور م ادی: الدن خانوم داره مدیسع
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 : باشهمن

 در زدن اومد یصدا

 درسا جان اتوی: بدیسع

 هنوز نیاومدتو و گفت: خواب درسا

 میداری: نه بمن

 ..: الدن اومده.درسا

 : عه خب سهند پاشودیسع

  رهیگفت نه د میبخور ییچا ادی: هرچقدر تعارف کردم بدرسا

 میربع وقت دار هی: راست گفت فقط من

 که بهش دادم تشکر کردم  یاز درسا بخاطر زحمت رونیب میحاضر شد باهم زد دمیسع دمیکتمو پوش تند

 دکه الدن خانوم توش بود واسمون بوق ز یبلند یشاس میدیدر که رس دم

 جلو میرفت

 دیدادور سالم اقا سع ی: سالم اقاالدن

 اقا بهزاد خوبن؟! نی: سالم خانوم خوب هستمن

 انشاهلل؟ نی: سالم الدن خانوم خوبدیسع

 والده خوبن؟ یشما چ م،یبله همه خوب ی: مرسالدن

 : خوبن سالم دارنمن

 : سالمت باشنالدن

 ؟یایخودت م نی: خب سهند تو با ماشدیسع
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 گهی: اره دمن

 توام برو سمت کافه آمار بده میایم میریگیم نارویدورب یجَلد ریسمت ام میری: پس ما مدیسع

 ن؟ی: دوربالدن

 گمی: حاال تو راه براتون مدیسع

 م؟یکن رشونیدستگ میبرینم روی: چرا نالدن

 !؟یچ گشونیاون دوتا د میدوتارو گرفت نی: ادیسع

 : اهاالدن

 : باشه پس فعالمن

 کردن یخداحافظ دیو سع الدن

  نیپشت ماش نشستم

 سمت کافه روندم

 

 .. از کوچه ها پارک کردم. یکیتو  نیدم کافه ماش دمیساعت رس مین بعد

 یتاکس هیدست تکون دادم واسه  ابونیسر خ رفتم

 ؟یریگفت: کجا م سادیوا یکی

 دمیباشه م یپولشم هرچ خامی: جناب دربست ممن

 میبر نی: باشه بشراننده

 نیو ماشت نشستم

 : سمت کجا بِرونم واست؟راننده
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 جا چی: همن

 مارو؟! یتعجب نگاهم کرد: گرفت با

 سیدر اوردم و نشونش دادم: سهند دادور از اداره پل کارتمو

 نیسیبا لکنت گفت: جناب پل راننده

 که از دور فقط نگاهشون خامیم نیماش هیبشن  ادهیقراره چندتا سارق جلو تر پ نکهیا یبرا نجامی: اره االنم امن

 ارتونیمن در بست در اخت نی: ماشراننده

 یگفتم: مرس قدرشناسانه

 بود دیزنگ خورد برداشتم سع میگوش

 دی: جانم سعمن

 ؟یی: کجادیسع

 : دم کافه پدرتمن

 : اومدن؟دیسع

 ؟ییشما کجا ستین ی: نه فعال خبرمن

 نرسه امرزیخداب شتنیکرده که عقل ان یمخف ابویتوش رد یگفت جور ریام میگرفت ناروی: دوربدیسع

 تو مشتمونن گهید رهی: خوبه اگه بگمن

 مییاونجا گهید قهیما پنج دق نی: اره اگه خدا بخواد، ببدیسع

 تا من بشنوم صداهارو یروشن کن تویگوش یدینره رس ادتی دی: فقط سعمن

 یاعلی: باشه دیسع

 ارتی ی: علمن
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 قطع کردم... ویگوش

 سارقا؟ نیکله گندن ا یلیخ گمی: جناب سروان مراننده

 ستمیسنشون نسبتاً کمه بعدشم من جناب سروان ن هیگفتم:نه  دمیخند

 صدات کنم اقاجان؟ ی: پس چراننده

 : دادورمن

 : چشم جناب دادورراننده

 "لدایگ"

 از گرما می: اب پز شدمن

  میرسی: االن میمان

 : خدا کنهمن

 میشیم ادهیبغل پ نی: جناب ما همیمان

 زد کنار نویماش راننده

 کنم؟ میقربان چقد تقد ی: مرسیمان

 شد ادهیحساب کردو پ یشدم مان ادهیپ نیماش از

 یمان گمی: ممن

 : جونمیمان

 م؟یسر به محلمون بزن هی یواشکی شهی: ممن

 شهیمیچ نمی: حاال ببیمان

 گهیتو د می: برمن
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  می: بریمان

 ستین دی: عه اون سعگفتیسمت کافه که مان میحرکت کن میاومد

 

 : فکر کنم خودشونن..من

 میدیهمزمان رس بایتقر: پسیمان

 میبه سمت هم قدم برداشت یچهارنفر دنیو الدنم مارو د دیسع

 گل هی: بَههههههه اقاماندیسع

 میبغل کرد گرویبغل کردنو شروع کردن به حرف زدن منو الدنم همد گرویهمد یمان دویسع

 دیمدت کجا بود نهمهیا ی: عوضالدن

 عشقم  میدیاالن بهم رس نهیچشمک زدم گفتم: مهم ا دمیخند

 خانوم لدایگ یتو باش بمیرق کردمیوقت فکر نم چیگفت: بعله ه دیکه سع میدیالدن خند با

  میدیخند همه

 دییتو کافه بفرما می: بردیسع

  میچهارنفره نشست زیم هیتو کافه و پشت  میرفت

 در اورد... یعکاس نیکه دستش بود چهارتا دورب یکیاز تو پالست دیسع

 بود یکه صورت شیکیخوشگل بودن مخصوصا  یلینگاه کردم خ نایذوق به دورب با

 فول تیفیرو اوردم با ک نایدورب نیبهتر دیهرکدوم مورد پسندتونرو انتخاب کن دیی: بفرمادیسع

 دیدیدستتون درد نکنه شما چرا زحمت کش ی: واااامن

 : دمت گرم بابایمان
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 خوشگله یلیخ هیصورت نی: االدن

 : اهووووووممن

 لدایگ یپسندی: کدومو میمان

 نازه یلیخ هی: اُوووووووم خب معلومه صورتمن

 جون؟ دیسع گهیگرفت و گفت: اجازه هست امتحانش کنم د نویدورب یمان

 یخودت اری: بابا صاحب اختدیسع

 : فداتمیمان

 بوددد یعال تشمیفیروشنش کرد ک نویدورب یمان

 گهیخوبه د نیهم هیعال یمان ی: وامن

  یخایم نوی: پس همیمان

 : ارهمن

 شه؟یچقدر م دیخوب داداش سع یلی: خیمان

 نزن زارویچ نی: بابا اصال حرف ادیسع

 حساب کرد یگفتو مان متویق دیپاره کردن بالخره سع کهیتعارف ت کمی بعد

 فیگذاشتم تو کبرداشتم نویدورب

 !ن؟یدار لیم یجان بچها چ دیاومد: خب سع گارسون

 خورنیم یدوستان چ نیبب یشگی: منو الدن که همون همدیسع

 بگه لدایگ ی: منکه هرچیمان

 : اومممم خب منمن



 جنوب شهر یفرارها

 
266 

 

 منتظر نگاهم کردن همه

 نگاه کردم گفتم: خب منننن واریبه سقف و درو د کمی

 : خب تو؟ یمان

 خامیم یخجالتو اروم گفتم: بستن با

 خنده  ریزد ز یمان

 یکام اریخوشمزه ب ی: پس چندتا بستندیسع

 ن؟یخاینم ییا گهید زیبود گفت: چ یکه اسمش کام گارسون

 نه و رفت میگفت همه

 

 ... میزدن شدمشغول گپ یسه ساعت حدودا

 دیدرس و دانشگاهو بهونه نکن دویزودتر ازدواج کن دیبه نظرم اگه واقعا عاشق هم ی: ولمن

 ششهیسره هواسم پ هیدرس بخونم  تونمیمن اصال نم دی: اخه با وجود سعالدن

 : اخهمن

 جاان ی: ادیسع

 ه؟یبرنامتون چ ی: شما دوتا چالدن

 عتریسر هرچهمیعقد کن میعالقه دار یلی: واال ما که خیمان

 ن؟یکنینم یپس چرا کار ی: خب به سالمتالدن

 بعد  رهیمشیپ یچجور طیشرا مینیبب دیاومده با شیپ یمشکل هی: اخه من

 !؟ی: چه مشکلالدن
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 م؟یموضوع حرف نزن نیراجب ا شهی: آآآآ......میمان

 ستین ی: باشه اصرارالدن

 میتا ته خورد ارویبستن

 اسم اخماش رفت توهم دنیدراوردو با د بشیزنگ خورد از ج یمان یگوش

 هی: کمن

 یرعلی: امیمان

 امیاالن ملحظه... هی دیجاش بلند شدو گفت: ببخش از

 کافه رونیرفت ب بعد

 ه؟یک یرعلی: امالدن

 : داداشش اگه درست بگمدیسع

 میبر دی: اره داداششه.....کم کم فکر کنم بامن

 : عه زوده باباالدن

 احضار شده یمان یعنی زنهیزنگ م یرعلیام ی: اخه وقتمن

 : واوالدن

 دیخوشمزه بود دستتون درد نکنه اقا سع یلی: خمن

 : نوش جوندیسع

 اومد  یمان قهیچند دق بعد

 میرفع زحمت کن دیجان کم کم با لدای: خب گیمان

 گفتم دیدیمن: د 
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 الدنم بلند شدن دویجام بلند شدم، سع از

 دور دور میبر میخاستیبابا تازه م ی: ادیسع

 : شرمنده انشاهلل دفعه بدیمان

پول  ینزاشت مان دیقبل سع یهم باهم دست دادن و مثل سر یمان دویسع میدیکردمو همو بوس یالدن خداحافظ با

 کافرو حساب کنه 

 رونیب میکافه زد از

 گفتیم یچ ری: اممن

 داره ییباز برنامه ا نکهیمثل ا نی: گفت زودتر برگردیمان

 "دادور"

 کننیفعال عقد نم مطمن شدم نکهیا دمیکش یاز سره آسودگ ینفس

 شدنو رفتن... یتاکس سوار

 بودمیم یمان یجا خاستیلحظه با تموم وجود دلم م هیسخته  یدلتنگ چقدر

 رونیاومدن ب دیو سع الدن

 شدم ادهیپ یتاکس از

 دیدیکش یمتشکرم جناب واقعا شما زحمت بزرگ یلی: خمن

 جناب دادور من خاک پاتونم اصال دیزنیم هیچه حرف نی: اراننده

  ادهیز یلیخ نیبهش دادم که گفت: ا یتومن 50تروال چک  هی

 ومدیم رتیگ یشتریپول ب یسادینمیاگه وا دیشا دونهیچه م ی: کسمن

 دیدور شدم رفتم سمت سع نیلبخند اروم زدمو از ماش هیزد منم  یلبخند
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 : خب چطور بود؟من

 تو مشتمونن... گهید ی: عالدیسع

 : اره اگه خدا بخوادالدن

 بود یبچها کارتون عال دی: خسته نباشمن

 سهندیچ هیفقط  می: مخلصدیسع

 !؟ی: چمن

 نایا یولخرج نهمهیازون پول بمونه با ا یزیچ گهید شونیری: فکر نکنم تا موقعه دستگدیسع

 میدیالدن خند منو

 یگیبگو دروغ م گمی: واال دروغ مدیسع

 دنبالشون که؟ میبر ستیالزم ن گهی: خب دمن

 سروقت لپ تاب حله میبر گهی: نه ددیسع

  گهید می: خب پس برمن

 شمیمرخص م گهی: با اجازتون من دالدن

 : اجازه مام دست شماسمن

 : به سالمتدیسع

 دی: خدانگهدار به همه سالم برسون الدن

 میرسونیم تونوی: بزرگمن

 ازمون جدا شد الدن
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 کجاس؟ نتی: ماشدیسع

 یکوچه بغل نی: هممن

... 

 سمت خونه من میرفت

 تو... میدرو واکردم رفت دیلیک با

 من لپ تابو اوردم یاز خودت بکن ییرایپذ هی ی: تا تو برمن

 خوردم تو کافه یکل ستینمنم گرسنم اری: بپر برو بدیسع

 اوردم  اتاق لپ تاب گرفتم سمترفتم

 راش بنداز ریبگ ای: بمن

 شد...لپ تابو گرفت و مشغول  دیسع

  کساعتیحدودا  بعد

 کنهیشد داره کار م ی: اوکدیسع

 کجان؟ قایدق یبگ یتونی: خب االن ممن

 تو مرکز تهرانن قای: دقدیسع

 کرد دایپ قشونویادرس دق ینییباال پا کمیبعد  دیسع

 دارن؟ یزیچ یلیفام ییاشنا یعنی فهممیاصال نم کنن،یم کاری: اونجا چمن

 گهی: البد ددیسع

 چندسال بهش سر نزدن؟ نی: پس چرا تو امن
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ان نظر تو ریز دونستنیخالفکاره اونام که م یاز کله گندها یکیکه االن تو خونشن  ینیا دیشا نی: خب ببدیسع

 سمتش رفتنیتاحاال نم

 نگفتم یزیچ

 !ه؟ی:خب برنامه چدیسع

 نگاه کردم دیبه سع متفکر

 

 "لدایگ"

 خوشگلههههه یلی: خرها

 میریعکس باهاش بگ هی دینی: همه بشیمان

 ونیزیتلو زیبعد گذاشتش رو م رهیتا خودکار ازمون عکس بگ مریگذاشت رو تا نویدورب یمان

 جوونا... فتهیمن بلند شم تا عکستون خوب ب دیخانوم: بزار حاج

 اصال یاصل کار خودت ای: عععع حاج خانوم بلند نشمن

 نشست سرجاش دویخانوم خند حاج

حاج خانوم منم که کنار رها  یخانوم وسط مبل نشسته بود طرف چپش رها بود که  دستشو گذاشت رو شونه ها حاج

دستشو گذاشت رو  نیبه صورت نماد میرعلیرها از طرف راست حاج خانوم ام یبودم دستمو گذاشتم رو شونه ها

دستاشونو قشنگ گذاشتن رو  یرعلیام هاانگار ر یدیدیدستش رو دست رها بود از جلو که م یشونه حاج خانوم ول

 یدستشو گذاشته رو دستا میرعلیاول رها دستشو گذاشته بعد ام یدیدیاز پشت که م یول حاج خانوم یشونه ها

 ...یرعلیهم دستاشو گذاشت رو شونه ام یرها مان

 میدست به دست بهم متصل بود کال

 سمتش  میدیجن پر نیع یعکسو گرفتو منو مان نیدورب
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 نگگگگ شد: قشمن

 شد یخوب یادگاری: اره یمان

 ننیتا عکسو بب میبه همه داد نویدورب

 میو بساط شامو اورد میکمک رها سفره انداخت به

 دمیخند مویگفت یسفره شام کل سر

.... 

 یدیترسیسگ ازش م نی: عیمان

 یشدیم میقا یرفتیم عیتو سر ومدای: اره هروقت مرها

 : با مرام بودیرعلیام

 :اومممم خب پس آدمه؟من

 تاحاال؟ یدینفهم میزنیعر م میدار نهمهی: ارها

 تو یبود یک شتنی: انیمان

 دمیخب فهم ششششی: امن

 هم جنساش خوب بود شهی: همیرعلیام 

 گرفتیده تا بستشو واسه همه مردا خونه م شهیگفت: اره مامان که کال هم رخندهیز زدیمان

 خوب بود متاشمی: قرها

 االن زندس؟؟؟ فروشه،یمردونه م یزای: پس فروشنده هم هست اونم چمن

 : نه بابا بدبخت همون ساال مردیرعلیام

 لقبشم همون بود فروختیم شهیجنس داشت هم هی: یمان
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 هیمی: پس قدمن

 اون موقع ها یفنچ بود بای: اره تقریمان

 دیکن ییراهنما گهید کمی: من

 ؟یخایجنس نم گفتیم شستیم دیدیم ویهرک روی: بچه و پرها

 : بچه محل بود؟من

 دنیکوب شیدو سه سال پ هی نی: خونشو همیمان

چشمشو عمل کرده بود در اورده بودننن  یکیچشم داشت اون  هیهمون که  یجوراب یگفتم : اهااااااا علزدم غیج

 ازشششدمیترسیهمون که م

 تو خالل یزد یرعلیام

 نیافر نی: افریمان

 "یجوراب یعل"نوشته بود  قایکندم و خوندم دق میشونیاز رو پ کاغذو

 

 بود ینوبت مان حاال

 ...کردیبا خنده نگاهمون م بافتویم یحاج خانومم بافتن میکردیم یباز ما

 میمشورت کن نیایمحترم شورا ب ی: خب اعضارها

 یمان یشونیبه پ میرو کاغذو چسبوند میو اخرسر موضوع مورد نظرو نوشت میکردپچ پچ ییتا سه

 مورد نظر من بودم!! موضوع

 یبکش یتونی: اصال بدون اون نفس نممن

 نیهست یوحش واناتی:کال در مجموع تو با اون حرها



 جنوب شهر یفرارها

 
274 

 

 دیفهمیم یمان کردمیم اعتراض

 دمیحرص خند با

 کنم دایمن ارامش پ دیزودتر بر خادیدلم م یعنی: یرعلیام

 : ادمه؟یمان

 : نه فرشتسمن

 چه برسه به فرشته ستی: جنم نرها

 طونی: خوده شیرعلیام

 خاستمیحد م نیچون فقط اونو در ا امرزمهیخداب نی: پس ماشیمان

 دنیخند ریو ام رها

 : ادمه بابا نفهمرها

 شدیزبون نفهم م یلیخ ییوقتا هیچون اون  ستین نمی: پس ماشیمان

 یداشتیحرفا دوستش م نیاز ا شی: بمن

 ست؟یاون ن یاون چ کردمیم یش بازداشتم بچه بودم باها   یکیخر پالست هی:اوممم یمان

 ادمهههه یحرص گفتم: مان با

 دنیخندیم یرعلیو ام رها

 بود عاشقش بودمممم مونیهمسا امرزیخدا ب: اهااااا صغرا خانومیمان

بچها از پنجره اب جوش  یهمون که موقع باز ؟یگیم ویصغرا اب جوش یاز خنده اشکش در اومد گفت: وا رها

 رو سرشون تا برن خونه هاشون؟ ختیریم

 : اره المصب عاشق جذبش بودمیمان
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 یبفهم یبکنم که تند ییراهنما هی: بزار یرعلیام

 : بکن بکنیمان

 کردم نگاهشچپچپ

 به من چه؟ ی: خودت منحرفیمان

 ایباقال یقاط ی: باعث شد بریرعلیام

 د؟یگیبودمااااا......عشرت خانوم دوست صغرارو م دهیاولشم فهم....از دیگفتی: آهااااااااااااااااااااا خب بابا زودتر میمان

 از خنده  میمنفجر شد همه

 دایگیم ویمی: گفتم عشق قدیمان

 شهیمرغت ناراحت م اریدر ن یمسخره باز یکه از خنده اشکش در اومده گفت: بابا مان یدر حال رها

 بگو اریدر ن یبا خنده گفت: مسخره باز ریام

 دیگیم لدامویگ دمی: از اولشم فهمیمان

 : اوووووووورها

 میدست زد همه

 ؟یدیرو شونشو گفتم: کصافط پس چرا انقد حرص م زدم

 

 نگفت یزیچ دویخند یمان

 خونم سوت و کور نبود گهیمثل شما داشتم اونوقت د ییاگه بچها شدیخانوم: چقدر خوب م حاج

 حاج خانوم دی: شما مثل مادرمونیرعلیام

 : ماهم نوکرتونیمان
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 جوونا دیرشیخانوم: پ حاج

 د؟یکنیم فی: مادر واسمون قصه تعررها

 شد ریجوگ یزرت ای:بدمیمن شن یاروم گفت ول یمان

 کنترل کردم خندمو

 به چشم یخانوم با محبت نگاهه رها کردو گفت: اِ حاج

 قصه ولی: ایمان

 ه؟یهست فازت چ: معلوممن

 :هَ؟یمان

 یچیه یچی: همن

 اریتا حاج خانوم شروع نکرده بپر برو چندتا بالشت ب یمان: یرعلیام

 گفت یچ یرعلیکه ام یدی: خواهر رها شنیمان

  گهیمیشوهرت چ نیبپر بب لدای: خواهر گرها

 گهید اریگفت: عع نفله برو ب یبه مان یرعلیام

 فحش بده؟؟؟ یرعلیام دی: خواهر رها حتما بایمان

 رمیمن م دینیگفت: بش دیخانوم خند حاج

 دینیاومد پاشه از جام بلند شدم گفتم: عه حاج خانوم شما بش تا

 شما دینی: حاج خانوم بشیرعلیام

 کجاست؟ دی: فقط بگمن

 یواریخانوم: دخترم تو اتاق تو کمد د حاج
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 : چشممن

 اریبرم که رها گفت: واسه منم ب اومدم

 خامی: منم میمان

 کننیحرص گفتم: ال اله اهلل دهن ادمو وا م با

 مسخرش نگام کرد شخندیبا ن یمان

 تو اتاقو چهارتا بالشت اوردم پرت کردم رو سرشون رفتم

 ی: خانم خودمیمان

 سسیخب؟ ه سیگفتم: ه نشستم

 : چشمیمان

 دیکن فیمادر تعر دی: خب بگرها

 !میکم دار یچ هیلحظه  هی دیگفت: صبر کن یخانوم اومد حرف بزنه که مان حاج

 ؟ی: چمیبا تعجب گفت همه

 ؟؟؟؟ی: مادر تخمه جاساز نداریمان

 میو نگاه کرد یمان یچپخنده منو رها چپ ریخانوم زد ز حاج

 زشته  ی: عه مانرها

 : بابا حاج خانوم از خودمونهیمان

 اریهست توش تخمس وردار ب لونینا هی یاخر یوارید نتیخانوم باخنده بهم گفت: دخترم تو کاب حاج

 یالک پروندیچ هی نویا دشیرینگ ی: حاج خانوم جدمن

 ؟یوارید نتیکاب دی: گفتیمان
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 یاخر نتیخانوم: اره کاب حاج

 میببر ضیهمه ف ارمی: رو چشم االن میمان

 پاشد رفت یجلد

 نهیهم ی: بعله......عار که نداشته باشرها

 ظرف اومد هیتخمه و  لونینا هیبا  یمان

 : خب حاال شد یمان

 : بگو حاج خانوم بگویرعلیام

 شه؟یجذاب تر نم میوسط گفت: برقارو خاموش کن دیپر یحاج خانوم اومد حرف بزنه که مان باز

 ...یسرش مان میختیر میاومد همه

 داستانههه هیفقط  ستیترسناک ن ییکایامر لمیبخدا ف ی: مانمن

 : خب باشهیمان

 ببند نویپاشو اون برقارو خاموش کن فقط دهن ا لدای: گرها

 و روشن کردم یو خاموش کردم فقط چنتا شب خواب آبحرص بلند شدم برقار با

 سرجام نشستم

 ؟؟؟یندار ییا گهیجان خواسته د ی: خب مانیرعلیام

 : نه حله حلهیمان

 حاج خانوم  دی: بگرها

 ی: ماااااااااااااانمیاومد حرفشو بگه که همه داد زد یوسط! مان دیپر یخانوم اومد حرف بزنه که مان حاج

 دیبگم زودتر شروع کن خاستمی: غلط کردم فقط میمان
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برادر  دوتا ییو افسانه ا بایدِه ز هینبود........تو  چکسیخدا ه ریگنبد کبود غ رینبود........ز یکیبود  یکیخانوم:  حاج

و دهن لق  یلیاما خ دیکشیبرادر اول زحمت کش و باهوش بود.......برادر دوم زحمت م شونیکی......کردنیم یزندگ

 ساده لوح بود!!

 

 ی.....گاهدیکوبینهال بکاره محکم کلنگو م هی خاستی.....مکردیداشت کار م نیروزا برادر اول سر زم نیاز هم یروز هی

که  داشتیگودالو برم یخاکا نیکنار.......داشت اخر زدیخاکارو م لیبعد با ب کردیدر م یکنارو نفس زاشتیکلنگو م

شد که  نیا ریگ یگرفتو نگاهش کرد بعد پ لویشد برادر اول ب کجکمیلبش  ویفلز زیچ هیمحکم خورد به  لیآن ب کی

 هی نهییاون پا یزیچ هیانگار  دیخم شد رو گودال......خاکارو زد کنارو د کج شه؟؟؟ لیبود که باعث شد نوک ب یچ

صندوق گرفتو اوردش  .... بعد با دستاشارتشیمثل صندوق....تند با کلنگش کنارهاشو کند تا راحت در ب یزیچ

 درش قفله با کلنگش زد تو قفل و شکستش.... دیباال....اومد درشو واکنه که د

...خالصه  خوشحال شدو دور ازچشم دیدیسکه طال م کردیتا چشم کار م نهیواکردو چشمتون روز خوب بب درشو

 کرد... میبرادرش صندوقو گرفتو برد تو خونه قا

 پول تنها از نیا میماجرارو به داداشش بگه؟؟اونم به برادر دهن لقش؟؟؟؟از طرف کارکنه؟یتا چ کردیخودش فکر م با

 آش پخت !!! گید هی.....صبح از خواب پاشدو رفتینم نییگلوش پا

 شدمی: من اگه دختر بودم زنش میمان

 دمیخند همه

 زیزد پسه کلشو گفت : مزه نر یکی یرعلیام

راهش چندتا  ونیم رونیذاشتو با طناب سفتش کرد.....آشو گرفتو از خونه زد بآشو گ گیخانوم ادامه داد: دره د حاج

 ...دیخر یعالمه ماه هی ویراشکیپ

به  دیبرادر دوم...از رودخونه گذشتو رس هیریگ یآشو گذاشت تو تور ماه گیگرفت و د شیراه رودخونرو در پ بعد

 ...نیرو زم ختیبودو آشفته ر دهیکه خر ییها یجنگل......ماه

 کرد.... زونیهارو او یراشکیپ ویخودشون.....رفت کنار درخت گالب نیبه زم دیکه جلو رفت رس یکم
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 شد طرف کال یروان ،یمان ی: چشمش کردرها

 چشمم انقد شوره   دونستمی:چمیمان

امروز به  یاخیرفت خونه و برادر دومو صدا کرد...گفت برادر جان م نکارایو ادامه داد: بعد همه ا دیخانوم خند حاج

برادر دوم  دنیرس یشدن وقت نشونیزم یدوتا برادر راه یچی....همیبرادر دوم  شاد شد گفت اره بر م؟یگردش بر

همرو  میبر ای.....برادر دوم گفت چقدر خوب پس بوردهبار ا یراشکیپ نیرو بب یبرادر درخت گالب یزد وا ادیفر

 میدیبرادر اول گفت امروز هم د د؟یایدر ب یراشکیپ یدرخت گالب ی.....برادردوم گفت مگه ممکن است که رومیبخور

 ......میخوریهم م

 حد ساده لوح؟ نی: اَاَاَ در ایمان

 یزد وا ادیکه برادر دوم دوباره فر نگذشتیکم به سمت جنگل رفتن گهیباهم د ایراشکیخانوم ادامه داد: بعد پ حاج

ها  یبعد ماه میکنیهم جمع م میدی؟ برادر اول گفت امروز هم دباشد یدر جنگل ماه شودیمگر م یییییبرادر ماه

برادر دوم  ادیدوباره فر کمیبردار دوم موافقت کرد بعد  ها؟تور  سمتمیروونه رود خونه شدن.......برادر اول گفت بر

برادر دوم گفت چطور  دنیآشو د گیکردم بعد با هم تورو در اوردن و د دیص یزیبرادر من چ گفتیبلند شد که م

 ...میخوریهم م مینیبیآش باشد؟ برادر اول گفت خب امروز هم م گید یریگ یممکن است در تور ماه

 

 "میدید یزیانگ رتیح هیزایبرگشتن به خونه برادر دوم گفت عجب چ گهیماجرا باهم د نیتموم ا بعد

 ت لذتشومل میخوریگفت: فحششو ما م رلبیز یبردم تا تخمه بردارم!مان دست

 ؟یگفت یزی:چمن

 : ها؟ نه بابا نوش جون؟یمان

کردم و بعد  دایطال پ یصندوق پراز سکه ها کیمن امروز  ستین یزیکه چ نیخانوم ادامه داد: برادر اول گفت ا حاج

 برادر اول میوثروتمند شد گهیگفت که د یطالرو به برادردوم نشون داد برادر دوم با خوشحال یبلند شد و سکه ها

خبر به گوشه ارباب برسد حتما سکه هارا از  نیاگر ا نچو یینگو یزیچ یبرادر جان مراقب باش که به کس یگفت ول

خونه  رونیاز ب اهویه دادویدادو ب یناگهان صدا زنهینم یماجرا حرف نیاز ا یبرادر دوم گفت که به کس!!ردیگیما م
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 دنیددهقان ها ارباب رابخاطر دز ستین یزیبرادر اول جلوشو گرفتو گفت چ چخبره اما نهیاومد برادر دوم بلند تا بب

 نگفت.... یزی! برادر دوم باور کردو چکننیهندونه فلک م

ادر ارباب بر شیکردنو بردن پ ریبرادر اول رفتن و اونو دستگ نیروز سربازان ارباب به زم کیهم گذشتو  یاز پ روزها

 که اوضاع از چه قراره... دیفهم دید نیزم یرووارد شد و برادر دوم و  یاول وقت

 د؟یگویداد زد که برادرت راست م ارباب

 د؟یگویاول گفت چه م برادر

 ؟ینکرد دایطال پ یصندوق پر از سکه ها کیدوم گفت برادر مگر تو   برادر

 عقل است نیریش یارباب برادر من کم دوگفتیاول خند برادر

 اوریو زود سکه هارا ب اریگفت که بهانه ن ارباب

 م؟یکرد دایسکه هارا پ یاول گفت برادر جان ما ک برادر

و در تور  میجمع کرد یو در جنگل ماه میدیچ یراشکیپ یهمان روز که از درخت گالب ست؟ین ادتیدوم گفت  برادر

 هندوانه فلک کردن... دنیهمان روز که دهقان ها ارباب رابخاطر دزد میکرد دایآش پ گید مانیریگ یماه

 !دیرا ببر ووانهید نیشدو گفت: ا یبرادر دوم عصبان یحرفا دنیاز شن ارباب

التماس برادر دوم را نجات  یچال بندازند....برادر اول با کل اهیدستور داد که برادر اولو ازاد و برادر دوم و به س ارباب

 ع کردند...را شرو یخوب یدادو باهم به خانه برگشتند از آن پس زندگ

 بود بابا یگفتم: عجب مُخزدم سوت

 دهی: اره ورپریمان

 قشنگ بود یلی: خیرعلیام

 : دستتون درد نکنه!!رها
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 گلو نداشت یخانوم: قابل شما بچها حاج

 د؟یخوابیم نجایاز جاش بلند شد و گفت: شما هم بعد

 دیمُتکّا ببر راندازویز دیایب دیاره که گفت: پس دخترا پاش میگفت همه

 امونوراندازیرو ز میکارمون تموم شد همه نشست نکهی...بعد ا میاندازو متکا اورد ریز یکل میرفت مویرها بلند شد منو

 ...دیحاج خانومم رفت تو اتاق خواب

 !!هیجرممون چ دینپرس یحت هی: عجب خانوم مهربونمن

 ...میله گنده کندک هی هیاز هزار یستیوید هیبابا  میجرم انگار قتل کرد یگیم نی: همچیمان

 ؟یکنیم هیتشب یستیویپولو به د اردیلیم کی: من

 ین میالیر سیوی: واسه اون دیمان

 میفتیصبح راه م 6: فردا یرعلیام

 : سمت کجا؟یمان

  نالی: ترمیرعلیام

 میبا تعجب نگاهش کرد همه

 سمت خراسان میریگیم نیماش هی: یرعلیام

 بهم گفتم: امام رضاااااا؟ دمیشوق دستامو کوب با

 مشهد  میرینگاهم کردو گفت: اره م یجور خاص هی

 رهاااایبه رها گفتم: وااااا برگشتم

 میبا ذوق نگاهم کرد همو بغل کرد رهام
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ردمون  راحت یول رهیگیپول م کهشناسمیم ویکیاونجا  رجندیب سمتمیفتیبعد راه م میمونیروز مشهد م هی: یرعلیام

 سمت افغانستان کنهیم

 امام رضا جاشو پر کرد.... یاز رفتن از کشورم ناراحت شدم اما خوشحال نکهیا با

 گهههید میزود پاش می: پس بخوابرها

 ...میدیخواب یشدم برقارو خاموش کردمو همگ پا

 کرد بلند شدم از شوق مشهد کل شب خوابم نبرد...بار صدام هیتا رها  صبح

 بود! شی...هوا گرگ و ممیدوش گرفت هی میاهسته رفت به نوبت مویبلند شد یهمگ

اج سمت ح میبعد اروم رفت مویاندازارو جمع کرد ری......متکا هاو زمیساکامونو گرفت مویکه لباسامونو عوض کرد بعد

 میریم می: مادر مادر ما دارمیخانومو گفت

 ؟؟؟یزود نیصبح به ا ؟یگفت: چ دویخواب پر از

 گهید میشد ی: اره مادر راهرها

 ه؟ییمادر جان چه عجله ا دیظهر تر بر دیخانوم: بمون حاج

 میزحمتتم داد یادیقربونت برم ز گهی: نه دمن

 مادر جون؟؟ یخانوم: چه زحمت حاج

ردنو ک یهم خداحافظ یو مان یرعلیکه نزاشت ام میدستاشم ببوس میخاست میدیحاج خانومو بوس یرها باهم لپا منو

 تو کوچه... میزد

 ️⚡دادور️⚡

نصف  3ساعت  یدید هوی ستیکه بعد ن نایاز ا میکردیچک م ابویرد میداشت مویبود داریب دیخوده صبح منو سع تا

 شب پاشدن رفتن...

 دوتامون خوابمون برد... 5ساعت  کینزد
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 زنگ خورد... میگوش 7 ساعت

 گرفتم مویگوش دمویخواب پر از

 : جانم جناب سرهنگ؟من

 سهند جان؟اَمنه  ی: همه چسرهنگ

 : اره امن و امانمن

 اداره؟ نیایم ی: امروز کسرهنگ

 شده؟ یزی: چطور چمن

 میصحبت کن مینیبش یازین یدرمورد پرونده عل خاستمی: مسرهنگ

 میرسونیخودمونو م عتریهرچه سر: اها چشممن

 شد؟یاون چهارنفر چ یسرهنگ: پرونده دزد جناب

 رسهیخوب م ی: داره به جاهامن

 یاعلیسرهنگ: خب خداروشکر پس منتظرتم  جناب

 یاعلی: من

 قطع کردم ویگوش

 

 ...ارمیبود شاخ در ب کینزد دمیکه د یزیلپ تابو روشن کردم و با چ صفحه

 بلند شو دددیتکون دادمو گفتم: سع دویسع

 خوابمون برد؟ شدیچشاشو باز کرد: هوووف چ دیسع

 گهیم یچ نیا نیبب دی: سعمن
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 که رفتن از تهران!! نایب کرد: سهند انگاه به لپ تا دیسع

 سمتشون... میبر دیکن با دایپ قیادرس دق دی: بدو سعمن

 ...نیتو ماش میلپ تابو جمع کرد رفت دیسع مویدیلباسامونو پوش فورا

 میکردیگمشون م دیسمتشون نبا میروندیسرعت م نیاخر با

 زنگ خورد دیسع هیراه گوش تو

 دیشا نی.........با سهندم........درسا ببتیواسه مامور رونیب می.......از تهران زدامیب تونمی: سالم درسا........نه نمدیسع

 یاعلیچشم !........چشمیبرو خونه مادرت تا تنها نباش امیفردام ن دیاصال شا امیمن شب ن

 کنار... میافتاد دنبالمون زد سیگاز دادم که پل انقد

 نامهیو گواه نی: لطفا مدارک ماشافسر

 رمیدارم م تینشونش دادم گفتم : واسه مامور کارتمو

 خدا به همراتون دیکن اطی: احتافسر

 کردمو گاز دادم... تشکر

 ...میسادیازشون وا ادیز یلیبودن با فاصله خ سادهیاستراحتگاه وا هیبهشون تو  میدیساعت بالخره رس کی بعد

د زو یلیمگر نه خ میاورد دویسع نیشکر خدا که ماش رفتمیازشون م ادیربع حرکت کردن منم با فاصله ز هی بعد

 !دنیفهمیم

 : مقصدشون کجاست به نظرت؟دیسع

 سمت سمنان رنیدارن م:من

 برن مشهد خانیم دمی: شادیسع

 تا از مرز ردشن رجندیبرن ب خانیم دمی: شامن
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 برن بجنورد تا برن ترکمنستان خانیم دمی: شادیسع

 : احتمال هردوش هست...من

 : ارهدیسع

 به گلستان... میدیرس بایظهر بود و تقر 12 ساعت

 مسجد زدن کنار... هیکنار  یسر نیا

 بلند شدنو رفتن سمت مسجد هرچهارتاشون

 نماز خون شدن احتمالش هست که بخوان برن سمت مشهد نکهی: ادیسع

 بغل نمازمو بخونم نیمن هم نیتو بش دیسع گمی......مدیشا دونمی: نممن

 ؟ینماز بخون یخایم ابونی: کنار خدیسع

 برم تو مسجد که تونمیکنم نم کاری: چمن

 : باشهدیسع

 اب وضو گرفتمو نمازمو خوندم... یبطر با

 نمازشو خوند دمیمن سع بعد

 دنبالشون... میدوباره افتاد نویچهار   نفرم نشستن تو ماش اون

 مشهد... میدینصف شب رس1 ساعت

 ضامن آهو... ای کیاسالم عل مااایمشهدم اومد یالک ی: الکدیسع

 رفتن تو اتاقشون... میمطمن شد نکهیبعد ا سادنیهتل وا هی کنار

 ...میدیشبو خواب مویاتاق گرفت هیو تو همون هتل  میرفت دیسع منو
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 رویتو مشهد هماهنگ کنه واسه اعزام ن یکالنتر هیبگو با  ریبا جناب سرهنگ تماس بگ دی: سعمن

 !شهیاقاجون چقدر خوشحال م شنیم ریدارن دستگ گهید شهینم: باورمدیسع

 !شمیم کیدارم کم کم بهش نزد شهیبود باورم نم قراریچقدر ب دلم

 !دهیزنگ زدو هماهنگ کرد جناب سرهنگ گفت تا فردا بهمون خبرشو م دیسع

 ️⚡لدایگ️⚡

  بیس نی: بچها همه بگیمان

 حافظش پر شد!!فکر کنم کهمیعکس گرفت عکس گرفت تو راه انقد نیدورب بویس میباخنده گفت همه

 غذا میبخور می: خب نداررها

 مشکل داره؟؟ تی: رها چرا فعل بندمن

 !!میبلد باش دیبا گهیهاست د هیما نیتو هم یچ هی ای: زبان افغانرها

 یاوک یگفتم: اوک دمیخند

 د؟یمنچ هست هی: پایمان 

 خوابمون برد.... ییبعد همه به طرز اشفته ا کمیاول شد!!  یرعلیام میکرد یباز مویداد یاوک همه

 ️⚡دادور️⚡

 که مبادا مرغ از قفس بپره! یبود داریب داریساعت پنج ب میدیفقط چهارساعت خواب شبو

 میبرگرد ارتیز میپاشو ما بر دارشنیحاال حاال ها ب نای: منکه فکر نکنم ادیسع

ازش  خاستم کمکم کنه بعد  خامیم لدارویسمت حرم و به امام رضا گفتم که چقدر خاطر گ میکردم رفت قبول

 سمت خونه... میبرگشت

 بفرسته؟ رویهماهنگ کرد بگم ن یکالنتر هی: سهند جناب سرهنگ با دیسع
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 برن؟ ارتیز هی میاومدن نزار نجایتا ا نایا دیسع گمی: ممن

 واال دونمی: نمدیسع

 میکن رشونیدستگ رونیاومدن ب یوقت ارتیبرن ز میبزار نهی: نظرم امن

 : باشه پسدیسع

 

 ️⚡لدایگ️⚡

 میرفت اثهیحرکت خب کی یبلند نشدن ط یو مان یرعلیام میاما هرکار کرد میغروب منو رها از خواب پاشد 6 ساعت

 روشون... میختیر لکسیر یلیو خ میپر اب کرد مویدوتا کاسه برداشت

 نامردااااااااااااااا ی: ایمان

 دیکرد مونیخال سی: خیرعلیام

  گهید نهیهم دیشی: بلند نمرها

 اره؟؟ نهی: همیمان

 : اره؟رها

ار وارد ک میرعلیپرت کرد نم نمک منو اممحکم گهید یکی وردیبالشت گرفت پرت کرد سمت رها  رهام کم ن هی یمان

 بزن... یبالشت نزن ک یحاال ه میشد

 سمت حرم... میتا بر میو حاضر شد میو باز به نوبت دوش گرفت میاتاقو مرتب کرد یبالشت باز بعد

سمت  میگرفت یتاکس میو رفت رونیب میحاضر شدن از هتل زد رمیو ام یمان میسرمون کرد یرها چادر مشک منو

 حرم...
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نکردن گذاشتن  دایپ یزیگشتنمون بعد که چ یاونام حساب میخانما شد یبه حرم با رها وارد ورود میدیرس یوقت

ما....... نگاهمون  شیاومدنو اومدن پ رونیب ونیاقا یهم همزمان از ورود یو مان یرعلیتو حرم ام میرفت یتو وقت میبر

 و اشکمون در اومد... میشد رهیبه گنبد گلدسته اقا افتاد همه خ

 ضامن اهو ای کی: اسالم عل میگفت همه

 حرم... اطیتو ح میایهمه ب 8شد راس ساعت  قرار

نماز  میکرد یدزد میو گرفتم و تو دلم درد دل کردم گفتم اقا ما حروم خورد حیتو تند رفتمو سفت ضر میرفت یوقت

 اقا نجاتمون بده از همه مشکالت... یدیاما تو باز مارو طلب مینخوند

شب  8ساعت  یک میدیکه نفهم میو درد و دل و دعا کرد هیکردم و بعد انقد گر ارتیاز طرف مادر پدرمم ز خالصه

 شد!

 ...رونیب میحرم اومد از

 ایکردم ب داشونی: رها اوناهاشن پمن

 ...یو مان یرعلیسمت ام میرفت

 :سالمیرعلیام

 : سالممن

 : سالمرها

 قبول ارتی: زیمان

 شماهام قبول ارتیز ی: مرسمن

 م؟ی: بررها

 م؟ی: سالم اخرو بدیرعلیام

 ...میسادیکنار هم وا یفیرد مویموافقت کرد همه
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 زنه خنگم نمیبود گفت: اقا ا سادهیکنارم وا یمان

 شوهر شوتم نمی: اقا امن

 : عه مودب باش یمان

 تیتربی: خودتم مودب باش بمن

 نکردم یاحترام ی: منکه بیمان

 من بودم گفتم خنگ؟: پسمن

 ...یتیتربیتو ب یخصلته ول هیخنگ در اصل  نی: اها ببیمان

 یی: نچ تومن

 یی: نه تویمان

 یی: تومن

 یی:تویمان

و رهاهم  یرعلیو ام یفورا برگشتم از حرکت من مان رهیگیداره دستمو م یکیو بدم که حس کردم  یجواب مان اومدم

 برگشتن...

 زبونم بند اومده بود... دمیکه د یزیباچ

 تفنگاشونو هدف گرفته بودن سمت ما... سیعالمه پل هیوسط حرم بودو  سیپل نیماش

 د...خشکمون ز همه

 زد کنارو جلو اومد... تویدادور جمع هوی سیاونهمه پل ونیم

 تموم شد؟ ایخدا م؟یینجایما ا دیاصال از کجا فهم کرد؟؟؟؟؟یم کاریچ نجایا نیا
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و به ماها نگاه کرد  سادیدر اومدو رفت کنار دادور وا تیجمع ونیاز م مشیبود دهیکه تو کافه د یهمون دیسع هوی

 اوردمیداشتم شاخ در م

 داد زد : کصافط نمک به حروم  یمان

 جلوشو گرفت یرعلیکه ام دیبرداره سمت سع زیخ اومد

 نیش میحرم مطهر تسل یتیامن سیپل یداد زد: جلو سیپل هی

 ...میو فقط دستامونو برد مینگفت یزیجمع شده بودن دوره ما......چ تیجمع همه

 میکن یاز اقا خداحافظ نیگفتم: توروخدا بزار هیبا گر هویجلو تا دستبند بزنن  اومدن

 قهیدله دادور سوخت چون گفت: فقط پنج دق انگار

 برنمون؟یکجا م یرهارو بغل کردم اونم مثل ابر بهار شده بود اروم در گوشش گفتم: اج هیگر با

  کردیم هیفقط بلند گر رها

 ...کردیانگار بهش شوک وارد کردن همه جارو نگاه م یمان

 ...کردیمردونشو پاک م یبا گوشه دستش اشکا یرعلیام

سالممونو به پدر مادرامونم  میو ازش خواست میو سالم اخرو به امام رضا داد میسادیوا یفیهمه کنار هم رد اخرسر

 بفرسته...

 کردن... سمونیپل نیبهمون دستبند زدنو سوار ماش نیهمون ح تو

 بردن.... گهید سهیپل نیماش هیرو با  یو مان یرعلیام

 یکه بدونم چجور خاستیدلم م یلیتو هتلو برداشتن خ لیراست راه افتادن سمت تهرانو گفتن تموم وسا هی

 دیکردن لعنت بهت دادور لعنت بهت سع دامونیپ
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 نشونگرم یخوابمون برد صبح روز بعد  افتاب خورد تو صورتم و هوا یک میدیمنو رها که نفهم میکرد هیگر انقدر

 تهران... میدیرس دادیم

 میدیزن کنارم نشسته بود که گفت: رس سیپل هی

 ...یبردن کالنتر مارو

 دیش ادهیگفت: پ یشدو عصب ادهیپ نیزن از ماش سیپل

 از برخوردش... ومدیخوشم ن اصال

 الزم به گفتن نبود میش ادهیپ دیکه با میدی: خودمونم فهمرها

 اومدن... رونیهم ب یو مان یرعلیام یپشت سیپل نیکردن هم زمان از ماش ادمونیپ

 اتاقو فرستادنمون توش دستبندارم باز کردن... هیراست بردنمون سمت  هی میشد یکالنتر وارد

 روش... مینشست میبود رفت یصندل یدراز... که دورش کل یلیمسطت زیم هی

 کنن؟ ییرایپذ خانیم ولیزهرخند گفتم: ا با

 قربان؟ نیدار لیم یهم با زهرخند گفت: چ یمان

 ...میخواست ینبود که م یزیاون چ نیا میشد ریهمه انگار پ میداغون بود همه

 ️⚡دادور️⚡

 جناب؟ نشوی: کجا فرستاددمیپارک کرد با دو رفتم سمت اتاق جناب سرهنگو پرس نویماش دیو سع یکالنتر میدیرس

 ییسرهنگ: اتاق باز جو جناب

 اومد تو اتاق و گفت: سهند پرونده هاشونو بده دیسع

 د؟یکنیم یی: خودتون باز جومن

 ؟یایتوام م دی: اره سعسرهنگ
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 : ارهدیسع

 ام؟یمنم ب شهی: ممن

 نداره ی: مشکلسرهنگ

 در مورد رها محتشم ندارم یگناه باشه نظر یمحتشم ب لدایگ کنمیبگم فکر م دیبا یزی: جناب سرهنگ قبل هرچمن

 رهیتقص یاحتماال اونم ب

 یزنی: از کجا انقدر مطمن حرف مسرهنگ

 دیبپرس کنمی: خواهش ممن

 : باشه پرونده هارو بدهسرهنگ

 ؟ییواسه باز جو میگفت: بر یهارو دادم سرهنگ اونم بعد باز رس پرونده

 میقبول کرد دیسع منو

 ؟یدی: سهند به پدربزرگت خبر نمدیسع

 فعال نه :من

 ...ییسمت اتاق باز جو میراه افتاد یهمگ بعد

 من... بعدم دیدرو باز کرد و داخل شد بعد سع سرهنگ

 بود... دیبه سع رهیخ یکردم که عصب لداینگاه به گ یچشم ریز یرو صندل مینشست یحرف چیه یب

 دیبود اصال از کجا به ذهنتون خطور کرد که بر ینقشه با ک نیطرح ا نمیبب دی.......بگمیکنی: خب شروع مسرهنگ

 پول کلون؟ نیا یدزد

 ...ومدیدر ن چکدومشونیاز ه صدا

ه که ب یزندان تا وقت فرستنیو شمارو م رمیو م شمیاالن پام نیمن هم دیحرف بزن دیسرهنگ گفت: اگه نخوا جناب

 دیایحرف ب
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 من بود شنهادینقشه پ نی: من ایرعلیام

 یریگناه منو به گردن بگنکن یسع ریم: نه من......ارها

 کن! فی: خب تعرسرهنگ

 شنهادویپ نیا نیکنم پس واسه هم یدزد شهیهم یبار برا هی خاستیدلم م یالک یایبر بی: خسته شدم از جرها

 دادم

 د؟یزمانو انتخاب کرد یاقا یالی: چطور شد وسرهنگ

 ونی...مشهیفقط اخر هفته ها پر مکه اونام  الستیکوچه باغ هست که توش فقط و هیکه اونجا  می: خبر داشتیرعلیام

 یقتو انهیرد شد  شهیاز حفاظاشون م شهیم مینیتا بب میهمشون باال رفت واریاز د یمنو مان میزدیپرسه م الهایاون و

هزار  یکه جوش نخورده بودن.....باال یسوزن یخورد به کالهکا تشدس یباالو اتفاق دیپر یزمان مان یالیبه و میدیرس

 هیکه راجب رمز  میدیشن الرویمکالمه مستخدم و یروز اتفاق هیتا  میکرد یباز رس یحساب الویتو اون و میبار رفت

 اردیلیم هیگاو صندوق هست که توش  هی الیکه تو اون و میدیبه حرفاش فهم میگاوصندوق گفت بعد که دقت کرد

 ......دهیپول خواب

 انجامش داده؟ یبوده ک یفکر ک دیو به دستگاه خودتون وصل کرد دیقطع کرد ارویمخف نیکه دورب نی: انگسره

 :منیمان

 ؟ییتو ی: پس اصل کارسرهنگ

 نگفت یزیچ یمان

 بِبُره... یچندسال هیبا در نظر گرفتن جرائم گذشتتون  یباالست احتماال قاض یلی: رقم پول خسرهنگ

 نگفتن... یزیچ

 بوده؟؟؟ ی: خب تو نقشت چسرهنگ

 با لکنت گفت: من....من...من....خب منم باهاشون بودم لدایگ

 اومده ینداره همراهمون م ویما کس رینکرده فقط مجبورا چون غ یکار چیگناهه ه ی: اون بیرعلیام
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 نجات داد لدارویگ شهیراحت م ینطوریا یرعلیزدم به کار ام لبخند

 

 شهیتو دادگاه اعالم م گهی............ حکمتون دو سه روز دسرهنگ:باشه جناب

 ...نییانداختن پا سراشونو

 !!دییو متاستفم که شمام جزء اونا دنینصف عمر خودشونو به باد م یالک یادیز یسرهنگ: جوونا جناب

 ...میبلند شد دمیسرهنگ از جاش بلند شد منو سع جناب

 ت در اتاقو خارج شدن...رفتن سم دیسرهنگو سع جناب

 موندمو اون چهارنفر.... من

 تموم شد  یهمه چ نکهی: خب......مثل امن

 !؟یکرد مونیابیرد ی: فقط بگو چجوریرعلیام

 یدونینم دویداستانه سع نکهی: مثل امن

 ه؟؟؟یک دی: سعیرعلیام

 دنیواسه خر میکه گفت میاون روز مینیبب گرویبهم زنگ زد گفت همد شیمن بود چند روز پ قیرف دی:سعیمان

 بود... ابیتوش رد دمیاورد که االن فهم نیدورب هیاون خودش واسمون  دیسع شیپ میرفت میریم نیدورب

 شدینم ریس خوردیخونه خودشو م یرعلیام

 کجاست؟ شی........بقمیکرد دایپ دیکرد یو که دزد یپنجم پول کیساکاتون فقط  نی: از بمن

 ساکت شدن! همشون

 اون پول کجاست میدونی: ما نمرها

 شما بود شیپول پ اونشه؟ی: مگه ممن
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شت گ رونیب میاز در زد یتو دوتا ساک.........وقت میختیپوالرو ر میکرد یگاو صندوقو خال میکه رفت ی: اون شبیمان

 میاز کوله هارو پرت کن یکی میافتاد دنبالمون مجبور شد

 دی.......بعدشم انتظار ندارستین دیکه با خودتون اورد مینصف پول اون  ساک یحت میکرد دایکه االن پ ی: اون پولمن

 داستانو؟ نیکه باور کنم ا

 میدیزهر مار خر میدیکوفت خر میدیخر نیدورب میدیخر نیماش میدیلباس خر میگفت: خرج کرد یشیآت لدایگ

 ؟؟؟؟؟یدیازش نموند فهم یچیه

 شم؟یناراحت نم زنهیباهام بد حرف م نکهیمن از ا چرا

 لبخند گفتم: پوال کجاست؟ با

 مششششیخورد گمیم ییییییفهمیزد: احمق چرااااااا نم غیج لدایگ

 کنمیم دایکردم پ دایسرجام بلند شدم گفتم: پوالرم همونطور که شمارو پ از

 از اتاق خارج شدم بعد

 

 "لدایگ"

 بلند شد یرعلیداد ام رونیدادور از اتاق رفت ب تا

 ؟؟؟؟؟یکرد کارررری: پسره احمق تو چیرعلیام

 واریو گرفتو چسبوند به د یمان قهی بعد

 بودو اشکاش روون بود  یرعلیبه ام رهیفقط خ گفتینم یچیه یمان

 ریتوروخدا ولش کن ام ری: اممن

 در اومد! میرعلیام هیگرفتمو ازش دور کردم کم کم گر ویرعلیام یبازوها

 دروغ نگفتم! دمیگاهمو د هیاشک تک یشکست وقتبگم کمرم اگه
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 !کردیم هیداداش محکم من حاال داشت گر میرعلیام

 نکن هیتوروخداااا گر ریعجز داد زدم: ام با

 دستاشو گرفت جلو صورتش یرعلیام

 نکن هیبدرک تو فقط گر ایبدرک دن یهمه چ ری: اممن

 میزدیهمه زار م ایتقرب یعنیو زار زدم  نینشستم رو زم بعد

 هی نیایپوال کجاست.....ب دیکه نگ دمیشمارو به خاک مامان باباهامون قسم م یبه کاممون زهر کردن ول وی: زندگرها

 نکنه!! یروزیکه دشمنم احساس پ میشکست بخور یجور

رم سر بزارن ب گهیبار د هیبار فقط  هی خادیدلم م یلی.....خیلیبا لکنت گفت: خ دادیکه بغض امونش نم یدر حال یمان

 د؟؟؟؟یچرا اون روز منو با خودتون نبرد ایکنم داد بزنم بگم لعنت هیگر خاک مامانم

 که حاال داغون داغون بود طونیش یاز مان نمیا

 تا بهشون دستبند بزنن... یو مان یرعلیهامون چندتا سرباز اومدن تو رفتن سمت ام هیگر ونیم

 اومدن سمت منو رها و بهمون دستبند زدن... میمامور چادر دوتا

 ببرن سمت راست راه رو... خانیمارم مبردن سمت چپ یو مان یرعلیام دمید میداخل راه رو  شد یوقت

  اااااااااااایعوض نشونیبریزدم: کجاااااااا م غیج

 ن؟یکنیداد زد: چراااااااااا ازهم جدا مون م رهام

 سرشو برگردوند تا نگاهمون کنه اما سرباز محکم زد تو بازوش... یرعلیام

 زدم: نزنشششششش کصافطططططط نزنششششش آشغالللللل ادیفر

 ....میکردیم ونیش مویزدیم غیج فقط

 خارج شدن.... دمونیاز د نکهیبود....تا ا یرعلیو ام یو منو رها تا لحظه اخر نگاهمون به مان شدنیکیزور مارو م به
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 عالمه زن توش بودن... هیبزرگ بودو  یلیکه خ ییرها رو بردن تو زندان جا منو

 تا روز دادگاه دیبمون نجایگفت: هم یچادر مامور

 رفت نگران به رها نگاه کردم چشمامون قرمز بود تا

 تو  یب رمیمیممن رن؟؟رهای: رها نکنه تورم ازم بگمن

 یبغض گفت: آج رها

 میکرد هیو گر میمحکم همو بغل کرد بعد

 

 ...میجدا شداز هم کمی بعد

 د: الال.....الال......الالزمزمه کر رها

 کردم: الال.....الال.......الال یبخونه باهاش همراه خادیکدوم اهنگو م دمیفهم

 نیا مثل میخاستی.....ممیخاستیکه.......م میدیبزرگت پوس یایدن هیتو ااای....خداای....خداای: خدامیزمزمه وار خوند باهم

 میدیهمه تک تک بکشن ما کش دیبا یاون حسرت دل عذاب عالم......هرچ یکه.......نازه اون بال دمیکه د مینیروزو نب

 میبس که ما دنبال زندگ اااااااایزندهاست اماااااا خدا یبقا گنیم ی.....الال.......زندگیالال ی.......الیالال یکه.......ال

 میلب معشوقو ببوس میخاستی....تا ممممممیبرما.....خبر از لحظه پرواز نداشت یبر ما ....وا یکه......وا میدیبر میدییدو

باز فردا رو از نوع  گهی......دل متگذشت....دنبال هم امروزو فردا گذش ایدن مویبهم زد یکه...چشم میدیپر

 از ما گذشت.... گهیدل غافل د ی.......ابساز

ا بس که م ایزندهاست اما خدا یبقا گنیم ی: زندگمیخوند مویمنو رها با غم همو نگاه کرد دیاهنگ که رس ینجایا به

 که... میدیبر میدییدو یدنبال زندگ

 گهید دیداد زد: اه ساکت ش یکیکه  میاهنگو بخون ادامهمیاومد

 فرق داره!! یزن باشه.......کال تو زندان همه چ خوردیبهش نم اصال

 م؟ی: بخوابرها
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 یی: رهامن

 : جونمرها

 نمتینب گهید ترسمیبغلت کنم؟ اخه م شهی: ممن

 بود... بانمونیامشب شام غر ییجورا هی میدیتخت خواب یزدو باهم رو یلبخند تلخ رها

 خوده صبح سفت رهارو بغل کردم... تا

 بود!! یترسناک زیدست دادنش چ از

 

 "دادور"

 ثابت کنه... شویگناهیکنم دادگاه ب یکاری خاستمیبودم م لدایگ یسه روز دنبال کارا دو

ه نگاهم افتاد ب مینشست یصندل یو رو میاقاجون وارد دادگاه شد دوی، همراه با سع نمیبیتالشمو م جیامروز من نتا و

 اون ورتر نشسته بودن... فیچند رد یایاون چهارنفر که رو صندل

 کارها بحث رفت سمت اصل مطلب... یسر هی یربع دادگاه شروع شد و بعد اجرا کی بعد

و پول ر ونیلیپانصد م اردویلیم کیتو کرج به ادرسه***** **** و  الیو کیاز  ی: شما چهارنفر متهم به دزدیقاض

 !د؟یاعتراض دار ای دیریگیحکم گفته شده رو به گردن م ایا دیبه سرقت برد

 میگفت: بله قبول دار یرعلیسکوت ام قهیاز پنج دق بعد

 : همتون؟یقاض

 : بله همتونیرعلیام

 ونیلیپانصد م اردویلیم کیز پول منو پس ندادن.....من از اون هنو نایا یاز جاش بلند شد گفت: جناب قاض اقاجون

 دهیدست من رس ونشیلیم ستیفقط ب

 پول ها کجاست؟ هی: بقیقاض
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 چندتا کوله که توش میراحت فرار کن نکهیا یافتاد دنبالمون و مجبورا برا سیگشت پل الی: موقع فرار از ویرعلیام

 ...دیدست ما رس ونشیلیم ستی......از اون پول فقط بمیپوال بودو پرت کرد

 سالن رو فراگرفت! همهمه

 یجناب قاض گهی: د دروغ ماقاجون

 ...ستیوارد ن یاعتراض چیو تا اون موقع ه میکنیربع حکم رو اعالم م کی: سکوت لطفا........ما بعد یقاض

 ...شیرو صندل نهیکنار اقاجونو ازش خواهش کردم بش رفتم

 نیاون پول بگزر ریاز خ دی: اقاجون فکر کنم بادیسع

 زندون!! فتنیپدر مادر......حالم خوش اومد که قراره چندسال ب یب ی: توله سگااقاجون

 در اومد... یقاض یبالخره صدا نکهیداشتم تا ا لدارویپاهام ضرب گرفته بودم همش استرس گ با

شم محت یرعلی........امکنمیمبلغ مفقود شده حکم رو اعالم م و باال بودن نی: با توجه جرائم تک تک شما متهمیقاض

محتشم به علت  لدایسال حبس..........و در اخر گ 4سال حبس........رها محتشم  11محتشم  یسال حبس.......مان10

 پس از دادن تعهد ازاد.....ختم جلسه یگناه یاثبات ب

 دمیراحت کش نفس

 

 "لدایگ"

 ...دیاعالم حکم مغزم سوت کش با

 گناه اعالم کرد؟؟ ی: چرا....چرا منو بمن

 یبر دی: چون تو بایرعلیام

 در اومد اشکم

 شماها کجا برم؟؟؟؟ ی: من بمن
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 با غم نگاهم کرد یمان

 ...ستیتو.....تو زندان ن یجا یبر دی: بایمان

 ستین رمیام یجا ستیرهام ن یجا ستیتو ام ن ی: جامن

 ستی: تو سنت کمه زندان مناسبت نیمان

 خودت چندسالته؟؟؟؟؟؟ ی: مانمن

 میچاکرر ی......خعلدمیبه تنم مال ویهمه چ یِبا زهر خند گفت: من پ یمان

 شد  دیشد میگر

 بیشهر غر نیدختر تنها تو ا هی ام؟؟؟؟؟یاز پس خودم برم یچجور یی: تنهامن

 یازدواج کن دی: بایرعلیام

 درجه نگاهش کردم... 180 یچشما با

 طیشرا نیتو ا یازدواج کنم؟ باک ریام یگیم ی: چمن

ببره  ییخاک شده بو یدالرا یاز ماجرا یکس یبزار دیوقت نبا چیبدون ه نویا لدایفقط گ دونمی: نمیرعلیام

 ؟؟؟یدیفهم

 نرسه... یهق هقام به گوش کس یگرفتم جلو دهنم تا صدا دستمو

 محکم بغلم کرد رها

 ؟؟؟؟یدیجدامون کردن؟ د یدیخواهر د یدی: دمن

 تنخاسیم نیواسه هم کردیچندتا امضا م موندیم دیبا یرعلیام نکهیمثل ا یتو اتاق و رفتن سمت مان ختنیر ورامام

 و زودتر ببرن... یمان

 دیبهم وقت بد قهی: پنج دقیمان
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هندونرو قاچ  یکه چطور یگرفته باش ادی یازاد شد یوقت دوارمیرفت سمت رها و سفت بغلش کردو گفت: ام یمان

 !یبزن

 کرد هیفقط گر رها

  نمتیبیگفت:م ریو باهم دست دادن به ام یرعلیرفت سمت ام بعد

 زندون قراره حبس شن... هیتو  یو مان یرعلیام نکهیا مثل

 گوشه... هیبرد  دیدستمو کش یمان

 یبهم قول بده خوشبخت ش ی: اگه ازدواج کردیمان

 شمیتو بدبخت م یب یمان شمیگفتم: نم هیگر با

 رها حس کن..... یرعلیرو از طرف من ام یهممون خوشبخت شو.....خوشبخت ی: جایمان

 رم؟؟؟؟یمیمن م یفهمیم یگفتم: مان بابغض

 اومدن سمتش تا بهش دستبند بزنن مامورا

 سالممو برسون یکه رفت نایسر خاک مامان ا لدایگفت: گ یمان

 : باشهمن

 بود گهیتا لحظه اخر نگاهمون قفل همد یبردنو ول یکردم مان هیبلند بلند گر بعد

 نایسالممو به مامان ا لدایگ یخوشبخت ش دوارمیمراقب خودت باش ام لدایاونم داد زد: گ بردنیداشتن م رهارم

 برسون...

 رهارم بردن... کردمیم هیبلند گر بلند

 ....یرعلیاروم شدم رفتم سمت ام کمی

 ادیاز دست من بر م یبهمون گفت: کار دیسمتمون رس ومدیکه داشت م دمید دادورو
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 ازت ادیبرم یکاری یعنیخاستم باهات صحبت کنم  نکهی: ایرعلیام

 هی: خب اون کار چدادور

 یگذشتت باش یحرفا یقراره عقدت بشه اگه هنوز پا لدایگباش، لدای: مراقب گیرعلیام

 نگفت فقط نگاهش رنگ تعجب گرفت یزیچ دادور

 که شماهارو ازم گرفت؟؟؟؟ یکس شیپ یمنو بفرست یخایم ریگفتم: ام هیگر با

 یبر دیاب ،یبا دادور بر دیبا یقبولم دار ویکنیاگه هنوز به حرفام گوش م لدایمن گفت: گ یتوجه به حرفا یب یرعلیام

 نگرانت باشم یعذاب هر شب منکه ه یو نش

 نگفتم یزیچ

 خار به پاش بره هی زارمی: مراقبشم......نمدادور

 اومد ینمزره از حرفاش خوشم کی یاومد حت یممن از دادور بدم چقدر

 که بشه روت حساب کرد یهست یادم دونمی: میرعلیام

 ؟؟؟یریباهاش م گهینباشم د یزیرو به من کردوگفت: نگران چ ریام

 ؟یشیاروم م ینطوری: امن

 ستمیگرگ ن نهمهیا ونیم تیینگران تنها گهی: اره دیرعلیام

 

 کنمی: باشه باهاش ازدواج ممن

 مهربون نگاهم کردوگفت: بهمون سر بزن یرعلیام

 گفتم: هر روزز دیبغضم ترک دوباره

 مراقب خودت باش و خوشبخت شو نکهیبرسون......و ا نای: سالم منم به مامان ایرعلیام
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 کردم هیگرکردم بغلشمحکم

 ترسمیم هییهنوز ازون دستشو ییمن تنها ری: اممن

 : نگران نباش شوهرت هستیرعلیام

امانت عموم امانت رها امانت  دمیامانتو دستت م هیمنو از خودش جدا کرد با لبخند تلخ رو به دادور گفت: دارم  بعد

...... هاریسره خودش ن ییباشم تا حواسم بهش باشه که بال یهرشب باال سر مان دیبه بعد با نیاز ا دونمیبرادرم......م

 بشه شیزیمراقبش باش نزار چ

 زدو گفت: مطمن باش  یبخش نانیلبخند اطم دادور

 : خدانگهدار...یرعلیام

 بعد بهش دستبند زدنو بردش و

 ...کردمیم هیگر اروم

 م؟ی: بردادور

 گفتم: منو ببرخونمون هیگر با

 میبر ای: باشه بدادور

 کردمیوقت فکر نم چیکه ه یهمون میشد شیمشک یایو سوار زانت میرفت رونیبا دادور از اون دادگاه شوم ب همراه

 بازم سوارش شم...

 کردم... هیراهو گر  کله

 شد... شتریهام ب هیگراطیدرو باز کردم تا رفتم تو ح شدم ادهیپ میدیرس یوقت گفتینمیزیچ دادورم

 م؟؟؟؟؟یکن یتا اب باز بودنیم یمان ریاالن رها و ام شدیمیچ

 هیرلباس رها رو گرفتم تو بغلم فقط گ یلباس مان ریکردم رفتم سمت کمد لباس ام هیگر تونستمیتو خونه و تا م رفتم

 مننننننننن یب نیکردم داد زدم: اخه کجا رفت
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 میاشک ندارم ، به ساعت نگاه کردم هفت و ن ختنیر یتو بدنم برا یاب گهیو ناله کردم که احساس کردم د هیگر انقد

 دادور کجا رفت؟ اروی نیغروب بود،ا

 نشسته رو پله ها... دمید اطینبود.....رفتم تو ح رونیاز اتاق اومدم ب شدمپا

 اتویب ینشست نجایکردم بهش: چرا ا یتعارف خشک و خال هی

 راحتترم نجایا یبرگردوند و گفت: مرس سرشو

 : باشهمن

 ...میزهر نداشت فیاما ح رهیتوش تا بم زمیزهر بر خاستیدلم م نکهیبا ا ختمیواسش ر ییچا هیو  رفتم

 و بردم واسش ییچا

 خانم لدایگ دیدی: چرا زحمت کشدادور

 که زحمت نداره یی: چامن

 و گرفت ومشغول خوردنش شد ییچا دادور

 باز؟ نیاومد نیرفت ای نیینجای: شما از ظهر تاحاال امن

 نجامی: نه همون موقع که رسوندمت تاحاال ادادور

 : اهامن

 ؟تموم شد؟؟ اتیقراری: بدادور

 : ارهمن

 م؟ی: بردادور

 :کجا؟؟من



 جنوب شهر یفرارها

 
306 

 

 : خونه مندادور

 امیپشت گوش، من از پسِ خودم برم یبنداز میرعلیام یحرفا یبر یتونیاالنم م یدی: تو که به هدفت رسمن

 بود؟ یبا اخم گفت: هدف من چ دادور

 زمان کجاست... یپوال ینیبب یایتا ب یاز منم ساخت ی، داستان خاستگار یکن رمونیدستگ نکهی: هممن

 به خطر بندازم موینداره من بخوام واسش زندگ یارزش زاینچی: قبال بهت گفتم ادادور

 نگفتم یزیچ

 راجب ابراز عالقم گفتم همش از ته قلبم بوده ی: اگه من هرچدادور

 ؟؟؟یکنیابراز عالقه م یاز چه قِشر یبه چه نوع دختر یدار دوننیطعنه گفتم: خانوادت م با

 انتخاباتم خودمم اریکه من صاحب اخت دوننیفوت کرد......مادر و خواهرمم م شی: پدرم سالها پدادور

 یمراسم چیه یبعد عقد منو ببر خونت ب یریبگ یعروس خادی: دلم نممن

 : باشهدادور

 که در حد خودته یپس پاشو برو پاشو با کس ننتیبب یحتما مادرت ارزوشه که تو لباس داماد کشنتی:حتما ممن

 ازدواج کن!

 ازدواجم نکنم یحت گهی: بعد تو قصدم بود که ددادور

 خابمیم نجایامشبم هم امیم میخونت هروقت عقد کرد امی: من االن نممن

 تنهات بزارم نجایا تونمیبخابم، نم وونیتو ا نجای: پس اجاز بده من همدادور

 تو اتاق رمیتو بخواب.........من م ای: بمن

 ...ی: مرسدادور

 باشه؟ نجامیا 10کار دارم راس  یسر هی یکالنتر رمیاز جاش پاشدگفت: من م بعد
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 : باشهمن

 افتاد فورا بهم زنگ بزن ی: هر اتفاقدادور

 تکون دادم گفتم: باشه سرمو

 : مراقب خودت باش خدانگهداردادور

 : خداحافظمن

 ...رونیاز خونه زد ب بعد

 چقدر؟؟؟؟؟؟؟؟ ادیممن ازش بدم چقدر

 

 "دادور"

 مادرم... شیراست رفتم سمت خونه خودمون پ هیشدم  نمیسوار ماش رونویبخونه زدم از

 زدم زنگو

 ه؟یاومد: ک فنیدرسا از پشت آ یصدا

 : منم باز کنمن

 ؟یبه مامان سر بزن یاومد یی: عه داداش تودرسا

 :درسا درو باز کن ارهمن

 تو ایب دی: اوا ببخشدرسا

 جا بودنو درسا اون دیزدو رفتم تو سع درو

 سر به ما بزنه هی ادی: چه عجب گل پسرم افتخار داد بمامان

 ادهیبغلش کردمو گفتم: شرمندم مامان کارام ز رفتم
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 مشهد یریخبر م ی: بمامان

 شد ییهوی یهمه چ دونهیم دی: سعمن

 اومدم یممنم یزدیزنگم م هی: خب مامان

 مامان نگران نباش برمتی: خودم ممن

 و درسا دست دادم دیسع با

 دمت؟یند گهیبعد دادگاه د ی: پسر تو کجا رفتدیسع

م محتش لدایگشیگفتم: پ اویبد اما دلمو زدم به در ادیخوبه  دیدرساو سع یموضوع جلو نیبازگو کردن ا دونمینم

 بودم

 یبر تیمامور نیبعد ا یگفت: همون دختره که قول داد یو مامان با تعجب نگاهم کردن اما درسا با شاد دیسع

 ش؟؟؟یخواستگار

 : ارهمن

 وفتهیم شیکم کم داره به فکر زندگپسرم نکهیمثل ا شنومیقشنگ م یزای: به به چمامان

 بهش عالقه دارم یلیعقدش کنم مامان خ خامی: ممن

  یتو سهند من باش شهیپسرم باورم نم یشاد شد گفت: واااا یلیخ مامان

 رمی:اومدم اجازه بگمن

 یخاستگار میاصال شماره تلفن خونشو بده من هماهنگ کنم شب بر میراض یاض: منکه رمامان

کردن و  ریکه اونارم دستگ کردیم ینداره پدر مادرش فوت کردن با پسرعموهاشو خواهرش زندگ وی: کسمن

 ده ساله  کیحبسشون نزد

 ...دادیبود و سرشم از تاسف تکون م یعاد دیکپ کردن فقط سع همه

 کردن یاقاجونو خال یالیکه و یاز اون چند نفر یکیمحتشم  لدای: گدیسع
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 گه؟یم یچ دیسع ؟؟سهنددددییییییییی: چدرسا

 دیاز من نخوا گهیبگم که د دیکه من باهاش ازدواج کنم با دیمن دل به اون دختر باختم و اگه نخوا گهی: راست ممن

 ازدواج کنم

 ؟؟یمنو ببر یآبرو ی: سهند قصد کردمامان

 مادر؟؟؟؟ زنهیبه ابرو م ییچه لطمه ا لدای: ازدواج من با گمن

 دزده هیکه عروس خاندان دادور و زمان  ؟یکه چ میخاصو عام ش یمونده که انگشت نما نی: هممامان

 حرفم هستم یکه من پا دیدونیازدواج و بزنم؟؟؟مادر م دیکال ق دیگی: پس ممن

 ...دای: مونا پرستو ادرسا

خودمو با کارم  تونمیندارم...من م یلیمن بهش م دیاریبهشت ب ی...شما حوریشکیگفتم: به ه دمیحرفش پر ونیم

 سرگرم کنمو تا اخر عمرم ازدواج نکنم

 

 ؟یگرفت متوی: داداش واقعا تصمدرسا

 ندارم یکه من ازدواج نکنم حرف نیخایاگه شما م ی، ولوقته یلی: اره خمن

 ره پدر مادر بزرگ نشده!!اون دختر سر سف ای: پسر سر عقل بمامان

 : اون پاکه مطمنممن

 چشات بسته شده ینجوریبه خوردت داده که ا یچ دونمیالبد از خداشه زنت شه من نم یبا طعنه گفت: اون چ درسا

فقط عقد  خادی......االنم مکردینموقت باهام ازدواج چیبود ه ییا گهیجور د طی: اونم موافقه......مطمنم اگه شرامن

 یمراسم چیه یب میکن

 طی: هه شرادرسا
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 یتو مجلس عروس شهیروش نم نیواسه هم ستویکه در حد ما ن دهیبلند شد گفت: پس خوبه خودشم فهم مامان

 شرکت کنه

 برام مهمه تتیبلند شدم گفتم: مادر رضا منم

 ادخیدلت م یپس برو هرکار یکنیازدواج نم ییا گهیبا کسه د گهید یگیم یکنیم دی: سهند تو که منو تهدمامان

 بکن...

 ...ششیرفت تو اتاق درسام رفت پ مامان

 یکالنتر رمی: ممن

 پاشد باهم دست داد گفت: باشه خدانگهدار دیسع

 زنگ میپروندها بودم که گوش یربع ده مشغول بررس هی یکایتا نزد یکردم و رفتم کالنتر یخداحافظ دیسع از

 بود لدایخورد.....گ

 : جانممن

 : سالملدایگ

 ی: سالم خوبمن

 داشتم یخواهش هی ی: مرسلدایگ

 : جانم بگومن

 یاریساکمون که تو هتل تو مشهد بودو واسم ب شهی: ملدایگ

 کنمیم شیریگی: باشه پمن

 خداحافظ ی: مرسلدایگ

 کنم!! یقطع کردو منتظر نموند منم خداحافظ ویگوش

 خونشون شدم یکردمو راه دایپ ساکاشونو
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 نداشتن خودش اومد درو واسم باز کرد فنیپارک کردم و زنگ درو زدم آ نویماش

 :سالممن

 دیی: سالم بفرمالدایگ

 تو و پشتم در و بست رفتم

 سفارشاتون نمیا دییگفتم: بفرما وونویگذاشتم رو ا ساکارو

 ی:مرسلدایگ

 کنمی: خواهش ممن

 تو دییداخل بفرما می: برلدایگ

 جلو رفت منم پشتش رفتم تو... لدایدر اوردم گ کفشامو

 داشتن......قشنگو با صفا بود... یخونه نقل هی

 ...زهیبر ییرفت تو آشپزخونه تا برام چا نیرو زم نشستم

 و اوردو نشست کنارم ییچا

 محضر میفردا بر یباش ی: اگه.....اگه راضمن

 شد اما گفت: باشه نینگاهش غمگ لدایگ

 

 رمیگینم میواست مراسم یر که خاستشدمو گفتم: همونطو رهیخ ییچا به

 ی: مرسلدایگ

من پشتت  یو بدون یصبور باش خامیندارن ازت م یبرخورد خوب ادیمطمنن  ز ننتیاز خوانواده من بب ی: هرکمن

 هستم...



 جنوب شهر یفرارها

 
312 

 

 نزد  یحرف

 برداشتم شروع کردم به خوردنش...  موییچا

 سفره اومد... هیبرد بعد با  ییچا یاستکانا لدامینگاه کردن اخبار شدم گ مشغول

تو  زدیم ییجورا هی لدایگ یایقراریهاو ب هیخوشحال بودم اما گر یلیخ تیوضع نیبرام شام درست کرده؟؟؟از ا یعنی

 !!میخوش

 تو بشقابو گذاشت جلوم ختیدرست کرده بود واسم ر یماکاران

 زحمت دادم یلی: خمن

 رمقه... ینگفت کال امشب ب یزیزدو چ یلبخند لدایگ

 لذت بخش بود!! یلیمن خ یخوشمزه بود و برا غذاش

 بعد شام ظرفارو شست و برام از اتاق خواب متکائو پتو اورد... 

 گفتم رفت تو اتاق... ریتشکر کردم و بهش شب بخ ازش

 "لدایگ"

 ختمیرینفسمو گرفت منتها اروم اشک م هیروشن کردم دوباره گر نویگذاشتم رو بالشت و دورب سرمو

 یهام حروم شدن کار هی........گرمیریبا دست بگ دویخورش میخاستیکه م میدم: ما همونزمزمه کر اروم

 بکن یاریمنو  ایمن ببکن......چشم

 یگفتیممگه ن ایب یمان رنیگیدارن بزور منو از تو م ینیبب ییکجا یمان رهیمیفردا عشقت م ینیکه بب ییکجا یمان

من االن شب اول از حبسشونو دارن  یای.......... زندگایتوروخدا ب یمان یمان شیکشیم ینیبب کمیدادورو نزد

 مالقاتشون... رمیفردا حتما م گزروننیم

 کردم... هیتا خوده صبح خوابم نبرد گر 

 اتاق... رونیبلند شدم شالمو سر کردم رفتم ب 6 ساعت
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 ...خونهیدادور داره نماز م دمیکمال تعجب د در

 ه؟؟یاسمش چ یراست

 و دادنمازش سالم

 هی: اسمت چگفتم

 و نگاهم کرد: سهند برگشت

بگم دادور بهش......چه خنده دار فکر کن  دیمدت با هیتا چرخه سهند صداش کنم فکر کنم یاصال تو دهنم نم سهند،

 خنده داره... مونیصدا کنه! البته ناگفته نماند ما تموم زندگ یلیادم شوهرشو با فام

 : سهندمن

 یطوس یکه هر لحظه چشما ینداشت رو من یریعاشق...اما رو من تاث یادما نیا نیشد ع یجور خاص هی نگاهش

 جلو چشممه!! یمان

 گفت: جانم یلحن اروم هی با

 خرش کرد شهیراحت م ولیا

 برم مالقات  خامی: ممن

 برمتیشد گفت: باشه بعد محضر م نیغمگ نگاهش

 !!یتحمل کن ویکی دیناخاسته با نکهیبود ا یحس بد چقدر

 محضر میریم ی: کمن

 مینگاه کرد گفت:ده و ن ساعتشو

 فقط قلبم زندس... میپس تا دهو ن 

 !شیطوس ی...خداحافظ چشمایقلب عاشقو جوونم خداحافظ احساست خوش عاشق خداحافظ
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 کنمی: االن صبحانه حاضر ممن

 رمی: نوش جونت من دارم مسهند

 ؟ی: عه کجا کله صبحمن

 ی:کالنترسهند

 !سهیپل ارویرفت  ادمی اصال

 سهیطعنه گفتم: اها.....خداحافظ اقاپل با

 ومدیخوشش ن انگار

 !وفتهیدست تو ن یبدبخت چیپرونده ه دوارمیخشممو شعله ور تر کردمو گفتم: ام شی.....آتبدرک

 دشینگفت اروم رفت سمت کتشو گرفت پوش یزیچ

 دنبالت امی.....ساعت ده متییرایاز پذ ی: مرسسهند

 میو نده  ی: مگه نگفتمن

 ساعت راهه میگرفتم اما تا اونجا ن وقتمیبهم کردو گفت: واسه ده و ن یمعن ینگاه ب سهند

 :اها.....باشهمن

 : خدانگهدارسهند

 .....بهتررونیبه سرعت از خونه زد ب بعد

 رها ببرم ریو ام یواسه مان خاستمیعالمه غذا پختم م هیکردم تند تند  شروع

 

 ...10ربع  هیساعت شد  یک دمیمشغول پخت و پز شدم که نفهم انقد
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دم بکشن! رفتم تو اتاق لباسمو عوض کردم و طبق معمول  یحساب میکه برگرد ییهارو کم کردم تا موقع ا شعله

 ...ختمیر یور هیدسته بلند جلوشو  هیبستم و  یموهامو دم اسب

 یگفتم: خداحافظ چشما نمیدستمو گذاشتم رو سنقطه نامعلوم شدمو  هیبه  رهیزنگ در اومد، خ یصدا

 ....خداحافظ...شیطوس

 "یرعلیام" 

گاه ن واریگوشه اتاق نشسته بودو فقط به درو د هی شبیبودم و فقط نگاهم به برادرم بود از د داریخوده صبح ب تا

 ...کردیم

 فرق کرده بود... شناختمیمن م کهییا یتا آسمون با اون مان نیزم

 ؟یبخواب یخای......نمی: مانمن

 ...واریبود ،دوباره نگاهشو دوخت به درو د ینگاهم کرد چشماش اشک رهیخ

 ...دمیکش یقیعم نفس

 : داداشیمان

 حرف زد گفتم: جان داداش نکهیشدم از ا خوشحال

 بمونم؟ نجایسال هم 11: قراره یمان

 گزرهیفشنگ م نیشک نکن ع شهیکردمو گفتم: تموم م یتلخ خنده

 ؟یگفت: پس عشقم چ هیبغضش شکستو با گر هوی

 کنهینم هیرفتم سمتش سفت بغلش کردم گفتم: اروم باش مرد که گر تند

 یلعنت یداد زد: پس عشقم چ یمان

 نگفتم یزیچ

 ست؟یماله من ن گهید کنمیقرارم داداش چرا احساس م یگفت:چرا انقد ب هیبا گر یمان
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 مالقات اروم باش تحمل کن ادیم 2:بزار ساعت من

 دردناک بود...... یلیواسم خ یغم مان تحمل

اگه ازاد  یچ شم؟رهایاز غم رها م واریبه درو د رهیگوشه و خ هی نمیشیم شم؟یم یمنم مثل مان گهیچهارسال د یعنی

 من عاشقشم؟ دونهیمگه م سهیوا دیاصال چرا با سه؟یمیبه پام وا ای کنهیبشه ازدواج م

 "لدایگ"

 گفتم: سهند سادمیوا میدیدم در که رس میشد ادهیدم محضر پ میدیرس

 گفت: جانم سادیوا سهندم

واسه  دینبا کنمیم هیمالقاتش واسش گر رمیو فراموش کنم هر روز م یمان تونمیزنت بشمم نم نکهیبعد ا ی: من حتمن

 ؟یدیفهم یریو جلومو بگ یاریدر ب یمن اقاباالسر

 کرد اخم

 م؟یبرگرد ای یکنی: قبول ممن

 که اخم کرده بود گفت: باشه  همونطور

 به من! یدی: حق طالقم ممن

 برج زهر مار شد

 ای یکنی: قبول ممن

 حرفمو گفت: باشه....باشه ونیم دیپر

 

 ...شیطوس یچشما خداحافظ

 تو؟می:برسهند
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 می: برمن

مادرو  یحت الشیاز فام چکدومیه نجاسیتو و بعد امضا کردن چندتا کاغذ من شدم زن دادور.......جالب ا میرفت

 بودن... ومدهیخواهرشم ن

 دهیکه سع دمیفهم نشیبلند واسمون بوق زد.......از ماش یشاس هی رونیب میاز محضر اومد یوقت

 کنهیم یچه غلط نجایا نی: امن

 و افاده اومد سمتمون... سیف یشد و با کل ادهیپ نیدختره از ماش هی هوی

 نیا دی...باخودم گفتم شاکیشدو اومد نزد ادهیپ نیاز ماش دمیشد نگاهش رو من بود! سع ادهیپ نیکه از ماش میاول از

 ؟یکه دختره به سهند گفت: مبارک باشه داداش اخر کار خودتو کرد دشهیدختره دوست دختر جد

 لداخانمیاومد جلو و گفت: سالم سهند.....سالم گ دیسع

 ون دادمارزش نداشت که جوابشو بدم فقط واسش سر تک انقد

 دیخواهرم درسا و شوهرش سع لدایگ کنمیم ی:معرفسهند

 !شدیشوهرخواهره سهند نم دمیکه سهند نوه زمان نبود سع میاگه شانس داشت ما

 یبزن یتون ینکنه حرف نم هی: چدرسا

 حرف بزنم!! دمیزحمت به خودم نم یکه حت گهید نیندار ی:البد ارزشگفتم

 م؟ینیهمو بب گهیفرصت د هیتو  شهی:آ....درسا جان مسهند

 بهم... میزل زده بود یخون یدشمنا نیدرسا ع منو

 : منو ببر خونه سهندمن

لطف کن منو ببر خونه اقا  یبگ دیبا یدیفهم یزنیباهاش حرف م ینجوریکه ا ستیداداشم نوکرت ن نی: ببدرسا

 سهند

 ؟یدونینوکرم باشه تو چه م دی: شامن
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 د؟یچیپیچرا انقدر بهم م گهی: بسته ددیسع

 خورهیگفتم: از خودتو زنت حالم بهم م دیبه سع برگشتم

 سهند... نیسمت ماش دمیکش راهمو بعد

 درشو باز کرد منم نشستم... نویباهاشون حرف زدو بعد اومد سمت ماش کمی سهند

 راه انداخت نویپشت فرمون...ماش نشست

 ؟؟؟یحرف بزن ینجوریبا خواهرم ا یتو حق نداشت یگیچرا نم یزنی: چرا داد نممن

 دمیبه تنم مال ویهمه چ یِ: من قبال پسهند

 فقط بلده حرص ادمو دراره کصافط

 ؟یری: االن کجا ممن

 : سمت خونمسهند

 برام ویهمه چ دیام ندارم خودت با یلیو وسا هیزیجه چیخونت ه امیکه تنمه دارم م یدست لباس هی نی: من با هممن

 یبخر

 ستین ی: باشه مشکلسهند

 یعوض

 

 نداشته باشم یممکنه با مادرتم رفتار درست ی: من حتمن

 ...گهی:نه دسهند

 بگم متاستفم دی: اگه برخوردش مثل خواهرت باشه بامن

 !یجوابشو بد یکه واسه پسرش داشته گذشته اگه باهات بدم حرف زد تو حق ندار یی: مادرم از ارزوهاسهند
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 ؟یبا من ازدواج کن ی: مگه مجبور بودمن

 کنم که دوستت دارم کاری:چسهند

 من بدشانس بودم!! چقدر

تا ببرم واسه  کیکوچ ییتو سه تا جا غذا ختمیکه درست کرده بودمو ر ییشدم رفتم غداها ادهیدر خونمون پ یجلو

 ...نیخونرو قفل کردمو دوباره نشستم تو ماش یبچها بعد رفتم درا

 و بزرگ داشت کیخونه ش هیبرد تو خونش...... منو

 ؟یکنیم یتنها زندگ جانی: امن

 : ارهسهند

  ؟ی: اجاره کردمن

 : نه ماله خودمهسهند

 پَ یبود هی: اُ توام بچه مامن

 بود 12کرد ، به ساعت نگاه کردم تازه  زونینگفت و کتشو در اورد و او یزیچ سهند

 ه؟ی: سهند وقت مالقات کِمن

 : ساعت دو سهند

 نم؟؟؟یهمشونو باهم بب شهی: ممن

 !ینیباهم بب یتونیپسرعموهاتو م ی: خواهرتو بردن زندان زنان ولسهند

 : باشه، اتاق من کجاست؟من

 اتاقمون؟ ای: اتاق تو سهند

 : نه اتاقممن
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 شد اما بدرک نینگاهش غمگ سهند

 : هرکدومو که دلت خواست بردارسهند

 !!گهیماله خودشه د شیکیکردم خونه کال سه تا اتاق داشت که احتماال  نگاه

 گرفتم.... شویاتاق ماله سهند بود من رفتم اتاق کنار نیدرست بود بزرگتر دسمح

 یلیدادم موهام خ یور هیبستمو جلوشو  یشالمو برداشتمو کش موهامو باز کردم و از دوباره دم اسب نهیجلو آ رفتم

 ....دیرسیتا کمرم م بایبلند بود و تقر

 مو در اوردمو پرت کردم رو تخت... یل قهیجل

 میمحرم شد گهیاومدم شالمو بزارم که گفتم ولش بابا د یتنم بود با شلوار ل یمشک یسارفن ریز هی

 ...سادمیتو اشپزخونه بود رفتم پشتش وا رونیاومدم ب یهمونجور

 توشو خورد... ختیبرداشت ابو ر وانیپارچ ابو برداشتو ل خچالیتو  از

 شه؟یم دایخوردن پ یبرا یزیچ خچالتی: تو من

بشر  نیمن فقط به ا ایاز دستش افتاد.....جلل خالق خدا وانیبرگشت نگاهش افتاد بهم انگار کنترلشو از دست داد ل 

 در اورد یموهامو نشون دادم انقد شُل باز

 ها با دستش شهیشد شروع کرد به جمع کردن ش خم

 وونهید شهیاالن دستت زخم م یکنیم کاری: عه چمن

 مکیتو دستش  گرفتیهارو م شهیداشت سفت ش وونهیهارو از دستش گرفتم اروم احمق د شهیشدم کنارشو ش خم

 شد دهیاز دستش بر

 یشد سیپل یتو چجور دونمی: نممن

 دی: ببخشسهند

 : خونه خودته راحت باشمن
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 مرد به اصطالح همسرم یلمس دستا نیاز اول نمیا ایدستشو گرفتمو مجبورش کردم بلند شه دستشو بشوره! ب مچ

 ؟؟یدم دست ندار یزیچی: دستمالمن

 ی: تو کشو اولسهند

غُر  بستمیکه م نجوریشروع کردم به بستن...هم رونویب دمیاب کش ریباز کردمو باندو گرفتم......دستشو از ز یاول کشو

رو  شهیش رهیم یکدوم ادم عاقل کنمیمنکه باور نم یسیواقعا تو پل ؟؟ینه واقعا عقل دار ؟یزدم: اخه تو عقل دار

 تو دستش؟ ها؟ رهیگیمحکم م

 یریکپیشده بهم......ا رهیخ دمیکه د رمیاوردم باال تا جواب سوالمو بگ سرمو

 هارو جمع کنم شهیش خامیم رونیول کردمو گفتم: برو ب دستشو

 

 ...رونیحرف رفت ب یب

 تخم مرغ درست کردم... سیهارو جمع کردم واسه سهند سوس شهیش نکهیا بعد

با خودم اورده بودم گرفتمشو روشنش کردم بعد دونه دونه عکسارو  نویرو تخت، دورب دمیاقو دراز کشرفتم تو ات بعد

 لداینگاه کردم چقدر دلم واسه حاج خانوم تنگ شده بود! انقد عکسارو نگاه کردم تا سهند صدام کرد: گ

 زدم: بله داد

 مالقات؟ یبر یخای: مگه نمسهند

گفتم: من  رونویاز اتاق زدم ب دمیپوش قممیبود شالمو سر کردم جل 2ربع  هی دمیاز رو تخت بلند شدمو ساعتو د زود

 حاضرم

 کتش! ریکه ز سیپل اهیس قهیتنش بود با جل یکت و شلوار مشک شهیمثل هم رونیاز اتاقش اومد ب سهند

  می: برسهند
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 حرکت مویشد نیسوار ماش نرویب میکه درست کرده بودمو از تو آشپزخونه گرفتم بعد از خونه زد ییغذا ها رفتم

  میکرد

 م؟ی: خب اول کجا برسهند

 پسرعموهام شی: اول پمن

 !!نهیخب بدرک منکه گفتم وضعم ا خورهیمعلوم شد حرص م دیکش یقیعم نفس

بهم دادن تا سرم کنم....... ساعت دو بودو وقت مالقاتو اعالم  اهیچادر س هی میوارد راه رو شد یکالنتر دممیدیرس

 یببر یزیچ یتونیاتاق اومدم برم تو که سربازه جلومو گرفت گفت: نم هیدم  میدیکرده بودن رس

 غذاست ستین یزیگفت: چ سهند

 کنمیرو به من گفت: برو تو من خبرشون م بعد

 تکون دادمو رفتم تو.... یسر

 ...زیمگذاشتم رو  غذاهارو

 شد... داریپد یمان رویدر باز شدو قامت ام قهیچند دق بعد

 !!میبود دهی، انگار سالهاست همو ندبهم بود منم بدتر ازون رهیخ یگرفته بود مان میگرشدم بلند

 : سالمیرعلیام

 ماهت یباخنده گفتم: سالم به رو هیگر ونیم

 برامون؟ یاورد یانگار جون گرفت چون گفت: چ یمان

 خوشمزه  یزایگفتم: چ دمیخند

 ...یکنار مان یمنم نشستم رو صندل یاومدن نشستن رو صندل دوتاشون

،  نجاستیا یبهتر از غذاها یپوش غذاهارو برداشتمو گذاشتم جلوشون قاشقم در اوردم گفتم: کوفت بخور در

 واستون غذا پختم
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 مایشدیتو و رها راحت م یاز شَر غذاها می: تازه داشتیمان

 نگفت یزیو چ دیخند یرعلیام

 دمیمن که اونهمه زحمت کش فی: اصال حمن

 بزاره رو سرش حلوا حلوا کنه!! دیدست پخت تو رو با دونهیهنوز غذا نخورده نم نی: ایرعلیام

 ؟یتاحاال غذا نخورد روزید یاروم گفتم: مان گرفتدلم

 گفت: نه خواب بودم!! خوردیکه داشت با ولع م یمان

 !!یزندگ نیلعنت به ا گه،یداره دروغ م دمیبهش فهم یرعلیام گنینگاه غم از

 !!نمشیقراره تا چندسال نب شهیتنگ شده......باورم نم یلی: دلم برا رها خیمان

 دیبودیتا حداقل شماها باهم م بودیم ی: اهوم کاش اصال زندانا قاطمن

 رها رو چندسال تحمل کنه!! خاستیم یبال بدور ک ی: وایمان

 جون اون؟؟؟ یتو بال ایجون توئه  یاون بال یعوضگفتم:  دمیخند

 ه؟یچ یدونیم می: بدبختیمان

 ؟؟؟ی: چمن

 بزنه!!هندونرو قاچ یندادم چجور ادی:اخه هنوز بهش یمان

 بره؟؟؟یم یرو که بلد نباشه هندونرو قاچ بزنه ک یهست اصال دختر میمهم زی: واوو.....عجب چمن

 :  هموونیمان

 ؟؟یاریعکس ازش ب هی یتونی: میرعلیام

 نگاه کردمو گفتم: چشم داداش یرعلیبعد مهربون به ام یتعجب کردم ول اول

 ممیچاکر یییخعل یبگ دیکه با نجاستیجون ا ری: امیمان
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 میچاکر یییخعل یگفت: به قول مان دویخند یرعلیام

 میدیخند همه

 ؟؟ییتنها ؟یسر کرد یو چجور شبید یگفت: راست دویدست از غذا خوردن کش هوی یمان

 هوا گفتم: نه دادو... یب

 الل شدم  هوی

 خشک شد یمان

 بود؟ شتی: دادور پیمان

 داده بودم... یواضح نیبه ا یسوت گفتم؟یم یشدم چ الل

 دونهیتنها باشم گفت م زارهیمنم رفتم تو اتاقم......گفت نم دیو گفتم: اره.....تو حال خواب نییسرمو انداختم پا اروم

 !میروزم.......امروز صبح عقد کرد.......امترسمیم

 افتاد... یاز دست مان قاشق

 !یاشک هیخشک بود رو من اشک نگاهش

 یگفتیواسش م یکردیم یقراریب یمان یدیگفت: عه مبارک باشه.......د یبحثو عوض کردو با خنده الک یرعلیام

 ست؟یتنها ن گهید یدید کنهیم کاریچ ییتنها

 بوده!! داریمن تا صبح ب نینگرانم بوده اونم ع یگرفت......مان شیآت دلم

 

 با بغض گفت: مبارک باشه یمان

 اروم از جاش پاشد بعد

 : عه کجامن
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 دیببخش کنهی:سرم درد میمان

  رونیتند رفت ب بعد

 نرو یاومد: مان دراشکم

 یگفتی: کاش جلوش نمیرعلیام

 حالش چطوره؟؟؟ ری: اممن

ومده ا لدایگفتم گ یفکر کردم جنون گرفته اما وقت واریبه درو د رهیگوشه خ هینشسته بود  روزوی: کله دیرعلیام

 پرواز کرد... نجایا ادیحالش خوب شدو تا ب

 در اومد اشکم

 یکه عقد کرد یکرد ی: کار خوبیرعلیام

 ؟؟؟؟یخوب کرد یگیاونوقت م شهیهم داره زره زره نابود م ی: خودمو کشتم مانمن

ارش خودشو کنترل کنه رفتم کن تونستیبود انگار نم واریبه راه رو نگاه کردم دستش به د رونویب دمییاز اتاق دو بعد

 یبازوشو گرفتم و گفتم: مان

 ببرنت خانیمدونستمیم لدایبودم گ قراریب روزویگفت: کله د هیگر با

 روم دنیپاشیبود که م شیهاش برام مثل ات هیگر

 ینکن مان هی: توروخدا گرمن

 ؟؟ی: امروز عقدش شدیمان

 : ارهمن

 دمتیاز دست م شهیماله هم گهی: پس امشب دگفتاروم

 زارمیوقت نم چیبهم دست بزنه ه زارمینه بخدا نم ی: نه مانمن
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 شب از رفتنم بگزره بعد  هی یزاشتیم ی: لعنتیمان

ه هست ک یکی دونمیم کهنیهم ترسمیشماها م یب ایدن نیاز ا ترسمیشماها م یتو اون خونه ب ترسمیمن م ی: مانمن

 کنهیمواظبم باشه ارومم م دیبا

 برم خامی: دستمو ول کن میمان

 ؟ینیبینم یوفتیم ی: دارمن

 دستشو گرفت: حالت خوبه داداش؟؟؟ دویرس یرعلیام

 ببر نجایمنو از ا ریبهش بگو بره ام ری: امیمان

 حالش اصال خوب نبود یمان

 اشاره کرد برم یرعلیام

 گفتم: دوستت دارم دمیدستمو کش هیگر با

  دمییدو هیبا گر بعد

 دادور کجاست ی، اتاق اقا دی: ببخش دمیسرباز پرس هی از

 ایریوقت بگ دیبا ی: چطور؟ اگه پرونده دارسرباز

 حرص گفتم: زنشم با

 دنبالم نیاریب فی: اها تشرسرباز

 نجاسیگفت: هم سادیاتاق وا هیباالئو دم  میطبقه رفت هی

 ی: مرسمن

 رفت سربازه

 زدم در
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 د؟ییاومد: بفرما صداش

سته کارش نش زیم یرو به رو میپوش کیش یلیمرده خ هیعالمم کاغذ جلوش بود  هی زویتو نشسته بود پشت م رفتم

 بود!!

 !!امیم سایمنتظر وا رونیلحظه ب هیجان  لدایگفت: آ گ سهند

 دادور جنابشمیمزاحم نم گهیکه مرده پاشد گفت: د رونیببرم اومدم

 دیشما مراحم دییبلند شد گفت: نفرما سهندم

 شده!! رمیدکمی: انشاهلل ادامه کارا بمونه واسه فردا منممرده

 ارنیب فیپس واسه فردا زودتر تشر: چشمسهند

 قربان، خداحافظ جناب دادور خداحافظ خانوم...: چشم مرده

 ...رونیگفتو از در زد ب نویا

 رها؟ شیپ می: برمن

 صبر کن فقط قهیدق کی: اره سهند

 

 کرد به جمع کردن پرونده ها! شروع

 ! بعد در اتاقشو قفل کرد....میکه کارش تموم شد گفت: بر کمی بعد

 دادم... لیتحو اهویس چادر

 سمت زندان زنان... میرفت مویشد نشیسوار ماش خالصه

 زندان قرار داشت... گهیکه سمت د اطیسهند گفت برم سمت ح میکه شد واردش

 !!نجایا ادی.....سهند گفت رها ممکتایاز ن یکیو ر نشستم
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 دستشو گذاشت رو چشام.... یکی هوی

 م؟؟؟؟یمن ک ی: اگه گفترها

 : رهااااااامن

 !!میدستاشو پس زدمو از جام بلند شدم رفتم کنارشو محکم همه بقل کرد بعد

 یلِهم کرد لدایگ ی: وارها

 دلم واست تنگ شده بود وونهی: خب دمن

 م؟ینی: بشرها

 !!مینی: بشمن

 ...یرو صندل مینشست

 بخور ای: واست غذا اوردم ، بمن

 چقد مزخرفه که نجایا یغذاها یدونی: اخ دستت درد نکنه نمرها

 دادم بهش گفتم: نوش جونت قاشق

 ؟؟؟یسر کرد یو چجور شبید ی: راسترها

 بود شمی: دادور پمن

 !!یچ یرها گفت: چ هوی

از بابتم راحت باشه ازدواج کنم همون روز منو  الشیخ نکهیگفت واسه ا ریخودمون باشه، روز دادگاه ام نی: رها بمن

من تو اتاق، امروز صبحم عقد  دیخونه مائو اون تو حال خواب میرفت یچیسپرد دست دادور ، دادورم کَنه شد ، ه

 میکرد

 ؟؟یچ یگفت: پس مان نیغمگ رها
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 !!ستیصال حالش خوب نهم ا ی: منکه نابود شدم مانمن

 ییبفهمن تو تنها هی، گرگ فراوونه فقط کاف یکارو کرد نیبهتر ی: ولرها

 بودم ریو ام یمان شیاالن پ یگفتم: راست طونیعوض کردمو ش بحثو

 : خبرها

 ایباقال یقاط یبر دیفکر کنم تو ام با گهی: خب که دمن

 واسم؟ نیکرد دای: وا چرا خواستگار پرها

 ییجورا هی: اومممم من

 هی: دهن واکن بگو داستان چرها

 نگرانشم یلیهندونه قاچ بزنه خندادم ادیگفت بهش  یمان یچی: همن

 هردو یتو و مان نیریکوفت بگ ی: ارها

 دوستت داره یرعلیگفتم: ام دمیخند

 یگیم یییییسمت اسمونو گفت:جد ختیتو ظرفو ر یرها غذاها هوی

 ختتتتیغذاها ر یکرد کاری: عه رها چمن

 شدم ری: فدا سرم جوگرها

 کال ی: بودمن

 ؟؟یدیکن از کجا فهم فی: خب تعررها

 رتتیگیهرچقدرم بخوادت نم یرعلیام یقاچ بزن یستیتو که هندونه بلد ن دهی: چه فامن

 ظرفا نیتو ا کنمیم رمیگیجون خودم سرتو م لدای: گرها

 ؟؟؟یاریعکسشو برام ب یتونیبا عشق گفت م یرعلیبحث تو شد ام هویبود  ییچه لحظه ا یدونیگفتم: نم دمیخند
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 : عکس منو؟رها

 : اره منم گفتم حتمااامن

 !! ایعکس قشنگمو بد هی لدایگ نیعاشقتم ، خب بب ایخدا یییی: وارها

 : باشه بابامن

 لدای: گرها

 : کوفت جونم؟من

 ؟یاریعکسم از اون دوتا ب هی شهیگفت: م دیخند رها

 یاریبرام ب رمیعکس از ام هی شهیبگو م یخجالت واسه چ طونی: شمن

 هم تنگ شده ی: نه دلم واسه مانرها

 : باشه چشممن

 : عاشقتمرها

 میچاکر یییخعل ی: به قول مانمن

 میدیخند ییدوتا

 ن؟؟یرو زم یختیکه ر هیبرنج چ یدونه ها نیا فی: تکلمن

 کننیبابا خودشون جمع م یچی: هرها

 : امان از دست تومن

 

 کردم..... یعالم حرف زدن از رها خداحافظ هی بعد

 ست؟ین یامر گهیبهش گفت: خب خانم د دمیمنتظرم بود رس سادهیوا نشیکنار ماش سهند
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 تموم شد  گهی: نه دمن

 می: خب پس برسهند

 تم:به سهند گف شخندیروش شعر نوشته بود، با ن یاون شب افتادم که مان ادهی.......نشیافتاد به کاپوت ماش نگاهم

 ؟؟یخطو خشه نکنه عوضش کرد یکاپوتت چقدر ب یراست

 کردوگفت: کاره شما بود نه؟؟ نگاهمیجور خاص هی سهند

 ؟یگفتم: وا چ عیلبخند ضا هی با

 میبر نیبش الیخیب یچی: هسهند

 میحرکت کرد نویماش تونشستم

 ؟یری: االن کجا ممن

 : خب معلومه خونهسهند

 میکن کاریخونه چ می: برمن

 سرکارم رمیخونه خودم م رسونمی: تورو مسهند

 کنم کاری: خب من خونه چمن

 داره!! یبه خودت بستگ گهی: اون دسهند

 برم مالقاتا خامیفردام م ی: راستمن

 : مالقات فقط دوشنبه ها و پنجشنبه هاستسهند

 بابا ی: امن

 دم خونه میدیرس قهیچند دق بعد

 تو؟ یاینم گهی: تو دمن
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 گردمیبرم 8: نه ساعت سهند

 : باشهمن

 سادهیخانمه دم در وا هی دمیکه د شدمیم ادهیپ نیداشتم از ماش 

 هیک گهی: اون دمن

 امیب دیمنم با نکهیحرف من سهند سرشو برگردوند و به خونه نگاه کردو گفت: مثل ا از

 : چطور آشناس؟من

 : مادرمهسهند

 کال یخی:اُاُاُ، پس امروز کارو بمن

 ستیلحن حرف زدن مناسب تو ن نی: اسهند

 ؟؟یدیفهم ستینیمناسبه چ یچ یبهم بگ ی: تو حق ندارمن

 سمت مادرش... میشد منم درو بستم باهم رفت ادهیپ نیندادو از ماش یجواب سهند

 اول در حال برانداز کردن من بود هیاز همون ثان مامانش

 بهش سهند گفت: سالم مامان میدیرس

 که مادرش نزاشت!!خواست دستشو ببوسه  بعد

 نگاهم کرد اروم گفتم: سالم رهیخ

 ؟یگفتیکه م هیهمون شونیسهند گفت: ا مادر

 مهربون بود!! افشیچرا از مامانش خوشم اومد ق دونمینم

 : اره خودشه با اجازه شما امروز عقدش کردمسهند

 تو میبر شهیشدو گفت: م نینگاهش غمگ مامانش
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 : چشم حتماسهند

 دییدستشو دراز کردو گفت: بفرما میدرو باز کردو به حالت تعظ سهند

 ؟؟یاریب فیتشر یخایرفت تو منتظر بودم بره منم پشتش برم که گفت: شما نم مامانش

مبل نشست رفتم از آشپز خونه پارچ اب و  یمامانش رو میرد شدم سهند پشتم درو بست و وارد خونه شد منم

 زیاوردمو گذاشتم رو م وانیچندتا ل

 

 خودمم نشستم رو مبل... بعد

 سهند گفت: خب چند سالته دختر خانم؟ مادر

 سالمه 19: من

 اومد نشست رو مبل! سهندم

 طرفا نی: چه عجب از اسهند

 انتخاب کرده؟ ویک شیپسرم واسه زندگ نمیبب دیگفت: نبا مادرش

 : چرا حق با شماستسهند

 کهنیو ا یهست یدختر خوب کنمیحس م یول ستمین یازدواج راض نیاصال از ا نکهیمادرش رو به من کردو گفت: با ا 

 ندارم میشک چیسهند ه یبه انتخابا

 نگفتم یزیچ

نار درک خامیم ازتونمیایمقابله بهتره کنار ب یاومده پس به جا شیپ طیشرا نیو ا یداد: تو انتخاب سهند بود ادامه

اگه با  ینکرده زبونم الل حت ییو اگه خدا یبدون امرزتیمنم مثل مادر خدا ب خامیازت م نیهم نیبخت شهم خوش

 !!ستمین یمنطق یاصال ادم ب نم دونهی، سهند م یسهند دعواتم شد دردو دالتو به من بگ

 گفت: چشم......مادرجون نوییگفتم مهربونه!! اروم سرمو انداختم پا دیدید



 جنوب شهر یفرارها

 
334 

 

ون چ دیطول نکش یخوش نیا هیبه ثان یمادرشم مهربون نگاهم کرد.......ول دمیلبخند پتو پهن رو صورت سهند د هی

 دوباره جلوم نقش بست!! یطوس یچشما

 میاز جاش بلند شد همزمان منو سهندم بلند شد مادرش

 مامان؟ دیبلند شد ی: واسه چسهند

 مبگ نارویبرم ، فقط اومدم هم دیبا گهی: دمادرجون

 دیاومد جلو صورتمو بوس بعد

 حاال دیداشت فی: تشرمن

 : نه عروس گلم  مادرجون

 مادر سهند رفت مویکرد یخداحافظ خالصه

 سرکار؟ یرینم گهی: تو دمن

 رسمینم یشد برمم به کار رید گهیگفت: نه د ونویرفت سمت تلوز سهند

 شد ونیتلوز دنیرو کاناپه و مشغول د نشست

 شدم..... یآشپزخونه مشغول درست کردن قرمه سبز رفتم

 دم موهامو اروم گرفت.... یکیتو قابلمه بود که حس کردم  سرم

 وونهید یکنیم کاریو گفتم: چ دمیبرگشتم سهند موهامو گرفته بود تو دستش، موهامو کش تند

 کنمی: دارم موهاتو نگاه مسهند

 قایدق یگشتیم ی: دنبال چمن

 م؟یدار ی: شام چسهند

 یگفتم: قورمه سبز دمویاز حرص کش ینفس
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 یغذا درست کن یسن کمت خوب بلد نی: با اسهند

 بلد باشن ویآشپز دیسن با نیتو ا گهیهمه دخترا د دای: ببخشمن

 ستنیمن بلد ن ی: دخترخاله هاسهند

 گهیتوان د یمنم همونجور که مشغول بودم گفتم: دختر خاله ها یناهار خور زیم یرو صندل نشست

 سوال بپرسم هی: سهند

 : بگومن

 ؟یگشتیم یروسر یپسر عمو هاتم ب ی: جلوسهند

  ری: نخمن

 نم؟یبیکه موهاتو م مینفر نی: من اولسهند

 : بلهمن

 نمیبیکه موهاشو م یهست یدختر نی: توام اولسهند

 گشته؟یجلوت م ی: خواهرت با رو سرمن

 : خب خواهرم فرق داره!سهند

 : سهندمن

 فت: جونم؟سست شد گ دوباره

 ؟ی: چرا انقد تو شُلمن

 کرد..... تعجب
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 اتاق نجایراجب موهام ا یدیانقد سوال پرس یبرداشتم کچلم کرد مویفقط جلوت روسر گهید گمی: خب راست ممن

 !!ستمیمنم متهم ن ستین ییبازجو

 ی: زنم که هستسهند

 یریواسم لباس بگ میببر دی: فردا بامن

 : چشمسهند

 "یرعلیام"

 بکن!! یکار هیبزن اصال پاشو منو بزن فقط  ادیکن داد بزن فر هیگر ی: مانمن

 شده بود.... رهینقطه نامعلوم خ هیفقط زانوهاشو جمع کرده بودو به  کردینم یکار چیبود ه دهیفا یب

 دیاشم باب یمراقب مان دیبا دونمیفقط م میچ میک رهیم ادمیهستم  رهیم ادمی ییوقتا هیخسته بودم ، میاز زندگ گهید

 بزارم از دست بره........... دیپشتش باشم نبا

 

 یاکه توش صد هیمیخاطره اون خونه قد ادیکه منو سرپا نگه داشته  یزیتنها چ یلحظه از زندگ نیبگم تو ا تونمیم

ز هنو رنیاگه من خودمو ببازم اون سه نفرم از دست م کنمیچون فکر م دی، شا شدیبلند م لدایگ یرها مان یخنده ها

 محکمم!

 "لدایگ"

 ایو بلند داد زدم: سهند شام حاضره، پاشو ب دمیچ زویم

 سهندم اومد نشست رو به روم... زویپشت م نشستم

 !!انهیبود  حیصح طیشرا نیتو ا دونمیرو بهش بگم اما نم یموضوع هی خاستمی، م میخوردن شد مشغول

 ؟یبرام بکن یکار هی شهیحرفو باز کردمو گفتم: سهند م سره

 : جانم بگوسهند
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 عکسم از پسرعموهام هیعکس از رها چاپ کن  هی: من

 د؟یندار ی: چرا جدا جدا عکس جمعسهند

 !!یمان یرعلیبدم به رها و ام خامیم خامی: نه واسه خودم که نممن

 دمی: باشه.....انجامش مسهند

 !!ی: مرسمن

 نگفت.... یزیچ

 حرف بزنم یموضوع هیدر مورد  خاستمی: سهند ممن

 شنومی: بگو مسهند

 !!میهمخونه باش هیمثل  خادیدلم م میسال باهم رابطه داشته باش کیتا  خادی: من دلم نممن

 برات سخته؟ یگفت: انقدر فراموش کردن مان دویاز غذا خوردن کش دست

 !!کنمینشو خواهش م لیسمتت بهم تحم امی: بزار خودم بمن

 !! میشروع کن مونویزندگ گهیبعدش د خامیاما م ستیسال اصال برام سخت ن کی: تحمل سهند

 دمی: باشه بهت قول ممن

جمع کردمو ظرفارو شستم  زویخوردم بعد م اقیخوشحال شدم شامشو خورد منم با اشت یلیبهم وقت داد خ نکهیا از

 ....دمیو رفتم سمت اتاقمو خواب ریخسته بودم به سهند گفتم شب بخ یلیکه خ ییاز اون جا

رو و س ییسهند رفته بود رفتم دستشو نکهینبود مثل ا یاتاق کس رونیساعت نه از خواب پاشدم رفتم ب صبح

 صبحانه مختصر خوردم!! هیصورتمو شستم بعد رفتم آشپزخونه 

 

بود همه جارو از نظرو گذروندم  یکینشستم رو اُپن و خونرو نگاه کردم خونه ش یحوصلگ یخوردن صبحانه از ب بعد

تند پاشدم رفتم  نیکنم ، واسه هم یفضول کمیچرا کرمم گرفت برم توش  دونمیموند رو اتاق سهند ، نمکه نگاهم 
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اتاق  کارش بود ، زیکاغذو پرونده رو م یبود کل لوغش کمیبود  فقط  یسمتش درشو باز کردمو رفتم تو ، اتاق قشنگ

 ....ینداشت ؛ رفتم نشستم رو صندل یرینورگ چیه بایبود و تقر کیتار

 همون دوست یعل یعنینظرمو جلب کرد،  یفاتح نایو سار یازین یدست بزنم به پرونده هاش اما اسم عل خاستمینم

 بود؟؟؟ یمان

زشت بود ،  شیارا یچه ب نایالش بود ، اوق سار یو عل نایالشو باز کردم عکس سار رونیاوردم ب دنیرو کش پرونده

 شروع کردم به خوندن پروندش....

کرده بودن منتها از آشنا زده بودن!!چه  یهم مثل ما بودن! دزد یو عل نایربع خوندنم تموم شد،  پس سار هی بعد

دارن مردم  ییها یاجرا کرد... عجب زندگ یو عل نایو سار یهمزمان نقششو رو منو مان سیپل یجالب چه نقشه باحال

 دونمیمن ستن؟یدادن ن تیبه رضا یشوهرخالش راض ابائوچقدر پولو زدن که ب یعنی!! کننیبه پول باباشونم رحم نم

 تو ذهنم اِکو شد.... تیکلمه رضا هویچرا 

شاد شدم به فکرم زد که  یلیلحظه خ هیمگه نه؟؟  شنیبده بچها ازاد م تی.........اگه زمان رضاتی.........رضاتیرضا

 من مطمنم!! شهیم یموضوع با سهند حرف بزنم ، حتما پدر بزرگش راض نیراجب ا

 

 رفتم سمت تلفنو شماره سهندو گرفتم! رونویبستمو گذاشتم سرجاش از اتاق اومدم ب پروندرو

 لدایچهارتا بوق برداشت گفت: جانم گ بعد

 یدوست دار ی: سهند غذا چمن

 حرفاس نیتر از ا چدهیپ یلی: مشکلتون خسهند

 : هاء؟من

 ادیبدم م ییم فقط از فلفل دلمه ادوست دار یبا تو نبودم....کال همه چ دی: ببخشسهند

 کنمیدرست م ییگرفت: باشه پس فلفل دلمه ا خندم

 اس؟؟ینطوری: اِ اسهند
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 : اهوم اهوممن

 : باآاشسهند

 : فعال خدانگهدارمن

 زمی: خداحافظت عزسهند

 قطع کردم... ویگوش

 ...ونیشستمو افتادم به جون تلوز وهیواسه خودم م رفتم

 یغذا کیکندمو رفتم آشپزخونه و مشغول پختن  ونی، بالخره دل از تلوز کردمینگاه م ونیتلوز داشتم 11ساعت  تا

 خوشمزه شدم....

 تلفن اومد... یصدا یساعتو اند مین بعد

 تلفنو برداشتو گفتم: بله؟؟؟ یاعصاب داغون گوش با

 اشتباه گرفتم دی: ببخشدیچیدختره پ هینازک  یصدا

 زنگ خورد یکنم اومدم برم سمت آشپزخونه که دوباره گوش یفظقطع کردو نزاشت حداقل خداحا ویگوش

 گرفتنماااا سگایمن خودم استاده ا نیگرفتمو گفتم: بب ویگوش یعصب

 رمیگیمن شماره رو دارم درست م یخانم ول دیگفت: ببخش دختره

 ؟یکار دار ی: خب باکمن

 : سهنددختره

 مینستدوی....پس اقا سهندم آره بودو ما نمولیبَه.....ا بَه

 زمیعز یریگیاروم کردمو گفتم: خب درست م صدامو

 ؟؟یهست ی: وا پس شما کدختره
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 ؟؟یدوست دخترش یهست ی: خب اول تو بگو کمن

 من دختر خالشم  زمیگفت: نه عز دویخند دختره

 شانس یبه خشک یاِ

 خونخ ادیاالنا ب دیشا ستی: اها ، خب سهند نمن

 ؟؟یدار کاریتو خونه سهند چ یهست ی: تو کدختره

 ه؟ی: اسمت چمن

 : مونادختره

 یییبهت زنگ بزنه خداحاااافظ گمی: مونا جون اومد ممن

 قطع کردم  ویگوش بعد

 هیشد......با داریباز شدن در حال اومدو قامت سهند پد یکه صدا زیم دنیکارام تموم شد شروع کردم به چ یوقت

!! درو که بست برگشت نگاهم کرد گفت: گهیخرش کنم د دیبا هی، چاره چ سادمیلبخند دندون نما رفتم جلوش وا

 سالم

 کردمیبا لبخند نگاهش م هنوز

 ؟ی: خوبسهند

 کنم زونی: کتتو بده واست اومن

قشو سمت اتا دمییگرفتمو دو فشمیتنش بود اونم در اورد ک سشیپل یمشک قهیکرده بود کتشو در اورد جل تعجب

 یقد نهیلحظه گرفتم جلو خودمو رفتم جلو آ هیهرو بزارم که  قهیاومدم جل نطوریهم فشمیکردم ک زونیکتشو او

 ندصدا زدم: سه رونویدوست داشتم بپوشمش اما بلد نبودم ، رفتم ب یلیخ

 گفت: جونم؟ رونیاومد ب ییتو دستشو از

 !!ستمیبلد ن یواسم ببند نویا شهی: ممن
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 شروع کرد به بستنش... سادویزدو اومد جلوم قشنگ تنم کردو بعد رفت پشتم وا یلبخند خاص هی سهند

 که گفت: تموم شد خوردمیشده بود داشتم حرص م کیبهم نزد یلیاز پشت خ سهند

 ییکایامر یلمایزن تو ف یسایپل نیا هیباحال شده بودم ، شب یلیخ دمیخودم د نهیرفتم جلو آ تند

 که زد گلولس؟ هیینای: واوو چه شاخه، از امن

 : ارهسهند

 اخه بدش من زنهیم ریبه تو ت ی: کمن

 خوره؟یگفت: اونوقت چه بدرد تو م کویاومد جلوم زانو هاشو خم کرد تا هم قدم بشه صورتشو اورد نزد دیخند سهند

 در خطرند شهیدانشمندان هم یدونینگاه کردمو گفتم: خب تو که م نهیآ به

 خنده... ریبلند زد ز سهند

 : کوفت به خودت بخندمن

 

 دختره زنگ زد هی شیساعت پ مین یرفتم تو آشپزخونه و گفتم: راست قهیهمون جل با

 داشت؟ کاریبود چ یاومد تو آشپزخونه و گفت: ک سهندم

 : گفت دخترخالته اسمشم موناسمن

 داشت؟ کاری: اها مونا، نگفت چسهند

 زدیزنگ م تی: نه ، اگه کار واجب داشت حتما به گوشمن

 خطم خاموشه یکی، اون  دیخط منو دار نیشماره ا دی: فقط تو و سعسهند

 تم؟یمن ک یبه دختر بگ یخای: حاال ممن

 : خب معلمومه زنمسهند
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 ؟یلکسی: چرا انقد تو رمن

 پاشم خودمو بزنم یخای:مسهند

 تو سرم کنم؟ یچه خاک یبگ یاونطرف بر نطرفیا دی: خب اره االن بامن

 میو زندگ ییواسم مهم تو ستی:من واسم مهم نسهند

 یعار یقابلمه نگاه کردمو گفتم: آها پس ب به

نکردم همه حرفام رک و  یشوخ چی! واال بخدا من هشدیم یعصب دیاالن با هیرعادیغ یلی، خ دیاروم خند سهند

 راسته!!

 شهی: باورم نمسهند

 وی: چمن

 یکنیناهار درست م من یبرا یدار یسادیخونم تو آشپزخونم وا یاالن تو نکهی: اسهند

 !میدادیسره فحشش م هیکه  یاالن تو خونه دادورم همون شهینمزدم و گفتم: اره منم باورم یتلخ لبخند

 نگاهم کرد... قیعم سهند

 ؟یریآتو ازمون بگ هی یخاستیچرا همش م یما بود هیچرا همش جلو در خونه  ی: راستمن

 : سادس....توسهند

 : من؟؟من

 عاشقت شدم دمتیفروشگاه د ی: از همون لحظه اول که جلوسهند

 یدوسم دار یلیلبخند تلخ زدمو گفتم: پس خ هی

 ...قیعم یاون نگاها باز

 دورو برت ادهی: چرا من؟ تو که دختر زمن
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 دادمیوقت قلبمو دست تو نم چی: اگه دست خودم بود مطمن باش هسهند

 دمیپرس ییکردمو گفتم: اره ، سوال مسخره ا یاروم خنده

 ....دیکشیدم م دیمو تموم کردم فقط با یمنم آشپز ه،یک نهیتلفن بلند شد، سهند پاشد رفت بب یصدا

 رفتم رو کاناپه نشستم پاشدم

بود  لدای........اون خانوم؟.........گادهینه کارم ز ،ی......نه مرس؟ی:سالم مونا خانم حال شما؟.........دورهمسهند

 بابت دعوتتون.....خدانگهدار ی!!........مرسهیطوالن کمینبود داستانش  یواشکیهمسرم.........نه 

 قطع کرد ویگوش

 ایسرکار بر زارمی: امروز نممن

 با تعجب نگاهم کرد سهند

 یریواسم لباس بگ یقول داد روزیلباسا تنم بود د نی: خسته شدم از بس امن

 بازار برمتیم گردمیبرم 6تا  رمیم 3:ساعت سهند

 ش خوبه: بامن

 

 !!میمشغول خوردن ناهار شد زیپشت م میسهندو صداکردم نشست دمویچ زویبعد پاشدم رفتم تو آشپزخونه م کمی

 ارمیواست م امیغروب دارم م یخاستیکه م یی: عکساسهند

 ایبرگردون نوینره دورب ادتی: باشه فقط من

 : حواسم هستسهند

 بهشت زهرا؟ میسهند امشب بر ی: راستمن

 : شب؟؟سهند
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 م؟؟؟یبر م،یرفتیما اکثرا شبا م دهیحال م یلیخ یول ترسمایم یچ نی: عمن

 میری: باشه بعد بازار مسهند

 ولی: امن

ال ......باشه حاه؟یکارا چ نی.........فرداشب؟.......دستتون درد نکنه بابا ادیزنگ خورد برداشت گفت: جانم سع شیگوش

 ارتی ی.....چشم حتما....قربانت......علشهیم یچ مینیبب

 قطع کرد ویگوش

 بود؟ یشوهر خواهرته و اون دختره درسا هم خواهرته پس الدن ک دیسهند اگه سع ی: راستمن

 بشه یمخف سیپل نکهیواسه ا نهیبی: الدن دوست درسا بود، داره اموزش مسهند

 ها!! ارهیب خاستیهوو م هیواسه خودش  یدست یدرسا خودش دست شششی: امن

 من نباشم نکهی: مگه اسهند

 نبود تورو ادمی: اها من

 کنن تیمعرف خانیم نکهیهستن مثل ا لمی:واسه فرداشب دعوتمون کردن ، کله فامسهند

 شن عینرم ضا دهی: جون ممن

 حرف بزنه ینجوریا ستیدختر خانم ن هی تی: تو شخصسهند

 باو مینیب نیشی: بمن

 از تاسف تکون داد و همچنان بدرک یسر سهند

 

 ، بدرک بدرک

 افتادم گفتم: سهند تیرضا ادهی هوی
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 : جانمسهند

 : فرداشب پدربزرگتم هست؟من

 اخماش رفت توهم و گفت: اره سهند

 ؟یکنی: خب حاال چرا اخم ممن

 نگفت یزیچ

 هی:رگ خواب پدربزرگت چمن

 با تعجب بهم نگاه کردو گفت: جانم؟؟ سهند

 !ستیب پدربزرگت چ: رگ خوامن

 ؟یپرسیم نوی: چرا اسهند

 رمیبگ تیرضا خامی: ممن

 هیچه برسه به بق هیشاک یتورو ننداختن زندان حبس بکش نکهیزدوگفت: اون االن از ا یپوزخند سهند

 کنه؟یگوش نمبه حرف توام ینداره حت یراه چیه یعنیگرفتم گفتم:  غمباد

 دمیتاحاال ازش نپرس دونمی: نمسهند

 شد دیشا یسر نیشدم گفتم: خب بپرس ا دواریام

 تورو تو سرم بکوبه یه خادیو م کنهیلج م شتریب ینجوری، ا شناسمی: اخالقشو مسهند

 باز تو تالشتو بکن ی: ولمن

 یتو بخوا ی: باشه هرچسهند

 وووولی: امن
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دوباره حس  یکاریبجمع کردمو سهند هم رفت سرکار، از سر  زوینگفت . بعد ناهار م یزیزدو چ یلبخند سهند

 شونویکیمنو کشوند سمت اتاق سهند اروم رفتم توشو درو بستم ، از تو قفسه پرونده هارو نگاه کردمو  یشرور

نوشته شده  یبد یکه روش با دستخط دمیکاغذ د هی نکهیاونور کردم تا ا نوریگرفتم بازش کردم چند صفحه ا

ساله هستم که  20 یشُکر ای.......من پورمیبسم اهلل الرحمن الرح "صفحه نوشته بود اعترافات مجرم یبود......باال

شدم و  مانیدر کوچه بغل یناخاسته......ماجارا از انجا شروع شد که من عاشق دختر یلیمرتکب قتل شدم......خ

مزاحم  ادیز یلیخ یح نکرده بودم ، از سر جوانموضوع را با خانواده مطر نیداشتم اما هنوز ا ورابه ازدواج با ا میتصم

و من کم کم قصد داشتم که موضوع  شدیتر م دیعالقه من هر روز شد زد،یبهم دست رد م شهیو هم شدمیآن دختر م

رفتم گ ینیریجعبه ش کیرفتم  یفروش ینیریامدم و به ش رونیاز خونه ب یروز آفتاب کی، صبح  میرا به خانواده بگو

کنم ، خالصه در راه برگشت به منزل  نیریکامشان را ش ینیریقبل از گفتن موضوع به خانوادم اول با ش خاستیدلم م

به  شیخوشحال و بشاش است ، دوسته من چند هفته پ یلیکه خ دمیدوستم برخورد کردم و د نیتر یمیبا صم

مثبت در اومده و  میتگارکه گفت جواب خاس هیچ شیخوشحال لیکه دل دمیپرس شرفته بود خالصه از یخاستگار

کردم به منزل  یخوشحال شدم و ازش خداحافظ یلی، خ رهیبه منزل عروس م یزمان عقد و عروس نییتا یامشب برا

 شد!! انقدر حلمن  یبودند که اما با اصرار ها یناراض یمِنو مِن کردن تونستم بگم خانوادم کم یکه رفتم پس از کل

از دوستانم با من تماس گرفت و  یکیعصر  6قلم ناممکن است، ساعت  نیا لهیبه وس انشیخوشحال شاد بودم که ب

 میبچرخ ابونایو تو خ میبر یقرار شد باهم کم شهیمثل هم

 

روم ، ب یگرفتم به کوچه بغل میقرار بود  تصم یسر شب شد دوستم مرا تا دمه خانمان رساند و اما منکه دلم ب یوقت

از مهمان  یمیعظ لیدر باز شد س دمیزدم که ناگهان د دیو خانه را د سادمیبه دره خانشان عقب وا دمیرس یوقت

 یلیخ میصحنه برا نیا دنید کردند،یم یامدند و اما دختر مورد عالقه ام در کنار دوستم از آنها خداحافظ رونیب

گذاشتم تا  خبر یکه آن شب نتوانستم به خانه برگردم و پدر مادرم را از حال خود ب یسخت بود جور روینفس گ

،  دمیآفتاب طلوع کرد خودم را دره خانه دوستم د یکردم ، صبح روز بعد وقت هیصبح در پارک ها قدم زدمو گر

گذاشت با چاقو به او از پشت حمله کنم و  رونیرا از خانه ب شیکه دوستم پا یباعث شد تا وقت یجوان قو عش ینادان

که دوستم انقدر خون ازش  دمی، بعد ها فهم یلیبودم خ دهیترس یلیچاقو را در معده اش فرو کنم فرار کردم ، خ

جان او برخورد  یبا جسم ب برودبه سرکارش  خاستیکه م شانیبغل هیهمسا 8ساعت  کیرفت که فوت کرد نزد

 "کندیم
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 خیتار یشکر ایپور "جمله نوشته بود  هیبه اخرش  دمیدوباره پروندرو ورق زدم رس ،یچه داستان تلخ هوووووف

  "صبح اعدام شد 08:13ساعت  1390/12/9

 کباب شد!! دلم

فسانه ا"خوندم  ترشویبرداشتم ت گهید یکیخوندم رفتم  گرمیرو گذاشتم سرجاش دو سه تا پرونده د ایپور پرونده

 یدیافسانه حم میبازش کردم بخونم شکر خدا افسانه قشنگه دست خطش: بسم اهلل الرحمن الرح "قتل_یدیحم

 ستم...ه 1360متولد 

 چوندنیدستشو گذاشت رو گوشمو شروع کرد به پ یکی هویکه  خوندمیادامه داستانو م داشتم

 : آخخخخ آخ نکنننمن

 تو اتاقم؟؟؟ یایبهت اجازه دادم ب ی: کسهند

 رو به روشو حق به جانب گفتم: حاال انگار گنج داره تو اتاقش سادمیول کرد وا گوشمو

 ؟یدونیداشته باشم از کجا م دی: شاسهند

 ؟ی: اصال تو چرا انقد زود برگشتمن

 6: زوده؟ ساعت سهند

 

 شد؟ 6ساعت  یک اُاُ

 حاضر شم رمی: من ممن

 ممم؟یداد زدم: سهنددد بر رونیرفتم تو اتاقمو حاضر شدم اومدم ب رونیاومدم ب دمییدو یتند بعد

 ریبگ لیتحو نارویفقط قبلش ا میگفت: بر رونویاز اتاق اومد ب سهند

 نگاه کردم اخجوننن عکسادستش  به

 گرفتمو گفتم:دمت گرم عکسارو
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 اهنگ قشنگ و هی نیاز خونه  تو ماش رونیب میزد گهینگفت ، عکسارو گذاشتم تو اتاقمو بعد باهم د یزیچ سهند

  میدیبالخره رس نکهیاروم گذاشت مشغول گوش کردنه اهنگا شدم تا ا

  میکردیبه مغازه ها نگاه م مویزدیقدم م گهی، کنار همد میشد ادهیپ نیپارک کردو از ماش نویماش سهند

 به دلم ننشست یزی: تا االن که چمن

 میتازه اولش می: بزار برسسهند

گرفت  مطنتیلحظه ش هی،  ارهیدادم دست سهند ب لونویکه چند دست لباس خونه گرفتم گذاشتم تو نا میگشت انقدر

اومد از کنارم  یبود ، وقت دایپ بشیاز تو ج شیاومدو نوک گوش یمپوش از رو به رو داشت  کیش یلیخانم خ هیچون 

 !!نمیمغازه بب خامیرد شه خودمو چسبوندم به تنش که مثال م

 : عه سهند اون لباسرو...من

 کش رفتم ویرخ داد گوش برخورد

 گفت: خانم حواست کجاست؟ زنه

 دیببخش دی: ببخشمن

 !!هییا یعجب گوش ولیگرفتم دستمو نگاهش کردم ا ویکردو رفت گوش ادیسرعتشو ز زنه

  لدا؟ی: کدوم لباسه گسهند

 افتاد به دستم نگاهش

 ه؟یک هیسهند: گوش 

 گفتم: کِش رفتم شخندین با

 ؟؟یاول تعجب کرد بعد با اخم گفت: از ک سهند

 بود گفتم: اون زنه که خوردم بهش دیزنه هنوز تو د برگشتم
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 ارکیبهش گفتم: سهند چ دمیرس دمییسمت اون خانمه ، منم پشتش دو دییاز دستم گرفتو دو ویآن گوش هی تو

 ؟یبکن یخایم

 خانم دیتوجه به من صدا کرد: ببخش یب

 برگشت ، اَبروشو انداخت باالو گفت: بله؟ زنه

 گرفت جلوشو گفت: ماله شماست؟ ویگوش سهند

 کنه؟یم کاریارهه دست شما چ یوا ی: ازنه

 : موقع برخورد با خانمم فکر کنم افتادسهند

 دیواقعا لطف کرد ی: مرسزنه

 نداشت، خدانگهدار ی: قابلسهند

 برد دویدست منو کش بعد

 بود فقط یگوش هی: دلت خنک شد؟ بابا من

 تو روز روشن؟ ی: دزدسهند

 پس کیتو روز تار دیتو روز روشن؟؟ نه ببخش ؟؟یدر اوردم: دزد اداشو

 میبرگرد یالزم ندار یزیچکردو گفت: اگه  اخم

 الزم دارم رمی: نخمن

 ادیکه از پشتم داره م دمیپاهاشو شن یکردم ، صدا ادیاخم کردمو سرعتمو ز بعد

  ختیاز قصد تا تونستم لباس گرفتم ، اصال اعصابمو بهم ر خالصه

 کهیبود هوا تار میکه فقط خستش کنم لجم گرفته بود در حد بنز!! اخرش ساعتمو نگاه کردم هشت و ن گشتمیمیالک

 یو شهر چراغونبود کیتار
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 ! یریحاله منو بگ دینبا یتا بفهم گردونمتیانقدر م 9تا  بزار

 لدای: گسهند

 : هامن

 سکوت گفت: تموم نشد؟ کمی بعد

 که ینیبی: نه ممن

 لدای: گسهند

 : هوم؟من

 ؟یبردار یدست از لج باز شهی: مسهند

 تی: نورچ شرمنده اخالق ورزشمن

فظ ح یمجبورم کرد دنبالش برم برا دویمحکم دستامو کش هویحالشو گرفتم که  نکهیاز ا شدمیم فیخر ک داشتم

 زدمینم غیابرو ج

 گفتم: دستمو ول کن  یلبخند مصنوع با

 میبر دی، بسته با یزنیچرخ م یدار خودیساعته ب کی قی: االن دقسهند

 فحش بلد بودم نسارش کردم یدلم هرچ تو

 

دور زد دره عقبو واکردو  نویمنم نشستم درو بستم ، ماش نمیدرو برام باز کردو منتظر شد بش نویدم ماش میدیرس

 لدایگ که گفت: دمیصداشو شن دمییباز کردمو دو نویتند درو ماش نیح نیلباسو گذاشت توش ، تو هم یلوناینا

،  کیکوچه بن بست کوتاهه تار هیتو  دمیچیپ دموییبرسه تند تر دو تونستیم یدور بود ول کمینگاه کردم  پشتمو

به  دمیجلوم بود نگاهمو اوردم باالترو رس قایکه نگاهم افتاد به کفشاش که دق زدمیمبود نفس نفس دهینفسم بر

 ...واریداده بود به د هیتک دستشو!! انهیبکشتم  خادیبودو معلوم نبود االن م کیکه تار افشیق
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لم د خادیو م یرو صدام گذاشت: دلم مان رشویتو گلوم نشستو تاث یبغض لجوج هیو  سادمیشدم روبه روش وا بلند

که شب گشنه  هیبگم واسه ما تنها راه دیحرومه با ویدزد نکارایاگه واسه شما ا خاد،یدلم رهارو م خادیو م یرعلیام

که پدرمادرامونو از دست  یبگم ما اون زمون دیبا؟ نیدرار لتا پو نیچرا کار نکرد یپرسی، م میشت نزارسرمونو رو بال

ما  دادنینم یپول خوب کردنیاگرم قبول م ای کردنیواسه کار قبول نم ییجا چکدوممونویه میهممون بچه بود میداد

چرا چون کارشو درست  زننیرو دارن م یدوسش دار یلیکه خ ویکس ینیچقدر سخته بب یدونینم میمجبور شد

 مجبوووور میما مجبور شد نی، سخته درد داره واسه هم ادهانجام ند

 هیقطع شد  می، گر نشیتو اغوشش سرمو گذاشت رو س دیسهند منو محکم کش یدستا دمید هویکه  هیگر ریز زدم

 رو کنهیکه باغم نگاهم م یجفت چشم طوس هی ریتصومنگ بودم که باز تو ذهنم جویشدم ، هنوز گ جیگ ییجورا

 بهشت زهرا میبر میخاستیگفتم: م رونویاز اغوشش اومدم ب عیسر دمید

 اروم دستمو گرفتو منو دنبال خودش برد ندفعهیا

 یانندگر شیشگینزد فقط با اخم هم یحرف چی، تو راه ه میراه انداختو رفت نویتوش ماش مینشست نویدم ماش میدیرس

در  یو مسخره باز میدییدویم مویزدیمردمو م بیاگه بود باهم ج کنهیو م یمان یدلم هوا بی...امشب عج......کردیم

 ...میاوردیم

 سایوا یگفتم: سهند دم نگهبان دمیو از دور د ینگهبان یبه بهشت زهرا، وقت میدیرس

 تعجب گفت: چرا؟ با

 حاال  یفهمی: ممن

درست کردن دور هم نشستند  شیروغن جامد آت یدوباره تو جا دمیشدمو د ادهیپ نیاز ماش ینگهبان دم سادیوا

 یییییگفتم: مشت یهم بودند با خوشحال گهیچندتا سرباز د

بود چقدر دلم تنگ شده بود  دیسمتم پشتش مج ادیشاد شد بلند شد ب دنمیسرشو برگردوند اونم با د یمشت

 سادیشدو اومد کنارم وا ادهیپ نیواسشون سهند از ماش

 اصال باباجان، سالم دخترم  نیاین نیخاستیم گهیاومده د یک نیبه به بب: یمشت

 سهند دست دادو گفت: سالم پسرم به
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 :سالم پدرجانسهند

 افتاد که نگو  ییاتفاقا هیبخدا  ی:سالم ؛ مشتمن

 ن؟یخانم خوب هست لدای: سالم گدیمج

 خواهرا خوبن؟ نیخوب هست دی: سالم اقا مجمن

 ن؟یهمه خوب ی: قربانه شما همه خوبن سالم دارن شما چدیمج

 شکر می: خوبمن

 کردن کیبا سهند هم دست دادم سالم عل دیمج

 رها خانوم کجان دخترم پس؟ یو مان یرعلی: اقا امیمشت

 انیب توننینم گهیاونا حاال حاالها د یزدمو گفتم: مشت یتلخ لبخند

 مگه؟ شدهی: چرا دخترم چیمشت

 گفتم: رفتن مسافرت تلخ

 : خوش بگزره بهشون یمشت

 کجاست؟ یاقا هاد یمن اومدم سالمشونو برسونمو برم ، راست گهی: اره دمن

اون شب اومد بازم شبا  ییکه سره اون دستشو ییشما هنوزم با اتفاقا یساعته داره ، راست 24 یمرخص ی: هاددیمج

 ن؟یایم

 داره خب جانیخنده گفتم: ه با

 نگفت یزیچ دویخند دیمج

 دخترم؟ یکنینم ی: اقا رو معرفیمشت

 نگاه کردمو گفتم: شوهرمه یمشت یتو چشما یلبخند تلخ هی با
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 سهندو گفت: به به مبارک باشه پسرم  یکردو زد رو شونه ها یزود خودشو عاد یاول تعجب کرد ول یمشت

 : ممنونم پدر جانسهند

 دارد یاروم گفت: روزگار هزاران باز دمیغم نگاهشو فهمبرگشت سمت منو با لبخند بهم نگاه کرد اما  یمشت

 تلخ نگاهش کردم منم

 پدر مادرت منتظرن دیدخترم بر دی: خب بریمشت

 : چشممن

 مارو به بچها برسون: سالمیمشت

 حتما ی: چشم مشتمن

 نیتو ماش مینشست میرفت مویکرد یخداحافظ ازشون

 

باره دو هییجلو همون دستشو قایدق میشد ادهیپ قهیچند دق دونمیو دادم به سهند بعد نم فیراه آدرس قطعه رو رد تو

 ترس ورم داشت

 شدم رفتم کنار سهندو سفت دستاشو گرفتم... ادهیپ نیماش از

 "سهند"

 معروفه هییهمون دستشو نیرو به رومون بود ، پس ا هییهمش به دستشو لدایگ نگاهه

 ؟هیچ هییدستشو نی: داستان امن

 برد  دویدستمو کش لدایگ

 برات گمیم میریازش فاصله بگ کمی: حاال لدایگ
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خانم که فکر کنم مادرش باشه قبر بغل مادرش هم قبر  هیدستمو ول کردو نشست کنار قبر  یرو ادهیپکمی بعد

 محتشم بود شیلیپدرش بود چون فام

 با انگشتم  زدم رو قبر مادرش و شروع کردم به فاتحه خوندن...واسه پدرشم فاتحه خوندم اروم

 مرده هم یخانمه فرق داشت ول لیمرد بود اسمو فام هیزن  هیقبر  لدایقبر پدر مادر گ ریافتاد به دوتا قبر ز نگاهم

 یا!! قبرهیو مان یرعلیپدر مادر امقبر  نیبود، پس ا یکیفوتارو نگاه کردم همشون  خیمحتشم بود ، تار شیلیفام

 بود.... یچهار قبر اکثرا خال نیدورو بر ا

ا شروع کرد به حرف زدن ب قهیبعد چند دق صدایب یها هیگر کردیم هینگاه کردم داشت گر لدایرو پاهامو به گ نشستم

 یبار با مان نیاخر ادتهیاقا اسمش سهنده باهاش ازدواج کردم ، مامان  نی: مامان ا نداختشیبه لرزه م هیکه گر ییصدا

تو زندان باشه، بابا  دیچهارسال با گنیکردن م یرهاتو زندان مامانباهامون کرد؟؟؟؟  یروزگار چ یدیمامان د م؟یاومد

اباااا ب شدااا،ینم یورنطیا نیزاشتیشماستااا اگه تنهامو نم ریمامان رها گفت بهتون سالم برسونم، مامان همش تقص

 طاقت ندارم.... گهیبابا توروخدا من د شما؟ شهیپ ارهیمنم ب یبه خدا بگ شهینم

اعصابم خورد  کردمیو حس م یفیدرد خف نمیتو س اوردیو م یمانو ناله کردن هربار اسم هیشروع کرد به گر لدایگ

 !!کنهیرو فراموش م یماله منه به مرور زمان مان گهید لدایکنترلش کنم گ دیبا یول شدیم

 هیداد زد:عمو مرد کوچولوتو بردن زندان عمووو سا هیسر قبر پدر مادرش بلند شد رفت سر قبر عمو زنعموش با گر از

 یلیخ نروزایا یسال اون تو باشه ، زنعمو مان 10 دیبا گنیبردن زندااااان م مونویرعلیسرمونو بردن زندااااان عمو ام

 شدهه رمردیپسرت مرد که خوبه پ عمورو پاهاش راه بره زن تونستینم روزیحالش بده پر

 

ه اومد پاش یتر از همه بلند شد دلش نم ریموقع رفتن رها د نجایا میکه اومد یبار نیکم شدو گفت: اخر شیگر شدت

 ......نجایا ادیب تونهیتا چندسال نم گهیفکر کنم تو دلش افتاده بود که د

 نقطه نامعلوم هیشده بود به  رهیاومد فقط خ ینم شیگر یصدا گهیربع د هیکرد بعد  هیگر دوباره

 لدایگفتم: گ اروم

 نگاه کرد یبلند کردو بهم سوال سرشو



 جنوب شهر یفرارها

 
355 

 

 روییداستان اون دستشو ی: نگفتمن

 خاستیم شیدیدکه  دیپسره مج نیا یبه نگهبان میدیرس یوقت نایسر خاک مامان ا میایب میشب قصد کرد هی: لدایگ

 میترف کمیبعد  نایسر قبر مامان ا مینشست مشیبا خودمون اورد مویمام سوارش کرد نجایهم کیبره پست بده نزد

همه  هییدستشو یجلو یکیداد زد  یمان هویکه  میزدیگپ م میداشت میاون ورتره نشست کمیکه  دیسر قبر مامان مج

 میودب دهیهمه ترس سادهیوا یکی یکیتو اون تار میدید میکه نگاه کرد قیاز ما بهترونه دق میفکر کرد میدیترس

و  دیمعتاده مج میدیجلو د میرفت یچیداد زد ادمه ه دیپرت شد مج دیبه پله ها که رس کیاومد نزد یداشت م

 ...میمنتظرشون موند یما هم دم نگهبان مارستانویبردنش ب یرعلیام

 : اهامن

ساعت ادامه داشت بعدش خودش گفت:  میوضع تا ن نیبود ا رهینقطه نامعلوم خ هیسکوت کردو نگاهش به  لدایگ

 م؟یبر

 یتو بگ ی: هرچمن

 وقت شد رید می: پاشو برلدایگ

 تا نگاهش به اون نییبلند شد اومد کنارمو دستمو گرفت سرشو انداخت پا دویچهارتا قبرو بوس لدایشدم گ بلند

 ...وفتهین ییدستشو

که  یروشن کردم ، دم نگهبان نویواسش وا کردمو نشست منم نشستم پشت فرمون ماشدرو  نیدم ماش میدیرس

 واسشون بوق زدم و گاز دادم... میدیرس

 رم؟یبگ یخوریم ی: چمن

 ستی: من گشنم نلدایگ

 گاز دادم تا خونه.......دره حالو که نویرستوران نگه داشتمو رفتم دوتا غذا گرفتم نشستم تو ماش هینگفتم دم  یزیچ

و  رفتم لباسامو  زیکه کرده بودو گرفت و  رفت تو اتاقش غذاهارو گذاشتم رو م ییدایحوصله خر یب لدایواکردم گ

 در زدم  لدایعوض کردم.......رفتم سمت اتاق گ

 تو ای: بلدایگ
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 بود رو تخت دهیبا لباساش دراز کش حالیبواکردمو رفتم تو درو

 ؟یبخور یزیچ یخاینم :من

 ادیفقط خوابم م ستی: نه گشنم نلدایگ

 : مطمن؟من

 : اره لدایگ

 ری: باشه شب بخمن

و ربع بود خسته رفتم آشپزخونه و غذاهارو گذاشتم  10از اتاقش ، منم اشتهام کور شده بود....... ساعت  رونیب اومدم

 دمیبعد رفتم تو اتاقمو خواب خچالیتو 

 

 صبحونه مختصر خوردم هیشدم نمازمو خوندمو ،  داریب میگوش یبا صدا 5ساعت  صبح

رفتم سمت در و از خونه خارج  دمیکش یقی، نفس عم لداینگاهم افتاد به در بسته اتاق گ رون،یآشپزخونه اومدم ب از

 شدم

 کارم... زیاداره و رفتم سمت م دمیرس یساعت رانندگ مین بعد

 در اومد یه صداک کردمیم یبررس دویجد یپرونده ها داشتم

 دیی: بفرمامن

 اومد دیباز شدو سع در

 دیگفتم: چه عجب اقا سع ییشدم و با خوش رو بلند

 ااایکنیرفقا نم قیاز رف یادی گهیبه کل د یزن گرفت یعوض ناای: پرو رو ببدیسع

 نیگفتم: بش دمویخند
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 ختمیرو مبل واسش شربت ر مینشست

 گزره؟یخوش م یمتاهل ی: خب چخبر زندگدیسع

 : اره خوبهمن

 گه؟یامشب حله د ؟ی: امشبو چدیسع

 میای: اره ممن

 نسبت به ازدواجت خصوصا اقاجون هیچ لیدوست دارم بدونم واکنش فام یلی: خب خداروشکر خدیسع

 ستین یندیخوشا زی: مطمنن چمن

 میبرنامه شمالم بگ میخای: امشب مدیسع

 ه؟ی: شمال؟ داستانش چمن

 شمال میبر میریبگ یپرونده مرخص نی: گفتم که بعد ادیسع

 میایب میفکر نکنم ما بتون یول ادمهی: اها اره من

 نیی: عه چرا اصل شمادیسع

 قبول کنه لدای: فکر نکنم گمن

 یشما نبود انایها؟ اح کرد؟یم یمرد ساالر یلیبود که خ یدارن ، ک فیتشر لی: اها پس بگو اقا زن ذلدیسع

 سهندجان؟

 ه؟یلیکجاش زن ذل نیا یخنده گفتم: مردحساب با

 میایچشم م دیبگ دیچک و چونه با یب میو انشاهلل بعدا هم ندار شهیحال ندارمو نم اموی، نم دونمی: اقا من نمدیسع

 گفتم: باشه دمویخند

 در اومد یصدا دوباره
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 دیی: بفرمامن

 هگیباهاتون مالقات داشته باشه م خادیم یزندان هیجناب دادور  دیسرباز اومد تو احترام گذاشت گفت: ببخش هی

 هیضرور

 ه؟ی: اسمش چمن

 محتشم یرعلی: امسرباز

 نجایا ارنشی:باشه بگو بمن

 احترام گذاشتو رفت سرباز

 ؟یعنیداره  کارتی: چدیسع

 واال دونمی: نممن

 بلند شد  دیسع

 ؟یزود نی: عه کجا به امن

 کار دارم یاالنم کل گهید نمتیبی: قربونت شب مدیسع

 : باشه پس فعال تا شب خدانگهدارمن

 : فعالدیسع

 در اومد یکه باز صدا دمیرسیتمومم م مهیداشتم به کار ن زیپشت مرفتو منم نشستم دیسع

 دیی: بفرمامن

 داخل شد ، از جام بلند شدم  یرعلیام

 : سالمیرعلیام

 نیبفرما بش کی: علمن
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 نشست رو مبل منم همونجا نشستم یرعلیام

 لدا؟یچه خبر از گ تیاز زندگ : چه خبریرعلیام

 خوبه شکرخدا ی: همه چمن

 کشمتیباز م یاگه اعدامم کنن ول یحت یکنیم تشی: اگه بفهمم اذیرعلیام

 نباش یزیزدم گفتم: نگران چ یمیمال لبخند

 : خوبهیرعلیام

 دکتر نیببر یمان دینگفتم که خودش ادامه داد : با یزیچ

 شده مگه؟ یزی: چرا؟ چمن

 زنهیحرفم نم خورهینداره اصال غذا نم ی: تعادل روحیرعلیام

 باهاش صحبت کنه ارمیمشاور م هی: باشه در اسرع وقت من

 یاعلیبگم  نویهمبلند شد از جاشو منم بلند شدم گفت: اومدم یرعلیام

 از جانب من باشه رفت.. یمنتظر پاسخ نکهیبدون ا و

 

 "لدایگ"

 طبق معمول صبح که بلند شدم سهند خونه نبود... بازم

 و بعد باز شدن در اومد دیلیک یخونه شدم بعدش غذا پختمو صدا یریمشغول تا کردن لباسامو گردگ یچندساعت

 رو اُپن و گفتم: سالم نشستم

 ؟یخوب لداخانم،یبهم کردوگفت: سالاااااام گ ینگاه سهند

 ی: قربانت تو چطورمن
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 : منم خوبمسهند

 واسه ناهار ایب دمیچ زوی: منم

 : باشهسهند

 نشست زیکتشو گذاشت تو اتاقشو رفت دستاشو شست اومد سر م فویک

 لدایگ یدونی: مسهند

 وی: نه چمن

 خوب شده یلیخ یهمه چ میتو زندگ یاومد یاز وقت نکهی: اسهند

 یتو منو دوست داشته باش شهی: من هنوز باورم نممن

 انداخت باالو گفت: چطور ابروشو

 ادی: اخه بهت نممن

 بانو خامیخاطرتو م یلیمن خ یکردو گفت: ول ییتک خنده ا سهند

 سهند!! یشدیوقت عاشقم نم چیبه دل عاشقش زدم ، کاش ه یتلخ لبخند

 .خراب بشه.. میکه با صلح کنار هم ییلحظه ها خاستیکه دلش نم دمیفهمیرد شد م یاز نگاهم تلخم سر سر سهند

 خوردن غذا شدم مشغول

 !؟یگردیبرم یک ی: عصرمن

  رمی: نمسهند

 سرکار؟ یرینم گهید یعنی: من

 سمت خونه درسا میریبعد م میکنیاستراحت م هی: اره سهند

 شلوغه؟ یلیسهند امشب خ گمی: ممن
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 یالی، فام نمشیبینم ادیبابام که اونم ز رهیندارم جز عمه پ یپدر لیفام نی: پدرم تک فرزند بود واسه همسهند

 همشون هستن امشب یول ستنین ادیز میمادر

 : پس شلوغه من

 : به نسبت ارهسهند

 !!یاز کجا باهام اشنا شد یبگ یخایم ؟یکن یمعرف یمنو چ یخای: ممن

 کرد یمخف ویزیچ شهی، پس نم فهمنیهم م هیبق یعنیاقاجون از اصل ماجرا باخبر باشه  ی: وقتسهند

 ؟یلکسی: چرا تو انقد رمن

 چه کنم خودمو بکشم؟ یگیبعدشم م یکه االن کنارم یبرام مهم تو بود ستی: چون برام مهم نسهند

 بار خودشو بکشه هیاالن حداقل  دی: واال اگه ادم سالم باشه بامن

 خنده بود بهم کرد ینگاه که توش رگه ها هیحرف  یچشماشو از بشقاب غذاش گرفتو ب سهند

 : جان خودممن

 ؟یدیقسم م : چرا جونتوسهند

 باورت نشده باشه دیگفتم شا یکنی: بد نگاه ممن

 

 نگفت یزیزدو چ یلبخند سهند

 زمیعز یکه تموم شد گفت: مرس غذاش

 : نوش جونتمن

 بخوابم خستم کمی رمی: من مسهند

 : باشهمن
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 شیارا زیاز رو م نویکردم و رفتم تو اتاقم......هووووف.....دورب زیتم زویرفتو منم غذامو تموم کردم بعد م سهند

 حوصله نشستم رو تخت... یگرفتمو ب

 دمیکش دراز

 ...دمیروشن کردم و رفتم تو حافظش و عکسامونو د نویدورب

 ....یمان شهیم یاخرش ماله ک یعنی......شیطوس یشدم رو چشما رهیخ شهیهم مثل

رو شونم منم دستمو گذاشته  دستشو انداخته بود یازمون گرفته بود توش مان یرعلیعکسو ام نیا یعکس بعد زدم

و تو همون  میبا خنده نگاهش کرد یحرکت مسخره دراورد که منو مان هیاون لحظه رها  ادمهیبودم رو کمرش ... 

 عکس گرفته بود.... یرعلیام دمیخندیحالت که به رها م

 کنمیحاال که فکرشو م میچقدر شاد بود.....میکه اون شب تو خونه حاج خانم گرفته بود یهمون یعکس بعد زدم

هش ت دونستمیاگه م موندمیبا خانوادم م رینداشت که از هم جدامون کنه......تا ابد فق نویارزش ا چیاون پول ه نمیبیم

 ...شهیم نیا

 پوله یبه هرچ تف

 پنج شدو سهند صدام کرد... یساعت ک دمیغرق شدم که نفهم المیتو فکر و خ انقدر

 

 امیم شمممممی: االن حاضر ممن

 کننده زدم... دیکرم سف هینکردم فقط  شیارا دمیلباس پوش زود

 برانداز کرد... پمویبود جلو اُپن اشپزخونه نگاهش افتاد بهم ت سادهیسهند که حاضر وا رونیاتاقم اومدم ب از

 ؟یقطعات دلمم کند نیاخر یمشهد که چادر سر کرده بود هیتو  لدایگ یدونی: مسهند

 لحظه رفتم تو فکرو متفکر گفتم : چادر! هی

 یچادر سر کن خادی: دلم مسهند
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 : پس واسم بخرمن

 شد ریکه د میبر دییزدو گفت: چشم حاال بفرما یلبخند سهند

 کرد... یو سهند تا خوده خونه درسا رانندگ میشد نیسوار ماش رونیب میاز خونه زد گهیهم د با

به برخورد اونا داره اگه  یکه برخوردم بستگ دمیبرخورد کنم؟ اخرش فهم یکه چجور کردمیفکر م نیراه به ا تو

 !کنمیخوب بودن حله منم خوب نبودن منم بدتر م

 شو ادهیپ میدی: رسسهند

 داشت خونشون یقشنگ یخونه ، نما فنیا یجلو میشدو باهم رفت ادهیشدم سهند هم پ ادهیپ نیباز کردم از ماش درو

 !رونیاز ب

  دیی: بفرما دیچیپ دیسع یصدا

 میدیمامان سهندو جلو در د  دویباالو سع میاز پله ها رفت میگذروند اطویزد ح درو

 خانم لدای: به به سالم اقا سهند، سالم گدیسع

 : سالم پسرم سالم عروس گلم مامان

ند هبغل کردن بعد س گرویسهندم همد دویسع میدیمادرشوهرمو بغل کردمو همو بوس یادم حساب نکردم ول دویسع

  دییتو بفرما دییمادرش گفت: بفرما یحساب یاحوال پرس هیمادرشو در اغوش گرفت خالصه بعد 

در خونه دعوامون شد باهاش،  یکه اون روز جلو ی، همون میاخم کرده مواجه شد رمردیپ هیفقط با  میتو که رفت 

 که اسمش اردالن زمانه... یهمون

شروع کرد به  دیبود ، سهند رفت جلو و دستشو بوس رهیبه من خ ظیزحمت نداد از جاش پاشه فقط با اخم غل یحت

خودش تموم  نی، منم ع دادیبازم نگاهشو ازم برنداشته بودو تو همون حالت جواب سهندو م یباهاش ول یاحوال پرس

 پوزخند گفتم: سالم هیتو چشمامو با  ختمینفرتمو ر

 با حرص گفت: سالم  رونویاز در آشپزخونه اومد ب درسا

 جواب نموندو رفت تو اتاق خواب... منتظر
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 !بدرک

 کنهیکم نم ییننگ خانواده ما هیما نکهیاز ا یزیسهند به تو دل بسته چ نکهی: ازمان

 ننگه هیخودش ما دونهیبا مهمونو نم یکه بزرگش رسم سالم احوال پرس ییگفتم: خانواده ا یگستاخ با

 و از حلقومت بکشنزبونت دمیاز جاش پاشدو گفت: دختره احمق م یکفر

 شهیسهند مثل هم کردیبا ترس به پدربزرگش نگاه م رونیدرسا که از اتاق اومده بود ب یکپ کرده بودن حت همه

کپ کرده بود فقط مادرشوهر به خودش اومدو رفت کنار  دمیمشخص نبود ، سع افشیق نوییسرشو انداخته بود پا

 نیا میچرا با جنگ و دعوا امشبو خراب کن الخودتونو بابا اص دیگفت: باباجان توروخدا ناراحت نکن سادویپدرش وا

 اومده مگه نه عروس گلم؟ شیکه پ هیوضع

 جواب بدم که زمان با حرفش قلبمو سوزوند... اومدم

 یکه ما توش زندگ یما  به خونه پاک شیکه ازش اومده اون جاش پ یبه همون سگدون نیدختره رو ببر نی: ازمان

سمت پله هاو ازشون رفتم  دمییفقط با سرعت دو دمیاشک بهم هجوم اورد حالمو نفهم لیس ؟یسگدون  میکردیم

 لدیاز اتاقارو واکردمو رفتم توشو با ک یکیدر  یخونه درسا بود اما بدرک شانس نجایاجازه نداشتم و ا نکهیباال با ا

 روش قفلش کردم...

 اشنا بود ، اون شیاب یرو به روم نگاه کردم ، چشما برگشتم کپ کرده دستمو گرفتم جلو دهنمو به پسر یوقت اما

 نشسته بودو هدفون تو گوشش اونم کپ کرده به من نگاه کرد... وتریکامپ زیپشت م

 شده؟ یزیکه بالخره زبون واکردو گفت: چ میشد رهیبهم خ ییا هیچندثان

 یهست یک گهی: تو دمن

 : ادمم بخداپسره

در  دیتو اما د ادیباال کرد تا ب نییرو پا رهیدستگ یکیدر زدن اومد بعد  یصدا دمیکش قینفس عم هینگفتم  یزیچ

 قفله...

 تو امیدرو باز کن بزار ب لدای: گسهند
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 نیگرفت گفتم: ولم کن هم میحرف زمان افتادمو گر ادهی دوباره

 کنمیخواهش م لدای:گسهند

 دمیقول م کنمیساعت به حاله خودم تنهام بزار بعد درو باز م می: توروخدا نمن

 من رفتم زمی: باشه باشه عزسهند

 ی: مرسمن

 رفته... دادیسهند اومد که نشون م یپا یصدا

 ییتو لدای: پس گپسره

 یهست ینگاهش کردم گفتم: خودت ک برگشتم

 المی، دان یدستاتو گرفتم اما تو در رفت کیکه اون روز تو تراف میبا شوق گفت: من همون پسره

 اشناسسسس گمیم اهاااااا

 ونتم؟یبابت اون روز چقدر مد یدونیم ییییییپسر خودت یشوق گفتم: وا با

 رو تخت نشستم

 بعدش پدر منو در اورد زتیشوهر عز یبا خنده گفت: اره ول الیدان

 گفتم: ولش بابا دمیخند

 : چند سالته؟الیدان

 19: من

 سالمه 20من  میهم سن بای: تقرالیدان

  دنتی: اها خوشبختم از دمن

 باز نمتیبب خاستیدلم م یلی، کال خ نطوری: منم همالیدان



 جنوب شهر یفرارها

 
366 

 

 نگفتم... یزیکردمو چ یاروم خنده

 یهمه تو بود ونی: پس انتخاب سهند مالیدان

 ، اره ی: اِمن

 پس کشنتیم انی: االن دخترا مالیدان

  اد؟یب ی: اوه پسر مگه قراره بازم کسمن

 : اره امشب همه دعوتن پدر مادر منو خواهرم و دوتا خاله هام...الیدان

 جد سادات ای: من

 یدرو قفل کرد یاومد ییهوی یدییدو ایجن نیچرا ع شدی: حاال چالیدان

 : با پدربزگت دعوام شدمن

 ی: اوه پس ترکش اولو خوردالیدان

 ؟یکردیگوش م یچ یلبخند گفتم: اره ، راست با

 اهنگ قشنگ هی: الیدان

 ی: بزار ببمن

 

  نم

حوصلم سر رفت اومدم باال  دیومدیتو سهند هنوز ن دمید یاتاق درساست من زوتر از همه اومدم اما وقت نجای: االیدان

 کردمیو با اجازه درسا داشتم اهنگ گوش م

 : اهامن
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چشمام از تو نها مونده.....دله من ت چارهیروشن کردو اهنگو گذاشت : دوباره ب کرارویهدفونو کندو اسپ الیدان

 خونده....... یبد یزایچشمات چ

 تا ته  یکن ادشیز شهیلبخند تلخ گفتم: م با

 دلم براش تنگ شده یلیکه خ زمیعز یمان ادیکردو من به  ادشیحرف ز یکه افتاد ب یاشک ینگاهش به چشما الیدان

 کردم....و غرق در خاطراتش شدم..... هیگر

 تو دستاته... میتموم زندگ یدیفهم"

 باز باهاته.... یو بمون یبر حواسم

: اره......من یکه من عاشقتم......من شترمرغم؟؟؟؟.....مان یدار ی:اخه تو شترمرغ چی......هوم؟.......مانلدای: گیمان

 که من عاشقتم هان؟... یدار ی: اره........اصال خوده شترت چیشترمرغممم؟؟؟........مان

 من تنها مونده... دله چارهیدوباره ب"

 خونده.... یبد یزایاز تو چشمات چ چشمام

 تو دستاته.... میتموم زندگ یدیفهم

 باز باهاته....... یو بمون یبر حواسم

تو  یب مرممممممممیمیتو م یب رمممممممیمیتو م یزدم: ب ادیهمراه با اهنگ فر شیطوس یچشما ادی به

 رمیگیاروم م یشمیتو پ یوقت رممممممممیمیم

 همش از جلو چشمم رژه رفت امونی، خل و چل باز نیتو ماش خندهامون

 ...یزونیاز دستم گر ای یتو منو دوستم دار"

 ...؟یتونیبگو چرا نم یبمون شمیپ خامیم

 ....یاسون نیبه هم یبر زارممممینم

 ...یسوزونیهات م هیته قلب منو با گر تا
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 یدونی: می....مانیبعد دست و پا در اورد یجفت چشم بود هی: جونم؟.......تو اول ی......مانیمان گمیم

 هم... مهین میشد میبعد نصف شد میبود یکی.....منو تو اول و؟ی......چلدایگ

 ...رمیگیاروم م یشمیتو پ یوقت رمممممممیمیتوم یب رممممممیمیتو م یب"

 رمیگیاروم م یشمیتو پ یوقت رمممممیمیتو م یب رمممممیمیتو م یب

 ادیاز تو  دیرها با نی:اره ایگوشت تلخ نشه......مان ادویقاچ بزنم که دردش ن یمن بلدم هندونرو جور بده

 ممیچاکر ییی: خعلیبا معرفت.....مان یییی......سلطانرهیبگ

 دله من تنها مونده... چارهیدوباره ب"

 خونده.... یبد یزایاز تو چشمات چ چشمام

 تو دستاته... میتموم زندگ یدیفهم

 باز باهاتهههه... یو بمون یبر حواسم

اروم  یشمیتو پ یوقت رمیمیتو م یب رمیمیتو م یب رمیگیاروم م یشمیتو پ یوقت رمیمیتو م یب رمیمیتو م یب

 ...رمیگیم

 "زادهیمحمدعل رمیمیتو م یب"

 

 تموم نشد... میتموم شدو من گر اهنگ

 اخه؟؟ یکنیم هی؟؟ حالت بد شد؟؟ چرا گر لدای: گالیدان

 ندادم از سر جاش بلند شدو رفت سمت در اتاق قفلشو واکردو رفت... جوابشو

 ...نمشیعادت نداشتم چند روز نب یاومد ، اخه منه لعنت یهام بند نم هیگر منم

 هراسون وارد اتاق شد اومد کنارم نشست رو تخت... سهند

 شد  دتریهام شد هیگرفتم جلو صورتمو گر دستامو
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 بگم تونمیم نوی: ببخشش فقط همسهند

 کس بودن ی، اخ چقدر سخته ب کشتشیبود حتما م یرعلیهق هق گفتم: اگه ام با

 بکنه تونستینم یمن بود کار یجا میرعلیمطمنن اگه ام یول کشتمشیبودم م یرعلیام ی: اگه منم جاسهند

 اومد... یهام بند نم هیگر

 دستاشو اورد جلو دستامو از جلو صورتم پس زد بعد با انگشتاش شروع کرد به پاک کردن اشکام... سهند

 بگه یهرچ یبه بعدش هرک نیتموم شد از ا ینکن چون همه چ هیگر گهی: پدربزرگم رفتو واسه شام نموند، دسهند

 !ستمیمیخودم تو روش وا

 نگاهش کردم فقط

 میواسه جنگ حاضر ش میبا لبخند چشمک زد: پاشو بر سهند

 جون زدم با شالم اشکامو پاک کردم... یلبخند ب هیقطع شد  میگر

 میتو اتاق باش ادیزشته ز میشدم از سره جامو گفتم: پاشو بر بلند

 میبلند شدو دستامو گرفت بعد باهم از اتاق خارج شد نشیبا لبخند مت سهند

 

ساله نشسته بودن رو  کاناپه و درحال خوشو بش با  40به پله ها نگاهم افتاد به سالن دوتا خانوم  میدیرس

که نگاه  قیاومد دق یخنده م یمادرشوهرمو درسا بودن و دو تا اقام در همون سن کنارشون ، تو آشپزخونه صدا

 یکنارشون بود، هنوز کس المیدان دنیخندیبودنو م سادهیرنگ بودن وا هیچهارتا دختر که هرکدوم  دمیکردم د

 متوجه ما نشده بود

 ؟یی: اماده اسهند

 و پرواز ییییریگفتم: اره وان تو ت یجانیه ارومو
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کفشمون نظر همه بهمون جلب شد همه  یاومدن از صدا نییاز پله ها پا میزد و شروع کرد یلبخند اروم سهند

 ...کردنیداشتن منو برانداز م

 عروس گلم نمیا دییفرماگفت: به به ب مادرسهند

 پله ها همه از رو کاناپه بلند شدن.... نییپا میدیرس یوقت

مسن تر از اون  کمیخانوم که  نیباهاشون منم رفتم سمت خانوما و به اول دادیدست م ونویرفت سمت دوتا اقا سهند

 جوابمو داد... یلبخند مصنوع هیبود سالم کردمو دست دادم با  یکی

 عروس گلم  لداستیگ نمیجان ا ی، پر وشیخواهرمه پر نیکنارمو گفت: دختر اشوهرم اومد  مادر

 خانوم مبارک باشه سهند جان لدایگفت: مبارک باشه گ یلبخند مصنوع با

 کرد... یروبوس وششیلبخند تشکر کردم سهند اومد با خاله پر با

 جون نیمیس کمیخواهر کوچ نمیگفت: ا مادرشوهرم

 گفت... کیخشک جوابمو دادو تبر نیتو همون ح یسهند همچنان در حال برانداز کردن من بود ول نیمیس خاله

رو  نمیجوابمو دادن اومدم بش ییکردم که با خوش رو کیسهندن سالم عل یشوهرخاله ها دمیهم که فهم ونیاقا با

 و گفت: سالمم سالمم رونیخانوم از تو اتاق بغل اشپزخونه اومد ب هیکاناپه که 

باشه ، خونگرم منو در اغوش گرفتو گفت: مبارک باشه  دیبا الیحدس زدم مادر دان شیاب یاومد سمتم از چشما فورا

 نیخوشبخت ش دوارمیام زمیعز

 گفتو سهند هم تشکر کرد کیسهندم تبر به

تو  میبر ایب اینکردم ب یبچها رو معرف یعه راست دایو ا الیجون زن داداشم مادر دان ایثر نمیگفت: ا مادرشوهرم

 اشپزخونه!

جون که به جمعتون اضافه  لدایگ نمیهمراه خودش برد تو آشپزخونه و گفت: خب خب دخترا ا دویدست منو کش بعد

 شد

 ...ننیبینگاهم کردن انگارشپش دارن م یجور هی دخترا
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 گهید دادیجوابمو م بود که به ظاهر مهربون دایاز همشون بهتر ا کمی،  دمیباهام دست دادن و اسماشونو فهم خشک

 دونمیدرونشو نم

 ...امیکنم از مهمونا م ییرایمن برم پذ نیکن یگفت: تا شما باهم سالم احوال پرس مادرشوهرم

 لدایگ یگفت: خوب شد خوردینشسته بود داشت کاهو م زیکه رو م الیدان

 : اره ممنون من

 که زوم کرده بود روم نگاهمو ازش گرفتم دمیافتاد به سالن سهندو د نگاهم

 لداجون؟یگفت: مگه چت شده بود گ یمیصم ریلحن غ هیبا  نایم

 اقاجون ترکش سمتش رها کرد یچی: هالیدان

 د؟یکرد یدزد نجایاصال چرا از ا دیکرد یدوست دارم بدونم چرا دزد یلی: خدیهوا پرس یپرستو ب هوی

 تا سوژم کنن... یمونده بود بگم از سر ندار نیمِن و مِن افتادم هم به

 

 زشته! یزنیم هیچه حرف نی: عه پرستو ادایا

 ه؟یکه استاده دزد یخانم نیا ای م؟یدونیم ویکه همه چ ییزشته؟ واسه ما یجون واسه ک دای: هه انایم

 بهت حبس نخورد؟ ی: من موندم تو چجورمونا

 نیبپرس گهیوقت د هیسواالتونو  نی: بچها دوست دارالیدان

 نیدور بودو واسه هم کمیروش نشسته بودن  نایکه سهند ا ییکه قورت دادم درد گرفت......مبال یاز بغض گلوم

 دنیشنیصدامونو نم

 ز؟یدور م مینیبچها بش گم،ی: عه مدایا

 تو سالن میچرا بر نجای: نه بابا االیدان



 جنوب شهر یفرارها

 
372 

 

 واسمون مراسم ساالد درست کنون به پا کنه!! خادیدرسا جون م یول یببر فیتشر یتونی: داداش گلم شما مدایا

 نه ی: واپرستو

 من بخورم دی: خب پس بهتر شما درست کنالیدان

 بود برگشت...! ییچا یخال یکه توش استکانا ینیاز سره جاش پاشدو با س درسا

 نیساالد درست کن نیگفت: خب بچها اماده ا وییظرف شو نکیرو گذاشت رو س ینیس

 اریور دار ب: اره بابانایم

 کردیبا پوزخند نگاهم م یبودم درسا ه سادهیواسه من نبود.....سردرگم وا ییجا ویناهار خور زیپشت م نشستن

 رفتم رو مبل کنار سهند نشستم... رونویآشپزخونه خفه کننده بود ازش اومدم ب یفضا

 ومد؟یچرا ن شدیاقاجون چ یسهند گفت: راست وشیپر خاله

 ایدار یجون توام توقعات ی: وا پرنیمیس

 : چطور؟وشیپر

 که ننیسفره بش هیدزد و دزد زده سره  شهی: اخه نمنیمیس

 لبخند از اونا که حرص درار بود زدم... هیاما  دمیکالمشو فهم کهیت

 گهیپاکن د یعنیکه ازادن  ییکسا ستیبگم که دزد که ازاد ن دی: البته خاله جان بادیسع

 رام کنن سویپل یدزدا بلدن چجور یجان بعض دیگفت: سع نیمیس

 ایبابا ، خانم شمام کوتاه ب نیول کن سیبه دزد و پل نیدیسهند گفت: حاال چرا بحثو کش شوهرخاله

گرفتم هرطور شده  میکه تصم یو کرده بود جور یمان یدلم هوا بیمتفرقه اومد وسط ، عج یاروم شد ، و بحثا جو

 امشب صداشو بشنوم

 دیگفتم: اقا سع دیلبخند رو به سع هی با
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کپ کرده گفت  دیسع کردینگاهم م یو سهند همزمان سراشونو با تعجب برگردوندن سمت من ، سهند سوال دیسع

 خانم؟ لدای:بله گ

 صحبت کنم؟ یلحظه با شما خصوص هی تونمی: ممن

 سهند رفت باال یابروها

 اتاق من میبر دیی: آ بله حتما بفرمادیسع

 ی: مرسمن

  دییاز اتاقارو باز کردو گفت: بفرما یکیباال  در  میاز پله ها رفت دیسهند بلند شدمو همراه سع یتوجه به نگاها یب

 دشیببند شهیباز گذاشت که گفتم: اگه م مهیدرو ن دیتو سع رفتم

 افتاده یگفت: اتفاق یتعجب کرده درم بست بعد زل زد به گله قال دیسع

 : اره دلم تنگ شدهمن

 شمیمتوجه نم دیهول کرده گفت: ببخش دیسع

 تنگ شده یدلم واسه مان دی: اقا سعمن

 کردم شیاشکم قاط کمی

 محتشم پسرعموتون؟ یگرفت و دوخت بهم و گفت: مان یتعجب نگاهشو از گل قال با

 : ارهمن

 شه؟یم یسهند بفهمه چ دیدونیم د؟یگیم یچ دیدونیخانم م لدای: دلتون تنگ شده؟ گدیسع

 تونمیمن نم یبهم مهلت داده ول کنمیفراموشش م کنهیفکر م یول میمن عاشق مان دونهی: اون ممن

 کم مونده بود شاخ دراره دیسع

 حرف بزنم یمن بتونم با مان دیکن یکاری دیپرستیشمارو به اونکه م کنمیالتماستون م دی: اقا سعمن
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 شد تو چشمامو گفت: باشه رهینگاه کرد بعد خ واریو متفکر به درو د دهیترس کمی دیسع

 گاز بزنم نویزم خاستیذوق کردم که دلم م انقد

 دیکنیبهم م ی: لطف بزرگمن

 در اوردو شماره گرفت.... شویگوش

 محتشم یصحبت کنم.....آره.....مان یزندان هیبا  خامیخط وصل کن م نی: الو سالم ، ببدیسع

 "یرعلیام"

 رونیب ادیمحتشم ب یسرباز وارد راه رو شد داد زد: مان هی

  ه؟یک یمان ننیبب کردنیشد همه نگاه م همهمه

 شده؟ی: چمن

 ؟یمحتشم ی: مانسرباز

 ام؟یب دیبا یواسه چ شدهی: اره چمن

 محتشم  لدایاز گ ی: تلفن دارسرباز

 و بهتر کنه  یحال مان تونستیم لدایشاد شدم گ هوی

 کنمیصداش م رمیداداشمه االن م یزدم: مان داد

 ییییپاشو مان یتکون تکون دادمو گفتم: مان یتو سلولو رفتم کنار تخت مان دمییدو

 ه؟یچشاشو واکردو گفت: چ یمان

 باهات حرف بزنه خادیزنگ زده م لدای: پاشو گمن

 نشست سره جاش و گفت: کو کجاست؟ خیس یمان
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 سربازه پاشو نی: برو دنبال امن

 منم یرو به سربازه گفت: مان یمان رونیب میپاشد باهم از سلول اومد یمان

 می:زود باش برسرباز

 رو به من کردو گفت: واسه توام دارم سربازه

 و سربازه نگاه کردم یو به رفتن مان دمیخند

 "لدایگ"  

 : الو؟ دیچیزنده شدم تا صداش پ مردمو

 یبغض گفتم: الو مان با

 :سالمیمان

 : سالممن

 ؟ی: خوبیمان

 : نهمن

 : چرا؟؟یمان

 خادیدلم خانواده خودمو م ادیمن از همشون بدم م یمان زننیسرکوفتم م کننیم تمیاذ یاوردنم مان ریگ بی: غرمن

 بزننش؟ خورنیسرش تا م زنیبدم بر بویشماره حب یخای: میمان

 دادورو؟ یگفتم: ک دمیخند

 گهی: اره دیمان

 شت؟یپ انیاونام ب یخایتنگ شده؟ م قاتی: دلت واسه رفمن

 دلت شیبزنم به آت یباد خاستمیگفت: من م دیخند یمان
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 : قربون تو بادبزن من

 ومدیازش در ن ییصدا چیه

 ؟ی: مانمن

 : بلهیمان

 فراموشم بکنه! خادینگفت جونم نکنه، نکنه کم کم م نکهیگرفت از ا دلم

 نداشت که از هم دورمون کنه نویارزش ا چیاون پول ه یدونی: ممن

 دمیموضوع رس نیبه ا شیوقته پ یلیگفت: من خ دویکش ییخسته ا نفس

 چخبر گهید یکنیم کاریتو چ ال،یخی: بمن

 یددر کار دز یول یهندونه قاچ بزن یستیاصال بلد ن نکهیبهش بگو برعکس ا یدیاگه رها رو د لدایگ ی: راستیمان

 یاستعداد دار یلیخ

 خنده گفتم: چطور؟ ریزدم ز بلند

 : گرفت مجنون گذاشت رو دستمون رفتیمان

 ؟یگیو م یرعلیبلند زدم گفتم: ام هقهق

 : اره بابایمان

 : آخ آخ چه شودمن

 "دادور"

واسه  االن یعنی شدیاومد که تند ترم م یخنده هاش م یصدا یوقت دادمیگرفتم پاهامو تند تند تکون م یعصب کیت

 اهل دیکه سع یدونیباشه؟؟ خفشو سهند خودتم خوب م دیاتاق با سع هیاجازه دادم تو  یاصال واسه چ خنده؟یم یچ

 گن؟؟؟یدارن م یمگه چ ه؟یخندهاش واسه چ ی!! ولستیحرفا ن نیا
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اونم  خورهیداره حرص م داستیاز چهرش پ کنهیکالفم ، نگاهم افتاد به درسا که داره نگاهم م زدیداد م افمیق

 !دادیدستاشو تکون م

 یکه تهش اتاق ییمنو درسا و راه رو نیمامان اما دلشوره داشت نگاهش ب ددنیدیم ونیاروم بودن داشتن تلوز همه

 توشن در گردش بود... لدایو گ دیبود که سع

 اومد... یدخترام از تو آشپزخونه م یخندها یصدا

 "لدایگ"

 گهیبگو د یییی: ماننمن

 باتو اشتراک بزارم که ویاسیمسائل س تونمیمن نم تی: شرمنده اخالق ورزشیمان

 کوفت خب؟ ویاسیبا ارامش گفتم: مسائل س یول گهیبزنم د غیج خاستمیم

 : خبیمان

 !!گهیجون من بگو د ی: مانمن

 گمیم می: باش تسلیمان

 : اخجونمن

 وقتم هست که عاشقشه یلیعاشق رهائه خ یرعلی: امیمان

 یییییییییییییییخودمو کنترل کنم بلند گفتم:  وا نتونستم

 "دادور"

اد بزنه د لدایکرده که باعث شده گ کاریچ دیسع نکهیخشم تموم وجودمو برداشت از فکر ا لدایگفتن گ ییوا یصدا با

ن دار ایعوض نینشون بدم درسا پاشد با خشم گفت: ا یمن واکنش نکهیقبل از ا یول دیرسیخون به مغزم نم ییوا

 کنن؟یم کاریچ

 تند بلند شد رفت سمت پله ها بعد
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رفتن دنبال درسا مامانم با ترس  رونویدخترا از آشپزخونه اومدن ب هویه متعجب بودن  با ترس بلند شد هم مامان

 رفت سمت درسا...

 "لدایگ"

 اصال... یدونی: ممن

و به درسا که قرمز قرمز بود  میهول کرده بلند شد دی، منو سع فتهیاز دستم ب یمحکم باز شد و باعث شد گوش در

 دمیترا رو د.....پشت سرش مامانشو دخمینگاه کرد

 درسا؟ شدهی: چدیسع

   یییزد: عوض غیج درسا

 زدمیم غیصورتم، از درد ج زدیمشت م دویکشیموهامو م نیانداختم روزم دویکش مویور شد سمتم رو سر حمله

 ی: آشغال حرومزاده کصافط تو جوبگفتیم غیبا ج اونم

 سگه هار شده بود... یولم کنه ول زدمیم غی، ج دیکشیگرفته بودم جلو صورتم موهامو م دستامو

د پرتش کرد کر یکیانگار  هویکه  کردیداشتن جداش کنن اما ولم نم یهمه بلند شد دختراو مامانش سع غیج یصدا

 با به سهند نگاه کردم که چشماش قرمزه قرمز بود یاشک یاونور با چشما

حم ر یب یلی، سهند خ کردنیبودن اونو اروم محاله منو بدونن رفته  نکهیا یهمه بجا دادیبلند بلند فحش م درسا

 منو برد دیبلندم کرد بعد شالمو برداشت انداخت رو سرمو دستمو کش دویدستمو کش

 باز کردو منو پرت کرد توش... نشویدره ماش رونیب میدر خونه زد از

 پشت فرمونو محکم گاز داد نشست

 ...کردمیم هیبود اروم گر دهیاز بس موهامو کش کردیمغزم درد م کنمیبودم تو خودم حس م دهیچیدرد پ از
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اصال چرا درسا بهم  دمیفهمینم شویگاو یقرمزشو نفسا یچشما لیدل دمیترسیکه داشتم م دادیانقد گاز م سهند

 دم خونه... میدیحمله کرد؟  بالخره رس

 تو... میدر خونه درو باز کرد رفت یجلو میرفت م،یشد ادهیپ نیپارک کرد از ماش نویماش

 کردم... هیبرداشتمو نشستم رو مبل دونفره گر شالمو

 بغلم  یتک ینشست رو صندل سهند

 کتکم زد؟ یچجور یدیگفتم: د هیگر با

 کردو پوزخند زد مینگاه مین هی سهند

 سگه هاره هیحرص گفتم: خواهرت  با

 محکم زد تو گوشم... یکیخم شد سمتمو  هوی

طرف صورتم  هیشدم ، حس کردم  سیخ هینبود از گر میصورتمو گرفتم انقد درد گرفت که خودمم حال یدست دو

ا تو اتاق ب ینگاهش کردم که نعره زد: داشت زدیکه توش تنفرو تعجب موج م ینگاه هیلمس شده تو همون حالت با 

  تاق؟ا هیتو  یبه تو اجازه داد باهاش بر یاصال ک ؟یکردیم یچه غلط دیسع

 وونههید یگیم یدار یزدم: چ غیج

گفتنت تا صد تا محل  ییو وا غیج یبرات که  صدا کردیم کاریداشت چ نمیاومد بب یخندهات از اتاق م ی: صداسهند

 رفت؟

و پول گرفتم ت شمیلوازم ارا زیم یشال برداشتم از تو کشو هیرفتم تو اتاقم در قفل کردم رفتم از تو کمد  دمییدو

قفل دره اتاقو باز کردمو با سرعت از تو  دمییبا سرعت دو هوی! ستیمن ن یجا گهید نجایکردم ا به خودم نگاه نهیآ

حس  یبه پشتم نگاه نکردم ول دمییدو ابونیتا سره خ رونیسالن رد شدم تند کفشامو پا کردمو از خونه زدم ب

 گرفتم فورا نشستم توش... ویتاکس هی ی، جلو ادیسهند داره دنبالم م کردمیم

 گمیکه م یادرس نیبه ا دیبر عی: اقا توروخدا سرمن

 "دادور"
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 تا صبح حواسم بهش باشه!! نجائوینه بمونم هم ایبرم و تنهاش بزارم  نکهیبودم ا جیدره خونشونو بست ، گ یوقت

 گرفتم موندم... مویتصم

 بودم و مراقب خونشون بودم... نیصبح تو ماش 4ساعت  تا

 روشن کردم برگشتم خونه... نویگرفتم برگردم خونه ، ماش میتصم

و  کتمو در اوردم رفتم سمت تلفن فوی، ک کردیم ییتلفن خود نما ریگ غامیدره سالنو باز کردم نور چشمک زن پ یوقت

 باعث شد تا گوش کنم میقطع کنمو نشنوم اما کنجکاو خاستمیپخش شد اولش م دیسع یدکمه صدا هیبا 

فحش بارم کرد و با  یخواهرت کل رونیب دیامشب که شما از خونه ما زد بگم خاستمیهه......م قیشف قیسالم رف"

 یم میصدا از تو گوش زد،یصدا م لدارویکه اسم گ یادیمامانت رفتن به خونه مامانت ، مهمونام رفتن و من موندم فر

حرف  لدایکه درسا درو باز کردو اومد تو داشت با گ قعتا همون مو یدونیمحتشم بود......اخه م یمان یاومد ، صدا

 یجور هیبود....منم  لدایو نگران گ دیشن شدویکه داده م ییتموم فحشا ینگرانش شده بود اون صدا یلیخ زدیم

 یزیحرف بزنه تا متوجه شه چ لدایحتما با گ خاستیسمجه م یلینگران نشه.....هرچند خ ادیتا ز چوندمشیپ

 یفحر گهی.....ددیخندیسره م هی زدیباهاش حرف م لدایگ یشوخ طبعه چون وقت یلیمحتشم خ یمان یدونیمنشده.....

 یاعلیبا اجازه..... قیندارم رف

 یعل یبعد چندتا بوق صدا یبرداشتم و زنگ زدم به کالنتر مویبودم.....فورا رفتم گوش دیسع یتو شوک حرفا هنوز

 : جانم سهنددیچیپ

 از تلفن بخش استفاده کرده؟؟؟؟؟ یعنیداشته؟  یمحتشم تماس تلفن یمان نی: رضا فورا برو چک کن ببمن

 ؟یک ی: گفترضا

 محتشم ی: مانمن

 : چند لحظه صبر کن امار درارمرضا

 قطع کرد  ویگوش بعد

 زنگ خورد میگوش قهیسه دق بعد
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 شد؟ی: چمن

 داشته یخودمون باهاش کار دیسع نکهی: اره تماس داشته مثل ارضا

 فعال ی: مرسمن

 قطع کردم و بهت زده نشستم رو کاناپه ویگوش

از  کنمیزدم فکر م لدایکه به گ یلیبه رفتارا و اون س ی...وقتنزدم.. دیکه تو ذهنم به سع ییمن چه تهمتا یوا یوا

 که انقد زود قضاوت کردم ادیخودم بدم م

 

 !کشهیخورد مغزم سوت ماز درسا  لدایکه گ ییفکر کتکا از

 "لدایگ"

 ی: بسته دختر هوارو الوده کردیمان

 دمیازونو سوراخ هی: برو بابا توام البد من المن

 ده؟یسوراخ یپس ک یدیتو نسوراخ گهیبعدشم اره د گهید هیچ دمیگفت: سوراخ دیخند یمان

  میو سرمو از رو شونش برداشتم با لبخند بهم نگاه کرد دمیخند

 ؟یجون من باش یبال یخایسال م ازدهی نیبا لبخند گفت: تو کل ا یمان

 زنمیبه تو شترمرغ سر م امیمن که م فیکردم گفتم: ح اخم

ونه هم دونه د یمان کردمیبچگونه حباب درست م یایاسباب باز نیدوباره سرمو گذاشتم رو شونشو با ا دیخند دوباره

 ترکوندیم

 شمونینموند پ قهیقد هیچقد نامرده  یرعلیام گمای: ممن

 گهی: کار داشت دیمان
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 بود ییاتاق باز جو هیبود اون اتاقه شب یچ مینیبب گرویهمد اطیتو ح میایبه بعد هر هفته ب نیاز ا یمان گمی: ممن

 دیمغزمونو سوراخ افتابنجامیا یول هی: اره فکر خوبیمان

 ایگرفت ادی: من

 کال  شهیناباب م گردهی: ادم با تو میمان

 یعوض ی: اِمن

 میچاکر یییی:خعلیمان

 ...زهیریدلم م کنمیخنده......به خنده هاش که نگاه م ریز میزد باهم

 شهی: عوضش تو افتاب چشات شفاف تر ممن

 لبخند خوشگل! هیشد به  لیخندش تبد یمان

 : چشاتو ببندمن

 هگیمطمنن د رهیزن بگ یکه مان گهیشه چند وقت د یکه رابطم با سهند جد گهیچشاشو بست......چند وقت د اروم

 رو دلم... مونهینکنم م نکارویاگه ا ستین نمونیاالن ب متیصم

 بردم جلو لبمو محکم گذاشتم رو چشم بستش... سرمو

 یییبا خنده داد زدم: گول خورد یسمت نگهبان دمییپاشدمو دو عیکه لبمو برداشتم سر بعد

 به گوشم... دیخنده بلندش رس یصدا

 یرها گل یبه سو شیپ نورویزدم ب یکالنتر از

 

 "دادور"
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 کینزد لدایمن به گ نکهی، واسم سوال بود ا نظرم داشتم ریاز در خارج شد ، تموم مدت حرکاتشونو ز دوییدو لدایگ

احت نار لدایواسم مهم نبود که ممکنه گ گهیگرفتم د موی........ تصمدیرو بوس یاون دور ازم چشم من مان ؟یمان ایترم 

 جمع کنم! مویزندگ دیباکم بشه  یکه روابطش با مان کنمیم یبشه نشه کار

 در اتاق اومد یصدا

 تو ای: بمن

 اومدن دی: اقا سعسرباز

 ...نییتند تند از پله ها اومدم پا رونیاز در اتاق اومدم ب دمییدو

 با تعجب برگشت... دمیسمت اتاقش رفتم دنبالشو از پشت دستشو کش رفتیداشت م دمشید

 شده جناب دادور؟ یزیپوزخند گفت: چ با

 : جناب دادور؟من

 میباهم داشته باش ینسبت ستیقرار ن گهیکه معلومه ما د نطوری: بله ادیسع

 د؟یسع یگیم ی:چمن

 خادی: خواهرت طالق مدیسع

 زارمی: من نممن

 ...واریشد به درو د رهیپوزخند خ با

 !یکنینکردم راجبت که با من انقدر سرد رفتار م یمن قضاوت دیسع نی: ببمن

تو زن یمن هم آبرو یابرو نکهیا یبجا ستین یزیچ یو بگ قتیپشت رف یسیوا نکهیا ی: قضاوت؟ هه!! به جادیسع

منو  هینشویبه پ یچسبوند ییابرو یحکم ب قایکارت دق نیبا ا یرفت یدیدست زنتو کش ؟؟یکرد کاریچ یحفظ کن

 زنت

 بودم که کارام دست خودم نبود.......بهم حق بده  ی: اون لحظه اونقدر عصبمن
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 نگفت یزیچ

 سوء تفاهم بود هی نیا گمیشمال؟؟ تو شمال به همه م میبر میخاستیدرسام با من اصال مگه نم هی: قضمن

 ؟یگیم رمی: اصل قضدیسع

 کردم و فقط نگاهش کردم سکوت

 یبه همه چ ست؟یخونت که دلش با تو ن یاورد یبرداشت ویدختر هیدست  یرفت ؟یکرد کاری: سهند تو چدیسع

 زد؟یبا معشوقش حرف م زدیحرف نم دیاون لحظه با سع لدایگ یبگ یخایم ؟یبگ یخایم

 اب دهنمو قورت دادم یعصب

 

  گمیبهش م قتویدرسا همه حق شیپ رمیعوض کردم : امروز م بحثو

 دلم گرفت! یسال بهم اعتماد نداشت نهمهیبعد ا نکهیزدو گفت: از ا ینیلبخند غمگ دیسع

 گرفتم و دم گوشش گفتم: منو ببخش پسر  دراغوشش

 فراموش کن ویدستش زد پشتم گفت: همه چ با

 نشست رو لبام!! یگرم لبخند

 "یرعلیام"

دلم  دشبا لبخند از در اومد تو ، از لبخن یتا بدون من راحت تر باشن ، مان ششونیقصد کارو بهانه کردمو نرفتم پ از

 ...شهیشاد م

 خوب بود؟ لدای: گمن

 : اره خوب بودیمان

 اورد؟ین ارهیقرار بود عکس ب نمی: ببمن
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 ارهیم گهیرفت گفت هفته د ادشی: نه یمان

 : اها ، باشمن

 "لدایگ"

 بودمممم؟ یرعلیمنتظر عکس ام قهیمن دم به دق یدونیم یرینم ی: الهرها

 خبر توپ اوردم هی: اومم عوضش من

 ؟ی: چرها

 بهم گفت ی: مانمن

 گفت ی: چرها

 : در گوشه من گفتمن

 گرفته؟ تیکوفت باز ی: ارها

 وقته عاشقته یلیعاشقته خ یرعلیبهم گفت ام ی: مانمن

 ؟یگیم یجد:رها

 هی: اره واال دروغم چمن

 زززیخداااااااااا دمت ج ی: وارها

 !!دسیدختره شوهر ند گنیاالن م یخوب ابرومونو برد یلی: خمن

 به خونه سربزنا نزار توش تار عنکبوت ببنده لدایگ ی: راسترها

 امی: نه بابا اتفاقا از اونجا دارم ممن

 ؟ی: عه اونجا بودرها

 : اهوممن
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 وقت مالقات تموم شد... نکهیتا ا میبا رهام حرف زد قهیچند دق هی

 یرفت جلو نیماش هی دمید که شدمیخونه م کیبه کوچمون داشتم نزد دمیگرفتم داشتم ، رس شیخونرو در پ راهه

 شد... ادهیپ نشیسهنده!! از ماش دمیبود فهم یمشک یای، زانت سادیخونمون وا

راهمو  سادویخونمون وا یدر ورود یدور زدو قشنگ جلو نشویبرداشتمو قدمامو تند کردم ماش یعاد یلیخ نگاهمو

 صد کرد...

 برم تو خونم خامیکنار لطفا م دیگفتم: بر نوییانداخت پا سرمو

 ازش ومدیدر ن ییصدا

باس ل یانگار استغفرهلل ب کنهیبه ادم نگاه م یجور هی....بود بهم رهیاوردم باال و به چشماش نگاه کردم اونم خ سرمو

 ...سادمیجلوش وا

 برو کنار گمی؟می: کَرمن

 باهات حرف بزنم خامی: مسهند

 با شما ندارم ی:حرفمن

 کنار از کنارش رد شدم رفتم درو باز کردمو رفتم تو... دیکش

 .روشن کردو رفت.. نشوی، ماش سادمیدر گوش وا پشت

 !گهینداشتم د نویاعصاب ا شیاخ

 تو خونه دستو صورتمو شستم... رفتم

ته داش تونمینم ییا گهیکال به جز تخم مرغ انتخاب د دمیو باز کردم و فهم خچالیدرست کنم بخورم؟ دره  یچ اوممم

 یاپ یصدا هویاب برداشتم بخورم که  وانیل هینخورم رفتم  یچیگرفتم کال ناهار ه میباشم! اشتهام کور شد تصم

، هوووووف  دمید اطویپرده ها ح یاز ال یواشکیرفتم  دهنکنه دزد باشه!! هول کر دمیاومد ! ترس اطیاز تو ح یدیشد

 رفتم تو بالکن... دمیینرفته بود؟؟؟؟ دو هکنه؟مگیم کاریچ نجایا نیا نمیسهند بود ! بب

 تو؟ یاومد یجوری: تو چمن
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 دمیپر وارید ی: از باالسهند

 به جان خودم یپا دزد هی: تو خودت من

 زد پوزخند

 ییهر یبر یتونیحاال م ی: خوش اومدمن

 انگار جوش اورد  هوی

 ؟یهر یگفت ی: به کسهند

 : به شخص خودتمن

 بالکن شداز پله ها اومد باال کینزد

 یالزم دار یدرست حساب تیترب هی: پس سهند

 در اورد کفشاشو

 صاحبخونه بهت اجازه ورود داده؟ نینگاه کن بب یاریکفش در ب نکهیمن به خودم مربوطه بعدشم قبل ا تی: تربمن

 به اجازه صاحبخونه ندارم یازی: من نسهند

 مقدم فاصله گرفت هیشد  کمیقدم نزد هی

 یداشته باش ازین دی: دِ نه دِ بامن

 ...میکم کم وارد خونه شد شدمیدور م یه شدیم کینزد یه

 ؟یکردیم کاریچ کهی: کنار اون مرتسهند

 بهت بگم! دونمیکه صالح نم میکردیم ییکارا میاها ههههه داشت ؟یگیم دویسع ی: کمن

 عقب رفتمیاومد جلو و من م یم ینجوریزل زدم تو چشماش هم ییاورد باال بزنه اما نزد منم با تموم پرو دستشو

 هی: منظورم مانسهند



 جنوب شهر یفرارها

 
388 

 

 نگفتم یزیچ دم؟یو بوس یمن مان دید یعنی

 گروید یکیچشمام  یبگو ، بگو که جلو نمیراحت باش ا یندار ایتو که ح یساکت شد هیبا پوزخند گفت: چ سهند

 یدیبوس

 دمکرینم نکارویخب ا یکنینگاهمون م یدار دونستمیلبخند حرص درار گفتم: اگه م هیلجم گرفت با  بیعج منم

 میکه تنها شد گهیزمان د هی زاشتمیم

 خشم تموم هلم دادو وارد اتاق خوابم کرد ، درو محکم بست... با

 تیاالن حال ستین یکه باک گستید یکیرفته شوهرت  ادتیکه  نهیمشکل تو ا ه؟یمشکل تو چ یدونی: مسهند

 !!یشوهر دار گهید کنمیم

......................................... 

 عالم شد.... یقد تموم کَهکشانا یفاصلم با مان گهید دونستمینبود فقط م میحال یچیه

 ...رهیتا هفتا کوچه اونورترم م هامیگر یصدا کردمیحس م 

 بود اما من هنوز برهنه بودم نشست کنارم خاست بغلم کنه که پسش زدم دهیاومد تو لباساشو پوش سهند

 برو... نجایاالن پاشو گورتو گم کن آشغال پاشوووووو از ا نیهم یزدم سرش: دست از سرم بردار عوض غیج

 زدم: سهنددد برو تا خودمو نکشتم غیبزنه که ج یحرف اومد

 رفت... نوییجاش بلند شد سرشو انداخت پا از

 ...میبه حال تموم بدبخت هیکردم گر هیوده غروب گرخ تا

 

  "دادور"

 بدم... شیشیک نایا لدایدر خونه گ یکه کارم شده هرشب تا ساعت چهار صبح جلو شهیم یاالن دوسه روز 
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واسش جنگ اعصاب  دونمیبپرم اما م واریبازم از د تونستمیم ومدهین رونیکه از خونشون ب شهیم یدوسه روز االن

از تلفن  میدر فرستادم تو، گاه ریکه واسش چاپ کرده بودمو از ز ییبار فقط عکسا هی نیواسه هم کنمیدرست م

وش فحش دادناشم گ سمیمیوا شتریب یگاه کنمیقطع م شنومویالو گفتناشو م یصدا زنمیمبه خونشون زنگ یعموم

 !!کنمیم

 ...ادیرش موندم تا بو منتظ سادمیجلو پنجره وا اد،یروز مالقات بود مطمن بودم م امروز

 "لدایگ"

 ...یمنتظر مان اطیح مکتیرو ن نشستم

 کردم... هیحال ندارمو گر زدیداد م افمیکرده بودم که ق هیچند روزه گر نیا انقدر

 پف کرده بود...   چشمام

 شد... داشیبا خنده از دور پ یمان

 زدم... یتلخ لبخند

 نشست کنارم دیشد لبخند رو لبش ماس کینزد یوقت

 لبخند تلخ گفتم: سالم باهمون

 لدایکرد گفت: گ اخم

 : جانمن

 یکرد هیچرا گر شدهی: چیمان

 شتر مرغه هیواسه  ستین یچیگفتم: ه دمیخند یتلخ با

 شدم بهش... رهیلبخند نگاهم کرد منم خ با

 شد.... یاشک چشاش

 شمیم وونهید یدونینکن خودت م هی: نه گرمن
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 پاک کرد شویاشک یانگشتش چشما با

 کار داره؟ ری: بازم طبق معمول اممن

 لبخند زدو گفت: اره یمان

 بهش بده ریعکسو بگ نی: امن

 عکسو از دستم گرفت و بهش نگاه کرد یمان

 : دلم براش تنگ شدهیمان

 : اونم دلش تنگ شدهمن

لم از د شدیشاد م اشیبرعکس دفعات قبل که دلم از شوخ ندفعهیا یول میحرف زد یاز هر در مینشست یبا مان 

 اوردیقلبمو به درد م شهیم بهایمثل غربرام گهیچند وقت د نکهیاز ا شدیخون م اشیشوخ

 ی: مانمن

 : جونمیمان

  یدیبهم م یقول هی: من

 ی: چه قولیمان

از  یدوستش داشت یزمان هیکه  یمنو به عنوان ادم یاگه ازدواجم کرد  یحت ؟یوقت فراموشم نکن چیه نکهی: امن

 ؟ینبر ادتی

باز من  یاگه مادربزرگم بش ی، حت کنمیو ازدواجم نم مونمیعاشقت م شهیزدو گفت: من تا هم یلبخند تلخ یمان

 مونمیعاشقت م

 مونمیتو م ادهیخاکم باشم  ریاگه ز یمن حت :من

 .....برتر از ما عشق ما بودمیگذشتیاز هم م دیدستمو گرفت گفت: با یمان

 ها با تو دارم یرم....گفتنروزگا ارمیتو  یاروم زمزمه کردم: ا منم
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 سرمو گذاشتم رو شونش... و

 کردم... یهم خداحافظ یبعد از مان قهیدق چند

 

حرف زدم بعدش وقت مالقات تموم شد ، رفتم خونه به  یساعت میرهاو عکسارو بهش دادم با اونم ن شیپ رفتم

 مادره سهنده... دمیتر که رفتم د کینزد سادهیدرمون وا یجلو یکی دمید دمیکوچمون که رس

 : سالممن

 زمی: سالم عزمادرسهند

 ن؟ی: خوب هستمن

 : قربونت برم دخترممادرسهند

 تو میدرو واکنم بر دی: بزارمن

 کردیخونه نگاه م واریرفت تو خونه به درو د سادمیباز کردم کنار وا درو

 تو دییگفتم: بفرما سادمیبستم رفتم کنارش وا درو

 نمیشیم وونیتو ا نجایهم شهی: نه اگه مگفت

 : باشهمن

 ...نشستم وونیتو ا ششیدم کردم رفتم پ ییتو خونه لباسامو عوض کردم چا رفتم

گفت هم من هم درسا  اناتیسهند تموم جر یبه خدا وقت خامیجان من از طرف درسا از تو معذرت م لدای: گمادرسهند

 میشرمنده ا دیتو و سع یاز رو

 لب به شهیم وونهیسهند داره د یستیچند وقت که ن نینگفتم خودش ادامه داد: بخدا ا یچیزدمو ه گنیغم لبخند

 سامون بده تویزندگ ایبردار ب یبازو دست از لج ایب رهیشبا خونه نم زنهیغذا نم

 نگفتم یزیچ بازم
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هر بزرگ زنش ش نیتو ا ییبهم گفت از سره تنها یبه ازدواج باهاش نبود ی: سهند بهم گفت که توام راضمادرسهند

 عمر باهم کی دیکه شده شما با هیکار نیچه نخا نیوصلت انجام شده چه بخا نیا م؟حاالیکن کاریحاال چ یول یشد

 ن؟یایکنار ب گهیباهم د ستیپس بهتر ن نیباش

باهاش باشم پس بهتره کنار  دیمن که زنه سهند هستمو تا اخر با ؟یبالخره که چ دادمیحقو بهش م گفتیم راست

 بهتره به سهند عادت کنم... امیب

 ...کنهیمو ازدواج شهیازاد م گهیچندوقت د یمان

 از هم جدا شده... یبه خودم بفهمونم که راه منو مان دیبا

 ؟یندازینم نیدنبالت روشو زم ادی: اگه امشب بمادرسهند

 ...لدایناخاسترو گ یزندگ نیا یکن یقبول دیبا

 ادیب دی: نه بهش بگمن

 یخوشحال شدو گفت: عروس گلم مرس مادرش

 بلند شد بعد

 دم کردم یی: عه کجا من تازه چامن

 دیبچها هماهنگ کردن سشنبه جوونا پاش ی.....اها راستسوزهیبرم غذا رو گازه م گهینگاهم کردو گفت: نه د مهربون

 دیعوض کن ییحالو هوا هیشمال  دیبر

 :عهمن

 شمیمن ناراحت م تونمینم و شهینه و نم یو گفت: اره بعدشم بگ دیخند

 : چشممن

 گفت: قربونت برم خداحافظ میدست داد باهم

 : خداحافظ من
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 درو بست... رفتو

 شمال و کجا دلم بزارم اخه؟شدم گرفتار

 "دادور" 

 در خونشون زدم رو ترمز... یشب بود ، جلو 8 ساعت

 قدماش اومد، درو باز کرد حاضرو اماده بود یصدا قهیدر زدم بعد چند دق لدمیشدمو با دسته ک ادهیپ نیماش از

 : سالممن

 می: سالم من حاضرم برلدایگ

 درو بست  رونویب اومد

 ...فتهیرو روال م مونیکم کم زندگ گهیبرگشت د نکهی، خوشحال بودم از ا نیتو ماش مینشست

 شمال؟ میبر یای: سشنبه ممن

 امیکمال تعجب من گفت: اره م در

 زدم لبخند

 خانوم لدای: گمن

 : بلهلدایگ

 دوستت دارم یلیگفتم: خ ابونویخ ایدوختم ب نگاهمو

 عوض شده بود... یلی، کال خ کردینگاهش کردم داشت با لبخند نگاهم م ومدیازش در ن ییصدا

 

من حوصله ندارم  ارنیغذا ب یزنگ بزن شهیخونه نشست رو کاناپه و گفت: سهند م میدیبگزرونه! رس ریبخ خدا

 کنم یآشپز
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 : باشهمن

 میمشغول خوردن شد زویسره م میساعت غذاهارو اوردن ، نشست میزدمو سفارش دادم بعد ن زنگ

 رفت بگم پنجشنبه منتظرم نباشن ادمیمن  گمی: ملدایگ

 یبردار دارشیدست از د یخاینمبارم هی یمرده اونوقت حت ایگفتم: چند روز واست مهمم نبود من زندم  گرفتدلم

 ستیبعدش در کمال تعجب گفت: باشه مهم ن یفت تو فکر ولکالمو گرفت ر کهیت

 وضع خسته شده نیانگار خودشم از ا ادیباهام راه ب خادیم لدایگ کردمیم حس

................... 

 ؟یجا نزاشت یزیچ ی: خانم مطمنمن

 میگرفت ویهمه چ گهی: اره دلدایگ

 ؟یعنی: روشن کنم من

 شد رررید می: اره بابا روشن کن برلدایگ

 : چشممن

 یکی مینبود شتریب نی، سه تا ماش میکه همه باهم قرار داشت ییجا میدیربع رس هیروشن کردمو گاز دادم بعد  نویماش

ونا و م داویکه ا الیدان نیماش میکیکه با درسا بود  دیسع نیماش یکی میتوش بود لدایمن که فقط منو گ نیماش

 پرستو توش بودن...

 لیو ادا اصولم تعط ی، جلف باز یشیمن خارجم نم دیاز د یریاصال تند نم الی: دانمن

 سهی: باشه بابا اقا پلالیدان

 گهید میفتی: داداش راه بدرسا

 سرعت نرو ادیداداش توام ز دی: سعمن
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 : حواسم هست داداشدیسع

 میبر دینی: پس بشمن

 سمت شمال... میو حرکت کرد نامونیتو ماش مینشست همه

 بلند شد! الیدان ستمیس یکه صدا میراه نرفته بودنصف  هنوز

 اریدر ن ی: خوبه گفتم جلف بازمن

 الهیدان نیا رپاشهیز ینیوگفت: عجب ماش دیخند لدایگ

 زارهیواسش کم نم میی: اره دامن

 خفنه پسررر یلی: خلدایگ

 گفتم: اره جونه داداش یخودش الت نیع

 کردنگام کردو باز با خندش قلبمو اروم لدایگ

 "لدایگ"

اومد توشم  یم الیدان ستمیس ی، تو تموم راه صدا ایخوشگل لب در یالیو هیبه  میدیغروب رس میپنج و ن ساعت

چقدر  یهع میرفتیم دیجمش سانیکه پشت سره ن یهمون شب نداختیم یمان ادهیمنو  دن،یرقصیدخترا م

 ...میدادیو حرص م یرعلیچقدر ام میدیخندیم

 ه؟یک یالیو نجای: سهند امن

 : پدربزرگمسهند

 قشنگه یلی: خمن

شروع  وسط ختنیر دنویکش غی، دخترا ج میبزنو برقص کن میخایکردو گفت: اقا سه روز بکوب م ادیضبط و ز الیدان

 نهیو صندوق ماشسرش ت دمینه که د ای کنهینگاهشون م نمیبب خاستمی، به سهند نگاه کردم م دنیکردن به رقص

 رفتم کنارشو گفتم: دمت گرم دوتا چمدونارو ببر
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 : باشهسهند

 غیج دنی، دخترا همچنان مشغول رقص الیسمت در و میبست بعد باهم رفت نویماش یچمدونارو گرفتو درا دوتا

 ...یعنیکردم  یکفو خون قاط الیو یتو دنیتو با د میبودن ، سهند درو باز کردو رفت دنیکش

 اتاقو باز کردو چمدونارو گذاشت توش هیدره  از پله ها رفت باال منم دنبالش رفتم سهند

 اتاق منو تو نجای: اسهند

 بود یکیش اتاق

 

 :باشهمن

 رمیدوش بگ هی رمی: من مسهند

 چخبره نمیبب نییپا رمی: منم ممن

 : باشهسهند

با پرستو تو آشپرخونه بودن رفتم  دایدرسائو مونا و ا ید یافتاده بود به جون اِل س الیدان رونیاتاق اومدم ب از

 دل درسا هنوز باهام صاف نشده کردمیسمتشون حرفاشون قطع شد ، حس م

 هی: واسه شام برنامتون چمن

 میبرنامه ا ی: واال بدایا

 بود یدوست داشتم دختر خوب دارویا

 که میغذا بپز یه میومدیشمال عشقو حال ن میتوروخدا بابا اومد دی: ولمون کنپرستو

 نه؟ ای میبخور دیبا یزیچ هیبالخره  زمی: خب عزدایا

 می: سفارش بدمونا
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 م؟یدرست کن ی: ماکارانمن

 شهیهم سادس هم زود حاضر م هی: اوم اره فکر خوبداینداد جز ا تیبه حرفم اهم یکیچیه

 دیکنیم کاریچ نمیآشپز بب یخانما ولیگفت: ا رونویاز آشپزخونه اومد ب مونا

 ادیگفت: منم که خوابم م رونویرفت ب درسام

 کنمیندارم ترکتون م یحس آشپز گمیبلکم صادقانه م چونمیپیشمارا نم دلی: منه قوپرستو

 دلیگفت: برو قو دویخند دایا

  رونیام از آشپزخونه اومد ب پرستو

 چونمیپی: من نممن

 م؟یشروع کن ،یدار ولیچشمک زدو گفت: ا دایا

 ست؟؟یزود ن کمی: االن؟ من

 کنار ساحل میشب بر میشامو زود بخور گهی: نه ددایا

 : اومم باشمن

 با من یماکاران یکن فیتو ساالدو رد زمی: عزدایا

 کنمیکمکت م میتو ماکاران ی: ساالد که با من ولمن

 یمرس زمیقربونت برم نه عز ی: الهدایا

 زدمو گفتم: باش یلبخند

 خرت و پرتا رو برداشتمو شستمشون بعد مشغول خورد کردنشون شدم... نیا ارویگوجه خ لونینا زیاز رو م رفتم

 ، درسا که رفته بود تو اتاق خواب... کردمیو پرستو گوش م الیمونا و دان یبه حرفا کردمویدرست م ساالد
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 : لباس من قشنگ بود؟مونا

 ی: اره بابا محشر بودپرستو

 بود؟ دهیپوش ی: عشق من چالیدان

 تاپ و دامن خوشگل تنش بود هی: مونا

جا خودش همون نیبب یرخ بهش نشون بد هی یخوشگلت بر نیبعد با ماش یبزنپیت کمی هیتو فقط کاف ی: دنپرستو

 کنهیم یجلو ازت خواستگار ادیم

 جور شد یبهتر سیک هی دیشا یدیخدارو چه د یول جونپرستودونمی: مالیدان

 ه؟یفازت چ وونهیمتش گفت: دکوسن و گرفتو با خنده پرت کرد س پرستو

 ندارم ییبهش عالقه ا گهید کنمیکم کم حس م یدونیکوسنو رو هوا گرفتو گفت: واال م الیدان

 کجان؟ دی: سهندو سعمونا

 سهند کوش؟ لدایبود.....گ نشیکه سروقت ماش دی: سعالیدان

 : رفته حموممن

 : اهاالیدان

 ناخنک به ساالد زدو گفت:دمتون گرم بچها  هیاومد تو آشپزخونه  پرستو

 می: چاکردیاز دهنم پر مایقد ادهی به

ربون مه هویبندازه اما نگاهش  کهیلبخند پر استرس نگاهش کردم هر لحظه منتظر بودم ت هینگاهم کرد ، با  پرستو

 شد...

 ییا یخاک یهست یدختر باحال کنمی:حس مگفت

 یابج می: ما تو خاک بزرگ شدمن
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 ی: اوه چه لوتپرستو

 ؟ادیب یتو چرا به عماد نگفت ی، راست هیاومد از پشت دستشو گذاشت رو شونه پرستو گفت: اره بچه باحال دایا

 شه یشیسهند آت ادیگفتم ب دمی: واال من ترسپرستو

شماره بدن سهند  نایبه منو مونا م خاستنیبار چندتا پسر م هیجون  لدایگ یدونینگاه کردو ادامه داد: اخه م بهم

 میدیلحظه هممون گرخ هیشد که  ریانچنان باهاشون درگ

 : نه بابا جونه من؟دایا

 : جون خودمپرستو

 !!کنهیم تیرعا یلیسهند خ یول نیاصال سهند اخالقش با همه شماها فرق داره ، شماها راحت یدونی: اره ممن

 بخاطر شغلشه دی:شاپرستو

 دوسش دارم هیه خوبنشست رو اُپنو گفت: بچ الیدان هوی

 کننیهمه هم روش حساب م هی: داداش سهند پسره خوبدایا

 

 شهیپرو م شنوهیم ادیم هویخب بابا  یلی: خپرستو

 میدیخند همه

 رفت سمتش دکمشو زد الیبلند شد دان فنیآ یصدا

 بود؟ ی: کدایا

 دی: سعالیدان

 چمدون به دست وارد شد دیدره سالنو باز کردو سع نالیدا

 : سالم مجدددیسع
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 بهش میسالم کرد همه

 : بچها درسا کجاست؟دیسع

  یی: تو اتاق رو به روپرستو

  ی: مرسدیسع

 رفت سمت اتاقو رفت توش... دیسع

 !!دیکشیم نیمونا سنگ یول میبا پرستو جور شد میحرف زد میساعت هشت نشست تا

 و صدا کن دیسهندو سع لدای: گدایا

 دارن؟یبر نم یباز سیدست از پل نجامیدوتا ا نیا فهممی: من نممن

 زننیم گهید یحرفا دی: بابا شاالیدان

 بزنن توننیتو جمعم م گروید ی: حرفامن

 : اهان، من قانع شدمالیدان

 سمت پله هائو رفتم سمت در اتاق در زدم دمییتکون دادم بعد دو یو سر دمیخند

 تو ای: بسهند

 هم یتو نشسته بودن رو تخت رو به رو رفتم

 شام نیای: بمن

 میایزدو گفت: چشم االن م یلبخند سهند

 ون؟یاقا نیدرار یکاراگاه باز نیخایم ینگاهشون کردمو گفتم: واسه کدوم بدبخت زیر

 خانوم لدایگ ادهیگفت:مجرم ز دویخند دیسع

 گهید نیای: باش پس بمن
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 االن میای: مدیسع

 : من رفتممن

  نییبستمو اومدم از پله ها پا درو

 ؟ شدی: چپرستو

 انی: صداشون کردم االن ممن

که پرستو گفت به  میظرفارو بشور میخاستیبعد شام م میدر کمال ارامش شاممنو خورد موینشست زیدور م همه

 برد تا اونم ظرفارو بشوره دیرو کش چارهیب الیظرفارو بشوره به زورم دست دان خادیکرده م یکمک چیه نکهیا یطالف

تو  ادهیتموم شهر همدستن منو  "کال  نداختنیو رها م یمان ادهیمنو  دمیخندیم کردمویبه کاراشون نگاه م

 ...."بندازن

ن از چو میخوردیم وهیرو کاناپه م میمنو سهندم نشسته بود کردنیم یبا مونا داشتن پاسور باز دایو ا دیو سع درسا

 ...فتادیراه ن ید یقراره معلوم اِل س

 کنار گوشه سهند گفتم: سهند اروم

 اروم گفت: جانم؟ ماون

 لب ساحل می: برمن

 می: باشه برسهند

 لب ساحل  میریسهند گفت: بچها ما م میجامون بلند شد از

 امیمنم ب امیگفت: منم ب شدیکه داشت ظرف م الیدان

 نمیزد تو سرشو گفت: بشور بب پرستو

 ...رونیب میو سهند دستمو گرفتو باهم از در زد دمیخند
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روشن کرده بود  الیو یچراغا میلب ساحل نشست میداشت رفت یجنگل ینبودو فضا ییا گهید یالیو الیو اطراف

 ...یفضارو تاحدود

 : سهندمن

 : جانم؟سهند

 : چندسالت بود که پدرت فوت شد؟من

 19: سهند

 ؟ی: سره چمن

 : سرطان داشتسهند

 امرزتشی...خدا بی: اخمن

 امرزهی: خدا پدر مادر توروهم بسهند

 نی: آممن

 کنارمه... یاون مان یبجا کردمیشمامو بستمو سرمو گذاشتم رو شونه سهند و تو ذهنم فکر مچ اروم

 میهم غرق بود یایو هرکدوم تو دن میساعت بود سکوت کرده نشسته بود کی کینزد

 

اومد سهندم که کال عادت داشت  یخوابم م یلیبودن اما من خ داریسمت اتاق خواب بچها ب میساعت رفت کی بعد

 زود بخوابه... شیکاریب یشبا

 ...گهیعادت کنم د دیبا هیچاره چ یپدرم بخوابم ول ریمرد غ هیکنار  خاستمیبود که تو عمرم م یبار نیاول

 ...یییدَدَ چقدر نرمه وو یرو تخت وا دمیکش دراز

نباش اما اون از  کیبهش نزد ادیشدم تا ز یور هیسر دوتامون  دیپتورو کش دیاومد کنارم اروم دراز کش سهندم

 فشنگ خوابم بره... هیکه باعث شد اندازه سرعت  یزیبهم دست چ یخاص یگرما هیپشت بغلم کرد 
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 شده بود رفته بود داریبود و طبق معمول سهند زودتر ب 10چشمامو باز کردم ساعت  یوقت صبح

 و شالمو تنم کردمو از اتاق زدماتاق و دست صورتمو شستم بعد مانت یبهداشت سیالود بلند شدم رفتم تو سرو خواب

پاهام سرشو برگردوند طرفمو گفت: سالم صبح  یبود از صدا ید ی، فقط سهند تو خونه بود اونم سروقت اِل س رونیب

 ریبخ

 بچها کوشن؟ نمیبب ری: صبح توام بخمن

 برو بخور واست حاضره زیواسه خودشون،  صبحانه رو م کننیدرست م بالیوال یمل می: لب ساحل دارن تسهند

کل  الیدان ستیتو آشپزخونه مشغول خوردن شدم تو همون حالت گفتم: سهند ولش کن اون درست بشو ن رفتم

 سروقتش بود شبید

 کنمیمرتب م ماشوی: راه افتاد فقط دارم سسهند

 :عع دمت گرم بابامن

 : قربان شماسهند

از  رهیحوصلم سر م دمیمنم د دیدیم ونیجمع کردم سهند نشست رو کاناپه و داشت تلوز زویخوردمو م صبحانمو

دو که وسط بو دایبه همشون سالم کردمو جوابمو دادن ا کردنیم یباز یبچها داشتن وسط شیرفتم پ رونیزدم ب الیو

 واست بخور میجون صبحانه اماده گذاشت لدایداد زد:  گ خوردیتکون تکون م یه

 : خوردم بابا جمعشم کردممن

 : عه قربون دستتدایا

 وسط ایب لدایکه توپ دستشو بودو اماده زدن گفت: گ الیدان

 بابا الیخی: بمن

 لوس نشو ای: بالیدان

 باش  یکنی: حاال که اصرار ممن
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 ...میانقدر که از نفس افتاد میمتفاوت کرد یایباز ی، تا ظهر کل میکرد یباز رفتم وسط منم

 میناهارو بخور نجامیهم میکباب کن اریبرو جوج ب دی: سعدرسا

 میج زدجو مویدرست کرد شیلب ساحل ات رونیبعد با سهند اومدن ب الیگفتو بلند شد رفت سمت و ییباشه ا دیسع

 ناگفته نماند که من هنوز رابطم با درسا و مونا خوب نشده بود یخوش گذشت ول یلیتو رگ خ

 

بخوابه  نهیبینم ته ام نشد لزوممنکردو خس یناهار همه حمله کردن سمت اتاقاشون تا بخوابن به جز سهند که باز بعد

رفتم رو فرش کنار کاناپه نشستمو صدا  دیدیم ونیاومد  ،سهند رو کاناپه نشسته بودو تلوز یمن خودمم که خوابم نم

 زدم: سهند؟

 : جانم؟سهند

 از پوالش نگرفت یسراغ گهید شد؟ی: داستان پدربزرگت چمن

 یپرداخت باق یبه جا شترویو رها محتشم حبس ب یرعلیو ام یانم نیبسته شده عالوه بر ا گهی: اون پرونده دسهند

 پول قبول کردن!!

 نهیتضم ندشونیآ رونیب انیشکر داره که اگه بچها ب یجا بازم

 بچها دونه دونه بلند شدن... نکهیتماشا کردم تا ا ونینشستم کنار سهند و تلوز منم

شمالو  کل می: بچها فردا برگفتیم یرفتن نداشت! پرستوهم ه رونیب لیم یو کال کس میحرف زد یاز هر در مینشست

 یول میبگرد

همه نشسته  شامو به عهده گرفت، تو سالنم تیبود که درسا مسئول 8 کیموافقت کردن باهاش، ساعت نزد همه

 ا؟یمن برم کناردر شهیاروم کنار گوش سهند گفتم: م زدن،یبودن داشتن حرف م

 ؟ی: تنهاسهند

 : ارهمن

 نه خطرناکه :سهند



 جنوب شهر یفرارها

 
405 

 

 : حواسم هست ،توروخدامن

 کردو گفت: باشه ینگاه مین سهند

 ... دینفهم چکسیکه ه یجور رونیب دمیچیپ یواشکی قهیبعد پنج دق ولیا

 ...کردمیاروم نگاه م یایرو ماسه ها و به در نشستم

 یاصال کاش نم یخودتو بهش برسون یمنتظرت باشه و تو نتون یکیسخته  یلیخ یدونیاخه م قرارهیدلم ب امشب

 سفر ... نیاومدم به ا

 نیکردم چرا؟دست خودم بود هم نکارویاز زندان دارن؟ چرا من ا رونیب یایمنتظر منن اخه مگه چندنفرو تو دن بچها

 ...قرارشهیدلم ب بیباشم عج یکنار مان خادیدلم م بیدارم عج یبیحس غر هی، امشب  شدمیاالن پا م

 تاری، گ بود الیسرمو برگردوندم ، دان دمیپا از پشتم شن یکه صدا کردمیفکر م یچقدر داشتم به چشم طوس دونمینم

 به دست!

 نم؟یبش شتیمنم پ شهی: مالیدان

 ای: اره بمن

 هیبد یلیخ زیعشق چ لدایسکوت گفت: گ قهیدق کینشست بعد اومد کنارم الیدان

 ؟یکنیفکر م نطوری: نه چرا امن

 تجربشو داشتم: چون الیدان

 نهیریواسم ش یلی: منم تجربشو دارم خمن

 ایحس دن نیتلخ تر شهیم رهیم کنهیولت م یوقت یول نهیری: اره اوالش شالیدان

از  دیبا یاسمشو عشق بزار دیطرفس نبا هیکه دو طرفه باشه اگه عالقه  هیعشق یقیعشق حق الیدان یدونی: ممن

 یخودت باش یقیمنتظر عشق حق ویخودت دورش کن

 : واقعا؟الیدان
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 : باور کنمن

 : معشوقت سهنده؟الیدان

روزگار از هم  رسم؟مارویوقت بهش نم چیکه ه هیمعشوق من کس یگفتیم گفتم؟یمیرو لبم خشک شد ، چ لبخند

 حفظ ابرو تلخ گفتم: اره یحال برا نی! با امیعاشق هم یمنو مان دوننیخودمون همه م یلیم یجدا کرد نه ب

 دروغمو دیشد تو چشمام انگار فهم رهیخ

 اون دِکوره؟ نمیکردم بحثو عوض کنم: بب یسع

 : نه باباالیدان

 یبلد یچ مینی: خب پس بزن بابا ببمن

 یباش ایقشنگو اروم بود: تو اون ور دن الیدان یگرفتو مشغول زدنش شد صدا تارشویزدو گ یلبخند الیدان

 دوستت دارم یابرا باش پشت

 ارزومه دلت با من بمونه من

 بمون تو عشق مهربون من یبگ یه

 جز من هواتو داره؟ یک

 تو یدور یداره وقت هیگر یهوا

 رهیمیمثل من برات م یک

 تو؟ یدور یوقت رهیگیدلش م همش

....... 

 من نبود یاز اول عشق تو برا دمیفهمیکاش م یتو نموند اما

 دلت با من نبود هیکردم چاره چ یتو هرکار واسه
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 داره بعد رفتنت هیگر یاروم دوباره دل هوا اروم

 رهنتیعطر پ رهیگیدوباره جونمو م دلتنگتم

 احمدوند.... ی.....مهد

هم  یزنیمبود هم قشنگ یبه چشمامو اشکمو پاک کردم بعد با شوق دست زدمو گفتم: عال دمیکش دست

   یخونیمقشنگ

 نداشت یزدو گفت: قابل یاروم لبخند

 نیزودتر ا ای، خدا قرارهیب یکه تا پاهام اومد نگاه کردم ، امشب همه چ یبا لبخند نگاهمو ازش گرفتم به موج منم

 تموم کن ویشب لعنت

 بخوابم رمیسرجام بلند شدم و گفتم: من خستم م از

 ست؟ی: زود نالیدان

 گهی: خستم دمن

 ری: باشه شب بخالیدان

  ری: شب بخمن

 بخوابه ... ادیم گهیدو ساعت د یکیگفتم سهند هم گفت  ریتو سالنو به همه شب بخ رفتم

با ترس و وحشت چشمامو باز کردمو نشستم  دمیدیتو اتاقم و تا چشمامو بستم تا خوده صبح داشتم کابوس م رفتم

 تو جام...

  زدمینفس م نفس

 لدا؟ی: گسهند

 ش بودتخت مهرم جلو یرفت سمت سهندنشسته بود پا چشمام

 : ساعت چنده؟من
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 ؟یدیشده خواب بد د یزی، چ 5: سهند

 رمیمیدارم م قرارمیپر از استرسم ب میجور هی دونمیو گفتم: نم هیگر ریز زدم

 ؟یاسترس چ یچ قرارهی: بسهند

 دونمینم دونمی: نممن

 ؟ینماز بخون یخای: مسهند

 کردم نگاهش

 ردیگیماو دلها ارام ادیزدو گفت: و با  یاروم لبخند

 رمیوضو بگ رمیتر شدو پاشدم گفتم: م دیشد میگر

 سجاده گرفت جلومو گفت: واسه مادربزرگمه هیسهند  رونیاومدم ب ییاز دستشو یوقت

 انگار منو با خدا تنها گذاشت... رونیازش گرفتم و حاضر شدم واسه قامت بستن سهند از اتاق رفت ب سجادرو

 سالم دادم حس کردم اروم شدم... یوقت کردمیم هیگر خوندمویم نماز

 سپردم دست خودش... ویارامش خاص ، تموم وجودم اروم شد ، همه چ هی

 که انجام دادم ... ییگناهاتموم یکردم جا توبه

 تو سالن نبود ... ی، کس رونینماز سجادرو جمع کردمو از اتاق اومدم ب بعد

 لب ساحل واکردمو چشمم خورد به سهند که نشسته بود الرویو دره

 رفتم

 

 دونستمیبابت جا نماز گذاشتمش رو تخت چون جاشو نم یگفتم: مرس کنارشو

 ؟ینداشت اروم شد یزدو گفت: قابل یلبخند سهند
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 : اره خداروشکرمن

 نا اروم بود... کردیم یقراریب بینگاه کردم عج ایبود هنوز ،نشستم کناره سهندو به در شیگرگو م هوا

 بخوابم نجایا خامی: ممن

 : باشه اروم بخوابسهند

 "دادور"

چون هوا  دمیصبح کنارش بودم ، افتابو هنوز ند 8ساعت  یکایرو ماسه ها و چشماشو بست تا نزد دیدراز کش لدایگ

 بود یابر

 اول صبح؟ نیکنیم کاریچ نجای: شما اپرستو

 رد خوابش ب لدایالبته گ نجایا میخوابمون نبرد اومد گهید میشد داریبه پرستو نگاه کردم و گفتم: ب برگشتمو

 : اره پرستو

 ؟یکن دارشیاروم ب یتونیتو ، م رمی: من ممن

 هواسم بهش هست نمیشیم نجای: فعال اپرستو

 ی: مرسمن

 کنمی: خواهش مپرستو

صبحانن به همشون سالم کردم  زیدوره م دارشدنویهمه ب دمیدرو باز کردم د یوقت الیجام بلند شدمو رفتم سمت و از

 ؟یخوریسمت پله ها که مونا گفت: عه سهند صبحانه نم رفتمیهمشونم جوابمو دادن داشتم م

 کار دارم کمیاالن  یول خورمی: ممن

 میزاری: پس واست مدیسع

 ی: مرسمن
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 نمیتم تا ببگرف یتماس با کالنتر هیبعد  دمیلباسامو پوش رونویساعته اومدم ب میباال سمت اتاقمو رفتم حموم ن رفتم

 اوضاع چطوره...

 "لدایگ"

 میبادبادک هوا کن میخایپاشو م لدای: گالیدان

 باز کردم  چشمامو

 ری: سالم صبحت بخپرستو

 سرجامو گفتم: سالم نشستم

 ؟یدیخواب نجایا ی: جا کم اومد اومدالیدان

 : اتفاقا انقدر حال دادمن

 میکن یادبادک بازب میبر دی: باشه حاال پاشالیدان

 ولی:اپرستو

 ؟یبادبادک باز ن؟ی: بچه شدمن

 باد داره هیتازه االن هوا ابر دهی: اره انقد حال مالیدان

شروع  الیدو سه دان کیبعد با  میسادیکنارهم وا میبلند شد یبه پرستو داد سه نفر میکیبادبادک به منو  هی الیدان

قشنگ  یقشنگ بود وقت یلیسمت اسمون خ بردیبادبادکمو اونو م ریز رفتیباد م دمییدویم یوقت دنییبه دو میکرد

د، منو اوم یکه از چشمم اشک م دمی، انقد خند دمیخندیم مویرفتیاون ور م نوریا یالک یبادبادکا رفتن تو اسمون الک

تو  میتبه درختو رف میبادبادکارو بست میرفت بعدشمیکه خسته شد میکرد یانقد باز میدیکشیم غیپرستو باهم ج

 ...الیو

 کرده بود... کیتار الرویو ی، فضا دنیشروع کرد به بار بارون

 بود حتما چشم به راهمن... 11افتاد به ساعت  نگاهم
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 دورم... یلیکنم که خ کاریچ یول

 نمازم خوندم اروم نشدم یوقت یاسترس هجوم اورد سمت قلبم حت هی باز

 

..... 

لم د یلیکم نشده بود خ یزیچ میقراری، من هنوز از ب میبمون الیکل اون روزو تو و میشد که مجبور دیانقدر بار هوا

 نیاصال تموم قصد من واسه ا خورهیحتما بهش برم دونمیم یبه سهند بگم زنگ بزنه تا صداشو بشنوم ول خاستیم

 ...ارمیانگار دارم کم م یلو فراموش کنم و یبود که به سهند عادت کنم و مان نیسفر ا

اخه  اومدن یم دیچشه و کم کم با ننیتا بب دیسع نیوقت بود رفته بودن سروقت ماش یلیخ الیو دان دیسع سهندو

 ...شدیم کیهوا داشت تار

 ؟یایلحظه م هیجون  لدایاز تو اتاق صدام زد: گ دایکه ا دمیدیم ونیتلوز داشتم

 شه؟یاندازه تو م نیواسه مونا تنگه بب نیگرفت جلومو گفت: اتاپ هیرفتم تو اتاق  پاشدم

،  دمیلباسامو در اوردمو تاپ و پوش سادمیوا نهیرفتم تو اتاق خودمونو جلو ا رونیو گرفتمو از اتاق اومدم ب تاپ

 ...میبا شلوار ل یتاپ اب هیاومد  یقشنگ بود بهم م

 هگید ییجورایموهامو کوتاه کنم  تخاسیبستم ، دلم م یتنگم نبود ، کش موهامو واکردمو سفت دم اسب واسمتاپ

 جمع و جور کردنش سخت بود... دویرسیکمرم م یحوصله خودمم نداشتم چه برسه به موهام که تا رو

مونا  داویکه ا یبعد رفتم تو اتاق نییپااز پله ها رفتم رونویاز اتاق اومدم ب پیتو خونه نبود پس با همون ت یمرد چیه

 توش بودن...

 چقدر خوشگلت کرده یوق کردو گفت: واز دنمیبا د دایا

 چقدر بابتش پول دادم؟ یدونیگدا م ی: همونا

 دعوا هیواسه  کردیحالم بد بود که سرم درد م انقدر

 گدا؟؟؟؟؟؟ یگفت ی: به کمن
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 "دادور"

 یکیتهران حتما ببرش مکان میرفت یول ارتتیو م برتتیسه بار تا مشهد م نی: امن

 : باشدیسع

 امیم نمیدور بزنم با ماش هی رمی: من مالیدان

 : باشهدیسع

 ...الیتو و میبرگشت دیرفتو منو سع الیدان

 اومد... یاتاق م هیاز تو  دادیو دادو ب غیج یصدا میدرو بست الئویتو و میپامونو گذاشت یوقت

 شده؟ی: چدیسع

 ...رونیبرهنه اومد ب یتاپ و موها هیاز اتاق با  لدایگ هوی

 نییسرشو انداخت پا دیصحنه سع نیا با

 سمت پله هائو ازشون رفت باال بعد رفت تو اتاقمون...  دییتند دو لدایگ

  دنبالش رفتم یعصب

 اتاق شدمو درو بستم... وارد

 نهیبود جلو ا سادهیوا

 شدهی: چمن

 با حرص گفت: از مونا دختر خاله گلت بپرس لدایگ

 رون؟یب یسرو وضع اومد نی: چرا با امن

 دیاومد دیتو سع دنستمیم : من چهلدایگ

 نه؟ یقصد جون منو کرد اتیندونم کار نی: تو با امن
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 : ولم کن سهند اهلدایگ

 رو تخت و با اعصاب خورد نگاهش کردم... نشستم

 ایلباساتو عوض کن ب نییپارمیبلند شدم و گفتم: من م نیکنترلمو از دست بدم واسه هم شدیوضعش باعث م سرو

 "لدایگ"

 شب جمعه بود... میو ن 9 ساعت

 گرفته بود  یلیخ دلم

 ...کردنیم یکه داشتن آشپز دایبه جز درسا و ا میدیدیم ونیو تلوز میشکستیرو کاناپه و تخمه م مینشسته بود همه

 زدیداشت با تلفنش حرف م رونیرفته بود ب دمیسع

جن باز شد همه نگاهمون رفت  نیدره سالن ع هویکه  میدیم ونیبه اصطالح داشتم تلوز یدر افکارم بودم ول غرق

 منو سهند در گردش بود نیاومد تو نگاهش ب شونیپر افهیق هیازش با  دیسمت درکه سع

 د؟یسع شدهی: چسهند

 کارت دارم رونیب ایاب دهنشو قورت داد و گفت: سهند ب دیسع

 !رونیرفتن ب الیپاشدو باهم از و سهند

 ؟؟؟؟یعنی شدهیگرفتم چ استرس

 نا؟ی: چشون شد االیدان

 مینیبچ زویکمک م نیای: بچها بدایا

 شده... یچ نمیبب خاستمیچشمم همش به در بود م کردمیکار م یوقت میکردیو کمک م میپرستو بلند شد منو

 دور سفره مینشست همه

 !شدنیدوتا چ نیا نمی: من برم ببدرسا
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 و نگران بود... دهیانگار ترس دیسع یتوهم اومد تو ول افهیدرسا بلند شد دره سالن باز شد و سهند با ق تا

 :چتونه شماها؟درسا

 خورده یپرونده گِره خرک هی یچیتو همون حالت گفت: ه دیسع زویسمت م اومدن

 التیتعط میمثال اومد نی: اووووو بابا ول کندایا

 اروم شدم... کمی

 اخم کرده بودو تو فکر بود... ینبود حساب ایدن نیافتاد به سهند انگار تو ا نگاهم

 میبعد ظرفا چمدونتو ببند حرکت کن لدایکه سهند اومد تو آشپزخونه و گفت: گ شستمیشام داشتم ظرفارو م عدب

 سمت تهران

 خوشگلو تحمل کنم یالیو نیخفه کننده ا یفضا ستیقرار ن گهید نکهیکردم از ا زوق

 م؟ی: چرا مگه قرار نبود صبح برمن

 حتما تهران باشم دیبا رهی: پرونده کارش گسهند

 : باشهمن

 عجله داشت... یلیهامو جمع کردم سهندم انگار خ لهیظرفا تند حاضر شدمو وس بعد

 بودن سادهیهمه وسط سالن وا رونیبدست از اتاق اومدم ب چمدون

 نه؟ نیشی، جا که م ایصبح ب نایا الی: درسا پس تو با داندیسع

 میشی: اره جا مالیدان

 گهیباشه د یبهت خودت حواست به همه چ کنمیسفارش نم الی: دانسهند

 : چشم الیدان

 میفتیحاال صبح همه باهم راه ب شدی: نمدایا
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 میموندیکه م شدی: نه اگه مسهند

 حتما نیزنگ بزن نیدیرس ی: وقتدرسا

 : چشم فعال خداحافظ دیسع

نارش ک دمیسهند نشست پشت فرمونو سع نیتو ماش میاز همه نشست یچمدونو از دستم گرفتو بعد خداحافظ سهند

 سمت تهران میمنم عقب نشستمو راه افتاد

 

 هی خودمو به دیبا گهیبد بود د یلیخ طمیشد ، شرا لیاز استرس به ترس تبداومد !! حسم یراه خواب به چشمم نم تو

 روانپزشک نشون بدم...

 به تهران میدیشب بود که رس میسه ون ساعت

  "گوش کن و همراه باهاش ادامه رمانو بخون یشناسیه مک ویاهنگ نیتر گنیغم"

 

 تا غروب برنگشتم دیبهم داد گفت: برو خونه منتظرمم نباش شا دیلیدر خونه ترمز کرد و ک یسهند جلو 

 : باشه خداحافظمن

سهند نشون  نیگاز ماش یدره خونرو باز کردمو رفتم تو صدا یشدم..... وقت ادهیپ نیجوابمو دادنو از ماش دوتاشون

 رفتن... دادیم

نامس خم شدم برش  هی دمیکه نگاهش کردم د قیکرد دق ییخود نما نیرو زم دیسف زیچ هیبرم تو خونه که  اومدم

 داشتمو بازش کردم و شروع کردم به خوندن...

 به نام خدا "

 سالم  زمیعز یلدایگ

 ...نیریبه کامت ش شهیهم یخوب باشه و زندگ شهیحالت هم دوارمیام
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 نباشه... تیتو زندگ یلحظه تلخ کی یحت خامیخدا م از

 مالقات بودم... یمنتظر روزا شهیهم   کشمیدارم حبس م نجاویاومدم ا یوقت از

 دیمنتظر امروز بودم که بالخره فرا رس شهیهم مثل

 ...یومدیصبر کردم ن یاما هرچ نمیکل امروزو چشم به راهت بودم تا خودتو بب و

 رها... شیامروزو کال رفته پ دمیشا ایشده باشه  ضیمر دیبهانه ها برام اورد گفت شا یلیخ یرعلیام

 اروم نگرفت... چکدومیدله من با ه اما

 یدیکشیاز اب م متویلیگ ییخودت به تنها یجور هی ویکردیحفاظت از خودت ازدواج نم یاگه تو برا دیشا یدونیم

 عشق تو! هیفقط وفقط به دلخوش کردمیسال حبسو تحمل م 11 نیقطعا من تموم ا

 در انتظار من بود... یا ندهیا هیو اونوقت  کنمیم یباهات عروس شمویازاد م گفتمیخودم م با

 نابود شد ... یمن واسه ادامه زندگ یایتموم دل خوش یتو ازدواج کرد یوقت یول

 دادم...کار دست خودم نکردمو  دایدوبارت به اعصاب خودم تسلط پ دنیبه شوق د هربار

 منو ببخش... یول

 ...میکردیهمو فراموش م دیکم کم با دونمیاز تو به دل نگرفتم م یچیمن ه زمیسرت عز یفدا میزندگ تموم

 سرشو گذاشته رو پاهامو خوابه... یرعلیام سمینوینامرو واست م نیکه دارم ا االن

 همشم به خاطر من! دهیکه نخواب شهیم یچند شب االن

 نداشت که انجام بده.... یوقت کار چیه یرعلیام لدایگ یدونیم

 اومد... ینم شمونیمنو تو پ یواسه راحت فقط

 ...میخلوت کن شتریب خاستیم

 ...یحاله منو خوب کن شتریتو ب خاستیم
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 ...دمیافتادشو بوس نیچ هیشونیاالن خم شدمو پ نیهم

 یمرد یلیو بعد بهش بگم خ میغل کنب گرویسفت همد نیاخر یکنم خوب نگاهش کنم برا دارشیب خادیدلم م یلیخ

 داداش!

 یچقدر مرد شد گمیبهش م دمیاگه بابامونو د حتما

 یدیکش یسخت چقدر

 شودیبچه به ته خط رس نیمامانم ا خاستیدلم م کردمیم هیگر شدمویبچه م فتادمیم مایقد ادهیبه  یروزا وقت نیا

 بغل کنه ارومش کنه... گهیبار د کی

 نبود یول

 میبگزر

 ...نمیخوب بب زامویبار عز نیتموم شه که نتونم واسه اخر ینطوریا میزندگ کردمیوقت فکر نم چیه لدایگ یدونیم

 ...نمیرهارو بب گهیبار د هیفقط  خاستیدلم م یلیخ

 دلم براش تنگ شده  یلیخ

 ییکه کردم و به خاطر هندونه ا ییتای....بهش بگو منو ببخشه بخاطر تموم اذکشمیکوچ یلیطرف من بهش بگو خ از

 قاچش بزنه... یبدم چجور ادشیوقت مهلت نشد  چیکه ه

 ! میچاکر یبهش از طرف من بگو خعل خالصه

داستانمون کم نزاره و  دهیکش یسخت هیرعلیداداشمو داشته باشه و اگه اونم بهش عالقه داره واسه ام یبگو هوا بهش

 خوب بسازه... یزندگ هی

 دیر پراسوا گهیبار د هیفقط  رونویبرم ب نجایاز ا تونستمیم خادیدلم م یلیخ سمینوینامرو واست م نیکه دارم ا االن

سمت خونه درو باز کنم باز  امیگوشه و ب هیتو محلمون دور بزنم بعدش پارکش کنم مون بشمو باهاش برم یینقره ا

 رهارو حس کنم... یغذا یبو



 جنوب شهر یفرارها

 
418 

 

 یه مویموضوع رو بهانه کن نیو من بخندم بعدش هم یتو خونه از ترس زهر ترکت کنم بعد به ترس امیب یواشکی

 به جون همو رها به کارامون بخنده... میفتیب

 !دیفتیچقدر به جون هم م گهیواسمون اخم کنه بگه بسه د یکه خسته از سرکارش برگشته ه یرعلیام بعد

 ...مونیکه چقدر دلم تنگ شده واسه زندگ اخ

 میبگزر

 دیهر چهارتاتون خوشبخت ش کنمیبا تموم وجود ارزو م لدایگ

 تو دادور هم

 یرعلیرها و ام هم

 به ته کاغذم  دمیرس گهید

 کنم... یازت خداحافظ دیبا

 ...یداشته باش ومدنتیبهانه درست واسه ن هیتو واقعا  دیشا لدایگ یدونیم

 وقت شهیهم یشه که نتون یواسم عاد دیبا گهید یشد تیزندگ ریدرگ گهیتو د نکهیدله منو االن با تصور ا اما

 نا ارومه... یایمالقاتارو ب

 ...شمیپ یایب ینتون ویباش گهید یکی ریدرگ نکهیسخته ا واسم

 سخته من طاقتشو ندارم یلیخ واسم

 دهیبرام به ته خط رس میزندگ میو تو اوج جوون مینقطه از زندگ نیا تو

تو  شهیهم یمیعشق قد هیکه عالقمون نسبت بهم نابود شد به عنوان  دیفرا رس یاگه روز یحت یبهم گفت ادتهی فقط

 م؟یهم باش ادی

 نهیخواسته من از تو هم قایدق االن

 ؟یفراموشم نکن شهیم
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 تویمیعشق قد شهیم

 ؟یشتر مرغتو فراموش نکن شهیم

 کاش بشه!! یهع

بره ، گفت بلده  نجایاز ا شهیواسه هم خادیکه حبسش تموم شده االن م نجایاز بچها ا یکیدست  دمینامرو م نیا

 نامرو بندازه تو خونتون... نیخونه دادور کجاست و قرار شد ا

 به دستت برسه! کاش

 حباب یراست

 

 بعدا شیببر یاینره ب ادتی سازم،یدارم باهاش حباب م یه شیاز اون موقع که برام اورد نجاستیا سازت

 اخر حرف

 دوستت دارم  یلیخ

 کن و خوشبخت شو یزندگ نکردم یوقت زندگ چیمن که ه یجا

 میچاکر یخعل

 "  یمان

 

 ...دمیکش یوحشتناک غیج

 دنیینبود شروع کردم به دو ینیماش جیه ابونیدست خودم نبود فورا رفتم سمت درو بازش کردم تو خ کنترلم

 کردمیم هیگر زدمویم غیبدوام، ج یتا خوده کالنتر خاستمیم

 غیزدم، چندتا مامور زن اومدن سمتم با ج غیتند رفتم تو ، تو راه رو ج یدم کالنتر دمیتا بالخره رس دمییدو انقدر

 گفتم: سهند دادور کجاست؟؟؟؟؟؟؟
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 اومد سمتم... یکه هراسون م دمیداد زدم که بالخره سهندو د غیج انقدر

 من کجاست؟  یزدم: سهند مان غیج

 داشت ارومم کنه یسع سهند

 یمان شیگفتم: سهند منو ببر پ غیو ج هیگر اب

 اومد ونیگر یاز دور با چشما دیسع

 یمان شیمنو ببر پ دیگفتم: اقا سع دویسمت سع رفتم

 دستاشو گرفت جلو چشمش دیسع

 من کجااستتتتتتت یمان ایرفت هوا: عوض غمیج

 یمان شیپ برمتی: باشه اروم باش مسهند

 شد دستمو گرفت... ینگاهش کردم؛ سهندم چشاش اشک هیشدم با گر الل

 ...نیکه زندان دیفهم شدیمرد بودن و از لباساشون م یبزرگ که توش کل یلیخ یجا هیدنبال خودش برد تو  منو

 باشه... نجایا یمان دیکردم شا دایپ دیدلم ام ته

 د...کر ینفسم بند اومد مغزم قاط دمیکه د ییاز صحنه ا میجلو تر که رفت کمی

 خم شده بود روش یکیکه همه دورش جمع شده بودن  دمیجنازه د هی

 شیپ میاورد یواسه چ یمان شیمنو ببر پگفتم یگفتم: عوض نشیرو س دمیکردم سمت سهند محکم کوب حمله

 جنازهههههههه

 خاستمیبود م یرعلیکه خم شده بود رو جنازه سرشو اوردباال ام یمرد باعث شد سرمو برگردونم اون هیناله  یصدا

 که با تموم وجود داد زد: اخ داداشمممممم نوریا ایبه جنازه ب یدیبگم چرا چسب

 رو زانوهام افتادم
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 نه... اینه خدا ایخدا نه

 ...دهیاون ملحفه سف ریمن االن ز ینگو چشم طوس یمنو بکش ول ایخدا

 تموم با

 

 زدم: خدااااااااااااااااا غیج وجود

 : داداش پاشووووو داداششششش کمرمو نشکوننننن داداشششششششیرعلیام

 کردم بلند شم... یتموم وجودم سع با

 اروم قدم زدم سمت جنازه... اروم

 نگاها روم بود همه

 بهش نشستم اروم... دمیرس

 زدینگاه کردم زجه م یرعلیام به

 جلو سمت ملحفه و اروم کنارش زدم...نگاهمو ازش گرفتم دستمو بردم اروم

 بردش به رقص اومد... یکه روزگار از شاد دمیکش یآه آنچنان

 ختهیر شونیپر شیمشک یشده بود موها دیسف یلیدراغوش گرفتم چشماشو بسته بود صورتش خ ویسره مان اروم

 بود رو صورتش

انقدر  یتکجا رف ینالوت ؟یبامرام کجا رفت ؟یمعرفت کجا رفت یگفتم: ب هیگر بردم چسبوندم به صورتشو با صورتمو

 زود؟؟؟؟؟؟

 ...میکرد هیاز بس گر سوختیم یرعلیمنو ام یگلو دونمیچقدر گذشت فقط م دونمینم

 سرباز با برنکارد اومدن... چندتا
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 نشیببر نیخایو گفتم: کجا م یمان یدو گارد گرفتم جلو با

 یقانون یپزشک مشیببر دیقرمز اومد گفت: با یبا چشما سهند

 زارمیها داد زد: نم وونهید نیع

 ...ستیحالم خوب ن دمینگاهم کرد فهم سهند

 باشه نیرو زم نطورینداره ا تیتو نماز خونه خوب مشی: باشه حداقل ببرسهند

 گفتم: باشه هیگر با

 ...میزدیرانکارد و حرف مرو ب زاشتنشیکه م میشد یبه مان رهینشستم خ یرعلیکنار ام رفتم

 به راهت بودچشم یلی: خیرعلیام

 : خدا لعنتم کنهمن

 خوابم بردو ازش غاقل شدم؟خدا منو لعنتم کنه یگفت: چرا منه لعنت هیبا گر یرعلیام

 ...میرفتیپشت سرش م یرعلیرو گذاشتن رو برانکارد بردنش سمت نماز خونه ، منو ام یمان

 رفتن... ویرعلیمنو ام شیگذاشتن پ یتو نماز خونه اونام مان میرفت

 یمرده اومدن باال سره مان هیسهندو  هیساعت گر مین بعد

 کرده؟ یخود کش یگفت: چجور مرده

 خون به دلم شد... شیدست زخم دنیبا د رونیاروم اورد ب دیملحفه سف ریاز ز یدست مان سهند

 رگشو زد... کشیت هیشکست بعد با  وییدستشو یها شهی: شسهند

 ...یبرات مان هیرفت به اسمون اخ مادر بگر ونمیش یصدا

 فوت  یگواهنمیکاغذو کندش بعد گفت: ا هیشروع کرد به نوشتن رو  مرده

 پاشدن رفتن... بعد
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 بغل کردم... ویرفتن دوباره سره مان یوقت

 اومد... یخاطراتمون اشکام بند نم ادهی به

که دستشو گرفته بود  یکرده در حالباز شد و رها کپ ادیدره نماز خونه با شدت ز هویچقدر گذشته بود که  دونمینم

 ...یجلو دهنش اومد جلو نشست کنار مان

 خودش.... یاز تو اغوشم در اوردو گذاشت رو پا یسره مان اروم

 رفت اسمون شیگر

 ادیبهم  یتخاسیمگه نم ییییییییییمان دمیوقران قسمت متور یییییمان هیشوخ هی نیبلند شو بگو ا ییییی: مانرها

 رهات اومده... نیاومدما بب نیبزنم ببهندونه قاچ یبد

 ...میکرد هیو تا خوده صبح گر میشب ما چهارنفر باز دوره هم جمع شد اون

 تو اغوشم گرفته بودم... یصبح مان تا

 "یادامه داستان از زبان راو"

رو بردن سمت مرده شور خونه بعد غسل دادنش بردن سمت  یو مان لداجداشدیازاغوش گ ینه صبح سره مان ساعت

 کردن... شیقبر پدرش شروع به خاکسپار ریز قایبهشت زهرا و دق

زار  کردویم هیرها گر شدیقبرستون م یاحتمال تا شب اونم راه گرفتنیاگه جلوشو نم کردیم یخود زن یرعلیام

 ...زدیم

 ...یرعلیو ام یمان یو دوستا ینگهبان یکمتر از ده نفر بودن بچها دیشا فقط شیخاکسپار مراسم

 و تنها به خاک سپرده شد بیغر یلیخ یمان

ه مگ دهینپوش یهنوز لباس دوماد نیدونیدل خواهرشههههه مگه نم زیعز نیدونیتو قبر مگه نم نششششی: نزاررها

سالشه  21هنوز  نیواسش ارزوووو دارم خاکش نکن نیماست؟؟؟ خاکش نکن یاون چشم چراغ خونه  نیدونینم

ن اون مامانمه اونم بابامه اون زنعمومه یاز جونه مون؟؟؟؟؟ دلت خنک شد ؟؟؟؟؟ بب یخایم یفقط....روزگارررررررر چ

 پست فطرتتتتتتت  یگرفت نویچرا ا گهیاونم عمومه د
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 ...کردینگاه م ینشسته بودو فقط به جنازه مان لدایرها گ یونایو ش یقراریب برعکس

 بود یبه جنازه مان رهیفقط خ یادینه فر ییا هیگر نه

...... 

 تموم شد... یمان یخاکسپار

 لدایو رها و گ یرعلیرفتن به جز ام همه

 موندن... یتا شب کنار قبر مان اونا

 روهم تا صبح تو بهشت زهرا موندن... شب

 "دادور"

 دیقبول کن دیبا رهیام بم گهید یکی دیخای: اگه نممن

 فعال تا چهلم ازاد باشن دمیم تیو کالفه داد زد: باشه رضا یعصب

رها و  یداده تا اونم بره کارا تیگفتم که اقاجون رضا دیو به سع رونیخداروشکر از دفتر کار پدربزرگم زدم ب خب

 کنه... سیو راست و ر یرعلیام

 شب بود... 8روندم ساعت  مارستانیپشت فرمونو تا خوده ب نشستم

 مشیبهش دست داد اورد یحمله عصب هیامروز صبح  لدایراست رفتم سمت اتاق گ هیشدمو  مارستانیب وارد

 ...مارستانیب

 نشونیبرب نیتونیدادور خانمتون مرخص شدن م ی: اقاگفتدنمیبود که با د ششیباالسرش فقط دکتر پ دمیرس یوقت

 دکتر ی: متشکرم اقامن

 خدا نگهدار کنمی: خواهش مدکتر

 : به سالمتمن
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  دیپرستار اومد توئو گفت: ببخش هی رونیدکتر رفت ب تا

 : بله؟من

 تونمنزل نشونیمرخص شدن ببر ضیبرن بهشت زهرا گفتن اگه مر خانیگفتن امشبم م ضتونیمر ی: همراهاپرستار

 ممنونم نیکه گفت ی: باشه مرسمن

 رفت... کنمویگفت خواهش م پرستار

 بود راض یبره بهشت زهرا اما به هر زور خادیم گفتیم کردیم یقراریب یلیکردم خ داریب لدارویگ ومار

 

 سمت خونه... میاومد گهینزد فقط حاضر شدو باهم د یحرف گهیکردم اونم د شی

 رفت تو اتاقشو درو بست... نیواسه هم ادیگفت خستس خوابش م لدایگ

خوابه واسه  8تا ساعت  لدایبودم ساعت پنج بلند شدم نمازمو خوندم با خودم گفتم حتما گ داریشب تا صبح ب اون

 سر تا اداره رفتم... هیحاضر شدم  نیهم

 زاشتمیتنهاش م دیشده باشه من نبا داریب دیدلم آشوب شد که شا 8ساعت  راس

 نشستم پشت فرمونو تا خوده خونه گازوندم نیهم واسه

 ره اتاقش هنوز بسته بود ، پس هنوز خوابه...وارد خونه شدم د یوقت

 ن...رفت به اسمو ادمیفر دمیکه د ییاروم دره اتاقشو باز کردم و با صحنه ا نیسرک بکشم واسه هم هیگرفتم  میتصم

 تو رگش بود سرنگو کندم... یسرنگ خال هیافتاده بود وسط اتاق رفتم کنارش  لدایگ

 شوپا لدااااای: گگفتمتکونش دادم محکم

 ...زدیگرفتم نم نبضشو

 اخدای
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 سالم سهند  "نامه بغل دستش بود برش داشتم بازش کردم  هی

 ...یرفته بود ویشده بود داریو بلند شدم و باز تو زودتر از من ب دمیاتاق خواب نیمن تو ا باز

و ت ینام یبودم و اگه مان گهیخانواده د هیدختر از  هیمنو ببخش و بدون اگه من  دونمیکردم م تتیاذ یلیخ سهند

 کاریکنم که من قبل تو عاشق شده بودم ، اما چ کاریاما چ یهست یتو پسر خوب شدمینبود حتما عاشق تو م میزندگ

 شدم... یبزرگ شدم و مجبور به دزد ریخانواده فق هیکنم که من تو 

عشق دو  هیمنظورم  یخودت بگرد یقیو دنبال عشق حق یکه منو فراموش کن خامیسهند منو ببخش و ازت م

 طرفس...

 ببخش مرد بزرگ... منو

 قربانت

 " لدایگ

..................... .............. ................. 

 سال بعد چهل

 "رها"

 میکار دار یکن بگو کل داریدخترم پاشو برو برادرتو ب لدای: گمن

 : چشملدایگ

 صبحانه که سام کوچولو اومد تو آشپزخونه زیپشت م نشستم

 ؟یفسقل یی: توچرا حاضر اماده امن

 خونمون میبر میخای: مامان گفته مسام

 بوست کنه هیمامانبزرگ  نجایا ای: باشه حاال بمن

 اومد تو بغلمو سفت بوسش کردم... دییدو
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 خواب الود وارد آشپزخونه شد یمان

 یشد داری: به به چه عجب شما بمن

 شدیمامان تازه چشمام داشت گرم م ی: وایمان

 شد؟یصبح تازه چشمت داشت گرم م 10: ساعت من

 وارد آشپزخونه شدو سامو بغل کرد اونم حاضر بود لدایگ هوی

 ؟ییحاضر اماده ا شدهی: چمن

 خونه میبر دیبا میزحمت داد یادیز گهی: قربونت برم مامان ما دلدایگ

 نیرفتیظهر تر م کمیحاال  یموندیجام بلند شدمو گفتم: م از

 رو ییدا ی: بدش من اون فسقلیمان

 منتظره نییمحسن پا میبر دیمامان ما با گهیگفت:نه د دویدستمو بوس کیخودش اومد نزد ویسام و داد بغل مان لدایگ

 باال ادیب یگفتی: خب میمان

 میبر گهی: نه دلدایگ

  میکرد یروبوس لدایگ با

 : باشه خدا به همراتونمن

 : خداحافظ خداحافظلدایگ

 ...رونیاز در رفتن ب بعد

 زیپشت م میهم نشست یمان منو

 میکار دار ادی: پسرم امروز زمن

 به چشم کجا ببرمت؟ ی: ایمان
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 میمیجنوب شهر سمت خونه قد میبهشت زهرا بعدم بر میمالقات بابات بعد بر می: اول برمن

 بخره بکوبه خادیدست به نقد م یکردم عال دایپ یمشتر هیتو جنوب شهر  هیمامان واسه خونه  ی:اخ راستیمان

 پس حرفشم نزن میستین یکردم گفتم: نه من نه بابات راض اخم

 

 می: چشم چشم تسلیمان

 ...یرعلیمالقات ام  مارستانیسمت ب میرفت میجمعو جور کرد ویهمه چ میصبحانه خورد نکهیا بعده

 نداشت... یفیتعر ادیروزا حالش ز نیا یرعلیام

 ...یرعلیسروقت ام میرفت مارستانویب میدیرس

 رمردیپ :سالممن

 حرف بزنه... تونستیبهش وصل بود نم ژنیبرگردوند ماکس اکس سرشو

 ...دمیبوس شویشونیکنارشو پ رفتم

 ادیاالن م کنهیپارک م نیداره ماش ی: مانمن

 ...دیهم اومد رفت کناره پدرشو دستشو بوس یبعد مان قهیتکون داد ، چند دق سرشو

 سمت بهشت زهرا... میراه افتاد مویکرد یبعد ازش خداحافظ مینشست یرعلیکنار ام یکساعتی هی

 کرد ادهیپ میدیازش ترس یکه اونشب کل یوحشتناک ییهمون دستشو یمنو جلو یمان

 امیمنتظر بمون االن م نجای: هممن

 : چشمیمان

 شدمو اعصامو گرفتم بعد اروم اروم رفتم سمت مزار... ادهیپ نیماش از

 نشسته کناره قبرا... یکیدور حس کردم  از
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 بود... رمردیپ هیقدمام سرشو برگردوند.... یشدم از صدا کینزد یوقت

 اومد... ینم ادمی کردمیبرام آشنا بود اما هرچقدر فکر م یلیرنگش خ یشیم یرو به روم....چشما سادیشد وا بلند

 : سالم رها خانومگفت

 تو ذهنم اسم دادور جرقه زد... هویتن صداش  از

 گفتم: دادور؟ جانیه پر

 : اره...گفت

 اعصا به دست شده بود  اونم

 ...گزرهیچهل سال م کینزد دمتیکه د یبار نی: از اخرمن

 میشد ری: اره پدادور

 مینی: بشمن

 ...میزدیو با دادور حرف م یو مان لدایکنار قبر گ مینشست

 .بود.. یسال بستر کیتا  ادمهی ختیوضعش بهم ر یلیخ لدایدادور سر مرگ گ ادمهی

 تو جنوب شهر... میمنو رسوند به خونه پدر یو به خاسته من پسرم مان میساعت حرف زدن از هم جدا شد کی بعد

 دنبالم یایب زنمیتو برو به کارات برس اگه کارم تموم شد بهت زنگ م ی: مانمن

 : چشمیمان

 گاز دادو رفت یشدمو مان ادهیپ نیماش از

دم کردم بعد با وجود زانو درد  ییانداختم تو درو وارد خونه شدم درو بستم رفتم تو خونه و واسه خودم چا لدویک

 وونیقلمو کاغذ برداشتم رفتم تو ا هیکردم بعدش طبق معمول از تو اتاق خواب  یریکه داشتم خونرو گرد گ یدیشد

 شروع کردم به نوشتن...نشستم و 
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و  یروح مان کردمیحس م رمیتو خونه و م زارمیم سموینویم ادداشتیصفحه  هیو  نجایا امیپنجشنبه ها م شهیهم من

خندهاشونو  یصدا شستمیاوقات که تو سکوت م یچون گاه خوننیمنو م یادداشتهایخونه هستن و  نیتو ا لدایگ

 ...شنومیم

 برم داشته االتیخ یلیخ دمیشا دونمینم

 ینداره..... راست یفیسر زدم حالش آنچنان تعر یرعلیسالم امروز به ام زمیعز یو مان لدایکردم به نوشتن:گ شروع

بود....  شده ریپ یلیخ دمیاومدم بهتون سر بزنم بعد سالها دادورو د یوقت یباورتون نشه ول دیخبر دارم شا هیبراتون 

کرده و االنم دوتا  یاجبار مادرش با دختر خالش مونا عروس به کسالیبعد  به گفته خودش میشد ریالبته همه ما پ

 منم نوه دار شده... نیپسر داره ع

فتم که گفتم براش گ مینکرده...منم از زندگ یزندگ گهید لدایفراموش کنه و بعدگ لدارویوقت نتونسته گ جیه گفت

 میرعلیام نکهیکردم تا ا یزندگ بیحب ریعمه پ شیچند سال پ رونیحبسم تموم شدو از زندان اومدم ب نکهیبعد ا

 حبسش تموم شد...

که  ییاهایتا رو میو رفت میبرداشت مویکه بخاطرش شماهارو از دست داد یپول مویبه خونمون باغچرو کند میبرگشت

و  لدایگاسم دختر به هیپسر و  هی میبچه دار شد مویکرد یعروس گهی....... باهم دمینداشتنو بساز تیبرامون اهم گهید

 ...میو االن چند ساله که نوه دارم شد میاورد ایبه دن یمان

 نرویوقت غم اون روزا از تو دلمون ب چیه یول میاومدن بچهامون و نومون داشت ایمثل به دن ایخوش یلیخ یزندگ تو

 نرفت...

 کننده بود و خداشاهده داغش هنوز که هنوزه رو دلمون تازست... وونهید زیدست دادن دوتا عز از

 که گذاشته بودمش کنار زنگ خورد... لمینوشتن بودم که موبا سرگرم

 بود لدایگ

 : جانم دخترممن

 با ناله گفت: مامان....... بابا رفت.... هویبود  ونیگر صداش

 از دستم افتاد یگوش
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 دم؟یدیمبه چشم زامویمرگ دونه دونه عز دیبه درگاهت کردم که با یمن چه گناه یشد.....خدا نیسنگ قلبم

 بستم دستمو گذاشتم رو قلبم... چشمامو

 کردیدرد م یلیخ

 ما؟ شیپ یایب یخای: نمیمان

 سرمو اوردم باال و نگاهمو دوختم بهشون... تند

 بند اومده بود زبونم

 ...اطیبودن وسط ح سادهیسرحال وا مایهمون قد نیجوونه جوون ع یرعلیام یو حت لدایگ یمان

 در اوردم... نکمویزدمو ع لبخند

 ...دیبالخره وقت رفتن منم رس پس

 وقت رفتنه ایاومد جلو دستشو گرفت به سمتمو گفت: ب لدایگ

 لبخند دستمو گذاشتم تو دستش.... با

 

 

 انیپا

22:19 

1396/6/27 

 انمهریار نیلیآ

i nestagram :  ayl inarianmehr 
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 یلیسه مایفاط زمیر از خواهر عزتشک با

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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