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 بنام خالق عشق

به هم  شویا شهیاومدم و با حرص، در ش رونیموسسه هم ب نیآخر از

 که گفت: دمیمعترض نگهبانو شن ی. صدادمیکوب

 آروم تر! کمیآقا چه خبرته؟ -

در هم  یم ابروها افهیق دنیرفتم، که با د یطرفش برگشتم و چشم غره ا به

 گره خوردش باز شد و متعجب، نگاهم کرد.

 ؟یتو... دختر-

 نایک مد نظرم بود. ا ییجا نیاز آخر نمیزدم و راهمو ادامه دادم. ا یپوزخند

 افهیو ق پیت نیگشتن. من با ا یم هیو پاو عسل  یدختر مامان هیهم دنبال 

 یهمه اون آدما نیوصله ناجور بودم ب هیخوردم؟ فقط  یبه چه دردشون م

 بودم،کم آورده  گهیو باکالس داخل موسسه و شرکتاشون. د یالکچر

 التیتحص ایرفتم،  یحوصله بحث و دفاع از حقوقمو هم نداشتم.هر جا م

داشتن که من از  ییانتظارا اینداشتن و  یسابقه درست ایخواستن،  یم یعال

دادم  یجماعت گرگ صفت رو م نیبه ا دیبرآورده کردنشون عاجز بودم. نبا

عسل  بهرو نداشتم،  یشدن. حوصله چرخ زدن الک یوگرنه سوار کولم م

 ادیشناختمو آدرس دادمو گفتم ب یکه م ییجا نیتر کیزنگ زدم و نزد

 یکیپالست یو صندل زیچندتا م ونشمریشاپ داغون که ب یکاف هیاونجا. 

ها نشستم و منتظر  یکیپالست یاز همون صندل یکی یگذاشته بودن. رو
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گونه م ،  دنیکرد و بعد بوس یعسل شدم. اومد و با ذوق، باهام احوال پرس

 با انزجار گفتم: دمویصورتم کش ینشست. دستمو رو زیپشت م

 کنه خره؟ پر رژ و تف شدم. یم کاریچ-

 کرد. یبود و داشت به خودش نگاه م دهیکش رونیب فشیشو از ک نهیآ

 !شیا دمت،یاز خداتم باشه که بوس-

 خنده.  ریز میآورد که چپ چپ نگاهش کردمو زد نییرو پا  نهیآ

 خب... چه خبر؟-

 ؟یکرد کاریواال، همچنان دنبال کارم. تو چ یچیه-

 ینطوریا گنیاز بس م مونه،یاعصاب برام نم گهیآرامش، سر صحنه د یوا-

کن،  شتریب شویبکن. موهاشو بده تو، رژشو کمرنگ کن، سا ینکن، اونطور

 یروان برام نمونده از بس چشم چشم گفتم. اونقدرم با لحن دستور یعنی

 .شیاز زندگ شهی... اصن آدم خسته مزننایباهامون حرف م

 د؟یدار یبردار لمیامروز باز ف-

 گرفتم. یساعت یخصباز برم. مر یعصر دیآره، با-

 .دمینگاش کردمو لب برچ ناراحت

نبود بش بزنم،  یبابا، پس بدموقع مزاحمت شدم. منم غر داشتم کس یا-

 .میباهم حرف بزن مینیبش یایگفتم تو ب

 زد و با خنده گفت: یچشمک
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 یم یداشتم کفر گهی! درضمن، منم دیعشقم؟ تو مراحم هیمزاحم چ-

 !یشدم، خوب شد زنگ زد

که سفارشارو  میزدیباهم حرف م میاومد و سفارشمونو گرفت. داشت گارسون

 امروزم رو هم بهش زدم. یمون، غرها یاوردن و همزمان با خوردن بستن

برداشت و عزم  فشویجا اومده بود. ک یو خنده هاش حالم کم یشوخ با

که  نیکردم. هم یمنو گذاشتمو ازش خداحافظ یرفتن کرد. پولو ال

 چشمام تار شد. یخورد و جلو یرم به ستونخواستم برگردم س

 دمیعسلو شن یبه ستون رو به روم نگا کردم. صدا ج،یتکون دادم و گ سرمو

 رفت، گفت: یو عقب عقب م دیخند یکه م یدرحال

 !دیببخشش، ستون تو رو ند-

به ستون انداختم که  یو نگاه دمیکش میشونیبه پ یگرفته بود. دست خندم

 یرو از رو یکه روش نصب کرده بودن، جلب شد. آگه یا یتوجهم به آگه

 ستون کندم و با دقت، شروع کردم به خوندنش.

جهت  یروانشناس سانسیفوق ل ای سانسیمدرک ل یمجرد دارا یآقا کیبه -

 پرستار: اتی.خصوصمیازمندیمراقبت از کودک ن

 مرتبط التیتحص

 یو دارا بودن دانش ضمن تجربه

  یتخصص یها آموزش
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 :...آدرس

 **********0912تماس:  شماره

همه موارد رو از  نیبابا... حاال ا یکردم. ا یباز، به متن نگاه م مهین یدهن با

دم نداشت. اگه ما شانس  یقول خانوم جون، خر ما از کرگ ارم؟بهیکجا ب

معتاد که آخرسر ، سر از جوب  یبابا هیو  یننه قرت هی یکه به جا میداشت

... ی. هعمیکرد یم ارویدن فیو ک میشد یرد خرپول مم هی یدرآورد، بچه 

 به خودم تشر زدم:

 الیخیب ؟یبد رییرو تغ تتیچطور قرار بود جنس ،یموارد رو داشت نیفرضا ا-

دور انداختنش  الیخ یلحظه ب هیخواستم کاغذو تا کنم و بندازمش دور که 

انداختم و به  نییفرو بردمش. سرمو پا بمیشدم و تا کردمش، و داخل ج

گشاد و رنگ و رو رفته ام افتاد،  نیراهم ادامه دادم. نگاهم به شلوار ج

شلوار  نیبودمش و حاال با تموم وجود از ا دهیخر یبا چه ذوق شیدوسال پ

و رنگ رفته اش رو هم گذاشته  یکهنه و پاره پوره متنفر بودم! اون پارگ

با  ورمویپل بیغذ تو جنداشتم! کا شیکه مُده و کار نیبودم به حساب ا

 یبهش م دیداخلش فکر کردم. رشته ام شا یدستم لمس کردم و به محتوا

 نیبا وجود ا رم،یرو بگ سانسمیترم مونده بود تا مدرک ل هیخورد... اما هنوز 

 یم دیدانشگاه خوب و معتبر، بع هیاز  کاریب ی سانسهیو ل سانیهمه فوق ل

 نور رفته رو قبول کنن!  امیدونستم منِ پ

 یطوالن یرو ادهی. بعد از پدمیفرستادم و لب برچ رونیبا شدت به ب نفسمو

... که هر لحظه بودنم، حس سربار ییدا ی. درواقع خونه دمیبه خونه رس ،یا
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خونه  دم،یگوشه درو گرفتم و کش یکیپالست میداد! س یبودن بهم دست م

گرفتم  یدم. دیبار یمحله، نجاست م روایشون تو جنوب شهر بود و از در و د

اومد که داشت به جونِ  یم ییزندا یغرغرا یو داخل خونه شدم. صدا

دادم و به طرف  ییزد. سالم بلندباال یغر م -کمیکوچ ییپسردا- نیحس

داشت  ،یدونم سرِ چ یمعرکه گرفته بودن و نم اطیخونه رفتم. اونا داخل ح

بود،  هزد. داخل انبار سه در سه که حاال اتاق من شد یرو کتک م نیحس

سرمه  رنیپ نیانداختمش. آست یاز تنم درآوردم و گوشه ا ورمویشدم و پل

و چهارخونه مو باال دادم و شروع کردم به مرتب کردن اتاقم. بعد از تموم  یا

تونستم  یبودم اما نم نجایکنم. ا زیرفتم تا خونه رو تم رونیشدن اتاق، ب

 کنم. اتکردم تا جبران ماف یکار م دیورم و بخوابم، بابخ

 دخترجان؟ یکن یکار م یچ یآرامش؟ دار-

 داد و به زور لبخند زد. نیرو چ شینیب دنم،یخونه شد و با د وارد

 ؟یکن یکار م یدار-

 هست!  "کارکن شتریب نیآفر"انگار منظورش  زدیحرف م یطور

 حوصله با سرم سالم دادم و به آشپزخونه اشاره کردم. یب

 آشپزخونه موند. ظرفارم شستم. یجارو هیخونه تموم شه  یکارا-

 به زحمت نبودم. یدستت درد نکنه، راض-

زدم. به اتاقم  یکردم و منم متقابال لبخند کج یدلم براش دهن کج تو

وردم، و انداختمش رفتمو حولمو برداشتم. به سمت حموم رفتمو لباسامو درا
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حموم موندمو به خودم نگاه کردم.  یبخارگرفته  نهیآ یگوشه حموم. جلو

دروامده بود اما  یداشتم. وسط ابروم با حالت پرز مانند یپر و مرتب یابروها

اصالح نداشتم! صورتم کم مو بود  یبهش دست نزده بودم. حال و حوصله 

قاب  مویآب یچشما م،یمشک یبودن. مژه ها رهیو ت اهیاما مژه و ابروهام، س

 یتو چشم نبودن. موها ادیپرم، چشمام ز یبه خاطر ابروها یگرفته بودن ول

و اصال حالشو نداشتم بلندش کنم. قدم  زدمیخدا پسرونه م شهیسرم رو هم

 یلباسا یبود و وقت کیبلند بود و اندامم الغر اما رو فرم. اندام دخترونم کوچ

شد. انداممو تو دستم  یمعلوم نم یزیاصال چ دم،یپوش یم گشاد و پسرونه

بذارم تا کپ پسرا  لیبیس هیبود  یموندم. کاف نهیرخ، رو به آ میگرفتم و ن

گفتن.  ینم یزیعادت کرده بودن چ ارمو رفت پیبشم! تو دانشگاه، چون به ت

شناختنم  یداد. همه شون م ینم یچندان رِیشهر هم بود و حراست گ نییپا

برگرفته از  پمیت نیندارم و ا ویدونستن اصال حال و حوصله جلف باز یو م

رو کَنده  دیکه با یذاتمه! انگار قرار بود پسر بشم و خدا نصفه راه، گرفته اون

 و انداخته دور!

شستم. بعد حموم کردنم، لباسامو شستم و  زیآب رفتم و خودمو تم ریز

 رونیطبق معمول ب ییندااومدم. ز رونیو ب جوندمیحوله رو دور خودم پ

به  رمویز یبود و خونه هم خلوت بود. لباسا نیمشغول سر و کله زدن با حس

لباسامم تو  هیگوشه اتاق پهنشون کردم. بق کیکوچ یبخار یاتاقم بردم و رو

 گفتم: یینرده ها انداختمشو به زندا ی. رورونیدست گرفتمو بردم ب

 د؟یلباسامو رو طناب پهن کن شهیم ییزندا-
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 که نگاهم کنه با همون لحن داد مانند گفت: نیا بدون

 کنم. یپهنشون م امیباشه بمونن همونجا االن م-

 رونیب اطیکه از ح یرو گرفته بود. درحال نیسرش بود و دست حس چادرش

 رفت منو مخاطب قرار داد: یم

 . گردمیزود برم خواد،یم یتوله چ نیا نمیبب رونیب رمیم قهیدو د-

رفتن و حرف  رونیگرفتم. حوصله ب شیخونه شدم و راه اتاقمو در پ وارد

اونور  نوریقدم ا هیفضولو نداشتم. فقط منتظر بودن تا  یها هیدرآوردن همسا

 راموی! داخل اتاق شدم و لباس زیبذارم و شروع کنن به پچ پچ و حرف پراکن

 رنیو پ کردمتفاوت، شلوارمو به تن  ی. بدمیدر شن یبودم که صدا دهیپوش

دکمه دارمو به تن کردم. هنوز چندتا دکمه شو نبسته بودم که در اتاقم باز 

 شد. 

ابروهام  -مییپسر بزرگِ دا-محسن  دنیزده به در نگاه کردم و با د وحشت

 تو هم رفت. با تشر گفتم:

 داخل؟ یوقت زشت نباشه بدون در زدن اومد هی-

 زد. هیتک واریو به د فرو برد بشیزد و دستاشو داخل ج یپوزخند اونم

 خوام برم. یدارم هرجا م ارشوینه، چرا زشت باشه؟ خونه خودمونه، اخت-

 زدم. یاز دکمه هامو بستم و متقابال پوزخند یکی

 ؟یتو خونه دور و بر من بپلک یدیچپ یدیباز چشم ننه تو دور د ه؟یچ-
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هام  لهیاز وس یکیبردارم و از خونه برم.  لمویاز وسا یسر هینه، فقط اومدم -

 رو جا گذاشته بودم.

 ؟یپول کش بر یگاراژ ممد اومد شیانداخت یموتورتو داغون کرد یباز زد-

 و ادامه دادم: دمیطعنه خند با

 آرام کش رفت، آره؟ یگردن من و به ننه ت بگ یتهشم بنداز-

نگفتم،  یزی! من به مامان چرونیآرامش... حرف دهنتو بفهم بعد بندازش ب-

 حدسو زد. خودش اون

 یکنن، االغا هم شعر م یمنم خرم، گاوا هم پرواز م ،یو تو هم قبول کرد-

 هم چقد قشنگه! ایگن، دن

به روش بخندم و سرتقش کنم. به به، چه  خواستمیگرفته بود اما نم خندم

برم که بازومو گرفتو منو  رونیبودم من! خواستم از اتاق ب یبیروانشناس اد

 به طرف خودش برگردوند.

 حاال! یبود ؟یزود نیکجا به ا-

 زدم و به دستش اشاره کردم. یشخندین

 لشیشکسته تحو ،یدستتو برندار گهید هیکه اگه تا چندثان یدون یم-

 !یریگیم

چشمام نگاه کردو  یباال انداختو کامال به طرفم برگشت. تو ییابرو یتا

 دست آزادشو کنار سرم ستون کرد. 
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 کنم. یآرامش، خودم آرومت م یاریدرم یچموش باز یلیخ-

 !یستیحرفا ن نیمال ا-

باال آوردم و خواستم بزنم وسط پاش، که پامو با زانوش قفل کرد و با  زانومو

 نگام کرد. شخندین

همه  ؟یکن یکنم قراره چه غلط ینیب شیپ تونمینم یفک کرد ه؟یچ-

 کاراتو از حفظم خانوم کوچولو.

 ...ایعقب  یریاون دهن بوگندوتو ببند، م-

 ؟یکار کن یمثال قراره چ ؟یچ ای-

 عیسر یلیشدمو سرمو به طرفش خم کردم. خ رهیرنگش خ یآب یچشما تو

رامم شد و چشماش خمار شد. دستشو باال آورد و پشت کمرم گذاشت و 

محکم،  یلیلحظه، سرمو جلو بردم و خ هیشروع کرد به نوازش کردنم که تو 

 با سر زدم تو دماغش.

گفت. تا  یدستش گرفتو از من فاصله گرفت، و آخ بلندبا دو  دماغشو

خونِ دماغشو گرفته بود، فرصتو  یچشماش بسته بود و با دستش جلو

 .رونیو کالهمو برداشتم، و از اتاقم زدم ب وریشمردم و پل متیغن

آه  نی. ادمیشن یآخ و اوخش رو م یهمچنان صدا یخونه خارج شدم ول از

تنم  اطیتو ح ورمویاومد! پل یبا اون قد و قواره نم یو ناله هاش اصال به پسر

وار داخل اتاق شد  ورتمهیچنان  شرفی. بدمیسرم کش یکردم و کالهمو رو

تا سرما  دمیرو هم سرم کش ورمیکه وقت نشد موهامو خشک کنم. کاله پل
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رو  سانسمیل گهی. تا چندماه دابونینخورم و شروع کردم به قدم زدن تو خ

. دوباره دستم به اون وستمیپ یم کاریب یها سانسهیجمع ل گرفتم، و یهم م

تنگ کردم و بعد از  یچشم ی. الدمشیکش رونیب د،یکاغذ خورد و با ترد

شماره  ی. رودمیکش رونیب بمیدرب و داغونم رو از ج یچندلحظه، گوش

که معلوم  ییعسل مکث کردم و دکمه سبز رو زدم. بعد از چند بوق، با صدا

 کرده، جوابمو داد: یبسته آدامس تو دهنش خال هیبود 

 ؟یبه سالمممم آروم جونم، چطور مطور-

 ؟یکار... تو چطور یِسالم عسلِ بابا، باز هم طبق معمول داغون و پ-

برو استراحت کن  کممی یکسب و کار باش عشقم! ول یِجوووون تو فقط پ-

 لمیمنم طبق معمول سر صحنه ف ،یچیبچه. ه یتلف شد یاز صبحه دنبالش

 گفتم که بازم کار دارم. چطور؟ م،ییبردار

 گفتم: د،یترد با

 ام؟یدرب افهیشکل و ق نیکم از ا هی یکمکم کن یتون ی... میتون یعسل؟ م-

 ... اما...یخوام برم مصاحبه کار یفردا م

 هی ی. ابروهاتو برداریلعنت دمیم قلتیخودم ص ایتو جون بخواه عشقم، ب-

 !نیو بب ایب ،یشیم یا کهیت

گفت من نه دخترم و نه  یم شهی! همشدیبشر آدم نم نیگرفت، ا خندم

دوستم داشت، هم بعنوان  یلیخ نیهم یدوتام! برا نیا نیب یزیچ هیپسر، 

 سرِ منحرف! رهیخ یپسر و هم دختر. دختره 
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 آرامش؟ ییکجا-

 نامیکم پشم و ا هیخوام  ی... میخوام صاف و صوفم کن یعسل... نم نیبب-

 ؟یتون ی... میاضافه کن افمیبه ق

 ...یخوا یتو... م ؟یچ یعنی-

و  شگاهیآرا هی شیتونستم برم پ یآره، همون که تو ذهنته! خب مسلما نم-

مزاحم تو  نیکن برام، برا هم لیبیاکستنشن س ایبگم پشت لبم هاشور بزن 

 شدم.

وقت  هیوقت...  هی گه؟ید ی... فقط آرامش مطمئنیخره، مراحم هیمزاحم چ-

اصن خودمم  جانم،یمن عاشق ه یلعنت یوا ؟یبرات شر نشه؟ اگه بفهمن چ

 !امیباهات م

نفر هست، البته اگه تا االن  هیتو کجا؟ فقط جا واسه  م،یشو باهم بر ادهیپ-

با  یخفه کن میرو استخدام نکرده باشن! درضمن، تو خودتو تو گر یکس

که  ی! مستحضر هستایتو چشمن لعنت یدمتر. اصال از صیتابلو دختر یلیخ

 !م؟یفرما یچه م

 گفت: یو با عشوه خرک دیخند طناز

قرار  هی یخوا یم ؟یهنوز تو کَفِش شیدیکه د یبار نیآره جونم، از آخر-

 بدم تو خونه مون؟ من و تو، تنها... بیترت گهید

 :دمیو بهش توپ دمیخند
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 یبهم! کمکم م یکه خودتو بنداز نیخفه شو خره، ازت کمک خواستم نه ا-

 ؟یکن

 خونه مون! یایکه ب نیهوم... به شرط ا-

 عســـل!!!-

 ایعفتت نکنم. امشب ب یب دمیبه کارت ندارم، قول م یباشه بابا باشه، کار-

 کرد!  شهیم کارتیچ نمیکار کنم، بب کمیخونه مون روت 

دختر  نیمنو از دست ا ایانداختمش. خدا بمیقطع کردمو داخل ج تلفنو

 تیدوستان هم در الو ریبلکه سا ن،یمنحرف نجات بده. البته نه فقط ا

ول گشتم و  ابونیکم تو خ هی! ایهستن. نه دختر و نه پسر رحم ندارن لعنت

 نیدادم. حال فکر کردن نداشتم، بدون ا رییبه طرف خونه عسل تغ رمویمس

 یر وقت کسمحکم هل دادم که در باز شد. ه اطشونویکه زنگ بزنم، در ح

داد و  یدرو هل م ینطوریموند، ا یخونه شون نبود و عسل پشت در م

اومده بودم خونه شون و هردفعه هم پدرش سر کار  یشد! چندبار یداخل م

 ریاز ز دویشدم و کل اطشونیو مادرش هم خونه مادربزرگش بود. داخل ح

اشتن، ند یفضول هیگلدون کنار در برداشتم و وارد خونه شدم. در و همسا

 چیمن خونه شونم، به ه دیدیاومد و م یشناخت و اگه م یمامانشم منو م

کار  یجا هیکرد. فکر کنم  یاستقبال هم م چیکه ه شدیوجه ناراحت نم

نشستم و به  ییرایکرد! تو پذ ینگاهم م بیآخه اونم عج د،یلنگ یمامانشم م

 جواب داد: عیزنگ زدم. بعد دو بوق سر لعس
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 ؟ییکجا زم؟یجانم عز-

 ؟یایهوم... خونه تون، م-

صاف و  رارویم ریساعته اونجام. تو برو حموم اون ز میجوووون، آره عشقم ن-

 .امیصوف بکن تا من ب

 :دمیخجالت غر با

 از حموم دراومدم. شیپ ساعتی-

 رسونم! یخودمو م عیباشه عشقم، سر-

 شیصندل یدراوردم و رو ورمویقطع کرد و من داخل اتاقش شدم و پل تلفنو

موهام برداشتم، و  یتخت انداختم و کالهمو از رو یانداختم. خودمو رو

 کم به خودم استراحت بدم. هیکردم تا اومدن عسل،  یچشمامو بستم و سع

در اومد اما چنان غرق تو عالم  یگذشته بود که صدا قهیچنددق دونمینم

مد عسلو حس کردم که او یبودم که حوصله نداشتم درو باز کنم. بو ایرو

انداخته بودن! خندم گرفته  هیصورتم سا یالمصباش رو ،یسرم. لعنت یباال

صورتم خم شد و آروم صدام  یخواستم چشمامو باز کنم. رو ینم یبود ول

لبام  یآورد و لباشو رو کتریکه مطمئن شد خوابم، سرشو نزد نیزد، بعد ا

 . دنمیگذاشت و آروم، شروع کرد به بوس

که  یتخت نشستم، و درحال یتا حد امکان باز کردم و صاف رو چشمامو

 گفتم: زدمینفس نفس م
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 وونه؟ید یکن یم کاریچ-

 خنده. ریبلند زد ز د،یمنو د رونیح افهیکه ق نیو بعد ا دیخندیم زیر زیر

 از خنده! یپکیم ینیخودتو بب افهیآرام، اگه ق یوا-

 !رسه؟یبه تو م یخل و چل، با زهر ترک شدن من چ-

. ختیتخت نشست و دستاشو تو موهام فروبرد و موهامو به هم ر یرو کنارم

 از گونه ام گرفت و با لبخند، نگام کرد. یکیبوس کوچ

 ؟یاز دستم ناراحت شد-

خاطرخواه  یکل شمیطور نیبود و منتظر جوابم بود. مطمئنم هم دهیبرچ لب

حرفا  نیو بند ا دیو کال تو ق دیپر یکدومشون نم چیاحمق با ه یداشت، ول

 .دمیصورتش گذاشتم و لپشو کش ینبود! دستمو رو

 هیکمکم کن،  ایاز دستت ناراحت باشم؟ پاشو ب دیبا یچ ینه عشق من، برا-

 .میحال دخترونه دراومد نیبه صورت ما بکش، بلکه از ا ییدست جادو

تخت  یتخت بلند بشم که دستمو گرفت و منو دوباره رو یاز رو خواستم

 .پرت کرد

 !؟یـریم یعشقــم کجا دار نیبش-

 یتخت پرت شدم و برگشتم سمتش، و با چشم غره نگاهش کردم. رو یرو

 و خصمانه گفت: دیلبشو زبون کش

 تخت... نیرو هم رمتیبگ خوادیدلم م یلیخ ؟یتو چرا پسر نشد یلعنت-
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 تخت بلند شدم و جفت دستاشو گرفتم و همراه خودم بلندش کردم. یرو از

 برم مصاحبه. دیپاشو آماده م کن کار دارم، فردا صبح با لوس نشو،-

 زیرفت. پشت م ششیآرا زیبلند شد و به طرف م ده،یبرچ یهمون لبا با

 نشستم که دست به کمر، منتظر نگاهم کرد.

 کارت کنم؟ یخب... چ-

 یبمونن. اگه م یپر باق یطور نیدونم. ابروهامو دست نزن، هم یاوم... نم-

خفن هم  لیبیس هیداشته باشه و...  شیکم ته ر هیکن صورتم  یکار یتون

 لبم!  یبذار باال

 ل؟یبیس ؟یچ-

تکون دادم که چشماشو تو کاسه  دییگرفته بود. سرمو به نشونه تا خندم

 از داخل کشو دراورد. الشویشون چرخوند و وسا

 یبیدارم. چسبه به پوستت آس یطوالن یمایگر یچسب برا هی... نیبب-

با  لیبیس هیتونه بمونه.  یباالست. تا چندروز هم م شیاما ماندگار ونهرسینم

و  کیش یلی. خالمیوسا نیهم... فکر کنم داشته باشم ب یعیطب یموها

نذار  شیته ر ی! ولتیوحش یاصال خوراک خودته با اون چشما ه،یامروز

و  ستمیمنم هرروز خونه ن ،یداشته باش اجیممکنه هرروز بهش احت رامش،آ

 !یکار کن یچ دیبا یدون یخودتم نم

کردم! فقط کات و مرتب  ویرفتم ش گمیموقت بذار، م هیخب... حاال  یلیخ-

 جذاب به نظر برسم! نیباشه ها، همچ
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دستش  ریبعد، از ز ساعتیتکون داد و با خنده، مشغول کارش شد.  یسر

با عکس  یفرق چیه بایاومدم و بهت زده، به خودم نگاه کردم. تقر رونیب

 شاهکار کرده بود!  ینداشتم. لعنت مییدا یها یجوون

 دختر، عاشقتم! یهست یتو عال-

 یرو مونیخاکبرسر یبه ادامه کارا میبر شهیجوووون، خب حاال م یا-

 م؟یتخت برس

 زدم تو سرش: یکیو  دمیخند

لباس مردونه درست  هی نیخفه شو توله، برو تو کمد داداشتو بگرد بب-

 داره؟ یحساب

 ادی هویکردن خودم شدم.  زیرفت و من مشغول آنال رونیاز اتاق ب عیسر

 به صورتم. دمیمدارکم افتادم و کوب

سر از تنم  ییچطور برم خونه؟! دا افهیق نیبا ا ؟یخاک به سرم، مدارکم چ-

 کنه! یجدا م

 چطوره. نیبپوش بب نارویا ایخب خب من اومدم. آرام ب-

کت  هی ،یو شلوار کتون مشک یمشک رهنیپ هیو نگاهش کردم.  برگشتم

 هم کنارش. یاسپرت خاکستر

و بدون خجالت، درآوردم.  یکی یکیبلند شدم و لباسامو  نهیپشت آ از

 گفت: عیبپوشم، سر رنویشلوارو تنم کردم و تا خواستم پ
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 !شهیکه تابلو م یطور نیا سا،یلحظه وا هی-

 ندارم. یزیبابا، من که چ الیخیب-

 ! صبر کن...هیکُلهمونام خودشون -

از  یو بانداژ دیکش رونیرو ب هیاول یرو باز کردو جعبه کمک ها کمدش

 داخلش درآورد. 

 ببندم بعد. نویاول ا نجا،یا ایب-

 یبه زور م نمیسوت نیتونم تحملش کنم. هم یعسل، من نم الیخ یب-

 بندم!

 .نمیجا بب نیا ای! بایاِ آرامش؟ قرار نشد ساز مخالف بزن-

زور نگهم داشت و دورم بست. بعد بازش کرد و از من خواست تا دوباره  به

دوبار بستم و بازش کردم تا باالخره عادت  یکی. رمیبگ ادیخودم ببندم و 

لباس  نمیکردم به بستنش. عجالتا شل بستمش تا فردا محکمش کنم و بب

 لعس یجلو یو کت رو هم به تن کردم و چرخ رنی. پنهیشیچطور تو تنم م

 زدم.

 چطوره؟-

 !میخواستگار یایکنم اگه ن یحاللت نم رمویش-

 نگاه کردم. نهیداخل آ دیو با اعتماد به نفس، به مرد جد میدیخند بلند

 ... آرام؟گمیم-
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 جانم؟-

از بس تو کوچه  ست،یمعلوم ن ادیکرد... حاال ز شیکار شهیصداتم که م-

کم بم  هیصدات  ،یو داد زد یکرد یو با پسربجه ها فوتبال باز یدیدو

 ؟یکن کاریچ یخوا یمدارکتو م یشده. کارا

 .شونیاریو برام م یری... تو مگهید یچیه-

 . اسمت منظورمه.گمینه خره، آوردنشو نم-

نگاهش کردم. گوشه لبمو به سمت  یو با لبخند ژکوند دمیطرفش چرخ به

 گفتم: طنتیباال کش دادمو با ش

 کنم... خودش کار شده ست! شیکار ستین یازین-

 !ه؟یمنظورت چ-

 گفتم: الیخ یهامو باال انداختم و ب شونه

اومدم و اون  ایدوسال بود من بدن یداداش مرحوممه، وقت یشناسنامم برا-

 !استینگرفتن. منم اسمم آر دیمن شناسنامه جد یفوت شد، برا

 داد زد: بایزده از حدقه نگام کرد و تقر رونیب یچشما با

 !؟یافتاد بهم بگ ادتیآرام تو االن  ا؟یآر ؟یچ-

 بهش زدم. یو چشمک دمیخند

 که، مگه نه؟! ادیبدت نم نیتوهم همچ-
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 مکث کرد و با فکر، پاسخ داد: یکم

 ! یناراض یگور بابا ،یتو راض ،ینه واال، من راض-

رفت تا مدارک  ییرفت و شال و کاله کرد، و به طرف خونه دا رونیاتاق ب از

که بود، گذشت  یا ی. اون شب به هر سختارهیمدارکم رو ب هیو بق یلیتحص

کردم به چشم خانواده ش معلوم نشم. عسل هم بهشون گفت خسته  یو سع

 ردنش،نصفه شب شامم رو آورد اتاقم و بعد از خو یواشکیام و خوابم برده، 

 فرو رفتم. یقیبه خواب عم

ام، بانداژها رو محکم زود پاشدم و بعد از مرتب کردن صورتم و موه صبح

راه، به شماره زنگ زدم و منتظر  یزدم. تو میاز خونه ج یواشکیکردم و 

 ،یمحکم اما خش دار یجواب دادنش موندم. بعد از چندبوق، باالخره صدا

 به تلفنم جواب داد.

 بله؟-

 مزاحم شدم. دیکه داده بود یا ی. به خاطر آگهریسالم... صبحتون بخ-

 ؟یآگه-

کردم. آب دهنمو قورت دادم و  سیلحظه خودمو خ هیکه  دیپرس یطور

 آروم تر گفتم:

 بچه. یپرستار یبله، آگه-

 مکث جواب داد: با
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 مصاحبه. یبرا دیجا باش نیصبح ا 9امروز ساعت  د؟یآهان... آدرس رو دار-

 .ریممنون، روتون بخ یلیباشه، خ-

شدن!  شعوریبکنه، تلفن رو قطع کرد. وا، ملت چه  یکه خداحافظ نیا بدون

 نیکردم. پدرش ا یصاحب بچه ها هم کار م یرو دیانگار عالوه بر بچه، با

 عالم! یالیشد؟! گودز یم ی... بچه چیکرد. وا یبود، خدا به مادرش رحم م

کردم تا ساعت نه، سگ چرخ بزنمو سرمو با  یدهنمو قورت دادم و سع آب

که چشمم  شدمیرد م یمغازه ا یگرم کنم. از جلو ه،یسر به سر گذاشتن بق

 یآب یبا چشما یپسر مو مشک هیبدک نشده بودما،  نمیبه خودم افتاد. همچ

به خودم زدم که  یکه چشماشو قاب گرفته. چشمک یپر مشک یو مژه ها

انداختم و به راهم ادامه دادم. چندتا دختر از رو به  نییگرفتو سرمو پا دمخن

 چ پچاشون باالتر رفت.خنده و پ یمن، صدا دنیاومدن و با د یروم م

 !دیدخترا، چشاشو نگاه کن-

 ینگاهشون کردم که جا خوردن و با کم یسرمو باال آوردم و جد ناخودآگاه

 میجذبه هم که دارم! ساعت هشت و ن ول،یمکث، به راهشون ادامه دادن. ا

ته مونده پول داخل  نیگرفتم و مقصدمو بهش گفتم. با هم یبود که تاکس

 ادهیپ نیاز ماش ،یدر عمارت بزرگ یرو حساب کردم و جلو هیکرا بم،یج

 شدم. 

داده  نیکه دماغمو چ یطرفش برگشتم و دستمو تو موهام کردمو درحال به

 بودم نگاهش کردم.
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که براش  یباش یجا. فکر کنم تو همون پسر نیکار اومدم ا یراستش... برا-

تا خود صبح باهات  که دعا کن استخدام شم نیدارن... خالصه ا ازیپرستار ن

 کنم! یم یباز

 نگاهم کرد. یظیو با اخم غل دیکلمه پرستار، ابروهاشو در هم کش دنیشن با

 من که پرستار نخواستم. یول-

 فرو بردم. بمیباال انداختم و دست هام رو داخل ج یا شونه

 کن... یفکر نم یطور نیاما پدرمادرت ا-

 .دنیهاش پر اشک شد و چونه اش شروع کرد به لرز چشم

 خوام! یمن مامان ندارم، پرستار هم نم-

بچه تخس و  هیکردم با  یم الی. خدیبهم کرد و به طرف خونه دو پشتشو

پرستار با  هیدنبال  نیهم یبچه افسرده؟ برا هیطرفم. اما انگار...  طونیش

 رونیب بمیو از جو دستام دمیکش یگشتن؟ پوف یم یمدرک روانشناس

 ،پسربچه نیاولم با ا دارید یآوردم، و به طرف عمارت قدم برداشتم. انگار

چندان هم جالب نبود. داخل شدم و ننه جون به طرفم اومد و منو به طرف 

بود، و کمرش هم  یو بامزه ا نیریش رزنیکرد. پ ییراهنما ییرایسالن پذ

و  دیرس یو بامزه به نظر م یخواستن یلیحال خ نیخم شده بود. با ا یکم

 دادم تا االن اخراجش نکنن! یبهشون حق م

نشسته بود.  یصندل یو رو نهیرو به شوم یشدم. مرد ییرایسالن پذ وارد

داد و  یکه نگاهم کنه، به طرفم برگشت و نگاهم کرد. سالم آروم نیبدون ا
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 یحرف به طرف صندل ی. بنمیرو به روش بش یصندل یاشاره کرد که رو

 یصندل یفتم و رو به روش نشستم، و از هولم سالم دادم و خودمو رور

 دایشد ینگاهش کردم؛ خوشگل بود ول نییجمع و جور کردم. از باال تا پا

و منتظر  دمیکش یمشت افسرده طرفم که! پوف هیبابا... با  ی. ازدیداغون م

گرفت و سرشو بلند کرد و  نهیشوم شیموندم تا حرفشو بزنه. چشم از آت

 .دنیدرخش یم ش،یتو نور آت شیعسل یموشکافانه، نگاهم کرد. چشما

تا  یزحمت رو متحمل شد نیو ا یممنونم که تماس گرفت ،یخوش اومد-

 یهستم. متاسفانه هر پرستار مایپسرم، ن یپرستار برا هیجا. دنبال  نیا یایب

سوادِ  ایرو رفته. چون  دهاوریدووم ن ماین یها طنتیاومده... به خاطر ش

به خرج داده.  طنتیش یادی... زمایکه ن نیا ایبرخورد با کودک رو نداشتن، 

روانشناس به عنوان پرستار استخدام شه.  هیدرخواست دادم تا  نیهم یبرا

 شنوم. یخب... از خودت بگو، م

کردم  یجا به جا کردم. تک سرفه ا یصندل یخودم رو رو یشدم و کم هول

 بم کنم. یکردم صدام رو کم یو سع

 یروانشناس یتو مقطع کارشناس لیهستم، در حال تحص ینیحس ایآر-

 ترم آخرم و... ،ینیبال

 خوام! یبه باال م سانسیفکر کنم تو برگه زده بودم ل-

 شدم و گفتم: رهیاعتماد به نفس تو چشم هاش خ با
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که بتونه با هر اخالق پسرتون کنار  نیخواست یشخص کاربلد م هیشما -

 رو دارم. شییکنم من توانا یو فکر م اد،یب

قهوه  ینیفکر کرد. ننه جون س یرو به نشونه مثبت تکون داد و کم سرش

گذاشت و رفت. اشاره کرد قهوه رو بخورم و دوباره  زیم یرو آورد و رو

 :دیپرس

 ؟یسابقه کار داشت-

 تجربه اش رو دارم. اده،یکارم با بچه ها ز سر و یکه نه... ول یبه طور رسم-

تو سر و کله  میکوب یکوچه م زونِیآب دماغ آو ینگفتم دائم با بچه ها گهید

 .دمیهم! لبم رو گاز گرفتم تا نخندم که صداش رو شن

 ؟ینیحس یآقا نمیپرونده تون رو بب گهیم-

 بله بله، البته. -

 نگاهم کرد و گفت: نکشیع یبعد، از باال قهیرو گرفت و چند دق پروندم

 ...کمیدانشگاهتون... -

دو  نیب یو اخم کمرنگ دمیکش یسر رفته بود. پوف راداشیام از ا حوصله

 ابروم نشوندم و با طعنه گفتم:

کجا  ستی! مهم ندیگرفتن بلد رادیمصاحبه فقط ا یفکر کنم شما به جا-

اتم نمر تیکه خوب درس پس دادم! اگه به وضع نهیدرس خوندم، مهم ا

من کارم رو بلدم و بهتون هم  ستن،یچندان هم بد ن دینیب یم دیدقت کن
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ندارم اما تجربه اش رو دارم. بعد شما اشاره  یگفتم درسته سابقه رسم

 !سانسیل لینه فارغ التحص د،یخوایم سانسیل التیفرد با تحص هی دیکرد

اشاره  ینامعلوم یفکر کرد و انگشت اشاره اش رو باال آورد و به جا یکم

 کرد.

 به باال! سانسیفکر کنم... فکر کنم اشاره کرده بودم ل-

 گفتم: ینسبتا بلند یصدا با

 یکه منِ نوع نهیمهم ا ست،یمهم ن دینکرد ای دیاشاره کرد ست،یمهم ن-

 اومدم و آماده ام پرستار پسرتون بشم!

رو از دست دادم، از  ارمیکنم جا خورد. دست خودم نبود خب اخت فکر

و قهوه امو برداشتم و با همون اخم  دمیکش یغرغرو متنفرم!  پوف یمردا

که انگار زهرمار  دمیازش نوش یخاص خودم، قلوپ ژیصورتم و پرست یرو

 کردن تو دهنم و به سرفه افتادم. یخال

 یگذاشتم و شروع کردم به سرفه کردن که با خنده از رو زیم یرو فنجونو

به طرفم گرفت و دستش رو  یآب وانیبلند شد و به طرفم اومد. ل یصندل

 شونه ام گذاشت.  یرو

 کشن! ینفس قهوه تلخ سر نم کی تیموقع عصبان-

 دیو دوباره آب پر دمیباال پر اریاخت یشونه ام قرار گرفت، ب یکه رو دستش

 یاز دستم گرفت و با چندتا ضربه آروم زد به کمرم. از نم وانویتو گلوم. ل

 آورد و به طرفم گرفت، و با خنده گفت: رونیب یدونم کجاش دستمال کاغذ
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طبع شوخت همه  نیبا ا یکن یم یسع شهیهم از مصاحبه امروز. هم نیا-

 !؟ینگه دار یرو از خودت راض

دهنمو پاک کردم و به طرفش برگشتم، و چپ چپ نگاهش کردم.  دور

 شیصندل یکرد. دوباره رو یباال برد و تک سرفه ا میدستاشو به نشونه تسل

 گذاشت، و با لبخند نگاهم کرد. یدسته صندل ینشست و دستاشو رو

 ؟یتون ی... منهیهم بش ماین یلب ها یلبخند، رو نیخوام ا یم-

سرمو به نشونه مثبت  دمویکش یبودم! پوف نایبابا... انگار من دلقک ا یا

 گفت و نن جون رو صدا زد. یتکون دادم که باشه ا

 .اریب ریوزش بگمن رو از فر فیبلبل خانوم؟ ک-

که سرش به طرف ننه  یبه، بلبل؟ خندم گرفته بود و اون مرد، درحال به

 یلباش پررنگتر شد، ول یبهم انداخت و لبخند رو ینگاه میبلبل بود، ن

 و لبخندشو بروز نده.  رهیخودش رو بگ یکرد جلو یسع

 کردم که ننه گفت: یآورد و به مرد داد. کنجکاو نگاهش م فویبلبل ک ننه

 د؟یالزم ندار یزیچ گهید انیآقا شا-

 به روش زد. یکیکرد و لبخند کوچ نگاهش

 .ینه بلبل خانوم، مرس-

 .دیخاریآب بازم ته گلوم م وانیل هیبا وجود اون  یتلخ شده بود حت گلوم

 زحمت؟ یب یاریآب م وانیل هیننه سمبل، برام -
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ازمون دور  انینازک کرد، رو گرفت و اهلل اکبر گو یکرد و پشت چشم نگام

و با  دیبا صدا خند انه،یدونستم اسمش شا یشد. تا رفت، اون مرد که حاال م

 نگام کرد. دیبار یکه ازشون خنده م ییچشما

 زنه گناه داره. ریسر به سرش نذار، پ-

 مهرش به دلم نشسته. ه،یا هیپا رزنیمعلومه پ-

گرد شده نگاش کردم و  ییرو دوخت بهم که با چشما زشیآم طنتیش نگاه

 تند و پشت هم گفتم:

 !ستمینه نه، اصال بهش فکر نکن، من ازوناش ن-

 آب رو آورد و داد به دستم. وانیو بلبل جون ل دیخند بلند

 جوون ایب-

 :دیعسل، ناخوداگاه از دهنم پر یهوا به

 عشقم! یمرس-

خودشو  یهم به زور جلو انیو شا سیچشاش شده بود اندازه توپ تن ننه

ازمون  عیسر ر،یگفت و سر به ز یگرفت که نترکه از خنده. بازم اهلل اکبر یم

 گفت: د،یبار یکه ازش خنده م ییبا صدا انیدور شد. شا

 .ومدهیهم چندان بدش ن شونیشد؟ ا یدیخانوم چه سرخ و سف یدید-

کرد و خودشو  یبگم. تک سرفه ا یزیتونستم چ ینم یگرفته بود ول حرصم

 جمع و جور کرد.  مبلش یرو
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جا برامون کار  نیشونزده ساعت رو ا یقراردادمونه، قراره روز نیخب... ا-

 دمیم شنهادیکه طبق همون ساعتت، حقوقت هم باالست. بهت پ ،یکن

. به یازش استفاده کن یتون ی. مهی... اتاق مهمانمون خالیجا بمون نیهم

 سپرم اتاق رو برات آماده کن...  یخدمتکارا م

 نداره. یتونم... از امروز شروع کنم؟ قرار داد که مشکل یم-

لب هاش، نگام  یشد و دستش رو به طرفم دراز کرد،و با لبخند محو رو بلند

 کرد.

 !یامروز شروع کن. موفق باش نیباشه، هم-

به روش زدم. چشمم  یرو تو دستش گذاشتم و من هم متقابال لبخند دستم

 ا،یپرستار و با اسمِ آر هیبه بعد... به عنوان  نی. قرار بود از ادیدور خونه چرخ

 کنم...  یجا زندگ نیهم

هم نبود.  یادیز زیکه چ ارهیهامو از خونه مون ب لیعسل خواستم تا وسا از

آدرس رو هم  یزنگ زدم و گفتم پرستار تمام وقت شدم و حت ییبه دا

کنه.  میمعرف میهم با اسم شناسنامه ا ادیداشتم. بهش گفتم اگه خواست ب

 یعسل چمدونمو آورد که داخلش چند دست لباس اسپرت و پسرونه 

 یو کهنه بودن. دم در چمدونمو گرفتم و ازش خداحافظ یمیقد بایتقر

بردمش، که  یمنه م یکه گفتن برا یکردم. کشون کشون داشتم به اتاق

 سر راهم سبز شد. انیشا

 ه؟یچ نایا-
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 .دیچرخ انیچمدون و شا نیب نگاهم

 سه سالم! خب... لباس هامه! ییغذا یندب رهیج-

 تکون داد. یو سر دیخند

 د؟یخر ی... برای یمالقات کن مایبا ن یاول بر یخوایخوبه. م-

دسته چمدون رو ول کردم و دستامو  گه؟یبود د شیچ یبرا دیخر د؟یخر

 فرو بردم. بمیمثل خودش داخل ج

 ؟یواسه چ دیاون وقت خر-

 از بودجمه! شتریب یلیندارم و انتظارتون خ دیبگم پول خر شدینم روم

هم به سر اون  یدست هی... نیو همچن ،یالزم دار یچنددست لباس رسم-

 !شهیبکش، بچه ام آزرده م لتیو سب شیر

شانس من خاکبرسر بود که  ایراحت بود  نقدریباهمه ا شهیهم نیا دونمینم

 فکر کردمو بعد گفتم: یپسرخالشونم؟ کم کردنیحس م رفتمیهرجا م

 گه؟ی. اجازه هست دامیچمدونو بذارم طبقه باال و ب نیخب، برم ا یلیخ-

 !دییکنم، بفرما یبله خواهش م-

تخت گوشه اتاق انداختمو  یطرف اتاقم رفتمو داخل شدم. چمدونو رو به

 تخت نشستم. یحرفش، صاف رو یادآوریتخت نشستم که با  یرو

رو با صابون  نایا ی! لعنتشگاهیتونم برم آرا ینم نه... یبرم اصالح کنم؟ وا-

 کنم... کاری! حاال چهیچ غیبرد ت شهیهم م
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تخت بلند شدم تا لباسامو داخل کمد  یگرفتم و کالفه، از رو یقیعم نفس

 . نمیبچ

 تو چهارچوب در ظاهر شد. انیکارم بود که در زده شد و قامت شا یآخرا

 شده؟ یسالم... چ-

 نگاهم کنه گفت: میکه مستق نیبه طرفم گرفت و بدون ا یکارت

 شیهم تحت عنوان پ یمبلغ هی شه،یم زیحقوقت وار انهیکارت ماه نیتو ا-

 . یامروزت رو باهاش انجام بد یکارها یتون یپرداخت داخلش هست که م

 هم پول دارم! دیخر یبرا ست،یپرداخت الزم ن شینه... پ-

 پولم کجا بود؟! .یچ نیگفتم ع یدروغ م داشتم

مشکل دارم. ازت خوشم  یمن با افراد تعارف ا،یآر یخواد تعارف کن ینم-

. یجنگ یبه دست اوردن خواسته هات م یو برا یهست یاومد، مرد باجنم

حقوقت حساب نکن. لباس هات  یاز طرف من بدون، اصال رو هیهد هی نمیا

 و... ارنیم برات بتونستم سفارش بد یخودت باشن بهتره، وگرنه م قهیبه سل

 یکردم. لبخند یشرمندش نشدم کارتو ازش گرفتم و تشکر آروم شتریب تا

بره که چشمم به چمدون افتاد. با  رونیبه روم زد و تا خواست از اتاق ب

که داخل چمدون بود، چشمام تا حد امکان دشت شدن.  یزیچ دنید

 نیبلند شد. هم انیشا یخنده  یکردم که صدا یوحشتزده نگاهش م

 کارتیشدم. عسل خدا بگم چ یو من سرخ تر از قبل م زدیقهقهه م یطور

 کنه احمق؟ یکار م یجا تو چمدون من چ نیتو ا ینیکینکنه! ب
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 برگشتم، و با تته پته گفتم: انیدهنمو قورت دادم و به طرف شا آب

 جا نذاشتم! نیمن ا نارویبخدا ا-

 گفت: دهیبر دهیخنده ش بر ونیم

 ن که چمدونتو آورد... دوست دخترت بود؟!او-

سر از تنش جدا  دمیکه عسلو د یلحظه به خودم قول دادم دفعه بعد اون

و با ابرو، به  دیسرمو به نشونه مثبت تکون دادم. لب گز دمویکش یکنم! پوف

 داخل چمدون اشاره کرد.

 ی. زوج خوبیهست یو هم تو مرد باحال ه،یشیدوراند یلیهم اون خانومِ خ-

 ! نیدیم لیرو تشک

 !کمیداشت بگم آره ارواح عمه خ جا

 رفت و در همون حال گفت: رونیاتاق ب از

 . شمونیپ ادیشام ب یبرا یروز دعوتش کن هیباشه  ادتی-

خواست برم بزنم بترکونمش! خواست به طرف در بره که انگار  یم دلم

 گفت: دیافتاد. برگشت و نگاهم کرد، و با ترد ادشی یزیچ

شلوغ باشه.  ی. ممکنه من نتونم و سرم کمدیخر یریامروز با... برادرزنم م-

 امکانش هست؟

 تعلل جوابشو دادم: با

 ... کجاست؟مایاما... مادرِ ن ستین یباشه مشکل-
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که  نیرفت و بدون ا رونیانداخت. از اتاق ب نییزد و سرشو پا یتلخ لبخند

 یبعد در م یدادیبوق! خوب جواب منو م کهیبگه، درو بست. مرت یزیچ

خواستم جواب دونشو بخورم! چشمامو تو کاسه شون  یانگار م ،یرفت

لباسامو مرتبشون کردم. به احتمال  هیو بق دم،یکش یچرخوندم و پوف

جا تو خونه  نیپس بهتر بود هم شگاه،یکه بخوان ببرنم آرا ودامکانش ب

 یبهداشت سیتم! به سمت سرورف یکردم و بعد م یصورتمو صاف و صوف م

کردم و با  یکه داخل اتاق قرار داشت رفتمو صابونو برداشتم. دستامو کف یا

! همه جارو میالک یاز پرزا دهیو پوش اهیبه صورتِ س دمیتمام توان، کش

دست نزدم. با وسواس صورتمو با آب شستم و بعد  لمیبیفقط به س وشستم 

تراش همراه  شیر نینگاه کردم. به به، ماش نهیاز خشک کردنش، به داخل آ

 بودم من؟! یک

اومدم. بدون  رونیب سیانداختم، و از سرو زیآو یگرفت و حولرو رو خندم

داده  انیکه شا یا یکه لباسامو عوض کنم، با همون لباسا و کارت بانک نیا

 یپدر یب هیمنتظر موندم تا  ،ییرایرفتم و تو سالن پذ رونیبود، از اتاق ب

 یمثال نم ای! تمشناخ یو مثال باهام همراه باشه. حاال انگار خودم نم ادیب

 نیما چرک بود! خب منم اگه پول داشتم بهتر قهیکنم و سل دیتونستم خر

کردم و  یم شیصد قلم آرا داشتم،یموهامو بلند نگه م دم،یپوش یلباسارو م

 هی یپرستار امیب ارمویجنس بنجول درب نیا هیالزم نبود خودمو شب یحت

از  ییکه صدا گمب یزیو خواستم چ دمیکش یپسربچه افسرده تخس. پوف

 .دیپشت سرم به گوشم رس
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 ...دیسِر؟ ببخش-

 رهیم ینگاهش کردم. او الال، ک ده،یباال پر ییابرو یطرفش برگشتم و با تا به

 بود؟ یک گهید نیهمه راهو؟! سِر؟ من؟ ا نیا

 بله؟-

و دستش رو به طرفم دراز کرد.  ستادیطرفم قدم برداشت، رو به روم ا به

 شد تو چشمام. رهیخ ش،یآب یلباش نشوند و با چشما یرو یلبخند جذاب

 .دیسالم، خوش اومد-

بلد نبود؟ از پشت کوه اومده  یزد؟ فارس یو حرف م دیجو یدهنشو م چرا

 لبخندشو پررنگ تر کرد و گفت: د،یبود؟ تعجبمو که د

 .دیکن یعادت م ست،یخوب ن ادیز میدونم فارس یخوام، م یمعذرت م-

خودم اومدمو سرمو به چپ و راست تکون دادم. دستمو تو دستش  به

 رهیتشکر کردم. تو چشمام خ شییگذاشتم و سالم دادم، و بابت خوشامدگو

راحت  یلیتونستم نگاهشو خ یکرد. م یمونده بود و با سوءظن، نگاهم م

 بود؟ دهیجنس نگاه متنفر بودم! اون... فهم نیبخونم، و از ا

 .میوفتی... راه بشهیاگه م-

لبهاش  یرو یا یو دستمو ول کرد. دوباره لبخند زور دیکش یقیعم نفس

 رو نشون داد. ینشوند و با دست چپش، در خروج

 .دییالبته، بفرما-
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 که گفت: میشد نگیپارک وارد

 دونم. یشما رو نم ستم،یمن که با راننده راحت ن م،یریمن م نیبا ماش-

 دستامو باال آوردم و پشت هم گفتم: جفت

 .ستمیکنم، منو مفرد خطاب کن، راحت ن یخواهش م-

باز کرد و نشست، و من هم کنارش  نوی. در ماشدیتکون داد آروم خند یسر

 ابونیبه حرکت دراورد و وارد خ نویشاگرد جا گرفتم. ماش یصندل یرو

چندتا سوال داشتم که  هی. اما مینزد یکدوممون حرف چیراه، ه ی. تومیشد

 کرده بود. ریاز صبح، ذهنمو درگ

 ... خانوم خونه کجاست؟گمیم-

مکث  یکه سرش به جاده بود، از گوشه چشم نگام کرد و با کم یدرحال

 گفت:

بحث ها تو  نیبحث داشتن. خب ا انیبود که با شا یراستش... چندوقت-

. اما ترنم... بحث رو هیعیطب ییزناشو یو تو زندگ ادیم شیپ یکسخونه هر

 گرفت و ... یجد

 ؟یو چ-

 فرستاد. رونیباال انداخت و نفسش رو با شدت به ب یا شونه

دور باشه و هم  انیرفت بوستون، تا هم از شا لیرو به بهونه تحص یمدت هی-

 شون فکر کنه...  یو زندگ ندهیبه آ
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 ماین یحال روح د؟یبهش نگفت یزیها... اما... چ هیفضول یلیدونم خ یم-

بود تا  یبرخورد کاف هیهمون  یباهاش داشتم، ول یداغونه. برخورد کم

مادرش کجاست...  دمیازش پرس یرو متحمل شده. وقت یبفهمم چه درد

 جواب داد مادرش مرده. یشد و با پرخاشگر نیخشمگ

تاسف  یگرفت و سرش رو از رو یقینگفت. نفس عم یزیشد و چ ساکت

شدم  ادهیپ نیپارک گشت. از ماش یو دنبال جا میدیتکون داد. به پاساژ رس

 دمیافتادم. به طرفش چرخ ادشیبرم که  کیاز بوت یکیو خواستم به طرف 

 :دمیو پرس

 منتظر بمونم؟ دی... کجا بایآقا دیببخش-

 به روم زد و گفت: یلبخند

 یجا هیکردن  دای. به محض پنمتیب یهر مم کیهستم. داخل بوت انیدار-

 .امیپارک، م

زدمو  ی. منم متقابال لبخندزدیمهربون م تینها یبود اما ب بیاش عج لهجه

شناسم، دمت گرم که  یمن گفتم خودم م ایمهر گشتم. خدا کیدنبال بوت

 نیاومدمو تو ا یجا م نیبود که ا یبار نیاول دی! شایکرد عمیطور ضا نیا

 خل. آب دهنمو قورت دادم و دستامو داذاشتمیپاساژ لباس مردونه پا م

گشتم که  یشلوارم فرو بردم. با چشمام دنبال اسم پاساژ مهر م یبایج

اون طرف تر بلند شد. چشم از تابلوها  یاز کم یزیر یخنده ها یصدا

و چشم ابرو  بایگرفتمو به صاحب صدا نگاه کردم، که دختر فوق العاده ز
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بهم  یچشمک د،یبود! نگاهمو که د یعجب لعبت ی. لعنتدمیرو د یا یمشک

 نیخنده ام هم گرفته بود. اگه ا یکه چشمام از تعجب گرد شدن. از طرف دز

انداخت، حاال چه عشوه  ینگاه چپ هم بهم نم هیمن دخترم،  دیفهم یم

 !ادیم یا یخرک

هم ادامه دادم. سرمو برگردوندم و به را ،یازش گرفتم و با تک سرفه ا چشم

جلوه مغازه  یا نهیآ یها شهیبه ش ینگاه میداشتم و با ن یفیظر یشونه ها

دمم  ول،یرسم! ا یمدل وار به نظر م یلیتونستم حدس بزنم که خ یها، م

 :دمیدختره رو از پشت سرم شن یو پرعشوه  فیظر یگرم! صدا

 ... آقا؟دیببخش-

من دخترم به خدا  ایخودت کمکم کن، خودت شرش رو کم کن، خدا ایخدا

 و با نگاه خمارش زل زد تو چشمام. ستاد،ی! اومد و رو به روم استمیپسر ن

 ... باهاتون حرف دارم اگر امکانش هست.دیببخش-

خلوت بود و همه  بایبه دور و برم انداختم، چون سرِ ظهر بود تقر ینگاه

 ،یجیستراحتشون. دوباره صدام زد که با حالت گناهار و ا یرفته بودن پ

 نگاهش کردم.

 بله؟-

 با هم... چطور بگم؟ شهی... مگمیم-

بودم. آخه دخترررر با دخترررر؟ نفهم تو که  دهیخودمم خجالت کش یلعنت

 اِ ! ستم،یاز حالتام بفهم پسر ن یدختر
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 م؟یو باهم در تماس باش دیکارتم رو داشته باش شهیم-

نگاهش کردم. تموم شهامتشو جمع کرد و زورشو زد تا  دهیباالپر ییابروها با

حرف، سر تکون دادم و کارتشو ازش  یبگه؟ آب دهنمو قورت دادم و ب نویا

باعث  میگر نیکمکم کن، نذار ا ایبه روش زدم. خدا یجیگرفتم، و لبخند گ

ه یدختر تو پوست جنس بنجولم،  هیعفت شم! نکنه چون من  یبشه ب

 نیا ایهم اومده تو پوست همجنسم تا گولم بزنه! خدا چنس بنجول

 !گهیدمت گرم د ؟یقرار بود کمکم کن ینطوریرسمشه؟ ا

از پشت خودشو بهم  انی. دارامیب رونیافکار ب نیتکون دادم تا از ا سرمو

 .ستادیرسوند و نفس نفس زنان، رو به روم ا

 ؟ینکرد داشیپ-

زد و دستشو پشتم گذاشت، و  یتکون دادم که لبخند یبه نشونه نف سرمو

 که ازشون رد شده بودم برگردوند. ییها کیمنو به طرف بوت

 ؟یگرد یجلو دنبالش م نیا یو بعد اومد یمهر رو پشت سر گذاشت-

همون دختر  دنیکه با د میشد کیخنده ام گرفته بود. داخل بوت خودمم

فقط حرف،  یو ب دنیابروهام از فرط تعجب باال پر ه،یچشم ابرو مشک

کرد، بعد رو به دختره  یجلو رفت و سالم و احوال پرس انینگاهش کردم. دار

 گفت:

 هیمن برم  ن،یدیآقا نشون م نیتا شما چند دست لباس مناسب به ا ،یدیل-

 برقرار کنم و برگردم. ممنون. یتماس ضرور
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 نیبا ا دیبابا... حتما با یرفت. ا رونیکه اومده بود، از پاساژ ب یهمون طور و

 افتادم؟ یم ریگ کشونیدختره تو بوت

. منم از دست اون مردک دیخند یم زیخنده اش گرفته بود و ر خودشم

که دنبال  نیدادم. بدون ا یخوردم و تو دل بهش فحش م یحرص م یاجنب

 یکردم که صدا ینگاه م واریبه در و د یالک یباشم، الک یخاص زیچ

 ... دمیاز کنارم شن فشویدخترونه و ظر

 رو خطاب کنم! زتیاسم عز یدونم چ ی.... نم دیبخشبب -

! آب دهنم رو قورت دادم، زم؟یجان؟! اسم عز د،یخود به خود باال پر ابروهام

دختر تنها گذاشته بود؟! آروم  نیمن رو با ا یبا چه اعتماد انیدار نیا

 یانداختم و خواستم بگم خانم نییو محجوبانه سرم رو پا دمیسمتش چرخ

 وکوچول هی چیمرده که ه یزنیزار م یسرش دار یکه باال یقبر نیا

 یخواستم  بگم خواهرم من آرامشم، اما وقت ،یاستخونم تهش نبست خواهر

بخوره و راز نگه دار  یفکر کردم و ممکن بود دخترمون شکست عشق یکم

بفهمه و صاف ببره بذاره کف  انیو بعد دار رونینباشه و من رو پرت کنه ب

 :تمفرستادم و گف یلعنت طانیاز خودم گرفتم و بر ش یشگونین انیدست شا

 هستم ایآر -

 خودت ینیدرست به دلنش ،ینیو دلنش بایچه اسم ز ا،یآر یوا -

 نیاز ا چکسیرو گاز گرفتم و دست هام رو  تو هم گره زدم، تو عمرم ه لبم

صاف کردم  ییکرد؛ گلو یداشت من رو آب م یحرف ها بهم نزده بود، لعنت
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حرف ها تعجب  نیا دنیبدنم با شن ستمیباشم، کل س یهمون آرامش قبلتا 

تنها  رنف کیگشتم، با خودم فکر کردم اگر  یبه خودم بر م دیکرده بود، با

 "خودته ینیآرامش، اسمت به دلنش "گفت  یبهم م مینفر تو زندگ کی

دادن و ذوق ها  یبهش م تابیزحمتکش که ت یقطعا از اون موجود دو پا

شدم  یم یچنان اعتماد به نفس یکردم و دارا یذوق م شتریکرد، من ب یم

 مادخوب اعت یدختر لعنت نیرو شخم بزنم،  ا نیهکتار زم هیکه قادر بودم 

 یبود یک یداد جا داشت که بهش بگم اعتماد به نفس دهنده  یبه نفس م

 تو؟! 

لبم  یرو یلبخند نم،یخودش رو بب نیرو باال آوردم تا وجود دلنش سرم

 ینگاه کردم، لعنت اهشیس یرایگ یو چشم ها دینشوندم و به صورت سف

 بهیذاشتم غر یبودم نم یبود هم ظاهرش، اگر پسر م بایهم وجودش ز

صورتش چرخوندم واقعا  یکردمش، نگاهم رو رو یببرتش و مال خودم م

بشر گذرونده و بود، اما  نیروز رو فقط به خلق کردن ا کیخدا  اربود انگ بایز

گذاشتم  ببلیس هیکرد حاال که  ینگاهمم نم یتا دختر بودم کس یمن چ

فوت  رونیخواستم به ب یکه م یهمه هواخواهم شدن... نفس پر سوز و گداز

صاف  ییرو بفهمم، گلو نینگه داشتم تا اسم دخترک دلنش نهیکنم رو تو س

 اسمش رو بپرسم یرسم یلیکردم تا خ

 ؟! نیدلنش هیدت چاسم خو -

که گند  دمیو فهم دیو دلبرانه خند زیو بعد ر دیباال پر یدختر کم یابروها

حرف زدن ساده رو بلد نبودم.  هیگفتم که  راهیزدم، به خودم چهار تا بد و ب
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شالش  ریرو ز شیپر کالغ یاز موها یو دسته ا دیدختر با ناز و عشوه خند

 خنده هاش گفت: نیبه چشم هاش داد و ب یفرستاد و چرخ

 تو... یبا مزه ا یلی! خن؟یدلنش -

زدم که  یخودم لبخند خنگ یزدم و به روش آرامش وارانه  یخجول لبخند

کردم و  سهیدختر رو با خودم مقا نیا یو همون جا خنده  دیبلند تر خند

 یخند یو م یکن یدهنت رو باز م یاسب آب نیع "حرف عسل افتادم  ادی

 ینتونستم جلو گهیو من چطور؟! د دیخند یچطور م نیدلنش نیو حاال ا "

فوت کردم که لبخند  رونیو اون رو به ب رمیپر سوز و گدازم رو بگ سنف

 دختر جمع شد و نگاهش رو بهم دوخت... 

 .. .وشهیاسمم پر -

 باال دادم یرو زمزمه کردم و چونه ا اسمش

 ادیهوم، بهت م -

شده و  دیانداخت که مثال سرخ و سف نییسرش رو پا یزد و کم یلبخند

نکن با ما و  "بزنم و بگم  یبه خرج داده، خواستم پوزخند ایحجب و ح

زبون به دهن گرفتم و  " میایکار رو، ما خودمون از اون ور خط م نیخودت ا

 انداختم کیبه داخل بوت یو نگاه دمیحرفم رو قورت دادم و تشکرش رو شن

 کار دارم یکه حساب اریب یدست لباس مشتخانم حاال واس ما چند  یپر -

 ارمیانتخاب کن برات م یمغازه خودته، هر کدوم رو دوست دار -
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چه زود با هام پسر خاله  "همچنان به لباس ها بود و با خودم گفتم  نگاهم

اتتخاب لباس رو گرفتم و  یشدم و عزا وشیخودم وپر الیخ یب "شد! 

که دار  یزیانتخاب کنم که هم خوب و مناسب باشه هم چ یمونده بودم چ

 و ندار من رو بپوشونه و دار و ندارم رو به باد نده...

از  یخوب زیدونستم چ یخانم هم کالم بشم م یپر نیبا ا ادیخواستم ز ینم

 زدمیم یقطعا حرف یسوت یمن آرامش بودم و خدا اد،ینم رونیب شیخروج

بار هم باهاش هم کالم  نیگار مجبور بودم اان یاومد، ول یکه گندم در م

 بشم، پس نگاهم رو بهش دوختم

حوصله  ادیمن ز ،یاریخودت چند دست خوبش رو ب شهیخانم م یپر -

باشه که توش  یزیچ هیپوشم، فقط  یباشه م یانتخاب کردن ندارم هر چ

 راحت باشم.

 صورتم متمرکز شد یهمراه با لبخند به سر تا پام انداخت و بعد تو ینگاه

نداشته باشه، خودت که  یتیو برات اهم یانتخاب کن یسر سر ادیبهت نم -

 یاالن نقص ندار

 نیشک کردم، اون به ا وشیپر قهیبه خودم انداختم، و به سل یشک نگاه با

 یزد ن یدو هوا به تنم  زار م یکیو به درد نخور که  یته انبار یلباس ها

باشه،  قهیقدر کج سل نیاومد که ا یالش نمنقص؟! به جمال و کم یگفت ب

 غر زدم وملبم رو به دندون گرفتم و ازش رو بر گردوندم و به جون خودم آر
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با  یاست، اون مردک اجنب گهید یزایچ یپ نیخاک بر سرت آرام، نکنه ا -

 یتنها گذاشته، خاک به سرم واسه دو تومن سه شاه نیتو رو با ا یدیچه ام

 بال به دور. یوا یعفت نشم، وا یب

 ؟یگفت یزیجان، چ ایآر -

و دو  دمیو زود سمتش چرخ دمیپر عشوه اش از جا پر یصدا دنیشن با

 ازش دور شدم  یقدم

 من؟! نه. ینه، ک -

 مغازه اشاره زد طیشده نگاهم کرد  و به مح جیگ

 وجود داره؟ دنیترس یبرا یزیچ ؟یدیترس -

نگفتم و  یزیباز چ یول یتو خود کابوس متحرک یخواستم بگم لعنت یم

 نشون دادم لکسیخودم رو ر

 !؟یبترسم قنار یمنو ترس؟ هه نه بابا از چ ؟یک -

بدم و خودم رو تو  یزود لبم رو به دندون گرفتم تا کمتر سوت یگفتن قنار با

 یمردونه ا یخنده  یکه صدا رمیهچل بندازم و خواستم حرفم رو درز بگ

 ف بشم. باعث شد از درز گرفتن حرفم منصر

. دم اومدن هم چندتا میاومد رونیب کیو از بوت میکرد دیچطور خر دمینفهم

. دمیپر رونیتو دستم گرفتم و ب دهارویخر یافتضاح دادم و هول هولک یسوت

خنده.  یم زیر زیتونستم بفهمم که داره ر یاومد و م یپشت سرم م انیدار
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رو شروع کردم و خودمو تو  یباز نیکردم که چرا ا یخودمو سرزنش م

 نیاز ا شتریتونستم ب یانداختم. درسته، پول الزم بودم و نم یدردسر نیچن

 باشم اما... نایسربار زنعمو ا

از  انیفرستادمو خواستم از پاساژ خارج بشم که دار رونیبه ب قیعم نفسمو

 پشت سر صدام زد:

 کجا پارک شده؟ نیماش یدون یمگه م ؟یریکجا م-

فرستادم. به طرفش برگشتمو لبخند  رونیبا حرص نفسمو به ب ستادمویا

 زدم. یا یزور

 برگردم خونه! رمیبگ یتاکس رمینه م-

 اشاره کرد. یکیفرو برد و با سر، به سمت بوت بشیو دستاشو تو ج دیخند

 .میو بعد برگرد میانجام بد م،یخرد هم دار دیکم خر هی میبر ایب-

 مثال؟! یخرد؟ چ دیخر-

 و به پشت سرم نگاه کرد. ستاد،یشد و کنارم ا کمینزد

 !؟یالزم ندار ،یبهداشت لیوسا ر،یچه بدونم... لباس ز-

 یشک م تمیثیوگرنه به ح دینازک کردم که شانس آوردم ند یچشم پشت

 اشاره کردم. ابونیو به خ دمیکرد! لب برچ

 الزم ندارم. یزیمن چ میبر اینه ب-

 !یالزم یبهداشت لیکم وسا هیاما فکر کنم -
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 سوءظن نگاهش کردم. با

 چطور؟-

 ینم یکنم که اتفاق ینم ینیامروز... من مزاحم کارتون شدم وگرنه تضم-

 افتاد!

صحنه  یلیخ یفکر کردم. لعنت شیدهنمو قورت دادمو به به چندلحظه پ آب

 جبهه گرفتم و قدم برداشتم. عیبود! سر یداغون

 به کارش نداشتم، خودش داخل اتاق پرو شد. یمن کار-

 :دیسرم به راه افتاد و آروم و با خنده پرس پشت

 خودش از تو خوشش اومد؟ یبگ یخوا یم-

رو بماچم، خودتم  دیکه از راه رس یکه هرک ستمین یمطمئناً من شخص-

 زدم! یکه محکم منو گرفته بود منم داشتم اونور پر پر م یدید

 مویشد نینگفت. سوار ماش یا گهید زیکرد و چ دییخنده حرفمو تا با

. به محض میو به طرف خونه به راه افتاد میگذاشت نیپشت ماش دهارویخر

 هیبرداشتم و به طرف اتاقم رفتم.  دهامویخر مویشد ادهیپ نیاز ماش دن،یرس

اتاق  لرفتم. دنبا رونیو از اتاق ب دمیدست لباس متناسب و نسبتا گشاد پوش

 صداش زدم. ستادمویننه بلبل، ا دنیگشتم که با د ماین

 لحظه... هی ؟یقنار-
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خواست بهش بگم  یدلم م یلیبا اخم نگاهم کرد. اوه اوه ابهتشو! خ برگشتو

 زبون به دهن گرفتمو با خنده گفتم: یول "ابهتتو بخورم جوجو!"

 کجاست؟ مایشرمنده، بلبل جون، اتاقِ ن-

 ته سالن اشاره کرد. تاسف تکون داد و به یاز رو یسر

 ادتیقبل داخل شدن  یداره. برو ول یاتاق آخر سمت راست سالن، در آب-

 بدون در زدن وارد بشه. یکس ادیبدش م مایآقا ن ،ینره در بزن

 خونه! نیداره تو ا یآقا کوچولو چه ابهت و جذبه ا نیگرفته بود، ا خندم

 باشه ممنون-

رفتم. در زدم و منتظر  مایزدم و رومو گرفتم، و به طرف اتاق ن یچشمک

 که گفت: دمیآرومشو شن یکردمو صدا زیصداش موندم. گوشامو ت

 ه؟یک-

 داخل؟ امیب شهیام، م ایآرا... آر-

 دمیاخمالو و بامزشو د افهیبعد در باز شد. ق یا قهیو دق ومدین یجواب چیه

 کرد. یبود و نگاهم م ستادهیکه رو به روم ا

 ؟یخوا یم یجا چ نیا-

 به روش زدم. یباال انداختم و لبخند یا شونه

حوصله ات سر  م،یبا هم کار کن یداشت یاگه درس م،یاومدم با هم حرف بزن-

 و... میکن یرفته بود باهم باز
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 پرستار؟ ای یتو خدمتکار-

 خب معلومه... پرستار.-

 رو گرفت و به طرف تختش رفت. ازم

 کارام دخالت نکن. هیو تو بق پس مواظبم باش-

 ! ستمیهم ن گاردیاما باد ستم،یگفتم خدمتکار ن-

 نشستم. رشیتحر زیپشت م یصندل یاتاقش شدم و رو داخل

 ؟یخواد حرف بزن یدلت م-

 ؟یدرباره چ-

 کنه! یم تتیاذ یدونم... هر چ ینم-

 ؟یمگه دکتر-

 و مشتاق، نگاهش کردم. دمیخند

 کوچولو روانشناسم!  هینه، -

شونه  یسر رو یموند و کم رهیگرد شده و با نمکش بهم خ یچشم ها با

هم غرورش  یو از طرف هیدونه روانشناس چ ینم دمیاش خم کرد، فهم

 یها یو چتر زونیآو یلپ ها یده، دلم برا یبهش رو نم دنیاجازه پرس

خواست سمت موهاش بره اما از  عکس  یبانمکش ضعف رفت و دستم م

 یموهاش رو به بعد موکول کردم و لبخند ختنیهم ر هبو  دمیالعملش ترس

 همه حالوت زدم نیبه ا
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 ؟یچ یعنیروانشناس  یدون ینم -

دستش ور  کیکوچ نیانداخت و با ماش نییاخم کرد و سرش رو پا یکم

از  شتریب گهینه باال انداخت، د یبه نشونه  یحرف زدن سر یرفت  و به جا

تونستم مقاومت کنم و دستم سمت موهاش رفت و اون ها رو به   ینم نیا

 نگاهم کرد ظیغل یسرش رو باال آورد و با اخم ها خت،یهم ر

 ؟یزیریچرا موهام رو به هم م -

 دمیهام رو جلو دادم و ابرو تو هم کش لب

 !ختمیمن که به هم نر -

 دمیخودم د ،یختیخودت ر -

 به دستم اشاره زد یسرم رو به دو طرف تکون دادم، عصب سرتقانه

 !یخودت بود -

 من نبودم! -

 بود؟ یپس ک -

 طونیش -

 :دیشد و پرس رهیبهم خ میبار مستق نیچشم گرد کرد و ا دوباره

 !طون؟یش -
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تکون دادم،  دییتا یاز ماشبن هاش رو دستم گرفتم و سرم به نشونه  یکی

 زد و کنجکاوانه گفت: یکه لبخند

 کجاست؟ طونیش میینجایدروغ نگو؛ االن فقط من و تو ا -

کنم  شتریرو ب شیتا کنجکاو دمییبه اطراف انداختم و همه اتاق رو پا ینگاه

 آوردم نییپا یو بعد صدام رو حساب

 کجاست؟ طونیش یدون یم -

از من  تیموند و به تبع رهیو بهم خ دیخودش رو جلو کش یکم ناخودآگاه

 آورد نییصداش رو پا

 نه، کجاست؟ -

 دمیاالن نشونت م سایوا -

شکمش  یدهنش رو قورت داد و من هم دست هام رو جلو بردم و رو آب

باره شروع به قلقلک دادنش کردم و با خنده و سر و صدا  کیگذاشتم و به 

 گفتم:

 بشم التیخیذاره ب یکه نم نجاستیا طونیش -

کرد که رهاش کنم و من دلم  یمدام التماس مو  دیخند یغش بلند م غش

که مبادا دل  دمیترس یاز ته دلش ضعف رفت، چون م یخنده ها نیا یبرا

سرخ شده اش حمله  یبعد از چند لحظه رهاش کردم و به لپ ها رهیدرد بگ

 و بهم نگاه کرد دیخند دمشون،یمحکم بوس یکردم و چند بار
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 منم بلدم قلقلکت بزنم -

 نمیبزن بب -

بار  نیرو جلو آورد و شروع به قلقلک دادنم کرد که ا شیکپل یها دست

باره دست هاش  کیبه  م،یدیخند یهردو بلند تر از بار قبل غش غش م

انداخت، تک  نییتخت نشست و سرش رو پا یشل شد و عقب رفت و رو

 :دمیکردم پرس یخنده ا

 ؟یشد کم آورد یچ -

اشکبارش ابروهام باال  یچشم ها دنیبهم انداخت و با د یسرشونه نگاه از

 و زود کنارش نشستم دیپر

  ما؟یشد ن یچ -

 ؟یچیه -

 دلت درد گرفت؟ -

 نه -

 یزد و دست هام دور شونه ها شیو حزن تو صداش به دلم آت بغض

 حلقه شد شیکیکوچ

 به قربونت برم؟ یشد یپس چ -

داد  یقلقلکم م ینطوریهم شهیمامان ترنمم تنگ شد، اونم هم یدلم برا -

 میدیخند یو با  م
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جواب  دیبا یدونستم چ یشد و نم یخال زیلحظه ذهنم از همه چ کی یبرا

با مادرش بدم و پس محکم بغلش کردم و  یپسرک رو راجع به دلتنگ نیا

 نیف نیکه ف یکردم آرومش کنم اما وقت یپام نشوندم و سع  یاون رو رو

مادر تو  یبرا یشد، دلتنگ یم شیآت یایدلم در ختیر یکرد و اشک م یم

 دمیموهاش کش یرو یسخت بود، بغضم رو قورت دادم و دست ینهر س

 ؟یچ یعنیروانشناس  یدون یم ما،ین -

 نه -

 دمشیباال تر کش یموهاش زدم و کم یرو یا بوسه

که مراقب بچه اش باشه  ارهیرو ب یکیبخواد  یبچه ا هیمامان  نکهیا یعنی -

 گرده یو اون رو خوشحال نگه داره تا خودش از مسافرت بر م

 دیکرد و پرس نگاهم

  گرده؟! یمامان ترنمم بر م یعنی -

 ی. بشیعسل یفرستادم و زل زدم به چشما رونیرو به شدت به ب نفسم

 یدرباره مادرش چ دیچشمارو از پدرش به ارث برده بود. حاال... با نیشک ا

که  نیتونستم بدون ا یدونستم، پس نم ینم یزیگفتم؟ من که چ یم

 یزیکردم تا چ یدرباره اش پرس و جو م دیبزنم. با یرو بدونم، حرف هیقض

 دادم؟ یم یرو چ مای. اما االن... جواب نشدیم رمیدستگ

از جونشون دوست  شتریگرده، مامانا بچه هاشونو ب یشک ندارم که بر م-

 کنن به حال خودشون. یوقت رهاشون نم چیدارن، ه
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موضوع بودم. ولشون  نیگفتم و خودم مخالف صد در صد ا یحرفو م نیا

 یبابا هی دیکردن به امون خدا؟ پس چرا مامانم منو ول کرد به ام ینم

عشق و حال خودش؟ خودم هنوز متوجه منظورش نشده  یو رفت پ یمفنگ

 دیبچه ام نیو داشتم به ا بودم، هنوز نتونسته بودم کارشو درک کنم

از مامانم  یکه خودمم دل خوش یدادم، در حال یم انشوبازگشت مام

نگاه  مایبه ن دمویکش ینه؟! پوف ایبودمش  دهیدونم اصال د ینداشتم... نم

 کرد لبخند بزنه. یچشمشو با کف دستش پاک کرد و سع ریکردم. اشک ز

 دلت واسش تنگ شده؟ یلیخ-

بدون اون  یتون یدلت واسه مامانت تنگ نشده؟ م ؟یخب اره... تو چ-

 یما زندگ شیپ یخوا یجا و م نیا یکه با چمدونت اومد دمید ؟یبمون

 .یکن

 با انگشتام. یزدم و به ناخنام نگاه کردم، و شروع کردم به باز یتلخ لبخند

 که دلتنگ من بشه... ستین ینه خب، کس-

 چرا؟-

 .ستادیشد و کنارم ا کمینزد

کردن و من شدم  داشیروز صبح از لب جوب پ هیفوت شد، بابامم مامانم -

... ادینم ادمیمامانمو  افهیق یکردم. حت یو تا االن با اونا زندگ مییسر بارِ دا

 بودم که ولم کرد. کیکوچ یلیخ
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جانم، به خاطر  ی. ادیلرز یساق دستم گذاشت، چونه اش م یرو دستشو

زدم و محکم بغلش کردم. دستاشو دور  یکیمن بغض کرده بود؟ لبخند کوچ

 بغض دار گفت: ییگردنم حلقه کرد و با صدا

 خواستم ناراحتت کنم عمو یدونستم... نم ینم-

 دلم، باهاش کنار اومدم. زیناراحت نشدم عز-

 کردم، ادامه دادم: یکه کمرشو نوازش م یدرحال

صبح و  همه هواتو داره و نیکه پدرت کنارته، ا یخوشحال باش دیتو با-

... قدر خانواده ات ماین یخوشحال باش یلیخ دیشبش پر شده از فکر تو. با

به فکرته، اونم دوستت  یلیهم خ تییرو بدون. به جز پدرت، مطمئنم دا

 نشونیب یلیشک ندارم خ یول دمیخانواده ات رو د یاعضا هیداره. بق

 عاشقتن که حاضرن به خاطرت جون بدن... ی. به حدیحبوبم

سر زدن  هیاز پس  یخواد به خاطر من برگرده؟ حت یاون نم ؟یچ مامانم-

 ...ادیساده هم برنم

تختش نشست. لبخند  یمن جدا شد و به طرف تختش رفت، و آروم رو از

بودنش زدم و دستامو تو هم قفل کردم، و به  یاحساسات نیبه ا یکیکوچ

 شدم. لیطرف جلو متما

امکان اومدنو  دی... شادیشا یولدوستت داره،  یلیحرفو نزن، اونم خ نیا-

مامانت فوت شده، اصال حرف  یگفت دمتید یکه وقت نی.. اماینداره. بعد ن
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حرفو از زبون تو بشنوه  نیاگه مامانت ا یول یتو ندون دینبود. شا یندیخوشا

 سخته... یلیحرف از زبون بچه خ نیا دنی. شنرهیم یشک  از درون م یب

 خودم گفتم: به

حرفو  نیو هم ستمیا یتو روش م نم،یمنم مادرمو بب شک ندارم اگه"

 "من مُرده! ی... مادرم برازنمیم

بود و پشتم درد  کیکوچ شیبلند شدم. صندل یصندل یاز رو دمیکش یپوف

بد درد  یلیخ یگرفته بود! بلند شدمو با خنده، پشتمو نوازش کردم.  لعنت

 گرفته بود!

 عمو؟-

 طرفش برگشتمو نگاهش کردم. به

 جانم؟-

 ؟ییجا نیتو... چند وقت ا-

 هامو به نشونه ندونستن باال انداختم. شونه

 !یداشته باش ازیکه الزم باشم... تا هروقت که تو بهم ن یتا هر وقت-

 ؟یبمون شهیتا هم شهیم-

 شیلخت و چتر ی. موهاختمیو به طرفش رفتم، و موهاشو به هم ر دمیخند

 !ختنیبه هم ر یبرا دادنیجون م

 ! مونمیم شهیتا هم یاگه تو بخوا آره،-
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لباش  یچشماش کنار زد. لبخند بامزشو رو  یاز جلو ختشویبه هم ر یموها

 نشوند و ذوق زده نگاهم کرد.

 م؟یکن یباز اطیح می... برگمیم-

 .میچندتا سوال بپرسم و بعد بر هیآره، فقط... قبلش -

تخت نشستم و دستمو  یبه نشونه مثبت تکون داد که کنارش رو سرشو

 چونم گذاشتم. ریمتفکرانه ز

... تییدا نیبعد ا ش؟یدیند یتو چندسالته؟ مامانت چندوقته رفته؟ از کِ-

 خودشو زده به خل بودن؟! ایواقعا خله 

کرد، و دستاشو به هم زد و  یو تک سرفه ا میدیجمله آخرم هردو خند با

 شروع کرد به حرف زدن.

 دونمینم قایساله که رفته... دق هیاز  شتریمامانم بخب... من نُه سالمه... -

 هم... یی. دادمشیوقته که ند یلیانگار... انگار خ یچند ماهه. ول

 ادامه داد: دویخند

 نیداره. تا هم یکم لحجه خارجک هی نیهم یبزرگ نشده، برا رانیاون ا-

حرف  یتونست درست حساب یاصال نم ران،یکه برگشت ا شیچندسال پ

 بهتر شده! یلیباز خ رانه،یکه ا شهیم مییبزنه. االن چندسال

رو به روش  دمویتکون دادم. پر دنیزدمو سرمو به نشونه فهم یلبخند

 گفتم: یو با لبخند بزرگ ستادم،یا
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توپتم  ،ی! آهان راستاطیح میبر ایب ه،یباشه نوبت باز مییخب، حاال نوبت-

 !خوادیم یمشت یفوتبال دو نفره  هیدلم  ار،یب

منو به خنده وا  ختنویهاش به هم ر یتندتند تکون داد که چتر  سرش

 ی. سعمیستادیخودمون ا یو هرکدوم سر جا میرفت اطیداشت. با هم به ح

 .میکه دسته گل به آب ند میفاصله مونو با خونه حفظ کن میکرد

به توپ زدم و انداختم به سمتش.  یبه طرفم پرت کرد و لگد آروم توپو

که جا  ییپامو تا جا ر،یدوباره توپو به طرفم پرت کرد و منم که جوگ  دیخند

خونه  یداشت عقب بردمو و محکم به توپ زدم، که توپ با شدت به پنجره 

 دیهم دو مایو ن دمیکش یفیخف غیبه شدت شکست. ج شهیبرخورد کرد و ش

بلند شد که جفتمون باز  یغیج یشد. پشت بندش صدا میپشت سرم قا

 . میو از جامون تکون نخورد میزد غیج

 در گوشش زمزمه کردم: دمش،یدستشو گرفتم و جلو کش آروم

 نه؟! م،یفکر کنم گند زد-

 خونه؟ میآره! حاال بر ادیدونم... به احتمال ز ینم-

 تو برو، منم پشت سرتم!-

و به سمت خونه قدم برداشت که منم اروم اروم  دیخند زیترس، ر نیع در

ننه بلبل سرشو گرفته  دمیکه د میپشت سرش قدم برداشتم. وارد خونه شد

ها نشسته و سرشو گرفته، و داره ناله  شهیو وسط خونه و کنار خرده ش

 !کنهیم
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 یکنار انیپلک زدم، که متوجه شدم دار یزده نگاهش کردمو چندبار بهت

نخنده. دهن بازمو  کنهیم یدهنش گرفته، و سع یجلوو دستشو  ستادهیا

 پلک زدم که اتفاقاتو هضم کنم. یبستمو چند بار

 سرم... یآخ ننه، مُردم، وا-

 نیبگه که فداکارانه خودمو جلو انداختمو بعد ا یزیجلو رفتو خواست چ ماین

. به اجبار جلوش ستادمیننه ا یصدا جلو یکردم، ب یچه غلط دمیکه فهم

 زدمو گفتم:زانو 

 که نشد؟ تیزیچ ،یدورت بگردم قنار یاخ اله-

 نگام کردو با درد گفت: یزار افهیق با

 کنه! یچرا، سرم درد م-

جواب  نیخنده و خودم هم از ریزد ز یبلند یتحمل نکردو با صدا انیدار

خودمو گرفتم که نخندم و شرفمو به باد  یننه به خنده افتادم اما به زور جلو

 ندم! 

 و غر زد دیبه سرش کش ینگفتم که ننه دست یزیچ

 شد؟! ادهیتوپ از کجا در اومد که صاف وسط سرم پ نیا دونمینم -

به حال ننه سوخت و لبم رو از داخل گاز گرفتم و به ننه که حاال  دلم

به  یمظلوم افهیداد سوخت، بهش نگاه کردم و ق یمظلوم نشون م بیعج

 خودم گرفتم
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 دیببخش دیمن نشد ننه، با ریتقص -

 دیکرد و کم کم اخم هاش رو تو هم کش نگاهم

 کار تو بود؟! -

کردم که ننه اخم هاش رو  نییخطا کار باال و پا یرو مثل بچه ها سرم

 .دیتو هم کش شتریب

دور  م،ینداشت زایچ نیما که تا حاال از ا دم،یفهم یم دیپس کار تو بود! با -

 بال به دور... رم،یبود بم کیاز جونم نزد

حواله  یچشمک طنتیزدم و از سر ش ینفس ننه لبخند کی یغر زدن ها به

 اش کردم

 یشیم فیح ،یکم حرص بخور قنار -

 زیر زیر یصورتش نشست، صدا یرو یدوست داشتن یو سرخ دیگز لب

 یننه هم دستش رو مشت کرد و جلو دم،یرو شن مایو ن انیدار دنیخند

 دهنش گذاشت

 هیزیهم خوب چ ایواه، واه بال به دور. ح -

بلند شد که سرم خود به  یمردونه ا یخنده  یبگم که صدا یزیچ خواستم

که داشت  انیو نگاهم به شا دیاز ته دلش چرخ یخنده  یخود سمت صدا

به من و بعد به  یبست افتاد که اول نگاه یرو م شیگرم کن ورزش یجلو

 ستادیسرش ا یننه انداخت و باال
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شکسته  شهیش هیبابا...   دیکم نفس بکش هی نشده که، یزیبلبل خانم چ -

 همش

 انیسر درد و دلش باز شد نگاهش رو به شا انیشا دنیبلبل که انگار با د ننه

 دوخت

توپه وسط فرق سرم  نیا یتو که نبود ؟یزنیحرف رو م نیاوا ننه، تو چرا ا -

 زایچ نیافته، واال ما که از ا یکامل روم ب شهیبود ش کیشد نزد ادهیپ

 یسره داره برامون بال نازل م هی یشازده رو آورد نیکه ا یاز وقت مینداشت

 شه...

روز  کیکرد، همش  یگرد شده نگاهش م یو با چشمها دیباال پر ابروهام

 زد،یحرف م یطور نیخونه گذاشته بودم که داشت ا نینبود که پا تو ا

 متعجب و دلخور رو سمت ننه بلبل کردم و گفتم:

بال کجا  نجایروز نشده که اومدم ا کیجان دل. همش  ایکوتاه ب ،یقنار -

 بود عسلم؟!

 انیلبش رو به دندون گرفت و به شا یچپ چپ نگاهم کرد و گوشه  ننه

 نگاه کرد و به من اشاره زد

 کنه یهم نم ایح ینیب یم -

رو به  انیباال رفت و شا انیو شا مایو ن انیدار یخنده ها یحرف صدا نیا با

 فت:ننه گ

 گه عسلم؟  یبده بهتون م -
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سرخ  شد و انگشتش رو گاز گرفت و به اعتراض اسم ننه رو صدا زد و  ننه

 رفتن با خودش غر زد نیسر زانوش گرفت و از جاش بلند شد و ح یدست

 دل آزار شهیخبه واال، نو که اومد به بازار کهنه م -

با لبخند نگاهم کرد و  انیو من هم بلند شدم که شا دنیهمه خند باز

 حوالم کرد یچشمک

 کن تشیکم اذ -

 باال انداختم یهام رو جلو دادم و شونه ا لب

 نکردم یمن که کار -

 شیچشم هاش برق زد و همون لحظه پ یمهربون بود و عسل لبخندش

 ... ننیریهاش واقعا ش یخودم اعتراف کردم که عسل

 هیچ یو دستش رو به معن هم به من زد یلبخند دیام رو که د رهیخ نگاه

و  کنارم  دیانداختم که خند نییو سرم رو پا دمیلب گز عیتکون داد، سر

  ستادیا

 عسلم؟! یبه منم بگ یخوا یم هیچ -

از کنار رون پام گرفتم تا چشم هام کمتر  یشگونیبنا گوش سرخ شدم و ن تا

صاف کردم و صدام رو از ته گلوم  ییخودشون رو از دست بدن، گلو اریاخت

 دادم و گفتم: رونیب

 نه بابا من غلط بکنم، بگم عسلم -
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ازش فاصله گرفتم، لب هاش رو  یو کم دم،یبه بازوم زد که از جا پر یدست

 کرد کیجمع و چشم هاش رو بار

 !؟یپر یاز جا م زنمیچرا هر وقت بهت دست م ه؟یچ -

 یبهش بدم، اون لعنت یم چه جوابدونست یلحظه مات موندم و نم کی یبرا

پسر  هینه  دهیدختر خواب هی لیبیمن س کی نیدونست پشت ا یکه نم

 یچ دونستمیکرد، نم ینم تیمیراحت با من احساس صم نقدریوگرنه ا

که هر دو کنجکاو  دیچرخ مایو ن انیبگم، ناخود آگاه نگاهم سمت دار

اما موشکافانه تر بود که  انیکردن، نگاه دار یداشتن به بحث ما دو تا نگاه م

بدم، که نگاه منتظر اون هم  انیو به شا رمیدادم نگاهم رو ازش بگ حیترج

شدم و جا داشت محکم  یحالت ها بود، از دست خودم عصب نیاز بدتر یکی

 دونه بخوابونم پس گردن خودم که شترق صدا بده و بگم  هی

پسر مردم  ریگ ینطوریکه ا ا،یح یب یکن دختره  شیچشم هات رو درو "

  " یافتین

 و تته پته افتادم دمیهام کش لیبیبه س یزدم و دست یجیگ لبخند

 !نیخورده هم هیمن، حساسم  زهیچ -

 !؟یحساس یچ یعنی -

بودم آخه؟! فقط داشتم خودم رو  یبگم، حساس به چ یدونستم چ ینم

 نداختم یهچل م یتو

  شمیم یجور هی یعنی گه،یحساسم د زه،یچ -
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 !؟یشیم یجور هی -

خاتمه  هیقض نیو به ا چونمیکردم تا بحث رو بپ نییهدف سرم رو باال پا یب

 بدم

 ...شمیم یجور هیآره  -

 انیبزنه که دست دار یمشکوک نگاهم کرد و لب باز کرد که حرف انیشا

شونه اش نشست و مانع از گفتن حرفش شد و خودش با همون لحجه  یرو

 گفت: انیخاصش اول رو به شا

 ...ادیب شیپ یباشه، و نخواد مشکل  یگ ایآر دیشا ان؛یبشو شا الشیخ یب -

و پس به چشم هام چروک انداختم و  هیچ یاز گ انیمنظور دار دمینفهم

 دمیپرس

 !ه؟یچ ،یگ -

 یکه شونه هاش م یانداخت. در حال نییخود به خود سرش رو پا انیشا

 نگاهم کرد و بعد گفت: دانهینا ام انیو دار دیلرز

 دو مرد با هم یعنی -

 دو مرد با هم؟! یچ یعنی -

 تعجب جواب داد یو کم یهاش گرد شد و اما با صبور چشم

 هم جنس باز باشن... نکهیکه به هم دارن، واضح تر بگم ا یجنس لیم -



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 62

به صورتم خواستم  یکشبدم و دست یبلند " نیییه "حرف  نیا دنیشن با

ره، که البته  یجا م نیشه و آبروم هم یدخترونه م یلیخ دمیبکوبم که د

کرد... هول شدم و  دستم  یچه فکر ها که نم یپسرک خارج نیرفته بود، ا

 رو تند تند مقابلشون تکون دادم

 هیچه فکر نیجون داداش، آخه ا ستمینه، نه من از اوناش ن -

 شونه خم کرد یکرد و سرش رو رو زیچشم هاش رو ر انیدار

 مخصوصا اون فروشنده خوشگله ،یندار لیم به دخترا دمید یول -

دادم  حیو ترج دمیافتاده د رینگاهش کردم، خودم رو مثل خر تو گل گ مات

تونم  یبدم تا بخوام بگم من دخترم نم صلهیف جیگ یرو با لبخند ها هیقض

 به دخترا داشته باشم...  یلیم

 نکهیا لیبهشون بگم و دل یزیتونستم چ یافتاده بودم، نم یمخمصه بد تو

 دم،یچرخ مایبه طرف ن دمویکش یبدم. پوف حیرو عقب روندم، توض یچرا پر

 گفتم: ییو به لبخند دندون نما

 !امیمنم االن م اط،یتوپو بردار برو ح ما؟ین-

 آروم زمزمه کرد: انیشا

 اوه اوه، دخلمون اومد!-
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و بعد از  دمیکش یبودم. پوف یاز دستشون عاص یگرفته بود و از طرف خندم

برگشتم و با  انیبه طرف دار نهیدوستان، دست به س ریو ننه و سا مایرفتن ن

 اعتماد به نفس تمام گفتم:

اون دختره  نهیمن هم جنس بازم؟! چرا چون دست رد به س یکن یفکر م-

 زدم؟!

 تر شد. کیفکر کرد و چند قدم نزد یا لحظه

 خب... یول یش نزد نهیبه س یدست نمیحاال همچ-

خندم گرفت اما نخواستم بخوندم تا پرروتر از قبل نشه! تک  شییپررو از

 کردمو گفتم: یسرفه ا

 چرا؟ یدون یخب... کال به هر جاش که دست زدم، م یلیخ-

 شد. کمینزد گهیقدم د هیفرو برد و  بشیدستاشو داخل ج-

 نه، چرا؟-

جا جمع کردمو  هیخرده ها رو  شهیباال انداختم و با کف کفشم، ش یا شونه

 خودمو سرگرم نشون دادم.

 یرو مبحث بهداشت حساسم. از کجا م یلیهستم، و خ ییمن فرد وسواس-

خواد به منم منتقل کنه؟ منم تا مطمئن نشم  ینداره و نم دزیدونستم اون ا

 کنم! یفرد مقابلم سالمه، لمسش نم

 و گفت: دیخند
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 !یدادیقورتش م یتو که داشت یول-

با لذت به بحث  طونش،ینگاه کردم که اونم با نگاه ش انیشا به دمویکش یپوف

 کرد. یما نگاه م نیریش

کردم  یم یکرد و منم سع ینه، درواقع اون داشت خودشو تو حلقم جا م-

 شدم! یداشته باشم، اما موفق نم یکه ممانعت

جور  نیبدم بهت که تو ا یجانب لهیباشه وس ادمیبه بعد  نیخب... پس از ا-

 !ینمون یستیمواقع، تو رودربا

 گفتن،یمردونه که م یخرک یها یبودن! پس شوخ یک گهید نایمن، ا یخدا

کردم که پوست صورتم از  یبود! لپمو از داخل گاز گرفتم و خدا خدا م نایا

و شونه هامو باال انداختم، دستامو آزاد  دمیکش یقیشرم سرخ نشه. نفس عم

 رفتم، گفتم: یم یکردمو همونطور که به طرف در خروج

 هم با شماها ندارم! یکنم، حرف یباز مایبا ن رمیمن م-

 !یهست یپس قبول کن که گ-

جمله اخرو گفت و  نیا انیقرار داشتم. شا هیخنده و گر نیب یحالت هی تو

 یفکر م یحساب هیمن رو  ایخواست سر از تنش جدا کنم. خدا یمنم دلم م

 یگذروندم و از دوباره درسمو م یدوباره دوره م دیافسرده ست؟ با نیکردم ا

! ارمیبتونستم صدامو در یخوردم و نم یخوندم! داشتم از دستشون حرص م

 نگاهشون کردم. نیدستامو مشت کردم، و خشمگ دمویکش یپوف
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فکر  ؟یباهام طرف مقابل ش یخوا یتو م ؟یکه چ خب فرضا که باشم،-

تونه حاصل  ینم مایمگه نه؟ مسلما ن یکنم تو هم همجنسگرا باش ینم

 دوتا مرد با هم باشه!  یخاکبرسر یکارا

 نگاهش کردم. ،یبرگشتم و با لبخند حرص درار انیطرف دار به

منم  ،ینظر داشت ریالبته درباره تو شک دارم... همون طور که تو منو ز-

 ! پس...ینگاه کن یبه دختر دمیند

 زدم و ادامه دادم: یچشمک

 !میبد لیرو تشک یخوب یزوجا میتون یم-

که آروم آروم  یباز و لبخند یبا دهن انیو دار دیخند یبلند یبا صدا انیشا

آروم و  یلیشد، نگاهم کرد. منم پشتمو بهشون کردم و خ یداشت محو م

 از جمع منحرفشون دور شدم!  لکس،یر

از خونه دور  شتریب کمیبار  نیا میکرد یو سع میشد یمشغول باز ماین با

و  میخونه. داخل شد میبرگرد میگرفت میتصم گهی! غروب بود که دمیباش

. خواستم برم اتاقم میباال رفت فیو کث یگرد و خاک یبا همون لباسا یواشکی

 گفت: یپچ پچ مانند یکه با صدا

 حموم؟ ی... منو... ببریایم ا،یآر-

نگاهش کردم  یگشاد شیبگه! با لبخند و ن نویزور زده که ا یلیبود خ معلوم

 که گفت:
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 خودت تنها نرو! گنی. مییدا ایبرد،  یبابا منو م ایخب آخه همش -

 .ارهیکمکش کردم لباساشو درب مویاتاقش شد وارد

 وا! اونوقت چرا؟!-

 بد بد بکنم! یاراک ترسنیم دیدونم، شا ینم-

و  دیشورت به طرف حموم دو هی! با زنهیم ییگرفت. بچه چه حرفا خندم

 دمیتندم پشت سرش رفتم که بهش برسم. بهش که رس یمنم با قدما

 گفت:

 موهامو بشور. ایتو ب کنمیمن وانو پر م ایآر-

تکون دادمو شامپو رو برداشتم. داخل وان نشسته بودو بازوهاشو بغل  سرمو

 کرده بود، و منتظر بود تا وان پر بشه.

 سردته؟-

 سرشو تند تند به نشونه مثبت تکون داد. دویخند

رو به سرش زدمو آروم آروم موهاشو ماساژ دادم که دستامو پس زد و  شامپو

 هش کردم که گفت:. خصمانه نگاختیر نامیآست یکم کف رو هی

 .شنیم یو کف سیهمه لباسات خ ینطوریبعد. ا اریتوام لباساتو درب ایآر-

 حموم. رمیجا م نیاشکال نداره، منم بعدِ ا-

 .اریدر ب رنتویحداقل پ ،یشیم سیاِ آخه خ-
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اول کار داشتم اخراج  نیدهنمو با ترس قورت دادم و نگاهش کردم. هم آب

 خودت کمک برسون! ایخدا شدم،یم

 ییابرو یما، تا دنیداخل شد. با د انیلحظه در حموم باز شد و دار همون

 فرو برد. بشیدستشو داخل ج هیباال انداخت و 

 جا چه خبره؟! نیخب خب... ا-

 .کنهیداره حمومم م ایآر ،ییدا یچیه-

 زد. یکیکردو لبخند کوچ نگاهم

 بخواد حمومت کنه! ایآر نمیب یمن صالح نم یخوبه... ول-

با   دمویکش یدندونامو به هم فشردم. پوف یمشت کردمو عصب دستامو

 حرص گفتم:

 تونم؟! یاونوقت چرا نم-

شد و  زونیآب آو ینیو سنگ یسیهم بلند شد که شورتش به خاطر خ ماین

 جفتمون خندمون گرفت.

 حمومم کنه؟ دیچرا نبا ،ییآره دا-

 خندشو گرفت و دوباره به من نگاه کرد. یجلو انیدار

 و صالح تو!  شاشیبه خاطر گرا-

که مثال خاک بر  کنه؟یم یچه فکر نی. ادنیابروهام از تعجب باال پر جفت

 یبچه دوست داشتن هیبرام  مایعفتش کنم؟! خب آره، ن یکنم و ب مایسرِ ن
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رفتار  نی!( چنیمرد)الک هیکه بخوام به عنوان  نیا یکرد، ول یجلوه م

 داشته باشم دور از ادب و انتظار بود! یحیوق

 دادمیندارم که اگه داشتم هم به خودم اجازه نم یاوال... من با بچه ها کار-

 شاتیچرتو پرتاتو تمومش کن چون گرا نیپرستار بچه ها بشم، درضمن ا

داشته باشم  یموافق شیهستن و اگر قرار بود گرا یو معمول یمن کامال عاد

 تو االن...

چشم  کرد،یکه تعجب و گنگ به جفتمون نگاه م مایو به ن دمیبر حرفمو

 ینگاه کردمو با لبخند حرص درآر انیدوباره به دار دمویکش یدوختم. پوف

 گفتم:

 چیو اونموقع من ه خورهیسرما م ماین ؟یزحمتو کم کن شهیحاال م-

که پسرش چرا سرما  دمیم حیتوض انیشا یو برا کنمیرو تقبل نم یتیمسئول

 خورده!

نگاه کرد. انگار باورش شده بود ممکنه  مایمبهوتشو از من گرفتو به ن نگاه

خندم بلند نشه. باالخره  یتا صدا دمیمن روش نظر داشته باشم! لب گز

نسبتا جذب تو تنم نگاه  یدرآوردم و به رکاب رنمویرفتو درو بست. پ رونیب

ل شستنش معلوم نبودن! مشغو ادیکردم. خوب بود، حداقل رد بانداژها ز

 اومد و به طرف دوش حموم رفت. رونیساعت بعد، از وان ب میشدم و ن

 تو برو. رون،یب امیم رمیگیدوش م ا،یآر-

 پس... من برم لباساتو آماده کنم. ؟یندار یاجیبهم احت یمطمئن-
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. رومو برگردوندمو با دیدو رونیکه لخت ب گشتمیدنبال سشوار م داشتم

 خنده گفتم:

 رون؟یب یدیدو تیوضع نیبا ا ستیزشت ن پس حولت کو بچه؟-

 تختو برداشت و موهاشو خشک کرد. یو حوله رو دیو مستانه خند سرخوش

 راحت ترم! ینطوریا-

. داکردمیتوالت سشوارشو پ زیتاسف تکون دادمو باالخره از م یاز رو یسر

نشست و مشغول خشک کردن موهاش  زیو اومد پشت م دیلباساشو پوش

 شدم. 

کردن موهاش، به طرف اتاقم رفتمو خودمو تو اتاق پرت کردم.  از خشک بعد

دکمه هاشو باز گذاشته بودم، از تنم درآوردم و گوشه  ینطوریکه هم رنمویپ

بدنمو ماساژ  کمیپرتش کردم. در اتاقو قفل کردمو بانداژو باز کردم و  یا

 بره.  نیکه بهش وارد شده کم کم از ب یدادم تا درد اون فشار

 یکیفرستادمو به طرف حموم رفتم. دوش کوچ رونیکالفه به ب نفسمو

که  ینشستمو درحال نهیآ ی. جلودمیدو رونیبدون حوله ب مایگرفتمو مثل ن

داشتم!  یبه اتفاقات امروز فکر کردم. چقدر روز پرکار کردمیموهامو خشک م

 یلیبهشون دادم، عسل دمت گرم خ یو تاب چیو پ دمیکش المیبیبه س یدست

 یبهداشت لیباز کردم، تو هر کشو وسا یکی یکیموندن! کشو ها رو خوب 

. تو یتافت و اسپر ایچرتو پرتا وجود داشت، مثل کرم  نیو از ا یعموم

 هیسشوار رو برداشتم و به برق زدم، موهامو خشک کردم و  یآخر یکشو
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خوردن  یدادم که خودمم خندم گرفت، چه فر المیبیهم به س ییگرما

 !نییواقع یمو انگارالمصبا 

نبود! بلند  دیبع یچیعسل ه نیبودن، من که خبر نداشتم. از ا دمیشا خب

 یو نسبتا گشاد دیسف یبانداژو دوباره بستمو رکاب دم،یشدمو شلوارمو پوش

 ریبودم از ز دهیکم د یلیبه تن کردم. درسته خ شرتیت هیو روشم  دمیپوش

 ریز تموشرط عقل بود! به طرف تختم رف اطیبپوشن، اما احت یرکاب شرتمیت

 یقیچشمامو بستم، و به خواب عم دمویپتو رو تا خرخره باال کش دم،یپتو خز

 فرو رفتم...

درهم، به  افهیآشفته و ق یبا همون موها دم،یدر از خواب پر یبا صدا صبح

رو به رو  انیمتعجب اما خندون شا افهیطرف در رفتمو درو باز کردم، که با ق

 کرد تا خندشو قورت بده و با لبخند گفت: ی. تک سرفه اشدم

 ریسالم، صبحت بخ-

 لبش گذاشتو خندشو پنهون کرد. یسرمو تکون دادم که دستشو رو منگ

طوره  نیسرکار. به احتمال امروز نباشم. درواقع هرروز هم رمیمن... دارم م-

با شماره ش تماس  یتون یاگر هم نباشه م ایخونه ست  انیدار ستم،یو ن

رو  مایرسونه خونه. ن یخودش رو م ،یکه کارش دار یو بهش بگ یریبگ

 سفارش کنم... ستیفکر کنم الزم ن گهید ،یدست تو، مراقبش باش سپارمیم

 گفتم و برگشتم به اتاق که دوباره از پشت صدام زد: یباشه ا جیگ

 ا؟یآر-
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 هوم؟-

 بهت بسپرم؟ ستیالزم ن گه؟یحواست هست د-

 نه نه، برو-

ساعت  قایدونم دق یشدم. نم هوشیتخت ب یبه طرف تخت افتادمو رو و

 یم داریب یزود نیچطور صبح به ا یصبح. لعنت میو ن شیش دیچند بود، شا

بسته به  یاومدم، و با همون چشما نییتخت پا یاز رو دمویکش یشد؟ پوف

چه ناز  یرو باز کردمو داخل اتاقش شدم. اله مایطرف در رفتم. در اتاق ن

باال انداختمو  ی. شونه اومدیدلم ن یکنم ول دارشیبود! خواستم ب دهیخواب

 داریکه ب یآروم، طور دمویتخت دراز کش یپتوش رو باال زدم. کنارش رو

مانندش، اونو دوست  نیو جمع شدن جن زهیبدن ر نینشه بغلش کردم. ا

 وحد ممکن باز شد. خاک ت نیلحظه چشمام تا اخر هی. دادیجلوه م یداشتن

 بچه باز شدم! به خودم تشر زدم: انیسرم، نکنه به قول دار

بخواب،  ریولش کن بابا، بگ ؟یگفت، تو چرا حرفشو باور کرد یزیچ هیاون -

 بلغور کنن! خوانیم یبذار هر چرتو پرت

رو  ماین دیکه با نیباال انداختم  و چشمامو بستم، و بدون توجه به ا یا شونه

 ... دمیتخت خواب الیکنم تا آماده بشه و بره مدرسه، با خ داریب

جام جا به جا شدم، اما  یتو یصورتم نق زدم و کم یرو یزیحرکت چ با

 انگار دست بردار نبود

 د المصب برو اونور... -
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 لهیپلکم رو باز کردم و به ت یکنجکاوانه آروم ال یخنده ا زیر زیر یصدا با

موندم و با تعجب نگاهم رو داخل نگاهش  رهیخ یروشن و خندون یها

دوختم و تازه  شیچرخوندم، نگاهم رو به صورت معصوم و دوست داشتن

پر  ازهیبه بدنم دادم و خم یزدم و کش و قوس یکه کجام، لبخند دمیفهم

 و ال به الش گفتم: میدیکش یمونیوپ

 !؟ییتو مایاه ن -

 یو به سرعت باد رو دمیکش یغیرفت و ح ادمیاز  ازهیخم ما،یگفتن اسم ن با

 نگاه کردم مایتخت نشستم و هول شده به ن

 ...مایشو ن داریشد! بدو ب ریمدرسه ات د یساعت چنده؟ وا -

 به بدنش داد یو کش و قوس دیمن خند یبه حرکات هول هولک ماین

 نکن، زنگ اول رو از دست دادم... تیخودت رو اذ -

 نگاه کردم مایو وا رفته به ن شل

 ؟یدون یتو از کجا م -

 انگشت اشاره به ساعت کنار تختش اشاره زد  با

 .رسمیزنگ اول رو نم نیساعت رو بب -

طور ساعت رو کشت چون من در قبال  نیشد هم ینم یبود، ول مایبا ن حق

 تکرار یچند بار انیچون شا دم،یکردم که خواب یمسئول بودم و کوتاه ماین

 کرد. یبار اخراجم م نیا دیفهم یکرده بود، حتما اگر م
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 نشییرو گرفتم و از جا بلندش کردم و به زور از تخت پا مایدست ن زود

 ستادمیآوردم و مقابلش ا

 ...یساعت ها عقب نموند هیمدرسه تا از بق یزود آماده بشو که بر -

 دور دور.. میریمدرسه م الیخیجون، ب ایول کن آر -

 و  دستم رو  مقابل دهنم مشت کردم   دمیگز لب

خواد مدرسه  یفسقل بچه چه م هی نیخان بدونه! بب انیاگر شا یوا یوا -

 ...چونهیرو بپ

 پشتم گذاشت یکرد و دست یبا نمک ی خنده

 .میبش الیخیب ایواال ب -

چپ نگاهش کردم و دستش رو از پشتم برداشتم و سمت کمدش  چپ

 حولش دادم

 مای. زود باش نشهیکه نم یمدرسه بش الیخیب یخوا یتو م ،ینه بش میبش -

 شده. رید یجون که حساب

 دیکوب نیپاش رو زم کیغر زد و  یناراض

 حاال من امروز مدرسه نرم شهینم -

 رینه! بدو د ایپدرت قراره اخراجم بکنه  دونمینم میطور نیهم شه،ینه نم -

 شد.
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خودش شروع به غر زدن کرد و رو پوشش رو از داخل کمد برداشت و  با

زانو  یآروم آروم مشغول بستن دکمه ها شد که حرص من رو در آورد، رو

چشمم رو به ساعت  کیمقابلش نشستم و تند تند دکمه هاش رو بستم و 

 گذشت یدوختم که داشت تند تند م

 بدو شازده بدو... ؟یکن کارمیاز کار ب ومدهین یخوا یتو م -

و شلوارش رو از داخل کمد برداشت و شلوارش رو در   دیخند  ینخود باز

 آورد که زود رو چرخوندم.

 نییپا یکش یم یندا بده وقت هی -

 !؟یچرا، تو هم که مرد -

طور خودم رو تو دردسر  نیبزنم تو سر خودم که ا یخواستم دو دست یم

 انداخته بودم

 .نییپا ارهیکه همه جا لخت شه و بکنه ب شهیآدم نممردم باشم، باالخره  -

 ...مینیبب گنیگن اشکال نداره، تازه م یو بابا م ییدا یول -

 دمیپر نییو باال و پا دمیکش یخفه ا یغیج

 کردن واسه من....  تیادامه اش رو هااا، بچه ترب ینگ -

 و من حرص خوردم و با خودم غر زدم دیخند ماین

 به بچه گفتن.... یچ نیخودشون که بدترن، بب ،یگ گنیحاال به من م -
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 غیپشتم نشست و باعث شد ج یزدم ه دست یداشتم غر م یطور نیهم

 بکشم و از جا بپرم... 

 و با اخم نگاهش کردم دمیبلند شد، سمتش چرخ ماین یخنده  یصدا

 ؟یامروز قصد جون من رو دار ه؟یچ -

تکون داد  و نگاهش رو به من  یسر دیخند یداشت غش غش م کهیحال در

 خنده هاش گفت: نیدوخت و ب

 ...ییدخترا هیشب یلیخ یخوام ول یجون، معذرت م ایآر یوا -

نگاه کردم که  مایرفت و مات چند لحظه به ن نیباره اخم هام از ب کی به

که مبادا بانداژ هام باز شده باشه و آبروم  دمیآروم گرفته بود، ترس دنشیخند

 ینگاه یچشم ریزدم و ز مایبه ن یو کج یمعن یه باشه، لبخند ببر باد رفت

فرستادم و  نییپامرتبه آب دهنم رو  زیهمه چ دمید یبه بدنم انداختم وقت

 انداختم مایبه ن ینگاه

 ؟یمن دار کاریچ ،یخودت دختر -

 سمتم برداشت یکرد و قدم یخنده ا تک

 ،یکش یدخترا خجالت م نیع گم،یجون، خب راست م ایناراحت نشو آر -

دخترونه است... به نظر  یلیتازه صداتم خ ،یزنیم غیخودشون ج نیبعد ع

 ...یدختر بود هیکپ  ینداشت لیبیمنم که اگر س
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دونستم در  یزدم نم یلبم رو به دندون گرفتم، و بعد لبخند خنگ ی گوشه

کردم و به غلط کردن  یاحساس خطر م شتریبگم، هر لحظه ب یجوابش چ

 و گفتم: دمیکردم. زبون دور لبم کش یغلط نیافتادم که چرا همچ یم

 نیخب دست من نبوده، من که نخواستم ا یعنی شه،ینم لیها که دل نیا -

مثل من رو مسخره  ییکسا دی... تو هم نباامیب ایو دخترونه به دن فیقدر ظر

 میچون دست خودمون نبوده و خودمون انتخابش نکرد ،یکن

زد و  یکف اتاق ضربه آروم یاسباب باز نیرو باد کرد و با پا به ماش لپش

 بعد به من نگاه کرد

جون قبول دست  ایآر یدونینه خب من مسخره نکردم،  خب آخه م -

 نیخب از اول صبح شما رو با ا یول دمیمنم خند دیببخش ست،یخودت ن

 خود به خود خندم گرفت. دم،یلباس خواب دخترونه د

 دیباره گرد شد و زود به لباس هام نگاه کردم، لباس سف کیهام به  چشم

داشت، همون جا  یداشت و کامال مدل دخترونه ا یصورت یکه خرس ها

چون با  شبیاومد که د ادمیکردم و روح از تنم جدا شد، تازه  یقالب ته

 سشدم و لبا داریبودم ناراحت بودم و از خواب ب دهیکه خواب یاول یلباس ها

شدن اون ها رو در  داریو به خودم گفتم که قبل از ب دمیواب هام رو پوشخ

شدم، با  مایاتاق ن یحواس با همون لباس ها راه یمن احمق ب ی. ولارمیم

 دمیتو سرم کوب انیشا یصبح و خنده ها یآور ادی

 بدبخت شدم که... یوا -
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 ا؟یشده آر یچ -

 یحاال چه خاک یوا ،ی! واده؟یلباس ها د نیفکر کنم بابات هم من رو با ا -

 تو سرم کنم؟!

تخت نشستم و کاسه چه کنم چه کنم  یاز پاهام رفت و عقب عقب رو توان

امروز  نیهم دیهچل انداختم... با نیا یدستم گرفتم... که چرا خودم رو تو

 رفتم.  یخونه م نیاز ا

م که مدرسه امروز ،یتوپ باز اطیح میبر ایشو، ب الشیخ یجون حاال ب ایآر-

 خونه آبرو دارم! نیقبلش لباستو عوض کنا، من تو ا یگذشت. ول

 نگاهش کردمو با حرص گفتم: خصمانه

بپوش  یطور نیگفت ا ماین گمیمسخره ام کرد، بهش م یاصال هرکس-

 دوست دارم!

 و شونه هاشو باال انداخت. دیخند زیر زیر

 یگفت... به بابا چ ماین یگیم هیبه بق ،یدینداره، خودت پوش یبه من ربط-

 !؟یبگ یخوا یم

 ی. از رودیباریم یچارگیب افمیخندم گرفت اما همچنان از ق شیتخس از

از اتاق  دویکش یبامزه ا غیبه طرفش برداشتم که ج یتخت بلند شدمو قدم

زدم تا لباسمو  میبه اتاقم ج عیو سر دمیرفت. منم فرصتو مناسب د رونیب

 خالص کنم. یبدبخت نیعوض کنمو خودمو از ا
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 هیتنم کردم.  یکت خاکستر هیاز روش  دمویپوش یمشک یاسک قهی رنیپ

و شونه زدن  المیبیهم تنم کردمو بعد تاب دادن به س یشلوار کتون مشک

 مردا شده بودم!  هیشب شتریرفتم. حاال ب رونیموهام، از اتاقم ب

و از  کنم یخواستم بدقول ینه، نم ایرو ببرم مدرسه ش  مایدونستم ن ینم

 ؟یچ انی... خواسته شاینگهش دارم. ول یدوست نداشتم ناراض مییطرف

 زد. ینگاه کردم که داشت صدام م مایبه ن دمیکش یپوف

 ؟یباز یاینم ا؟یآر-

جلوش نشستمو دستمو تو  زیخ میپله بلند شدمو به طرفش رفتم. ن یرو از

 .ختمیلختشو دوباره به هم ر یموهاش فرو بردم، و موها

 .میدرس بخون میبه جاش بر ای... بیامروز که مدرسه نرفت ما؟ین-

 گفت: یتو هم رفت و با تخس اخماش

 !ادیمن دوست ندارم درس بخونم، از درس خوشم نم-

 یبابات عصب ؟یدرس دوست ندار یچ یعنینکن پسر خوب،  تیاذ ما؟یاِ ن-

 نکن! یلجباز م،یبر ایها... ب شهیم

انداختو  نیزم یو احساس کردم چشماش پر شدن. توپو رو دیبرچ لباشو

 پشتشو به من کرد، و با سرعت از من دور شد و به سمت پشت خونه رفت. 

 به آسمون انداختم یو نگاه دمیکش یکالفه ا پوف
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 ای دیبا نجایبرسه؟! ا یزیچ هیخانواده  نیهر دم از ا د،یواسه من با یعنی -

 طونتیواال ش میشم که منحرف نشم، اوس کرخودم رو کنار بک ایناز بکشم 

بشکن  ضهینبودن عر یرو هم واسه خال شهیبرو چهارتا ش نجایبکن از ا گهیم

بزن روح اونم شاد  یهم به پر یسر هیکن  تیو دو تا ننه بلبلم اذ نییپا اریب

 شنهادیجونم من پ میخب اوس کر یشه، بعد برو همون آرامش شو... ول

نوا برسون. قربونت خدا جون  یبه من ب یرو رد کردم، تو هم کمک طونیش

 من... رمیبه کجا م نمیمونم، بب یمن م یحقا که نون در آوردن سخته... ول

تکون دادم و قدم سمت محوطه  نانیبا اطم یاز آسمون گرفتم و سر نگاه

هر چقدر نگاه  ارم،یرو به دست ب مایخونه برداشتم تا برم و دل ن یپشت

 نبود، صدا بلند کردم و صداش زدم مایاز ن یرخوندم اثرچ

 پسر؟ ییجون. کجا ماین ما،ین -

کم کم  ومد،ین ییصدا چیاز سمتش بشنوم اما ه یکردم تا جواب زیت گوش

 بار بلند تر از بار قبل صداش زدم نیتو وجودم رخنه کرد و ا ینگران

 !؟ییگل پسر کجا ما،ین -

 ؟یزنیصداش م یواسه چ - 

 دمیشد از جا پر یم دهیکه درست از پشتم شن یمردونه ا یصدا دنیشن با

و صورت در هم رفته اش رو از  دمیو سمتش چرخ دمیکش یبلند غیو ج

 نظر گذروندم

 ؟یزنیم غیدخترا همش ج نیتو چرا ع -
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نداشته  یآدم کلکل نیباره با ا نیدادم که در ا حیبه من گفتن دختر! ترج باز

که  نیبه خاطر ا یشد، ول ینم دهیکش یخوب یباشم چون قطعا بحث به جا

 صاف کردم ییگلو ارمیکم ن

 به من چه! شه،یم داتیعجل معلق پ نیتو ع -

 کرد زیو چشم هاش رو ر دیدر هم کش صورت

 !؟یچ یعجل چ -

عجل معلق رو  یمردک اجنب نیهام رو پر از باد کردم، حاال چطور به ا لپ

 کردم؟!  یم یحال

 تو فکرش نرو، عسلم. یچیه -

 دیگفت و خند یا دهیکش "اووو  "هاش رو جمع کرد و  لب

 رو ندارم تیمن قصد همراه یوا یاوووو، منم شدم عسلم؟ وا -

کنم اما انگار هر بار گزک  یدور یمردک اجنب نیخواستم از ا یم همش

 دادم یدستش م

لم وجود داشته باشه، مطمئن باش مرد تو کل عا کیخان، اگر تنها  انیدار -

 ندارم ینظر چیبهت ه

 کرد یو نا باورانه تک خنده ا دیباال پر ابروهاش

 !؟یهست یکه گ یکن یپس اعتراف م -
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خودم رو  نطوریوا ارهیرو به زبان ن یزیکه تا هر چ دمیبه دهانم کوب یدست

کرد و چهارتا مثال درست تو  یم یاری یبدبخت نکنم، کاش ذهن منم کم

 کردم. یدرست استفاده م یجا

 دمیپشت سرم کش ینگاهش کردم و دست یحالت زار با

 ایهستم. ب یچ یمن دار کاریخان، حاال چ انیدار الیخ یجون ننت ب -

 میکن دایرو پ ماین میبگرد

 نگاهم کرد یهاش تو هم رفت و جد اخم

 مدرسه باشه؟! دیمگه نبا -

 من و من گفتم: با

کرد و گفت  طنتی! بعد شمیموندم... درواقع موند یعنیخب... خواب موند، -

داخل  میحداقل بر ایکنه که بهش گفتم ب یباز اطیمدرسه... اومد ح رهینم

 رفت. دیو... ناراحت شد و دو میخونه درس بخون

 کرده بودم؟ یکالفه سرشو تکون داد. کار بد دویکش یپرف

 کردم؟ یاشتباه... کار نمیبب-

 .دیموهاش کش ونیم یتکون دادو دست یبه نشونه نف سرشو

که فقط  شیبا درس و مدرسه نداره. چندوقت پ یخوب ونهیراستش... اون م-

و اونم با  ستیحاال مادرش ن کرد،یخوند و اون کمکش م یبا مادرش درس م

 متنفره... هیکتاب درس یتموم وجود از هرچ
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که ذره  نیکه گذاشته رفته بدون ا یگرفته شد. تف تو ذات اون مادر حالم

تف هم بندازم تنگش که  هیبه احساسات بچه ش توجه کنه. خواستم  یا

از باغ رفتمو صدامو گذاشتم  یزشته و بهتره ادب به خرج بدم. به سمت دمید

 پس کلم:

 بگردم، توهم برو اون سمتو بگرد. مایدنبال ن نطرفیا رمیمن م-

 ا؟یآر یریکجا م ؟یشناسیخونه رو م نیمگه تو ا-

 از قبل داد زدم: بلندتر

 ! شمیآب دادم. نترس گم نم یسر و گوش هی روزیآره بابا د-

 ،ی. الهدمیرو شن یا هیآروم گر یدور نشده بودم که صدا یا قهیدق چند

زد.  یم یکرد؟ دلم به حالش سوخت... بچم چه زار یم هیبود داشت گر ماین

طفل  نینداشتم، ا یبودمو بهش وابستگ دهیمادرمو ند یباز من از بچگ

 د؟یکش یعذاب م دیبا نطوریکرده بود که ا یمعصوم چه گناه

نشسته  یکیتخته سنگ کوچ یکردمو به طرفش رفتم. رو داشیپ باالخره

 یکرد. صدا یم هیبودو دستاشو دور زانوهاش حلقه کرده بود و آروم آروم گر

 یکه جا یاحساس یجنبه  یکرد، منِ ب یدل سنگم آب م یحت هاش هیگر

 خود داشتم!

موهاشو نوازش کردمو بوسه  ی. رودمشینشستمو آروم تو بغلم کش کنارش

 موهاش کاشتم. یرو یآروم ی

 ؟یزیریشده؟ چرا اشک م یجون، چ مایغمتو ن نمی... نبشیه-
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 من... دلم واسه مامانم تنگ شده.-

دست کوچولوشو باز کردو محکم دور کمرم حلقه ش کرد. محکمتر  دوتا

 غم و لبخند گفتم: ونیم یبغلش کردمو با حالت

 م؟یزیر یاشک نم ینیب یم ینداره، همه مون دلمون تنگ شده. ول یاشکال-

باز  یمشکل چیه یکردن گره  هیآروم باش جونم، با گر م؟یکن ینم هیگر

و  هیگر نیکه ا یا یمنف یها یچون انرژ. شهیکورتر هم م چ،یکه ه شهینم

از خواسته و هدفمون دور  شنیفقط باعث م کنن،یناله بهمون منتقل م

. گردهیکردن، مادرت برنم هی. با گررهیغصه فرا بگ یکیدور و برمونو تار مویبش

مامانت برگشت  یتا وقت یکن شتریب تتویموفق ،یکن حال دلتو بهتر کن یسع

 که با تاسف سر تکون بده و از کنارت رد بشه بره. نیبهت افتخار کنه، نه ا

 نگاهم کرد. شیاشک یآورد و با چشما رونیاز بغلم ب صورتشو

 تا مامانت بهت افتخار کنه؟ یدرساتو خوند ؟یکارو کرد نیتوهم هم-

 گونه هاش پاک کردمو موهاشو مرتب کردم. یزدمو اشکاشو از رو یلبخند

گرده و منو  یمامانم بر م یخواستم وقت ... منم تالشمو کردم.زمیآره عز-

من نبودو بخوره، مامان تو  شیکه پ ییبهن افتخار کنه، حسرت روزا نه،یبیم

خودش و  یبهتر برا یزندگ هیرفت تا  ما،یهدف مهم رفتش ن هیبه خاطر 

 ومامان من... اون رفت فقط به خاطر خودش  یخانواده ش بسازه. ول

شک ندارم  نه،یبب تمویموفق نیده و ابرگر ی. مامان من وقتاشیدلخوش

 رو ول کرده رفته! یپسر دسته گل نیچن یروز هیکه چرا  شهیم مونیپش
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 .دیکوچولوش کش یلپمو با انگشتا دویخند

 !ادیهم بهت نم یشیهم زشت م ا،ینکن هیتو گر-

به خنده افتادم. بلندش کردمو با خنده و  دنویابروهام از تعجب باال پر جفت

 تشر گفتم:

کتابات تا  یپا نیبه دست و روت بزن و بعد بش یآب هیحاال بدو برو خونه، -

 باشه؟ ام،یمن ب

صورتش که با  یتند و به نشون مثبت تکون داد و با لبخند بزرگ رو سرشو

 . دیتضاد داشت، پشتشو بهم کردو به طرف خونه دو سشیخ یعسل یچشما

از پشت سرم  انویدار یشدم تا پشت سرش به طرف خونه برم که صدا بلند

 :دمیشن

 ا؟یآر-

 یآروم یتکون دادم که با صدا یبهم رسوند و کنارم قرار گرفت. سر خودشو

 گفت:

 ...یدار یگذشته ا نیهمچ هیدونستم...  ینم-

 زدمو رومو ازش گرفتم، و به طرف خونه رفتم. یپوزخند

 یبدون دیکه نبا ویهمه چ-

فرو برده بود و  بشیشو داخل جکه دستا یسرم به راه افتاد و درحال پشت

 تر اومد. کیانداخته بود نزد نییسرشم پا
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 یبدون دوارمیخوام. ام ی... عذر ممیبهت زد انیکه من و شا ییبابت حرفا-

 احمقانه بود! یشوخ هیکه همشون 

 زدمو سرمو تکون دادم. یزورک لبخند

از همون اولشم  ست،ین یمن که ناراحت نشدم. به هر حال مشکل ال،یخ یب-

 خرکــ... یشوخ دیدونستم دار یم

به طرفم  دوینگاهش کردم که خند یبا حالت زار دمویرو دهنم کوب دستمو

که صدام در اومد و با  ختیاومد. دستشو دور گردنم انداختو موهامو به هم ر

 گفتم: یخنده و عصب

 !یکن یکار م یولم کن، چ ،یه-

 به روم زد. یشخندیکردو ن یتک سرفه ا ستاد،یکرد و صاف ا ولم

 !ادیسر به سرت بذارم از دلت درب کمیخواستم -

 !!یرو من اجرا نکن گهیسر به سر گذاشتنات د نیاگه از شمیممنون م-

کمک  مایرفتم تا به ن یی. من به طرف طبقه باالمیو وارد خونه شد میدیخند

دنبال کارهاش تا عصر بر  رهیسر م هیهم گفت  انیکنم درسشو بخونه و دار

 گرده.  یم

به در خورد و  یدوره دبستان بودم که تقه ا یدوست داشتن یتو کتابا غرق

خورد  لیتنقالت داخل شد. چشمم که به ظرف آج یحاو ینینن جون با س

 یترسناک توپ م لمیف هیدهنم آب افتاد. به به... تخمه هم که دارن! دلم 
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! به طرف میتخمه بشکن شتریو ب میخورب لیباهاش آج مینیخواست که بش

 گفتم: دمویبا ذوق دستامو به هم کوب دمویچرخ ماین

 !دمیترسناک خفنو م لمیف هی... بهت قول یاگه درساتو زودتر تموم کن ما،ین-

تا حد امکان گشاد کردمو به  شموینگام کرد که ن دشیباالپر یابروها با

 داخل ظرف اشاره کردم. یتخمه ها

! چسبهیچقد م یدون ی... نممینیب یم لمیف میدار یبرا وقت مینگه دار نامیا-

 خفنمون! لمیسراغ ف میدرستو بخون، بعد بر نیبش ریحاال فعال بگ

 جلو اومدو آروم گفت: ننه

روح بچه آزرده  گهیم نه،یترسناک بب لمیف مایذاره ن یپسرجون... آقا نم-

 ...شهیم

از  تشیوضع یشعر، لعنت نییتو جامعه بره پا ادیبابا؟ درب هیآزرده چ-

 تمونویعادت کنه دوروز بعد وضع نهیترسناک بدتره! بذار بب لمیشونصدتا ف

 نشه! زیجامعه گر دیکه د

نگفتو به تکون دادن  یچیبود! ه یجالب هیخندم گرفته بود، تشب خودمم

امروزشم  یدرسا هیبق مایرفتو تند تند با ن رونیسرش اکتفا کرد، از اتاق ب

زانو زدم که دست به  ونی. جلو تلوزمیاومد رونیاز اتاق ب یواشکیو  میخوند

 گفت: ستادویرو به روم ا

 یلمایبابا ماهواره رو وصل نکرده، ف م؟ینیبب لمیخب حاال چطور قراره ف-

 که... رانمیا
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دانلود کرد. مردد  یزیباهاش چ شدیمن که داغون بود و مسلما نم یگوش

 :دمیپرس

 ؟یتبلت دارتو -

 اوهوم...-

 د؟یهم دار یفا یبعد... تو خونه وا-

 فکر کردو جواب داد: یا لحظه

 برم روشن کنم. دیآره... تو اتاق کار بابام هست، با-

 !ارمیو تخمه ب الیروشن کن، منم برم پف ویفا یو وا اریخوبه... تو برو تبلتو ب-

با مواد الزم  قهیخودموم و ظرف کمتر از ده دق تیسر مامور میرفت هرکدوم

و  زیوحشت انگ یرفتم تو گوگل و خالصه ها عی. سرمیبود ونیسر تلوز یباال

که تا چندروز  نهیبب نارویبچه ا یخوندم. لعنت لمارویف یدوست داشتن

 هی هنگاه کردم ک ستیتو ل لمیف نیبه آخر دمویکش ی! پوفبرهیخوابش نم

کاور  یدلقک کاورش بود و رو هیباحال چشممو گرفت. عکس صورت  لمیف

رفتو  مایهمونو دانلود کردمو تا دانلود بشه، ن ...(it) "آن"بزرگ نوشته بود 

 پخشش کردم...  لمویوصل کردمو ف ونیمبل جا گرفت. تبلتو به تلوز یرو

از  یو گاه گاه م،یموند رهیخ ونیو به تلوز میهردو ساکت شد لمیشروع ف با

 . میکرد یم ییرایخودمون پذ
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 یکیشکوندم، که دست  یخودم تخمه م یبودم و داشتم برا لمیبحر ف یتو

 یو به صفحه  دهیکه به من چسپ مایبه ن یدور بازوم حلقه شد، نگاه

به  یول ده،یترس یمونده بود، انداختم احساس کردم که کم رهیخ ونیریتلو

و با  دمید یسوسول م  یرو کم مایترس براش الزم بود. چون ن نینظرم ا

تر  نییبزرگ شد و رفت چهارتا محله پا یپسر فردا روز نیگفتم اگر ا دمخو

بکشه.  رونیخودش رو از آب ب میو چهار نفر پخش کردن، نگرخه و بتونه گل

 پرداختم. لمیادامه ف دنیفکر خودم رو مجاب کردم و به د نیبا ا

کردم  ینگاه م ونیزیشکوندم به صفحه تلو یتخمه م یطور نیهم داشتم

و اون ها  دیدزد یداشت همچنان بچه ها رو م لمیکه دلقک محترم داخل ف

سوال از ذهنم گذشت که  نیو ا دمیترس یکرد، خودم کم یرو نوش جان م

 غیج یباره صدا کیترسه که به  یصحنه ها نم نیا دنیواقعا از د ماین ایآ

 زدم. غیو  خودم باهاش ج دمیرو کنار  گوشم شن یکر کننده ا

سوخت و احساس کردم که بازوم داره سوزه و کنده  یکه گلوم حساب یوقت

که  هیهمه سوزش چ نیبه کنارم انداختم که بدونم عامل ا یشه،  نگاه یم

ناخن هاش رو تو بازوم فرو کرده بود و سرش رو به پهلوم  دمیرو د ماین

 .دیلرز یم دیچسپونده بود و مثل ب

اون رو از خودم  یکردم کم یرو دور شونه هاش حلقه کردم و و سع دستم

بود. از شونه اش گرفتم و به زور  دهیبهم چسپ یمثل چ یفاصله بدم، ول

 اون رو به عقب روندم یکم

 ؟یزن یم غیشده؟ چرا ج یجون چ ماین -
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 دیکش غیدوباره ج دمیسوال رو پرس نیا تا

 جون ایخوره...تو رو خدا آر یمنم م ادیخوام، االن م ینم -

 یبچه حساب چارهیاز چه قراره و ب هیقض دمیهام گرد شد و تازه فهم چشم

 یرو یو بوسه ا دمیکش شینرم و دوست داشت یبه موها ی. دستدهیگرخ

 موهاش کاشتم

 تو رو بخوره ادینم یچکیه لمهیاون ف زمیجانم، عز ماین -

 دیکش غیبسته ج یاز من فاصله گرفت و با چشم ها یکم

 خواااام ینه نم -

 یصدا دنیبگم که با شن یزیشدم و خواستم چ یم یکم داشتم کفر کم

 دمیکش غیبا هم ج ماینفر سوم من و ن

 نجا؟یچه خبره ا -

دوباره  یاخطار دهنده ا یبا صدا نباریکه ا دمیکش غیتوجه به صداش ج یب

صاف  ییگلو ان،یدار هیسوالش رو تکرار کرد، چون صداش آشنا بود و شب

نگاه  انیکردم به خودم مسلط بشم و در کمال آرامش به دار یکردم و سع

 کردم

 شده؟ یجانم چ -
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لحظه احساس  کی یبهم انداخت، برا یهاش گرد شد و با بهت نگاه چشم

دور  یقورت داد و دست کردم که به وجود خودش شک کرده، آب دهنش رو

 دیدهنش کش

 !ن؟یکش یم غیج یخواستم بپرسم واسه چ یم ،یچیه -

و در آخر به  ماینازک کردم و در کمال آرامش به خودم و ن یچشم پشت

 اشاره زدم ونیزیصفحه تلو

 ..میدید یم لمیبا هم ف میداشت یچیه -

 !ن؟یدیکش یم غیپس چرا ج -

 حلقه کردم مایباال انداختم و دستم رو دور شونه ن یا شونه

 ...لمهیاز ف دهیترس یکم هیجون  مایگمونم ن یچیه -

که همچنان من رو  مایجلو برداشت و سمت من اومد و رو به ن یقدم انیدار

 بود، خم شد دهیسفت چسپ

 گل پسر نمتی. ببییجان، دا ماین -

آخم بلند شد، خواستم بگم مصبت رو  یمن رو سفت تر گرفت که صدا ماین

امکان نداشت و  انیخب با حضور دار یمن رو ول یشکر بچه؛ سوراخ کرد

 ماینکردم، اما ن یتیگذاشتم و شکا گرمیحرفم رو قورت دادم و زبون سر ج

 زد ادیو فر دیکش غیجبران کرد و باز ج

 خواد من رو بخوره یاون م ،یینه دا -
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داد و لبخند  مایت، و بعد دوباره نگاهش رو به نبه من انداخ ینگاه انیدار

 لبش نشوند یرو یمهربون

 تو رو بخوره؟  یجون ک ماین -

 اشاره زد ونیزیبه تلو کشیکوچ یانگشت ها با

 اون، اون -

و چند لحظه  دیرس ونیزیرو دنبال کرد و به صفحه تلو مایانگشت ن انیدار

که پخش  یریتر به تصاو قیو دق ستادیشد و بعد صاف ا رهیخ ونیزیبه تلو

 اشاره زد ونیریو به تلو دیشد نگاه کرد و بعد بهت زده سمت من چرخ یم

 !؟یبچه گذاشت یرو برا یلمیف نیهمچ هیتو واقعا  -

شک  لمیآن به وجود ف کیکه  یرو گذاشت یلمیف نیهمچ هیگفت  یجور

 کردم نییبه صفحه انداختم و بعد سرم رو باال و پا یکردم و نگاه

 هست. میباحال لمیآره، اتفاقا ف -

کرد، لب هام رو جمع  یبهم نگاه م دانهیگفتم نا ام یکه م یهر کلمه ا با

 کردم و شونه هام رو جمع کردم

 جون؟ مای. مگه نه نهیباحال لمیگم، ف یجون تو راست م -

و حرف  دیکش غیو ج دیدوباره من رو سفت چسپ مایحرف رو زدم، ن نیا تا

 رار کرد.رو تک شیقبل یها

 به من کرد ینشست و اخم مایجلو اومد و کنار ن انیدار
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 یواقعا نم یعنی لرزه،یم یچقدر باحاله که بچه مثل چ لمشیمعلومه ف -

 !ست؟یمناسب ن یرده سن نیواسه ا یلمیف نیکه همچ یدون

 دمیهام کش لیبیبه س یرو خاروندم و دست سرم

به دردش  یفردا روزخب خودش دوست داشت؛ بعد من گفتم که واسه  -

 تر دونفر پخش کردن نگرخه نییخوره بره چهار محله پا یم

 نگرخه؟! -

 نیرفته بود ا ادمیکردم،  نییرو از داخل گاز گرفتم و سرم رو باال و پا لپم

 کنه یتونه معن یرونم یهر کلمه ا یپسرک اجنب

 شهیشما م دنیهمون ترس -

 من و شما با هم فرق داره؟ دنیمگه ترس -

کردم...  یبار م یآوردم و باقال یخر م دیبه چشم هام دادم، حاال با یچرخ

 گفتم و ادامه دادم یساختم. نوچ یخودم دردسر م یداشتم برا

که بازوم سوراخ شد  ابیرو در مایجون، تو فعال ن انیشو دار الشیخیب -

 جون داداش... 

 گذاشت مایکمر ن یتکون داد و دست رو یسر انیدار

 نیمنو بب ؟یین داجا ماین -

 خوره... یمنو م ادیخوام، اون م ینم -
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به من انداخت و با چشم و ابرو به  یگفت و نگاه ینوچ کالفه ا انیدار

 اشاره و بعد لب زد ونیزیتلو

 رو خاموش کن فعال نیا -

دلقک جون بچه خوارم  یانداختم ودلم برا ونیزیبه صفحه تلو ینگاه

کردم،  یخاموشش م دیحساس با یمظلومانه تو بخش ها نطوریسوخت که ا

 یدست بودن اطاعت امر کردم برا ریو ز یکه نبودم اما از سر ناچارا یراض

چشم  انیرو خاموش کردم. دار ونیزیصاحب کارم و کنترل رو برداشتم و تلو

زد و بعد دوباره چشم  یهم فشرد و لبخند یرو به نشونه تشکر رو شها

 گفت: یتر میدوخت و با لحن مال مایه نروشنش رو ب یها

رو،  ایاون دلقکم رفت. حاال ول کن آر ز،یجون، تموم شد همه چ ماین ایب -

 ییدل دا زیبچسپ به خودم عز ایب

داد و من رو رها  تیرضا مایقربون صدقه اش رفت که ن گهیچند بار د انیدار

نشست و شروع به لوس کردن خودش کرد که دماغ من  انیکرد و بغل دار

سکوت دل و قلوه گرفتن خواهر زاده و  یافتاد، تو یم نیهر بار توش چ

ون یکردم، و به صفحه خاموش تلوبز یو لب از لب باز نم  دمید یرو م ییدا

هم باعث نشد  انیسوال دار یشدم و حت رهیدلقک جانم خ یخال یو  جا

 و همون طور جوابش رو دادم رمیبگ ونیزینگاه از تلو

 ؟یرو خاموش کرد (tv) یو یت یناراحت شد -
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و سر  زنمیخوشحالم و دارم جفتک و وارو م یلیخواستم بگم په نه په خ یم

 زبونم رو گرفتم و محترمانه گفتم یشناسم، اما جلو یاز پا نم

 نه بابا، مگه بچه ام -

 دیسرش کش یرو یداد و دست مایبهم زد و نگاهش رو به ن یلبخند

 ما در چه حاله؟ یماین -

 یکش و قوس د،یهمه جا رو امن و امان د یوقت دیبه اطراف کش یسرک ماین

لم  بایحلقه کرد و تقر انیدستش رو دور گردن دار کیبه بدنش داد و بعد 

 گفت: یالیخ یداد و با ب

 جان ییحالم گرفته دا -

 .دیسرش رو بوس یو  رو دیخند شییبه پرو انیدار

 اد؟یحالت جا ب میکار کن یخب چ-

 و با ذوق گفت: دیبه هم کوب دستاشو

 !میکن یباز هی ایب-

 فکر کرد و گفت: یکم انیدار

 ؟یندار یشنهادیرسه، تو پ یبه ذهنم نم یخاص یخب... من باز-

 .دیچرخ انیمن و دار نیزده تو جاش جا به جا شد و نگاهش ب ذوق

 رو دوست دارم! یباز یمن بطر ،یباز یبطر دیایب-
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 اِ! ست،یمناسب بچه ها ن یباز نیا ما،ینه ن-

شدم؟!  یکردم. چرا حرفاشونو متوجه نم ینگاهشون م دهیباالپر ییابروها با

 .ستادمیبلند شدم، و دست به کمر رو به روشون ا دمویکش یپوف

االن نه  شهیهم بزرگ م مایهست؟ خب اشکال نداره ن یچ دیگیکه م ینیا-

 باشه. یرو انجام بده پس فکر نکنم مانع یباز نیدوسال بعد که قراره ا

 یبطر هیبلند شد و به طرف آشپزخونه رفت و با  یحرف چیبدون ه انیدار

 یرو انیبه دست پشت سرش اومد. دار وانیدلستر برگشت. ننه بلبل هم ل

. ننه مینیو رو به روش نش نیزم ینشست و مجبورمون کرد ما هم رو نیزم

 نگاه کرد و گفت: نیزم یدلستر رو یاومد و با تعجب به بطر

 .دیسر بکش دیخوا یرفتا، نکنه م ادتونی وانایننه ل-

از  یجانیحرکت ه هیکردم و به ننه چشم دوختم، تو  زیچشمامو ر خصمانه

 گفتم: دمویو دستامو به هم کوب دمیجام پر

 !میکن یباهم باز نیبش ایتوام ب یقنار-

تا ننه هم کنارمون جا  دیخودشو اون طرف تر کش یو کم دیلب گز انیدار

 .رهیبگ

 با خنده گفت: انیوسطمون گذاشت که دار وانارویل

 .میکن یباز میخوا یبلبل خانوم، م میدلسترو بخور ستیقرار ن-

 گفت: دویگونه اش کوب به
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 ندارم! ارویجلف باز نیپس من برم، وقت ا یوا-

جا  نیدست ننه رو گرفت تا هم ماین مویدیسه تامون غش غش خند هر

 بمونه. شمونیپ

 به بودن شماست! جانشیبلبل خانوم، ه نیاِ بش-

مطمئن بودم قراره  یول زنهیحرف م یجانیدونستم داره راجع به چه ه ینم

گذاشت و چرخوند، سر و تهش به  نیزم یرو رو یبطر انیخوش بگذره! دار

 و گفت: دیهم مالدستاشو به  مایو ننه افتاد. ن ماین

 قت؟یحق ایخب ننه... جرئت -

 فکر کرد و گفت: یلحظه ا ننه

 !قتیحق-

 بوده؟! یچ ،یاب که کرد یخراب کار نیبزرگتر-

 .دیکش یانداخت و آه سوزناک نییشرمنده سرشو پا ننه

غفلت  یآقا مهمون داشتن، زدم کل غذا رو از رو یوقت شیدوماه پ-

 یهم پختما، نه که گشنه بمونن! ول گهید یغذا هی عیسوزوندم. البته سر

 !اوردمیخب... صداشم درن

دلم غنج رفتو به طرفش خم شدمو لپشو محکم  شیخجالت و شرمندگ از

بلند  مایو ن انیخنده دار یو دادش به هوا رفتو صدا غیج یکه صدا دمیبوس

 شد. 
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 وونهیولم کن پسره د-

 !ینیریننه، اصن من فداتون برم که انقد ش کنهیم یبس که دلبر-

دوباره  یو بطر میدور جا به جا شد هیجدا شدمو سرجام نشستم،  ازش

پسره من سرمو  نیا یایطونیخدا، بخاطر ش ایافتاد.  مایو به من و ن دیچرخ

 !دمیاز دست م

 !؟یکن تمیاذ یخوا یجون... تو که نم مایخـ...خب ن-

 گفت: دویندخ یو حالت بامزه ا طنتیش با

 !ارمممممیسرت درب لمویاون ف یخوام تالف یچرا چرا، م-

 نیاز ا دم،یترسیاولش م یطانیاز اون خنده ش یگرفته بودو از طرف خندم

 نبود! دیبع یچیه الیگودز

 قت؟یحق ایجرئت -

 یب قتیبه باد بره، پس حق تمیثیآشکار کنم و ح قمویحقا دمیترس یم

 !قتیحق

 جرئت...-

 !یرو ببوس ییدا  دیپس... تو با-

هن بهت زده  انیبلند شد و رفت، من و دار شمونیبه گونه ش زد و از پ ننه

 پلک زدمو بهت زده گفتم: ی. چندبارمیکرد ینگاه م مایبه ن
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بابا، دوتا مرد باهم... مگه  الیخیببوسم؟! ب نوی! من ایگیم یتو... چ ،ییماین-

 !شه؟یم

 هاشو باال انداختو گفت: شونه

 !شهیم نیگفتیو م نیزدیحرف م نیداشت ییتو و بابا و دا دمیخودم د-

 یا گهیحرف د نمت،ینب گهید یبه حق پنج تن له بش یاله انیابلفض، شا ای

 گفتم: دهیبر دهیآب دهنمو قورت دادمو بر ؟ینبود جلو بچه بزن

! ستیسال ن جدهیه ریصحنه ها مناسب ز نی... اشهیکه نم ینطوریخب... ا-

 االن نه، خوبه؟ یماچش کنم ول دمیاصن من قول م

 فکر کردن گفت: یچونش زد و بعد از لحظه ا ریبه ز دستشو

 خب...قبوله! -

 انویدار زیر یخنده ها یدادم که صدا رونیراحت ب یالیو با خ قیعم نفسمو

. پر حرص نگاهش کردم که شونه هاشو باال انداخت و دوباره جا به دمیشن

 رو چرخوند. یو بطر میجا شد

بار طرف حسابم...  نیگرفتم و ا یبه سر م یگل هی دیمن فلک زده با دوباره

 گفتم: دهیبر دهیبود! آب دهنمو قورت دادمو بر انیدار

ذارم!  یکه به ضررم باشه مو تو سرت نم یبگ یزیچ ی... بخوانیبب انیدار-

گرده  نی! زمخورمینباشد حال دوران، غم نم کسانیدائما  ،یدون یاصن م

 ...گهید
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کرد و حرفمو  یو تک سرفه ا دیگفتم، اونم فهم یداشتم پرت و پال م گهید

 قطع کرد.

 قت؟یحق ایجرئت -

 مطمئنا جرئت!-

 از چشمام گرفت و به سمت لبام سوق داد. نگاهشو

 که... گمیم-

 بذار کنار! تویافکار خاکبرسر گهید یکیتورو خدا تو -

 و گفت: دیخند مردونه

 !یبزن لتویبیس دیبا-

شونه هاشو باال  انیهم متعجب نگاهش کرد که دار ماین دمویکش ینیه

 باال رفته نگاهم کرد. یانداخت و با ابروها

 .شهینظرم عوض نم-

خون دل  نایبزن؟ مگه کشکه؟ من واسه بلند کردن ا التویبیس یچ یعنی-

 خوردم!

 نینبود، از ا یچیدرواقع زدنشون برام ه گفتم،یدروغ م یچ نیع داشتم

 !شدیدخترونه م کمی افمیکندم! اما خب... ق یگرفتم و م یسرشون م

شدمو درو قفل  سیوارد سرو دمویگفتم، به اتاقم دو یباشه ا دمویکش یپوف

بشه. اون  زیچسبشو خوب شستم تا تم یبه زور کندم و جا لمویبیکردم. س
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معطل کردمو از اتاق  یا قهیو چند دق دمیکش لتیژ هیپشت لبمم  یپرزا

نشستم  نرو به روشو نن،ینب افمویانداخته بودم تا ق نییرفتم. سرمو پا رونیب

 ریبه طرفم اومدو دستشو ز ماینگاهش نکردم. ن یصدام زد ول انیکه دار

نگاهم کردو  رهیچند لحظه خ دنمیچونم گذاشت و سرمو باال آورد، که با د

 پلک نزد.

 !یشد یگری... چه جایآر یوا-

 یهم انگار م انیخنده هام بلند نشه. دار یبه هم فشردم تا صدا لبامو

اومد! رو به  یحرص ندادن من صداش در نم شتریب یبرا یخواست بخنده ول

 گفتم: انیدار

ترسم  یم م؟یمزخرفو جمعش کن یباز نیا شهیم ؟یشد یخوبه؟ حاال راض-

 !دیبدتر از من بخوا یبعد کارا یسر

و  میداد تا تمومش کن تیرضا مایقهقهشون به هوا رفت و ن یصدا

 !میدلسترمونو بخور

بود و  یعاد یلیخ زیگذشت، همه چ یاز سکونتم تو اون خونه م یچندروز

 یواشکی یکل دنمیبعد از د انیبه کارم نداشت. هرچند، شا یکار یکس

 یزیو اولشم تعجب کرد و تهش چند لحظه ساکت شد و منم چ دیخند

 تابلوم!  افهیق نیشک کرده باشه، با ا دمیترس ینگفتم. م

نمره ش  دنیبهتر شده بود، کارنامه ماهانه اش رو دادن و با د ماین درس

نشسته  زی. پشت مرونیبرد ب تزایپ یما رو برا انیو دار میذوق کرد یکل
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 یب دمید ی. ممیو منتظر سفارشات بود ییرفته بود دستشو مایو ن میبود

 :دمیو بهش توپ اوردمیکنه و آخر سر طاقت ن یم یقرار

 شده؟ د جون بکن! یچ-

 گرفت و شرمنده، نگاهم کرد. یقیعم نفس

اما...  هیادیخواسته ز یلیدونم خ یدرخواست دارم... م هی... ازت ایراستش آر-

 ...یایاز پسش بر ب یتون یکه م ییفقط تو

 ؟یچ-

 خوام...  یازت م-

 یحرف بزنم، درباره اتفاقات یخوام باهات مردونه و کامال جد ی... منیبب-

 جهینت نیو... به ا میفکر کرد انیکه افتاده. من و شا یکه... درباره اتفاقات

خواستم تو  یفکر کردم، نم یلی. خمیبه تو اعتماد کن میتون یکه م میدیرس

 .یی... تو تنها راه نجات مایرو هم به دردسر بندازم ول

 ینیطور داشت مقدمه چ نیخواست بگه که ا یم یگرفته بودم، چ استرس

 کرد؟ یم

 !ید جون بکن بگو چته؟ نصفه جونم کرد-

گرفت و سرشو به نشونه مثبت تکون داد. دستاشو به هم گره  یقیعم نفس

 گذاشت و به سمت من خم شد. زیم یزد و رو

 پدرش... چطور بگم... یکار یتوسط شرکا شی... چندسال پمایمادرِ ن-
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 گفتم: عیسر دم،یفهم منظورشو

 خب، ادامه اش!-

 انیکه سر ترنم آوردن، شا ییعاشق هم بودن اما به خاطر بال انیترنم و شا-

رو اون جا  یمدت هی. کایبردمش امر ش،یجان تیامن یرو ول کرد و برا

همه  انیگرفتم برم و به شا میتصم شه،یترنم داره تلف م دمیو د میموند

 اونهم. حاال  شیبگم. بهش گفتم و اون دوتا... دوباره برگشتن پ زویچ

نامرد حدودا  هیبال رو به سر ترنم آورده... اسمش حامده.  نیکه ا یشخص

 ادته؟یرو  میدید کیکه تو بوت ی. اون دخترفیکث یچهل ساله -یس

 تکون دادم. "آره"رو تند تند به عالمت  سرم

که حامد  یمده، درواقع تنها خانواده احا یخب، اون دختر... خواهرزاده -

که دوباره  میو ترنم گذشت و متوجه شد انیاز ازدواج شا یداره. چندسال

تا  میو گفت کایآمر میترنم رو فرستاد نیهم یکنن، برا یم دشیدارن تهد

که ترنم نه  شهیم یبرنگرده. اما اون ها... چندروز تینشدن وضع یعاد

و نه تماس هاش رو. به دوستم گفتم تا بره و  دهیهاش رو جواب م لیمیا

بود و  ختهیبه هم ر یعیبهش بزنه اما... گفت خونه مون به طرز فج یسر

 ران،یشکل گرفته. اون ها ترنم رو گرفتن و آوردنش ا یا یریمعلوم بود درگ

 و تو خونه خودشون نگه داشتن...

مشت بود. آب دهنمو قورت  زیم یکه دستش رو یدرحال زدیحرفارو م نیا

 چشمامو کمترش کنم. یکردم گشاد یدادم و سع
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 اد؟یاز دست من برم یاالن.. چه کمک-

. کالفه بود، انگار دیموهاش کش ونیداد و دستشو م هیتک یصندل به

 رو بزنه اما از گفتنش مطمئن نبود. یحرف خواستیم

... ییجورا هی. بشم اما موفق نشدم کینزد وشیکردم به پر یمن چندبار سع-

رو  انیاما شا دن،یداره! حامد و دار و دسته اش من رو ند یخاص قهیانگار سل

تو... که  یمون یاون دختره بشه. م کیتونست نزد ی. پس اون هم نمدنید

 ...یا هیقض نیما تو ا دیتنها ام

 کنم؟ یچه غلط قایدق دیخب... حاال من با-

 هاشو باال انداخت و چشماشو تو کاسه شون چرخوند. شونه

دونم...  یازدواج بده، چه م شنهادیپ ،یشو، نشون بده عاشقش کیبهش نزد-

... میکن یم یفکر هیبعدش هم  یکن تو رو ببره خونه شون. برا یکار هی

 .مینجاتش بد یکمکمون کن دیبا ه،یحامد زندون یترنم تو خونه  میمطمئن

 ...سیچرا با پل-

 یی. به خاطر بالرهیپدر ترنم هم گ یپا م،یوسط بکش سویپل یپا میاگه بخوا-

 . رهیگیدستمونو نم یزیهم که سر ترنم اوردن، چ

 انداخت. نییزد و سرشو پا یپوزخند

 چهارتا مرد عاقل و بالغ شاهد باشن! دیاثبات جرمش با یبرا گنیم-

 گفت:. ساکت مونده بودم که دنیاز تعجب باال پر ابروهام
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 ؟یباهاش رفتار کن دی... چطور بایدونیم گه؟ید یایاز پسش برم-

 کمال صداقت گفتم: در

 نه، من تا به حال دوست دختر نداشتم!-

تکون  یزد و سرشو به نشونه نف شیشونیبه پ یکف دستش ضربه آروم با

 داد.

 ! میرفتارهات کار کن یرو دیمن... با یخدا-

گرفت و سر بلند کرد، و بهم نگاه کرد. دستشو جلو آورد و لب  یقیعم نفس

 هاشو به هم فشرد، و بعد از چند لحظه گفت:

 ؟یکن یکمکمون م-

 دستش گذاشتم و باهاش دست دادم. یتو دستمو

 کنم... یآره... کمکتون م-

کردم اما متاسفانه  یچه غلط دمیبعد از دست دادنم فهم قهیتازه چند دق و

که دادم  یقول یمرد و مردونه، پا دیخراب بود و منم با "غلط کردم"دکمه 

 موندم...!  یم

 یمرد، اون ها که نم کیزن بودم و اونم تو ظاهر  هیمرد کجا بود، من  حاال

اونجا نبود قطعا دو  انیدونستم... اگر دار یام که م ونهیدونستن اما خود د

 کیرو به اوج خودش رسوندم، دوست پسر  تیکه خر تو سرم زدمیم یدست

 تیبود و خر تیته، ته خر یخودت دختر نکهیدختر شدن اونم با وجود ا
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الزم داشت به اسم آرامش  ریآدم جوگ کیهم که شاخ و دم نداشت، فقط 

برده  ادیفرو رفته بود و آرامش بودنش رو از  اشینقش آر یکه بدجور تو

 بود...

به خودم بندازم  یهر وقت رفتم خونه بانداژهام رو باز کنم و نگاه دمید الزم

 .ارمیدر ن یباز نیفرد ریطور جو گ نیتا ا ستادم،یکه کجا ا نمیو بب

 کهیبهم جلب شد. و در حال انیفوت کردم، که توجه دار رونیرو به ب نفسم

 ییتکون داد. گلو " هیچ " یکرده بود سرش رو به معن زیچشم هاش رو ر

شدم و غلط کردم،  مونیخواستم بگم آقا پش یصاف کردم و صاف نشستم م

 یتو دردسر م یچرا، باز حساب دیپرس یگفتم و اون م یخب اگر م یول

رو  انیجواب دار یمونده بودم که چ ش،ینه راه پس داشتم و نه راه پ دم،افتا

گار ان د،یچرخ یها م زیم نیکه داشت ب دمیرو د مایچرخوندم و ن یبدم سر

شد، تند از پشت  داینشستن ما رو فراموش کرده بود، راه نجاتم پ یکه جا

 رو صدا زدم مایهوا تکون دادم و ن یبلند شدم و دستم رو تو زیم

 میینجایما ا ایب ماین ما،ین -

هم با لبخند نگاهم کرد و قدم سمتم  مایو ن دیها سمتم چرخ یلیخ سر

کردن و  یها با اخم نگاهم م یکرد، بعض یم تمیاذ یبرداشت، نگاه جمع کم

مکان  نیکه وسط ا هیفرهنگ یچه ب "گفتن  یزدم تو دلشون م یحدس م

حرف ها، پس  نیخب منم آرامش بودم و قطعا پر رو تر از ا یول "زنهیهوار م

 زدم و گفتم: یلبخند
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 ...افتمیقربون نگاه همتون، مقصودم رو  -

و نگاه از من گرفتن، خواستم  تاسف تکون دادن یاز رو یها سر یلیخ

شدم و  یور کیشد و به سرعت  دهیبزنم که گوشه کتم کش گهیحرف د

 انیبه دار عیفرو اومدم، نگاهم سر میصندل یبه هوا رفت و رو غمیج یصدا

 دیکوب شیشونیبه پ یکه دست دیکه گوشه کتم رو گرفته بود، چرخ

 پسر... یآبرومون رو برد (oh , my gadگاد ) یاوه، ما -

که داشتن باز با اخم  تیاخم نگاه ازش گرفتم و نگاهم رو سمت جمع با

 نکهیگل کرد و به خاطر ا میباز ییکردن دوختم و باز رگه پر رو ینگاهم م

 ام گذاشتم نهیس یرو یشدنم رو جمع کنم، دست عیضا

 .دیداشتم نگران نباش یچاکر همه دوستان، فرود خوب -

و به  نمیباعث شد عکس العمل جمع رو نب انیو دار ماین یخنده ها یصدا

و  دیبه پشتم کوب یبود دست ستادهیکه تازه کنارم ا مایاون ها نگاه کنم، ن

 گفت:

 باحال بود یلیجون، خ ایآر یوا -

 کنارم اشاره زدم یدادم و با ابرو به صندل لشیتحو ییدندون نما لبخند

رم با تو به باد نره بلند که همش واسه خاطر تو هستش... س نیبرو بش -

 صلوات
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باعث شد  انینگاه دار ینیکنارم نشست، سنگ یو اومد و صندل دیخند زیر

 یمقابلم که داشت با لبخند نگاهم م یو به مرد چشم رنگ رمیبگ ماینگاه از ن

 کرد نگاه کنم

 ؟یکن ینگاه نگاه م ه،یچ -

تا لبخندش رو پنهون کنه، نگاهش رو از من گرفت و  دیدور لبش کش یدست

 و گفت: دیکش یاشکال نا معلوم زیم ینگاه کرد و با انگشت رو زیبه م

 !یفهمم چرا تا حاال دوست دختر نداشت یحاال م -

شد که زود لب هام  رهیزد و بهم خ یلحظه مات نگاهش کردم، لبخند چند

 داختم و گفتم:به غبغب ان یباد ییرو جمع کردم و با پرو

که راحته گرفتن  یزیو گرنه چ رم،یمن خودم نخواستم دوست دختر بگ -

 دوست دختر...

 تکون داد  یو سر دیخند بلند

 هی... اعتماد به نفست عالیاریکم نم ادیخوشم م -

رو  یانگشت شست و اشاره اش که به هم چسپونده بود و داشت عال به

 :دمیزدم و پرس یداد نگاه کردم و پوزخند ینشونم م

 !؟یکن یباور نم -

جمع کرد،  نهینه باال انداخت و دست هاش رو مقابل س یبه معن ییابرو

 دمیخورد پس پرس یداشت بهم بر م
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 ؟یبعد چرا اون وقت باور ندار -

 یخب رفتار جنتلمانه ا یول اد،یطرفت نم یکس ای یگم که بد ینم -

 وست دارن...متشخص رو د یمرد ها شتری... دختر ها بیندار

 یخودم اصال از مرد ها شیکیگفته،  یزدم و خواستم بگم ک یپوزخند

مرد باس شوخ باشه و طرفش رو بخندونه نه فقط  اد،یشسته رفته خوشم نم

 گارسون در رو براش باز کنه... نیع

حرفم رو قورت دادم و به جاش به خاطر به  نیزبون به دهن گرفتم و ا یول

 هجل انداختم و گفتم: یباز خودم رو تو انیپوز دار دنیخاک مال

 ...میشرط ببند ایب -

و چشم هاش رو  دیحرفم به مذاقش خوش اومد که خودش رو جلو کش انگار

 کرد زیر

 یبا چه موضوع -

به اصطالح جنتلمن  یکی ای انیمثل من م یکیدخترا سمت  نکهیسر ا -

 باشه... یمثل تو، تاوانشم، امممم... تو بگو تا تاوان چ

 قبوله، تاوان هم....بذار فکر کنم. -

از پشت  مایبگه که ن یزیبه خودش گرفت و خواست چ یمتفکر افهیق

 ذوق زده بلند شد و دست زد زشیم

 باشه، من بگم؟ من بگم؟ یمن بگم تاوان چ ،یآخ جون شرط بند -
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وروجک ذهن  نیا میدونست یم م،یانداخت یبه هم نگاه انیو دار من

بگو  "و با هم  میزد یبه هم چشمک مایداره، اما خب به خاطر دل ن یطونیش

 که دست زد و تاوان رو مشخص کرد.  میگفت "

 منو انجام بده! یهفته کارا هیتا  دیباخت، با یهرک-

 گفت: عیسر انیدار

 پرستارته! فهیاون که وظ ما؟یاِ ن-

 گفتم: شخندیبهش انداختم و با ن یا روزمندانهیپ نگاه

! فکر کردم اعتماد به یاهلِ ترس باش ادیبهت نم ؟یجا زد یزود نیبه هم-

 حرف ها باشه! نیاز ا شترینفست ب

 ماین ینداشت و من کار ها یمن فرق یبود، چون به هر حال برا یجالب تاوان

 ای... اگه شایدردسر و زحمت بود! ول یانتر کل نیبرا ا یدادم، ول یرو انجام م

 یو کارارو انداخت تیولگرد یپ ینشده رفت ماه هیگفت  ینم ؟یچ دیدیم

 گفتم: مایرو به ن عیسر ان؟یگردن دار

برو تو  یکه به من بگ نیمثل ا ه،یجور هی کمی هیتنب نیا گمیجون؟ م ماین-

ازش ندارم و مطمئنم  یسررشته ا چیکه ه یآقا کارکن درحال نیمحل کار ا

نداشته باشه،  یبگو که به کارهامون ربط یزیچ هی! تییبه کارِ دا زنمیگند م

از تو با  یارجفتمونم راحته. انجام دادن کارهات و پرست الیخ یطور نیا

 رو از دست بدم. یفرصت نیچن ستمیمن حاضر ن گه،ید یمنه، نه کس

 .دیو لپمو کش دیزدم که خند یواشکیچشمک  و
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 فقط به خاطر تو! پس...  ا،یباشه آر-

 و گفت: دیبه هم کوب دستاشو

که فقط  نیانجام بده! خب ا دیبا مویکه من و برنده بگ یهفته کارکار هیتا -

 !ونهیهم در م گهید یکی یپا ست،یبه من مربوط ن

 شعورانهیب یممکنه چه درخواستا انیکردم که اگه ببازم، دار یفکر م داشتم

ه به باد بده. آب دهنمو قورت دادمو سرمه به نشون تمویثیکنه و آبرو ح یا

اومد؟ فقط  یاز دستم بر م یا گهیمثبت تکون دادم. جز موافقت چه کار د

 یکی! اخه مکردم، که چطور توجه دخترارو به خودم جلب کن یتمرکز م دیبا

بود؟  تیچ یشرط مسخره گذاشتنت برا نینبود بگه نونت کم، آبت کم، ا

 خودم جواب خودمو دادم:

 "آوردم! یکم م دیگرفت، نبا یداشت منو دست کم م"

 میرو گرفتم تا بر مایدست ن م،یبلند شد زیاز پشت م مویخورد شاممونو

پارک رو  شنهادیپ مای. با اومدنش، نمیکم چرخ بزن هی اد،یب انیو تا دار رونیب

 یخوب یگفت اون جا سوژه ها یم ی. بچه فسقلمیداد و ما هم موافقت کرد

تک  شست،ن مکتین یرو انیو دار می! وارد پارک شدمیکن دایپ میتون یم

 کرد و گفت: یسرفه ا

 کنم! یجا شروع م نیمن از ا-

 .میو برگرد میبخر یبستن مایسر برم با ن هیباشه، منم -
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 هیتک یدستشم گذاشت رو هیهم انداخت و  یتکون داد و پاهاشو رو سرشو

نشونده بود، مشغول ور رفتن  شیشونیپ یرو یکه اخم ی. درحالمکتیگاه ن

 ینازک کردمو به طرف مغازه بستن یبا تلفن همراهش شد. پشت چشم

 یخواست مخ بزنه، ک یسرش م ریخ نمی. امیاون طرف پارک رفت یفروش

 شد اخه؟ یعصا قورت داده دوست م نیااومد با  یم

نظر داشتم. همون لحظه  ریز انویداد و منم دار یداشت سفارش م ماین

رد شدن و نگاهشون روش ثابت موند و  انیدار یبا دوستش از جلو یدختر

کردمو با دقت زل زدم بهش. سرشو  زیقدماشونو آهسته تر کردن. چشمامو ر

 یکیاز اون دخترا نگاه کرد. لبخند کوچ یکیآورد و به  رونیب شیاز تو گوش

آورد. بلند شد و به طرف  نییجا به جا شد و تلفنشو پا مکتین یزد و رو

 یکیکه  دینکش قهیمحترمانه، باهاشون حرف زد. دو دق یلیدخترا رفت و خ

کرد که جفت  ادداشتی انویآورد و شماره دار رویب فشیاز دخترا تلفنشو از ک

 داره! یچه سرعت عمل ی. لعنتدنیابروهام باهم باال پر

 یطرف پارک اومدن. خوب م نیلبخند ازشون فاصله گرفت و دخترا به ا با

 یکردم که تا ف یم یکار یمستر خارجک یکار کنم. آقا یدونستم چ

 !نیخالدونت بسوزه، فقط صبر کن و بب

نقشه هام گشتم که  یاجرا یبرا لهیوس هیگرفتم و دنبال  یقیعم نفس

باال بره و  شخوانیداشت از پ یدختربچه چهارساله که سع هیچشمم افتاد به 

 یشدنشون، لبخند مرموز کیبخره. با نزد یپولو بده به صاحب مغازه و بستن

 دم:یکرد، آروم پرس ینگاهم م دهیدختره زانو زدم. لب برچ یزدم و جلو



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 112

 عمو؟ یخوا یم یچ-

 رسه! یقدم نم ،یبستن-

و اون دختر کوچولو رو  ماین ی. پول بستندمیخر یکردمو براش بستن بغلش

گذاشتمش، که همون لحظه اون دوتا دخترا بهمون  نیو زمحساب کردم 

رو نشونشون داد، و با همون  ی. دختربچه به طرفشون رفت و بستندنیرس

 زد و گفت: یلبخند گل و گشاد فشیدور دهن کث

 !دیخر یاون عمو برام بستن نیمهسا، بب یوا-

هم مشکوک نگاهم  مایزدم. ن یکیلبخند کوچ دمویپشت گردنم کش دستمو

شدم و خواستم  کشونیکنم. نزد یکار م یچ نمیکرد و منتظر بود بب یم

 مهسا، گفت: ،یکنم که دختر اول یعرض ادب

 .میبه شمام زحمت داد دیممنون، ببخش یلیخ-

 زدم. یضیمشتاق نشون دادمو لبخند عر نگاهمو

 رینظ ییبایز یها یدیل یست، به هر حال جا فهیانجام وظ ،ینه چه زحمت-

 چشم ماست! یرو شونیا

 :دیپرس دیرس یپررو به نظر م کمیکه  یو دختر دوم دنیپرعشوه خند مثال

 !د؟یخر یم یما هم بستن یبرا یعنی-
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 بیدخترا نص نیاز ا ایباال انداختم و مشکوک نگاهش کردم. خدا ییابرو یتا

 یمثال( لبخند جذاب یکه )الک ینکن! با همون نگاهم و در حال ابونیگرگ ب

 لبام نشونده بودم گفتم: یرو

 کرد!  متونیساز تقد یبستن دیبا ده،ینم تیشما کفا یبرا ینه خانوم... بستن-

 اون دوتا دخترا به هم شدم. یزد و متوجه سلقمه  یبرق چشماشون

 ؟یخر یم یبستن نیماش هیمنم  یعمو؟ برا-

 حوالش کردمو گفتم: یپاش نشستم، چشمک یشدمو جلو خم

 !خرمیتو کارخونشم م یآره جونم، برا-

 میو آهسته شروع کرد مینشسته بود برگشت انیکه دار یآروم، به سمت آروم

 :دیسرش پر عشوه ش پرس ریو خ فیظر یبا همون صدا مایبه قدم زدن. ش

 د؟یبه بچه ها عالقه دار یلی... خگمیم-

 یهستم، بله درواقع من به همه اجناس مونث عالقه دارم، رده سن ایآر-

 هم نداره! یمشخص

 یانداخت. دختر دوم نییو سرشو مثال خجالت زده پا د،یو لب گز دیخند

 مشتاق نگاهم کردو گفت:

 .دیبامزه هست یلیاما... شما خ دیناراحت نش دوارمیام-

 شه!با نطوری... نظر دوستتون هم همدوارمیممنون، ام-
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به مهسا زد که مهسا سرشو باال آورد و خجالت زده نگاهم کرد.  یا سلقمه

کرد و اونا رو دور  یدختر بچه رو نوازش م یکه با دستش، موها یدرحال

 گفت: چوند،یپ یانگشتش م

و  ادیمثل شما بدش نم یخونگرم و شوخ طبع یاز آقا یخب... کس-

 .ستیمطمئنم نظرش درباره شما نامساعد ن

از اون  شیپ قهیانگار نه انگار چند دق د،یکش یخجالت م یچطور نیاِ اِ، بب اِ

و از اون  دمیشماره گرفته بود! فکر کرده بود من اون ها رو ند الغوزی کهیمرت

 یکه فکر م انی! به عکس العمل دارمیدونست ما دو نفر همراه هم یبدتر، نم

بخندم!  ریدل س هی و نیزم نمیبش رم،یخواست شکمم رو بگ یکردم، دلم م

زدم، بعد!  یکردم و مخش رو م یاول مجذوبش رو م دیفعال زود بود، با یول

 با خودم گفتم:

صلوات...  یمدت خل نشده باش نیآرام؟ تو ا یگیچرا چرت و پرت م"

 یخوا ی! امشب گذشت، فردا شب میزنیمخ همجنستو م یپدرسوخته دار

 "!؟یبکن یچه غلط

 نگاهش کردم. یبه طرفش برگشتم، و با لبخند پت و پهن دمویکش یپوف

خونگرم و مهربون بدتون  یآقا نیاز ا نیخب، حاال که شما هم همچ-

 م؟یآشنا بش شتریبا هم ب میتون ی... مومدهین

بگه که خواهر  یزینگاه کرد و خواست چ یبه دختردوم یرچشمیز

 گفت: کشیکوچ
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 دوست شو! آقا رو دوست دارم، باهاش نیمهسا؟ من ا-

داشت!  یچه زبون نیخدا بچه رو بب یهام تا حد ممکن گشاد شدن، وا چشم

 پاش چهارزانو نشستم و گفتم: یو جلو میستادیا

 !؟یاریسر در م زایچ نیخانوم کوچولو، مگه تو هم از ا-

 و با حرص گفت: دیکه بهش برخورده باشه، اخماشو تو هم کش انگار

 هم خاطرخواه دارم! یتازه کل ارم،یبله که سر در م-

و بهش برنخوره. تک  نهیانداختم تا خنده مو نب نییو سرمو پا دمیگز لبمو

 لب هام نشوندم. یرو یضیکردمو لبخند عر یسرفه ا

 یتون ی... میهست یا دهیقدر دختر فهم نیخوبه خوبه، خب حاال تو که ا-

 هم به ما نشون بده؟! یچراغ سبز هی یبه خواهرت بگ

 یابیدوست  وهیش نیکرد، بچه از ا یج مونده بود و نگاهم مهاج و وا ماین

پلک  یمن تعجب کرده بود! دختره هم انگار حرفمو متوجه نشد، چندبار

 کرد و به خواهرش نگاه کرد.

 ه؟یمهسا چراغ سبز چ-

 آورد و زل زد تو چشمام. نییسرشو پا دوباره

 چراغ سبزشو به شما نشون بده؟! دیچرا با-

دندونم بردم تا نخندم، سرمو باال  آوردمو به مهسا نگاه کردم، و  ریبه ز لبمو

 با خنده گفتم:
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 !؟یچراغ سبزتو به من نشون بد دیآره مهسا خانوم، شما چرا نبا-

 یو آروم و طور د،یخواهرش گرفت و اونو به سمت عقب کش یاز بازو مهسا

 که منم بشنوم زمزمه کرد:

 !نکن زشته دختر یزیآبرور س،یمهال ه-

 . ستادمیفرستادم و بلند شدم، و رو به روشون ا رونیبا خنده به ب نفسمو

 تونم شماره تون رو داشته باشم؟ یخب... م-

 البته!-

 یداد ب یافتاد ا ادمی هویکردم؟  یم ویشماره شو س دیاالن با یعنی... خب

 هیکنم؟ آون  ییمحفل رونما یداغون رو جلو یگوش نیا دیداد... چطور با

 کردمو گفتم: ی! تک سرفه ارهیکه برام مونده بود هم م ییذره آبرو

 !دیتون رو بد یگوش ره،یصورت نگ یکه جرزن نیا یبرا-

تک بهش  هیباز کرد و به طرفم گرفت، شمارمو زدم و  شویگوش قفل

نکره اش بلند نشه! با لبخند  یقطعش کردم که صدا عیانداختم، و سر

 به طرفش گرفتم و گفتم: شویگوش یجذاب

 منتظر تماستونم.-

کردم و ازشون جدا  یزد و گونه هاش رنگ گرفت. تشکر آروم یکوتاه لبخند

 . میرفت انیبه طرف دار ،یا روزمندانهیو با لبخند پ م،یشد
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 یتاسف تکون داد، نگاه یاز رو یبه سر تا پام انداخت و سر ینگاه انیدار

 کردم انیو بعد رو به دار میدیانداختم و با هم خند مایبه ن

 حالت گرفته شد داداش؟! هیچ -

 تاسف تکون داد یاز رو یپاش برداشت و دوباره سر یرو از رو پاش

گن کاله  یبهش م ست،ین یجالب زیاصال چ گهینفر د هیرفتن سر معامله  -

 ... یبردار

 نگاهش کردم روزمندانهینشستم و پ انیو کنار دار دمیخند

تونستم هر دو تاشون رو تور  یکه م یدی... دیگن زرنگ ینوچ، بهش م -

که جنگ نسوان بعدا  دمید یکنم، منتها خواهر بودن خودم درست نم

 هستم من. یآدم مهربون نیهمچ هی... رهیصورت بگ

 خان؟! انیبگو احوالت چطوره دار حاال

شد که گوشه لبش رو به دندون گرفت و دوباره  یداشت به خنده باز م لبش

 دیپر نییو باال و پا دیکش یغیهم ج مایرو با تاسف تکون داد، ن سرش

 !؟یرو برداشت ییجون تو دوست دختر دا ایآر یوا -

 ختمینرمش رو به  هم ر یها یو دستم رو جلو بردم و چتر دمیخند

 هااا... یرو دست کم گرفت ایآره، آر -

 دیاومد و دست هاش رو دورگردنم حلقه کرد و صورتم رو بوس سمتم

 دارم... مانیدست کم نگرفتم که، من بهت ا -
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پسر،  نیزد ا یم ییو چشم هام گرد شد، چه حرف ها دیباال پر ابروهام

 دمیوصورتش رو بوس دمیخند

 تو؟! یبود یک مانیقربونت برم، با ا یاله -

از بازوش گرفت و اون رو سمت خودش کشوند و  انیو دار دیبلند خند ماین

 گفت: مایرو به ن یمصنوع یبا اخم

 ا؟یآر ای تمیی! من داشون؟یا ای یوروجک تو با من نمیبب -

به چشم هاش داد و منم منتظر بودم  یلب هاش رو جمع کرد و چرخ ماین

 یدست ده،یم یچه جواب مایبدونم ن نکهیتا جوابش رو بشنوم، برام جالب بود ا

 کرد نگاه انیبه من انداخت و بعد به دار یپشت سرش برد و نگاه

زرنگم  یخب از آدما یهم دوستمه، من با هر دوتونم ول ایآر یمییتو که دا -

 .ادیخوشم م

 دمیرو کش ماین یگفتم. دست زدم و لپ ها "اووووو  "و   دمیخند

 عاشقتم من که... -

 حواله ام کرد یبرم خم کرد و چشمک یسر

 میچاکر -

طور مات  نیهم انیبلند نخندم، دار نیاز ا شتریرو به دندون گرفتم تا ب لبم

 کرد ینگاه م مایبه ن

 تو وروجک! یباز کرد یچه زبون -
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از هر دو مون فاصله گرفت و با  یزد و کم ییتنها لبخند دندون نما ماین

 دیاز ما ند یعکس العمل چیکه ه یوقت یول م،یاشاره دست گفت که بلند بش

 اختبه ساعت دور مچش اند یصاف کرد و نگاه ییگلو

داخل پارک  دیکه بر دمیساعت به هر دو وقت م کی د،یزود بلند ش -

 .شهیمخ زد و شماره آورد برنده م شتریهر کس ب د،یو مخ بزن دیبچرخ

. پس زدیراحت از مخ زدن حرف م یلیکردن که خ ینگاه م مایبه ن مبهوت

 مبهوت اسمش رو صدا زدم

 !ما؟ین -

هر دو مون  نیحوصله سمتون اومد و ب یداخل موهاش سر داد و ب یدست

 نشست.

 دیداخل پارک بچرخ دیساعت شما بر کینداره،  دهیفا ینطوریبابا، ا یا -

 رهیمن حوصلم سر م

 بهش انداخت و گفت: ینگاه کل انیدار

 !م؟یکن کاریچ یکن یامر م -

 به خودش گرفت و بعد گفت: یمتفکر افهیق

 که منم باشم و بخندم دیکن یکار هی -

 !؟یمثال چ -

 دیدونم... اونو شما بگ ینم -
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 زدم و گفتم یبه سرم زد و بشکن یفکر

 م،یوارد عمل ش میباال بزن نیانتخاب کنه ما هم آست مایسوژه رو ن -

 چطوره؟!

که  ییو از جو دمیترسیبار نم نیرو دور زد و سمت خونه راه افتاد، ا نیماش

و  دمیپوش یبودم، چرا که داشتم اون لباس ها رو م یمن رو گرفته بود راض

 یزوم نم یاز نگاه ها گهیداشتم و د یشتریباهاشون اعتماد به نفس ب

 بشه. ختهیآب ر یکه هر آن ممکنه پتم رو دمیترس

شدم و بعد از  ادهیپ نیزود از ماش میدیکه رس یوقت میخونه راه افتاد سمت

 یاقم روانه شدم و لباس هاننه بلبل سمت ات یبرا ییکوجولو حیتوض

خودم  ریبه تصو یو  نگاه ستادمیا نهییو مقابل آ دم،یمحبوبم رو پوش

دراور بود  یکه رو یادیز یمرتب بود فقط از عطر ها زیانداختم، همه چ

به تلفنم زنگ زد  انیدار ومد،یخوشم ن چکدومیتاش رو بود کردم و از ه ندچ

عطر رو بو کردم، و تو ذهنم مرور کردم  شهیش نیبرم، آخر نییکه زودتر پا

 ریفکر کردن تصو یبعد از کم دم،ییرو کجا بو نیریخنک و ش یبو نیکه ا

لبش بود مقابلم جان گرفت. خودش بود از همون  یکه رو یو لبخند انیشا

آنکه   یکرد و من هر بار ب یاستفاده م انیبود که شا یعطر دوست داشتن

 رونی.... با عطر دوش گرفتم و از اتاق بدمیشک یبو م قیبخوام عطرش رو عم

داده بود و اخم  هیتک نیبه ماش کهیدر حال انیرفتم و تند خودم رو به دار

 کرد، رسوندم یمن نگاه م دنیکرده به دو

 کشه یطول م یکم دنمیشد، لباس پوش رید دیببخش -
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 رو باز کرد و گفت: نیماش در

 یهستن ول عیلباس سر دنیتو پوش ونیآقا ،یکن یم کاریچ ستیمعلوم ن -

 شه. یداره ازشون گرفته م نمیبه لطف تو ا

نزنم و  یو آماده شدن حرف دنیدادم که راجع به لباس و زمان پوش حیترج

 شد. یختم نم یخوب یکل نندازم چون به جا انیمورد با دار نیدر ا

نگاهم کنه  نکهیرو راه انداخت و بدون ا نیشدم که زود ماش نیماش سوار

 گفت:

 نجاستیا انیشا کنمیتو احساس م یبه جا -

 رخش نگاه کردم میو به ن دمیحرفش  رو فهم منظور

 تونم استفاده کنم ازشون یدراور اتاقم بود، فکر کردم م یعطر رو -

 بهم انداخت و گفت ینگاه عیسر

هوا عطرش انگار  نینه، نه اشتباه متوجه نشو.... تو اون خونه راحت باش. ا -

ازش  گهید شهیم یدو روز یکیعطر  نیداره، به جونش بسته بود ا ادیخواه ز

 ازش. هیاستفاده نکرده و فرار

 ؟یچرا فرار یاومد ازش؛ ول یخوشم م -

 فوت کرد رونیو آروم اون رو به ب دیکش یقیعم نفس

کرد.  یبه عشق ترنم استفاده م انیعطر، عطر محبوب ترنم بود. شا نیا -

ترنم آزارش داد خواست عطر رو دور بتدازه، من دلم  ادی یلیکه خ شبیپر
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و ترنم تو عشق  میبوستون بود یوقت ادمهیگذاشتمش تو اتاق تو...  ومدین

بار  هی ادمهی... دیکش یبو م شهیرو هم انیعطر شا نیسوخت هم یم انیشا

 عطر عاشق شدم...  نیگفت گمونم اول بار با هم

عطر هم  ینم گذشت که آدم مگر با بودهنم رو قورت دادم و از ده آب

 !شه؟یعاشق م

 !شهیعطر هم عاشق م یآره آدم با بو -

گرد شده نگاهش کردم،  یچرخوندم و با چشم ها انیرو زود سمت دار سرم

 اون از کجا سوال ذهن من رو خونده بود؟!

 .ستمینترس ذهن خوان ن -

کرد و  یهام گرد تد از قبل شد و دهنم باز موند، که تک خنده ا چشم

 تکون داد نیسرش رو به طرف

البد حواست  ،یبلند مطرح کرد ینترس و تعجب نکن، سوالت رو با صدا -

 نبوده که فکرت صداش بلند شده.

دونست و گر  ینم یخوب بود که ذهن خوان دم،یکش یاز سر آسودگ ینفس

 رفت. یز اول ممن همون رو ینه آبرو

 دمیشدم و پرس انیدار یذهن خوان الیخیب

 ترنم رو دوست داره؟ یلیهم خ انیشا یعنی -

 تکون داد و بعد گفت: زیرو ر سرش
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نفسسون بند هم، من  ییطورا هی ،یکه فکرش رو بکن یزیاز اون چ شتریب -

عشق  کیمثل  دیتونم به جرات بگم شا یم یبودم. حت شونیشاهد زندگ

 قرار ترنمه... یب یلیخ انیباشه، شا یافسانه ا

 رو تو نظر آوردم و آروم زمزمه کردم انیشا یرو تکون دادم و چهره  سرم

 از من مخواه زنده بمانم بدون تو -

 کنم، ترانه بخوانم بدون تو یشاد

 ام یتو نشستن فرار یب یروزها از

 و زمانم بدون تو نیاز زم زاریب

 ، چیمتحرک،نفس که ه یمرده ا مانند

 ضربانم بدون تو زندینم یحتّ

 ست مرگبار یتو غرق سکوت یخانه ب نیا

 بزن که در خفقانم بدون تو یحرف

 لحظه ساکتم کیقرارم و  یلحظه ب کی

 که در نوسانم بدون تو نیدائم بب 

 تو ام یدلبسته  نهمهیکه ا یمن من از

 نخواه زنده بمانم بدون تو هرگز

 ینور زهرا
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 و ترنم انیصف حال شاو دیقشنگ بود، و شا -

 هام رو جمع کردم و سرم رو تکون دادم لب

 بود که تو ذهنم اومد. یزیتنها چ -

 یاهل  شعر باش ادیبهت نم -

داد... پشت  صیاز ظاهر تشخ شهیرو نم زیچ چیبه ظاهر آدما نگاه نکن، ه -

 ها شناخته شده نباشه یلیخ یبرا دیکه شا دهیخواب یزیمنم چ

 دنینگفت و تا رس یزینگاهم کرد و بعد نگاه گرفت و چ  قیلحظه عم چند

 اتیمشغول م،یخودمون شد یایو غرق دن میبه مقصدمون هردو سکوت کرد

زدم بود و از  یکه ازش م یو نوع مخ یطرف پر کیبود، از  ادیذهنم ز

ام جا  ینیکه هنوز داخل ب یعطر یو  بو انیدار یهم حرف ها یطرف

 .ودخوش کرده ب

 دمیو دوباره از خودم پرس دیته دلم لرز یزیفکر چ نیا با

 !شه؟یعطر هم عاشق م یمگه آدم با بو -

دماغم  یکمتر تو نیریخنک و ش یبو نیتا ا دمیام کش ینیب ریز یدست

صاف  ییچشم هام محو بشه.  گلو یاز جلو انیلبخند شا ریو تصو چهیبپ

آزاد و  یلعنت  یبو  نیکردم ذهنم رو از فکر کردن به ا یکردم و سع

چطور امروز  نکهیبود و ا یهم فکر کردن به پر نهیگز نیمنحرف کنم، بهتر
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و چند روش رو  نی. با خودم چندرمیرو بگ انیبردم تا حال دار یم لازش د

به اطراف انداختم و آب دهنم رو  ینگاه نیماش ستادنیمرور کردم و با ا

 دمیسمتش چرخ انیدار یقورت دادم و با صدا

 نیو ا یگو نیخان. ا ایآر یکن یچه م نمیبب نییبپر پا م،یدیرسخب  -

 دانیم

داشتم  دهیرنگم پر یکردم که کم یکردم خودم رو نبازم، احساس م یسع

کردم که آخرش معلوم نبود به کجا ختم  یپرت م یباز کی یخودم رو تو

خروج  یرفتم ول یخودم م لیکه داشتم با م یخطرناک یباز کیشه؛  یم

 کشه...  یانتظارم رو م یدست من نبود و مشخص نبود که چ گهیازش د

 !؟یدیترس هیچ -

صادق باشم، پس  انیبار با خودم و دار نیکردم ا یگرفتم و سع یقیعم دم

 تکون دادم و اعتراف کردم زیسرم رو ر

 ...یکم -

گول  هیکه شرط و تاوان  یدون ی! خودت هم مم؟یبش الشیخیب یخوا یم -

 ...میبش یوارد باز میخوا یزنک خودمونه، در اصل م

از من رو هم سراغ  ریغ یکس یعنی ؟یترنم خانم چ میبش الیخیاگر ب -

 ن؟یدار

 تکون داد نیهاش رو جمع کرد و سرش رو به طرف لب
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مشکل ماست، تو  نیا یول میش یترنم هم که نم الیخیب م،ینه سراغ ندار -

کنار  مایبا ن یهمون که دار ،یندار یا فهیچون وظ ینکن یکمک یتون یم

راجع به ترنم  نکهیا م،یما ممنونت هم هست یکن یو حالش رو بهتر م یایم

 .ستین فتیجز وظا یبه ما کمک کن یبخوا

تونستم از چشم  یکرد و من هم به تمام حرف هاش گوش دادم، م سکوت

 پس گفتم: رو بخونم و کانشیخواهر و نزد یبرا یو نگران یقرار یهاش ب

 !ه؟یچ متیتصم -

 یکه بسم اهلل... اگر نم یایاز پسش برب یتون یو به نظرت م یاگر تو بخوا-

 هم... یتون

 و ادامه داد: دیکش یپوف

از دست  متیو جون ترنم رو به ق میپدر ترنم رو وسط بکش یپا میمجبور-

 .میپدرش به جون بخر یرفتن کل زندگ

شده که باباش... قراره  یبعد مگه چ ست؟یپدرش؟! خب... مگه پدر تو ن-

 از دست بده؟ شویزندگ

 ادهیپ نیپارک کرد، و از ماش یگوشه ا نشویهاشو باال انداخت و ماش شونه

 و دنبالش به راه افتادم. دمیپر نییشد. من هم پشت سرش پا

بوده و اگر کار به قانون بکشه، ممکنه  یرقانونیغ دیکه شا ییکارها یسر هی-

پدرِ من  ری... و آره، امریهردوشون بد تموم بشه. هم حامد، و هم ام یبرا

 .ستین
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 .دیو آروم خند دیپشت گردنش کش یدست

 و نه از پدر. میهست یکیمن و ترنم نه از مادر  شم،یپسرناتن-

اون جمله اش  رینگفتم، اما فکرم درگ یچیاکتفا کردم و ه "آهان"گفتن  به

ببره جفتشون بدبخت  ییبو سیکه اگه پلکردن  کاریو حامد چ ریبود. ام

اون طبقه گذاشتم.  یپله  نیاخر یشونه هامو باال انداختم و پامو رو شن؟یم

کرد و  یکثم انیگرفتم، دار یقیو نفس عم میستادیا یپر کِیبوت یرو به رو

 گفت: یآروم یبا صدا

 ؟ی... مطمئنیبکن یخوا یکه م یاز کار-

 کیزد و در رو باز کرد. وارد بوت یحرف سرمو تکون دادم که لبخند محو یب

اونطرف تر داشت  ی. پرمیاجناس نشون داد دنیو خودمونو مشغول د میشد

 یرچشمیز بارمیو هرچندلحظه  دادیخدمات م گهید یبه چندتا آقا

دونستم چطور باهاش حرف بزنم، اصال ادم  ی. راستش نمکردینگاهمون م

کارم داره، منم که  کینه! بهم گفته بود منتظرمه و برم بوت ای نهکیحسابم م

و تا برگشتم تا دوباره  دمیکش یدر رفتم! پوف یو مجلس کیش یلیخ

خودمو  یزدم و کم یکی. لبخند کوچمیهم شد نهیبه س نهیس نمش،یبب

که  یلباش نشوند و با لحن یرو یدادم. لبخند یو سالم آروم دم،یعقب کش

 گفت: دیبار یازش عشوه م

 ...دیخوش اومد ن؟یسالم، خوب هست-
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رو مخاطب قرار داد اما تموم وقت نگاهش معطوف به من بود.  انیو دار من

 یا یمیبه پهلوم زد که به خودم اومدم و با لحن صم یسلقمه ا انیدار

سر اصل مطلب و بهش  میبحث متفرقه، رفت قهیجوابشو دادم. بعد از چند دق

به  یا رهبه سر تا پام نگاه کرد و اشا یحالت خاص هی. با خوامیگفتم لباس م

 کرد. کیاجناس داخل بوت

شناسم که  یجا رو م هیت بخوره. اما...  قهیلباس ها به سل نیفکر نکنم ا-

مغازه رو  تونمیم نمیبب دیفروشه. منتها... با یات م قهیمطابق با سل ییلباسا

 .امیببندم ب

 حرفامون: ونیم دیپر عیسر انیدار

 دیخر نمتون،یب یجا م نیهم گهیاطراف... دوساعت د نیکار دارم ا کمیمن -

 !دیداشته باش یخوب

کردم.  ینگاه م انیدار یرفته  ریزد. بهت زده به مس میاز مغازه ج عیسر و

نه! عسل جونمو به لبم  ،یوا د؟یدختره برم خر نیپاشم با ا دیخب االن با

کفش سه ساعت منو  هیکنه، به خاطر  دایلباس مناسب پ هیرسوند تا  یم

بدتر  ابرکه معلومه چندبر نیا م،یگشتیبرم گرفتیشال م هیتهشم  چرخوندیم

 !هیاز عسل وسواس

. درشو قفل زد و میرفت رونیب کیدهنمو  قورت دادم و به دنبالش، از بوت آب

 . میهم، به راه افتاد یشونه به شونه 
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معرکه  نیدادم که چرا خودم رو جو زده وسط ا یدلم به خودم فحش م یتو

که خودم دختر  یپرت کردم، آخه من رو چه به دوست دختر گرفتن وقت

لز پنهان  کی. انگار که دمیترس یکردم از خودم م یبهش فکر م یبودم، وقت

زدم که  یمحکم تو سر خودم م یکیجا  نیدر خودم داشتم. جا داشت هم

کردم... از فحش  یخودم رو گرفتار نم یطور نیدو لقمه نون ا اطربه خ

 غر زدم انیدلم به جون دار یدادن به خودم خسته شدم و تو

 یزد که بره چه غلط میمن رو انداخت وسط و خودش ج یاجنب کهیمرت -

هست بچم،  لمیتکم یرو بزن خودت همه چ یمخ پر نیبکنه؟! خب بگو هم

 یایگه اگه از پسش بر م یم یچرا تو؟! مردک اجنب یکن یالمصب تالش نم

 !ته؟یبسم اهلل، آخه تو بسم اهلل حال

وجدانم به  یلحظه ا یزدم، برا یغر م انیطور داشتم به جون دار نیهم

! مگه ؟یکن ینشه؟! چرا قضاوت م شیصدا در اومد که چرا بسم اهلل حال

چشم چرخوندم ! در مقابل وجدانم سکوت کردم و ست؟یمسلمون ن انیدار

 یم یانصاف یدونستم حق با وجدان جانه داشتم ب یمن بشه، م الیخیکه ب

 دم،یو از جا پر دمیکش ینیو ه دمیدور انگشتم ترس یزیکردم. که با حس چ

 نگاهم کرد دهیهم به هوا رفت و ترس یخفه پر غیج یصدا

 شده؟! یچ -

به دستم  ینگاهش کردم و بعد نگاه دهیگرد شده و ترس یچشم ها با

 دادم و گفتم: یدستم نبود! دوباره نگاهم رو به پر یرو یزیچ چیانداختم ه
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 !ستیحاال ن یبه دستم خورد، ول یزیچ هیدونم،  ینم -

انداخت و شرم زده و با  نییو لپ هاش سرخ شد و سرش رو پا دیگز لب

 مکث گفت:

 م...من بودم؛ دستت رو گرفتم. آخه حواست نبود. د،یببخش -

داره دلم  تیواقع دمیبار د نیاول یکه برا یمظلومانه و اعتراف خجالت لحن به

لبم نشست،  یرو یضعف رفت و لبخند شیچند لحظه ا تیمظلوم نیا یبرا

خانم  یپر نیبه دست آوردن ا یغر زدم که چرا برا انیو دوباره به جون دار

 فتمدست هام گر نیدستش رو ب کی تیمیکنه، با احساس صم ینم یتالش

دختر دلم  هیشرم کردن  یبار بود که برا نیاول یو با ذوق نگاهش کردم، برا

بود که کار  یدختر بچه ا کیبرام مثل  یرفت، تو اون لحظه پر یضعف م

خواد که لپ  یو آدم دلش م شهیم دیکرده و مدام سرخ و سف یاشتباه

 افکارمفکر لبم رو گاز گرفتم و تا  نیهاش رو بکشه و محکم ببوستش، با ا

لپ  یلز بشم. ول کیبه  لیتبد یاز حد ذوق نکنه که به صورت واقع ادیز

 باز لبخند رو لبم آورد یپر یگل انداخته  یها

 جوجو. ستیالزم ن یبه قربونت بره، عذر خواه انیدار -

 زد یرو بلند کرد و لبخند سرش

 ؟یناراحت نشد -

 . تو ببخش که ترسوندمتانینه به مرگ دار -
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دستت گرفتم، آخه حواست نبود انگار تو  ییهویمن شد که  رینه تقص -

 .یفکربود

 دمشیتکون دادم و دستش رو گرفتم و دنبال خودم کش یسر

 بودم انیآره، تو فکر دار -

 مغازه همراهته؟ یایهمون پسره که هر بار م -

 آره -

 دوستته؟ -

 په نه په زنمه -

 بهم انداخت یو بعد نگاه دیخند ینخود

 باشه. یزیچ یلیفام یبرادر دیشا نهیمنظورم انه خب  -

 نه دوستمه -

 ؟یدوستش دار یلیخ -

به  یخورده سخت بود پس دست هیسوال  نیبهش انداختم جواب ا ینگاه

 دمیصورتم کش

 ایمن دوسش دارم  نکهیبا هم، حاال چرا برات مهمه ا میدوست گهیخب د -

 نه؟

 رو از داخل گاز  گرفت و نگاه از من گرفت و لب هاش رو جمع کرد لپش
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 ...زهیآخه چ یدونیامممم، م -

 زه؟یچ -

 گفت: یبهم انداخت و با حالت زار صالیاز سر است ینگاه

 ؟یو ناراحت نش یصادق باش یدیاگر بگم قول م -

 جعفر نباشم. دمیکه بتونم قول م ییتا جا -

 به بازوم زد یو مشت آروم دیخند

 .گمیم یجد -

 باشه بپرس -

 زد که سر جام خشکم  زد.  یرو به جلو داد و حرف نگاهش

... خب... یعنی! یدوستش دار گهیجور د هیدونم... احساس کردم  ینم-

 کردم... الیو خ یهم به دخترا ندار یلیم

حد ممکن باز شد، مونده بودم چرا همه راجع به  نیهام تا اخر چشم

 ی! و همه انگ گالتم؟یمهم شده تما نقدریچرا ا زنن،یمن حرف م التیتما

سمت پسرا  هیعیتونستم بابا من دخترم طب ی! کاش مزدن؟یبودن بهم م

 یخب چنانچه حرف یبشم و دور دخترا به صورت خاص نگردم، ول دهیکش

 یگفتم باز آسفالت م یم یزیشد، اگر هم چ یآسفالت م خودمدهن  زدمیم

 از سر نوشت من بود... یه آسفالت شدن جزئشدم... انگار ک

 گفت: یبا حال زار ستادمیو خشک سر جام ا زنمینم یحرف دید یوقت یپر
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 !ینگو که هست-

 شد کمینزد یبهش انداختم که کم یا هیعاقل اندر سف نگاه

 یخب حرف بزن، نصفه عمرم کرد -

باشم،  نایو بدعنق و ماست و ا غویج غیو ج پیبدت دیشا ،ینه حضرت عباس-

 موردو نه! هیاما اون 

 نگاهم کرد و لب هاش رو جلو داد مظلومانه

 ؟یناراحت شد -

 درباره ات قضاوت کنه؟ ینطوریا یکی یتو دوست دار -

 بودم رشیمدت بود درگ هی د،یخب ببخش -

 به دختر ها ندارم؟ یلیتما یگیکه م یشناسیمگه تو چقدر من رو م -

 انداخت و کنارم اومد نییرو پا سرش

 چون امتحانت کردم -

 ؟یچ یعنی -

 جواب داد: دیلحظه سکوت کرد و چون من رو منتظر د چند

 یعنیاممم راستش خب چند تا از دوستام رو فرسنادم که مزاحمت بشن،  -

 .ینظر نکرد جکدومیتو به ه یمزاحم نه امتحانت کنن ول
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دختر تا  نیشده بود نگاهش کردم. ا یاندازه نعلبک دیکه شا ییچشم ها با

من دخترم چه ها که به روزش  دیفهم یم یکجا رفته بود. قطعا اگر روز

 اومد. ینم

. نمیشد رو بب یلباش پررنگ تر م یکه داشت رو یتونستم لبخند یم

لباش  یرو حیفرستاد و با همون لبخند مل رونیبه ب یاز سر آسودگ ینفس

 گفت:

 !میبر ست،ین یخب... اگه مشکل-

تاسف تکون دادم و دنبالش به راه افتادم. نه به اون  یاز رو ی! سرن؟یهم

 یشدن االن و اون سوال مسخره  دینه به سرخ و سف ش،یاول کار یبوسه 

درست. دست خودم که نبود!  زدم،یو ماست م فیظر کمی! خب... شییهوی

 رو هم! زمیبر یاجنب کهیشد با اون مرت ینم لیدل یول

 ،یو اسپرت. به انتخاب پر کیش یکه پر بود از لباسا میشد یکیبوت وارد

 رونیپر ب یچنددست لباس گرفتم و بعد از حساب کردنشون، با دستا

افتادم.  انیو دار انیشا یحرفا ادی. خواست برگرده مغازه اش که میاومد

پا و اون پا کردن و من  نیا یبره! بعد از کم یراحت نیبه هم ذاشتمیم دینبا

 به زور گفتم: و من،

رستوران... البته اگر کار  میناهاره، بر میاالن تا ،یندار ی... اگر کارگمیم-

 کنم! ینداره ها، درک م یمشکل چیکه ه یدار

 مکث جوابمو داد: با
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 ناهار. خوبه؟ میمغازه، بعد بر میرو بذار دهایخر میپس بر-

رو پشت  دهای. خرمیبه نشونه موافقت تکون دادم و وارد مغازه شد سرمو

 یجلو راهم سبز شد. تو چشما هویکانتر گذاشتم و تا خواستم برم اونطرف، 

زل زدم و آب دهنمو قورت دادم. خب... االن قرار بود باز اون عمل  اهشیس

 یلرزون خندکه تو مالقات اولمون انجام داده بود رو تکرار کنه؟! لب یحیقب

نس گندم اونم جلو اومد. زدم و جلوتر رفتم تا بلکه عقب بره، که از شا

چشماشو تنگ کرد، و با همون لبخند  یگونه ام گذاشت و ال یدستشو رو

 که مهمون لباش بود، گفت: یخاص

 یدونم... نم ی. نمیپسرا فرق دار هیکنم با بق یدونم چرا... حس م ینم-

پسر جذاب و  هیمجذوب خودش کرده...  نطوریتو وجودته که منو ا یدونم چ

... هیکوچولو از من فرار هیو انگار  زنهیسر به هوا م کمیمزه، که و با یخجالت

 بشناسمت... شتریخواد ب یدلم م ا،یآر یجالب یلیخ

صورتش خم شدم، و  یزدم و رو یلبخند مصنوع ه،یختم قض یبرا

 یو دستشو از رو دمیعقب کش عی. سرمو سردمینرم و آروم بوس شویشونیپ

 گونم برداشتم و تو دستم گرفتم.

 انیناهار، االن دار میخانوم، بهتره بر یبش کمینزد نقدرینداره ا تیخوب نجایا-

 !گردهیبرم

و افاده  سیف یناهار، بعد از ناهار که با کل میموافقت کرد و رفت خوشبختانه

خوب  ای. تازگمیاومد رونیخورده شد، حساب کردم و از رستوران ب یپر ی
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افتادم و  یم انیشا ادیکردم،  یبه منبعشم که فکر م کردم،یم یولخرج

 یهرچ دابود، بع انی. اصال به من چه؟ نقشه شانداختمیشونه هامو باال م

برداشتم و با  کشیاز بوت داموی! خردمیکش یم رونیخرج کردمو از حلقش ب

پرواز کردم. ازم قول  انیدار نیبه طرف ماش ،یمختصر و کوتاه یخداحافظ

قرار شام دادم. از حاال عزا گرفته  نهادشیرو گرفت و بهش پ گهید دارید هی

 بود؟! یواسه چ مقرار نصفه شب نیبودم که نونم کم بود، آبم کم بود، ا

سمت  شهیخودم تکون دادم و چندتا تقه به ش یتاسف برا یاز رو یسر

باز کرد.  نویقفل ماش دنم،یصاف کرد و با د شویصندل انیراننده زدم. دار

عقب انداختم و خودمم سوار شدم، و طلبکار نگاهش  یصندل یرو دارویخر

 کردم. 

 جمع و جور کرد و منتظر، نگاهم کرد. یصندل یرو خودشو

 شد؟ یخب... چ-

کنم و بعد موهاش رو بکشم تا تموم خشمم  غیج غیخواست ج یم دلم

 ایمثل آر یمرد متشخص تیرفتارها دور از شخص نیهمه ا یبشه، ول یخال

خودمو حفظ کنم. لبخند  یگرفتم تا خونسرد قیمنفس ع یبود! چندبار

 :دمیدندونام غر یلبام نشوندم و از ال یرو یحرص در آر

 میرو کرد دهامونیرفت، خر شیخوب پ یلیخ زینشد؛ همه چ یخاص زیچ-

 .میرو گذاشت یو قرار بعد

 رو روشن کرد، و از پارک در اورد. نیو ماش دیخند سرخوش
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 ناهار مهمون من. تت،یموفق نی. به افتخار ایهم عال یلیخ-

 نگاه کردم. رونیب یحوصله، به فضا یگرفتم و ب رو

 .میناهار خورد ،یکن یدست و دلباز ستیالزم ن-

 !نیداشت یریچشمگ شرفتیخوبـه، پ-

تاسف تکون دادم و  یاز رو یجلوه کنه؟ سر یعیکشتمش که طب یم چطور

حرف  چیکردم ه یخودمو مشغول ور رفتن با انگشتام نشون دادم، و سع

 یا گهید زیچ ،یبشر جز اعصاب خوردکن نینزنم. چون ا انیبا دار یا گهید

 من نداشت! یبرا

روزم رو  هیبخوابم و بق یدوساعت-یکیگرفتم  میو تصم میسمت خونه رفت به

بود! وارد  یقابل تحمل تر از هرکس مایاون خونه، ن یسر کنم. تو مایبا ن

و  دمیپتو خز ریدوش کوتاه و عوض کردن لباسام، ز هیخونه شدم و بعد از 

 یتیاهم چیداغونم ه یگوش یها دنی. به لرزدمیپتو رو تا خرخره باال کش

 فرو رفتم... یقیچطور به خواب عم دمیندادم و نفهم

کرد، اما  یم یتابیبرگشته بود و ب مایشدم. ن داریبود که از خواب ب غروب

 نیمزاحمم بشه. باز خوب بود ا ذاشتیو نمنشون داده بود  یجوانمرد انیدار

اومدم و بعد از بستن بانداژم،  نییجا به درد خورد! از تخت پا هی یاجنب

رفتم و با  ماین اقکتانم رو به تن کردم. به طرف ات یو شلوار آب دیسف شرتیت

بود! هرکدوم از لباساشو  یدو تقه، درو باز کردم و داخل شدم. چه بازار شام

 بود.  دنیپر نییتخت، مشغول باال پا یگوشه پرت کرده بود و خودش رو هی
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 ؟یکن یم کاریجون؟ چ ماین-

 و دستاشو پشتش قفل کرد. ستادیکرده باشه، ا ییکه خطا ییکسا مثل

 کنم! یم یسالم، خب... دارم باز-

تخت  یاوردمش. رو نییتخت پا یطرفش رفتم و دستاشو گرفتم، و از رو به

 نشوندمش و دستمو دور گردنش انداختم.

 ست،یکردن ن یاتاقت که باز لیتخت و داغون کردن وسا یرو دنیپر-

 پسرجون. هیشلوغ کار

 .دیش تو هم رفت و لب برچ افهیق

باهام  یتو هم که نبود ره،یکنم، حوصله ام تو خونه سر م کاریخب چ-

 .یباش

 یسر و کول ننه سوسک مصنوع یو رو یزیاتاقتو به هم بر دیو تو با-

 اره؟ ،یبنداز

 اون حالت پکرش دراومد و ذوق زده، نگاهم کرد. از

 !ایبود آر یداد، عال یچه حال یدونیآره، نم یوا-

 و با حرص و خنده گفتم: ختمیلخت و نرمشو با دست به هم ر یموها

 یدیبود؟ ند یعال یگیتو م م،یشدیطرف تلف م نیا میبود؟ ما داشت یعال-

  زد؟یبدبخت چطور بال بال م رزنیپ

 خاروند. شویشونیچشماش کنار زد و پ یاز جلو موهاشو
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 ...ـیحال م یلیخ یتکرار نکنم! ول گهید دمیخب... قول م-

و  عیبچه مط هیادامه ماجرا شد و مثل  الیخیب د،یمنو که د یغره  چشم

وش بر مرتب کردن اتاقش بود، گ یگوش به فرمان، تک تک حرفامو که مبن

من پرستارش بودم، نه  ی. ولگرفتیبهم خرده م دیشا دیدیم انیکرد. اگه شا

خودش رو انجام  یشخص یکارا دیکه خودش با نیا اددادنیخدمتکارش! 

 یاگه اونقدر یگرفت. حت یم دیبا مایبود که ن یمن نبود، درس یخطا ه،بد

 دیدور و برش خدمتکار بود که مجبور نبود خودش لباساشو عوض کنه، باز با

 یصدامون زد تا برا یاتاقش، قنار یگرفت. بعد از تموم شدن کارا یم ادی

و  یروغن یخسته و کم یا افهیبا ق مایو ن می. شام رو خوردنییپا میشام بر

بود و نگاهم ازم خواست ببرمش باال و بخوابونمش. گوشم به حرفاش  ف،یکث

 تو رخت خوابش؟ فرستادمشیم دیوضع با نی. با اشیبه دور دهن روغن

رو نم کردم و  یبلند شدم، چندتا دستمال کاغذ زیو از پشت م دمیکش یپوف

 .دمیمحکم دور لباش کش

 بود که! نیآتش لیبیبدتر از س نیا ا،یآر یوا-

تا بخوابونمش. البته من که  میرفت ییو باهم، به سمت طبقه باال میدیخند

موندم تا  ینشستم و منتظر م یم یصندل یکردم، فقط رو ینم یکار خاص

وحشت  ییو تنها یکیتنها بخوابه، کال از تار دیترس ی... مییجورا هیبخوابه. 

تا استراحت  تمتو اتاقش موندم و بعد، به طرف اتاقم رف دنش،یداشت. تا خواب

ذهن آشفته،  نیداشتم و با ا شیرو در پ یپرتنش و استرس آور یکنم. روزا

 تونستم به کارام سر و سامون بدم... ینم
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چشمام گذاشتم که متوجه  یتخت پرت کردم و ساعدمو رو یرو خودمو

و با نگاه  دمیکش رونیب بمیشدم. به زور از تو ج بمیتو ج یلرزش گوش

 نگاه کردم. یخمارم به صفحه گوش

 . مهسام.ریبخسالم، شبت -

... همون یدهنمو قورت دادم و تو ذهنم دنبال اسم مهسا گشتم. وا آب

دلم بذارم؟ بعد  یکجا نوی! امیسرش رقابت کرد انیکه با دار هیدختر اون شب

حرکت دادم و شروع  بردیصفحه ک یدستامو رو عیاز چندلحظه مکث، سر

 .پیکردم به تا

سرم شلوغ بود،  کمیمهسا خانوم؟ شرمنده  ی. خوبریسالم، شب توام بخ-

 بدم. امیکه بهت پ ومدین شیاصال فرصتش پ

 ییفرستادم و خودمو تو تخت جا به جا کردم. خدا رونیحبس شدمو ب نفس

چشم از سقف گرفتمو به  م،یکم داشتم! با لرزش گوش نویاالن فقط هم

 دستم نگاه کردم.

 یاخه انگار... حس م تم؟سیکنم دشمنت شرمنده. مزاحم که ن یخواهش م-

 .دادمیم امیپ دیکنم نبا

 امی. گفتم که، من به کل فراموش کرده بودم پیستینه نه، اصال مزاحم ن-

 رو داشتم. یبدم، روز پرکار

کنم،  یکار م یو چ هیکه رشته ام چ نیمثال ا د،یچندتا سوال هم پرس ازم

 بینه رشته ام ع ! من هم راستش رو گفتم،میانگار که اومده باشه خواستگار
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 یو وقت میبا هم حرف زد یداشت و نه شغلم مشکل دار بود. حدود دوساعت

 یافظخداح هیدادم با  حیترج رسه،یم "تنته یچ"بحثمون داره به  دمید

کنم. به  یدگیروح امواتمو شاد کنم و خودمم برم به گذاشتنِ کپه مرگم رس

و انداختم و محض خاموش کردم، داخل کش ویو گوش میکرد یزور خداحافظ

پتو  ریفرستادم و ز رونیدر کشو رو قفل کردم. نفسمو با شدت به ب نانیاطم

 ...تمفرو رف یقیبه خواب عم وفتادهیهم ن یکه پلک هام رو دم،یخز

 رونیشام ب یو برا ذاشتمیقرار م یمنوال گذشت. با پر نیبه هم یچندروز

هامون با اون بود!  نهیدرد نکنه که همه هز انیبردمش. البته دست شا یم

شدم،  یخبر م یشب ازش ب هی یداد و وقت یم امیمهسا هم هرشب پ

! من که شدمیافتاد به جونم و خب... نگران بچه مردم م یم یاحساس نگران

داشتم!  دمینداشتم دختر مردمو عالف کنم! داشتم؟ مطمئن نبودم، شا ضمر

ز اونچه که فکرش رو ا شتریب یلیخ دمید یکردم... م یاما حاال که فکرشو م

 بکنم، مرض داشتم!

خودم تکون دادم و حواسمو معطوف غذام کردم.  یتاسف برا یاز رو یسر

دستم قرار گرفت که نگاهمو از بشقابم گرفتم و بهش چشم  یرو یدست پر

 دوختم.

 ا؟یآر-

 کردم. یصورتم نشوندم و تک سرفه آروم یرو یکیکوچ لبخند

 جانم؟-
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 ؟یایپنج شنبه تولدمه، توهم م... آخر هفته، شب گمیم-

خواست به بهونه تولد منو  یم ایخشک شد. حاال واقعا تولد بود  گلوم

 نا؟یبکشونه خونه شون و ا

 ای هیخانوادگ ی. فقط... مهمونامیبهم حتما م یالـ... البته! آدرس رو بد-

 جشن دوستانه؟

 دوستام هم هستن. تو یجشن دوستانه ست. همه  هینه، معذب نباش، -

 یداشت... البته اگه مشکل یهم... به عنوان دوست پسرم اونجا حضور خواه

 !یندار

نداشتم،  یمشکل چیبنده ه ر،ینداشتم؟ نخ یاومد! مشکل ینفسم باال نم عمال

 معضل بزرگ به شکل تو داشتم!  هی

. فقط... امیمبارک. نگران نباش، حتما م شیشاپیتولدت پ زم،یباشه عز-

 خانواده ات؟

گفته بود پدر و مادرش فوت شدن و با عموش، که همون حامد مورد  بهم

 کنه.  یم ینظره، تنها زندگ

 یها یبا دوست پسر گرفتن من نداره، با مهمون یمشکل چینه، عمو ه-

 وقت خطا نکنم. هیمراقب باشم و  گهینداره. فقط م یمختلطم هم کار

 .امیخوبه، پس حتما م-
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لبام نشوندم. کم کم  یرو یکیخند کوچدستام گرفتم و لب ونیم دستاشو

 شدم... یم کیداشتم به هدفم نزد

زدم. عطرو  تیاز سر رضا یتنم انداختم و لبخند یاخرمو به لباسا نگاه

پولم، از اتاق  فیگردنم زدم و با برداشتن ک ریبرداشتم و به مچ دست و ز

بود و منتظر، نوک کفشش رو به  ستادهیپله ها ا نییپا انیاومدم. دار رونیب

بهم  اهشنگ یدر، سرشو بلند کرد و وقت یصدا نی. با شنددیکوب یم نیزم

 زد. یافتاد، سوت کشدار

 مستر! یچه کرد-

 نییاز پله ها پا ،یبه روش زدم و با ژست محکم و پراقتدار یکیکوچ لبخند

ش، لبا یرو به طرفم گرفت و با همون لبخند رو نشیماش چییاومدم. سو

 نگاهم کرد.

 !یداشته باش ی... شب خوبنیماش چییسو نمیا-

 یرانند یبار کِ نیاخر ستین ادمینه.  ای رمیرو ازش بگ چییبودم سو مونده

پارک کنم،  اطیتو ح ارمیرو ب ییدا کانِیخواستم پ یم یوقت دیکردم! شا

داشت هلش  ییو دا دادمیشد و من داشتم گاز م یروشن نم یوقت دمیشا

از  تربود و نه من باال کانینه پ نیخب... ا ی! ولستین ادمی قیدق داد،یم

 یرلبیرو ازش گرفتم و تشکر ز چییرونده بودم! با ترس و لرز سو کانیپ

 کردم.
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بشم که صدام زد. دوتا جعبه به  نیو خواستم سوار ماش میرفت رونیخونه ب از

 طرفم گرفت و با لبخند گفت:

ازشون خوشت  دوارمیداد، گفت بدمش به تو. ام هیبهت هد انیشا نارویا-

 .ادیب

 اما... الزمه؟ یمرس-

 یکیبه نشونه موافقت تکون داد که جعبه ها رو از دستش گرفتم. تو  سرشو

تلفن  هیهم  گهید یو گرون بود، تو جعبه  کیساعت بند چرم ش هیشون، 

 اه کردم.نگ انیپلک زدم و بعد، به دار یهمراه خوشگل و مدل باال. چندبار

 قبول کنم! نارویتونم ا ی... من نمگمیم-

رو کف دستم  یمن گرفت و اول ساعت رو به دور مچم بست، و بعد گوش از

 گذاشت.

 نیو ا ،یدار مرفه هیخانواده ما هیتا فکر کنن از  ه،یساعت ضرور نیا-

شنود هم  زیدستگاه ر هی شه،یم یابیرد هیکه داخل گوش ی... خطیگوش

. دیصداها رو شن شهیتماس هم م جادیبدون ا یهست که حت یداخل گوش

حق  نایشون نباش. ا نهی. درضمن، نگران هزهیتو ضرور شیهم پ نیوجود ا

 !نتو هست

 کرد. تیاز صورتم گرفت و به سمت مچ دستم هدا نگاهشو

 !یکنم تو پسر باش یشک م یگاه ا،یآر یدار یفیچه دست ظر-
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زدم.  یو لبخند لرزون دمیکش رونیزده مچ دستمو از تو دستش ب وحشت

کردم، و سوار  یکوتاه یکتم انداختم و خداحافظ بیتلفن رو داخل ج

 شدم. نیماش

رفتم.  رونیاز خونه ب ،یروشن کردم و با تک بوق نویسالم و صلوات ماش با

 نویکردم چطور ماش ریوسط کوچه خاموش کردم و درواقع گ یچندبار

به طرف خونه  یتاد، با سرعت سرسام آورکنم! بعد که دستم راه اف تیهدا

 روندم... یپر ی

رو بهم داد، باالخره بعد از  قیباهام تماس گرفت و آدرس دق یراه پر نیب

به خارج شهر رفتم و هر چقدر که جلو تر  ابونیکردن چند خ نییباال و پا

دادم،  ینشست و مرتب آب دهنم رو قورت م یجونم م یرفتم ترس تو یم

 نیهمچ یرو بشورم که من رو تو انیو شا انیخواستم مرده و زنده دار یم

و خود  ستنیمقصر ن ییکه اون ها به تنها دمیانداخته بودند، اما د یهچل

داشبرد انداختم و  یرو لیبه موبا یخر گاز گرفته ام هم مقصرم. نگاه ونهید

کار داخلش  یزیچ یمبادا شنود منود دمیترس انیدار یبه خاطر حرف ها

با  دندلم شروع به غر ز یگذاشته باشن، پس زبون به دهن گرفتم و تو

 خودم کردم

که خدا  یوقت ،یدیواسه خودت تراش هیچه کار نیاحمق، ا یآخه دختره  -

بهت  ستین یکی! ؟یبود یکدوم گور قایکرد تو دق یم میداشت عقل تقس

بود؟! هر چند خب آب و نونت نبود  یشدنت چ ایبگه آبت نبود نونت نبود آر

مردم  یخونه ها یرفت یخب م یول ،یکرد یغلط نیهمچ یاز سر ندار
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! خاااک تو فرق یشدن متهم بش یبود که هر دم به گ نیاز ا بهتر یکلفت

عقلت رو  یو کله ب یریگ یسرت آرامش که آخرش آرامش رو از خودت م

چش  انیو اون شا یک اجنبحاال اون مرد ریجوگ ی... دختره ید یبه باد م

گفت  یوسط، اصال هر ک یپر یگفتن؛ تو چرا م یزیچ هیعطر خنک  یعسل

 ایآر نیوسط؟! و باز هم خاک تو سرت آرامش که با ا یبپر دیجسد تو با

 ...ید یخودت رو به فنا م دونمیشدنت م

زدم که به   یغر م یهمچنان داشتم به جون خودم و تمام عوامل هست 

به اطراف انداختم  ی. نگاهدمیآدرسش رو داده بود رس یکه پر یخونه ا

باغ داشتند، به در سبز  نحایدور از هم قرار داشتند، انگار همه ا الیچند و

 گلومو آب  دمیترس بتشیگفته بود نگاه کردم و از ه یکه پر یبزرگ و بلند

 رو قورت دادم

 یخوا یفهم مب گهید دن،یخاک تو سرت که دارن در باغ سبز نشونت م -

 ...یتو چه جهنم یبر

موقع  نیکه ا یبه اون یو فحش دمیاز جا پر میزنگ گوش یصدا دنیشن با

شماره  دنیانداختم و با د ینگاه یزنگ زد حواله کردم و به صفحه گوش

 رو جواب دادم یگوش یپر

 جانم یعنیبله،  -

 تو جوجو؟ ییکجا زم،یجانت سالمت عز -
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مورد  نیاز رفتار دختر ها ا ا،یفرو بستم، جو جو هم شده بودم تازگ لب

خوب بود،  یلیاومد، مرغ و گاو و خروس نشم خ یجوجو رو اصال خوشم نم

 یگفتن به نظرم بهتر بود، خروس برازنده مرده ول یحاال خروس من رو م

آخه جوجو؟! بحث راجع به جوجو و خروس شدن رو به بعد موکول کردم و 

 رو دادم یپر ابجو

 در باغ سبزم یجلو -

 کجا؟! -

 ...گهید یکه گفت ییهمون جا -

 یمن یهم بگو مهمون اختصاص گاردیداخل به باد ایآهان خوبه، ب-

 لب زمزمه کردم: ریز

 آرام... فاتحه ت خونده ست! یکه دارن، بدبخت شد گاردمیابلفض، باد ای-

 ؟یگفت یزیچ-

 زدم یفرستادم و لبخند لرزون رونیبا شدت به ب نفسمو

 فعال! زم،یداخل عز امیمن االن م گمینه نه، م-

 دمید یقطع کردم و دوتا بوق زدم تا در باز بشه. داخل شدم و وقت تلفنو

 نویماش ادیاز خدمه ها رو صدا زدم گفتم ب یکیپارک کنم،  نوینتونستم ماش

 دیپرستار داده بودن ذکر نکرده بودن با یاگه نایپارک کنه! واال به من چه، ا

رو از داشبورت  فتهگفته بود گر انیکه دار ییباشم! کادو یمسلط به رانندگ
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به خدمتکار دادم و  نویماش چییکتم انداختم. سو بیکردمو داخل ج دایپ

موهام  ونیم یخودم به طرف خونه رفتم. دم در، لباسامو صاف کردم و دست

 نیتا ا یو دود و رقص نور حت یقیموس یدم، صدا. استرس گرفته بودمیکش

کل با حالت اماده باش دم ینسبتا درشت ه گاردیاومد. دوتا باد یهم م رونیب

قورتم بدن، راهمو کج  دمیکنم که ترس یدر مونده بودن. خواستم عرض ادب

 کردم و داخل خونه شدم.

شدم که کنار  یبود. متوجه پر رونیداخل بلندتر از ب نیا یقیموس یصدا

. لباس گفتیمونده بود و به مهمون هاش خوش آمد م یدر ورود کینزد زیم

رنگ شبش رو باز گذاشته بود و  یبه تن داشت و موها ییبایو ز دیسف

صورتش نشونده بود که  یهم رو یحیمل شیآرا هیبود.  ختهیدورش ر

صورتش نشوند،  یرو یمن، لبخند بزرگ دنیبود. با د کردهخوشگلترش 

و منم  ستادمیدستشو باال برد و تکون داد و به طرفم قدم برداشت. ناچار ا

 شد.  کمیدادم که نزد لشیلبخند ژکوند تحو

 منتظرت بودم ،یخوش اومد ا،یسالم آر-

و ذوق  دیگونه هامو بوس ،یپاش بلند شد و در کمال ناباور یپنجه ها یرو

 لکسیکردم ر یو تند تکون دادم و سع زیر یلیزده نگاهم کرد. سرمو خ

 باشم

 ممنون... یلیخ زم،یسالم عز-

 خوام تورو با بچه ها آشنا کنم یم ا،یطرف ب نیاز ا-
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خم شدم و کنار گوشش  م،یرفت یبه راه افتادم و همون طور که م دنبالش

 زمزمه کردم:

 یشد بایز یلیخ-

پس دادم.  یخوببود که درس اولمو به  نیا انگریصورتش، نما یرو لبخند

 !انیدمت گرم دار

 یشد پیخوشت یلیممنون، تو هم خ یلیخ-

بود،  ستادهیکه کنارش ا یزی. به مدیزد و آروم خند یچشمک پرعشوه ا و

کرد. چندتا دختر جلف و لوس و از  یو منو به دوستاش معرف میدیرس

گرفته بودن! به زور باهاشون سالم  یدور هم جمع شده بودن پارت یخودراض

 یحوصله ام سر رفته بود، نم بای. تقرستادمیا یکردم و کنار پر کیو عل

نظرم  ریکنم. چشم گردوندم و خونه رو خوب از ز کاریچ دیبا ونستمد

جشن گرفته  نشییبزرگ سه طبقه که طبقه پا ییالیخونه و هیگذروندم. 

 دهیامشب د یاز پارت ییه هازدم طبقات دوم هم نشون یبودن و حدس م

بشه، و طبقه سوم ساکت و آرومه. پس... اگر بخوان ترنم رو نگه دارن، حتما 

 یاونجا و رفت و آمد رهیهم نم یدارن، چون کس یطبقه سوم نگهش م

 به گوشم خورد. ییآشنا یلیخ یبودم که صدا زایچ نی. تو فکر همستین

 تولدت مبارک! زم؟یعز یجون، خوب یسالم پر-

 نویخدا... حاال ا ایکرد.  خیعسل، تموم تنم  دنیسرمو برگردوندم و با د ناباور

درشت شده به  یذاشتم! آب دهنمو قورت دادمو با چشما یدلم م یکجا
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اومدن و من سر جام  یبه طرفمون م یدرگاه در نگاه کردم. عسل و پر

 مدنیو عسل هم با د دنیخشکم زده بود و توان حرکت نداشتم. بهمون رس

شده  زونیو همونطور که از بازوم آو ستاد،یاومد و کنارم ا یتعجب کرد. پر

 .گهیما به همد یباز تا بناگوش شروع کرد به معرف شِیبود با ن

 !میدوست پسرم... و عسل، همدانشگاه ا،یکنم. آر یم یمعرف-

! مینداشت کمونویجرئت دراوردن ج یعنیاومد،  یدر نم کمونیو عسل ج من

کاسه  مین هیدونست  یبودم و اون بدتر از من هول کرده بود. م دهیمن ترس

پسر برداشتنم باخبر  پیتر نیکاسه هست، خودش از نقشه هام و ا ریز یا

 استشدوست بشم... ر یکیبا  افهیو ق ختیر نیکه بخوام با ا نیا یبود ول

 خودمم دور از انتظار بود! یبرا

 یصندل یوش و بش کردم. رودراز کردم و با عسل دست دادم، و خ دستمو

به  ،یرچشمیو ز یواشکیمشغول فک زدن شد و ما  یو پر مینشست زیدور م

بزنم و نه عسل، که با رفتن  یتونستم حرف ی. نه من ممیکرد یهم نگاه م

 قینفس عم هیتونستم  دش،یجد یبه استقبال چندنفر از مهمونا یپر

وقفه  یبگه، تند و ب یزیکه اون چ نیعسل نگاه کردم و قبل از ا به. رمیبگ

 گفتم:

فقط جون مادرت تابلو نکن  دم،یم حیبه وقتش توض زویبرات همه چ سایوا-

 !امیمواظب باش، من آر ،یشناسیکه منو م
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 یحت داد،یمن شروع کرده بودم به حرف زدن سرشو تکون م یاز وقت اونم

 نییحرفامو تموم کردم همچنان سرش مشغول تکون خوردن و باال پا یوقت

و  اوردمیحرف نگاهش کردم که دووم ن یپلک زدم و ب یشدن بود. چندبار

از رون  یزیر شگونین زیم ریخنده. خودشم خندش گرفته بود، از ز ریزدم ز

 گفت: یگرفت و با لحن تند امپ

از تعجب و استرس  دمتید یاحمق وقت کنه،یگشاد م ششمیزهرمار، حاال ن-

 !کردمیداشتم سکته م

لو برم فاتحه م خونده  نجایاگه ا ،یکنم؟ مجبورم هان کاریچ یگیخب م-

 !ونهیآدم در م هیست. توروخدا مراقب باش، بحث نجات جون 

 دهیبر دهی. آب دهنشو قورت داد و بردیاحساس کنم که رنگش پر تونستمیم

 :دیپرس

 ...یعنی... نای... اگمیآدم؟ م هی ؟یچـ.... چ-

 عه خب حاال، خوبه گفتم تابلو نکنا! -

و  یاگه بفهمه تو همون ده؟یدانشگاه ند یتو رو تو یآرام به نظرت پر ،یوا-

 و... یمالیم رهیسرشو ش یو دار یدختر هیوجود نداره و درواقع تو  ییایآر

 :دمیدندونام غر یبه پهلوش زدم و از ال یمحکم سلقمه

 سیف یاونقدر یپر نیمرگمون هست! ا هی دنیخب بابا خفه شو همه فهم-

نندازه، بعد اگر بخواد تو دانشگاه  ینگاه میو افاده داره که به منِ آرامم ن

ثبت  ایشناسنم، کال سوابقم به اسم آر یم ایاستادها به اسم آر ارهیامارمو درب
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 یزیچ یکس ین. بخدا اگه تو تابلو نکبرهینم ییشده، نگران نباش بو

 !فهمهینم

نفس سر  هیپر آب کرد، و  ووانشیفرستاد و ل رونیبه ب یبا آسودگ نفسشو

به طرفمون اومد و کنار عسل نشست. دست عسلو تو دستش  ی. پردیکش

 گرفت و با لبخند گفت:

پسر  یلیخ یپررو نشه ول دوارمیام ؟یآشنا شد ایخب عسل جون، با آر-

 !هیماه

تابلو و  یلـیکه من و عسلم خ دیچشمک پرعشوه خند هینگاه کرد و با  بهم

به دست  ی. خندشو قورت داد و نگاهمیدیخند انیو هرهر گو یمصنوع

 عسل انداخت.

 برات ارمیآب قند ب وانیل هیکرده؟ فشارت افتاده؟ بذار برم  خیچرا دستات -

 حالم خوبه. زحمت نکش عشقم. ست،ینه نه الزم ن-

شدن.  یهم م یبرا یدوتا جفت خوب نیا دمیدیکردم، م یکه نگاه م حاال

بود درست  یکیهم  یکردم همتا نداره، اما پر یبود که فکر م یعسل سرتق

 !شعوریو ب زیمثل عسل، ه

از دخترا اومد  یکیباال رفت و همه رفتن وسط برقصن،  یقیموس یصدا

کرد و  ینگاهم م یچشم ریز یدست عسلو گرفت و با خودش برد، پر

ناز  هیخدا...  یا ن؟یدیافتخار رقص م گفتمیم شدمیپام دیمنتظر بود. االن با

به مجموعه اعمال گندم اضافه شد! بلند شدم و  نمیکم بود که ا دنمونیکش
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کش زدم ، و با همون  یلبخند پر هیدستشو گرفتم و  ستادم،یبه روش ا ور

 شدم گفتم: دیکل یدندونا یگشادم از ال شین

 بانو؟ نیدیافتخار رقص م-

 ستیو دستمو گرفت، و به طرف پ دیپر یصندل یخدا خواسته، از رو از

 رقص کشوند.

 دمیترس یاومد. نم یو صدامون در نم میدیرقصیآروم م یلیهم خ یبه رو رو

 ای یآهنگ تندتر بشه و من کنترلمو از دست بدم و بزنم تو خط جواد تمیر

 یو نگاهمو به سمت پر دمیکش یقیدخترونه در کنم. نفس عم یقرا

 .دادیقر م زیآروم و ر یلیلبش و خ یرو یبرگردوندم. لبخند ژکوند

 یرقصیخوب م یلی... خگمیم-

 داد. لمیتحو گهیلبخند د هیباال آورد و نگاهم کرد، و  سرشو

 مردونه و جالبه. یلیممنون، رقص توام دوست دارم، خ یلیخ-

اکتفا  یکیکوچ شخندیو در ظاهر به ن دمینداشته اش خند شیدلم به ر تو

 یآوردم، لعنت یبه سرت م ییکه داشتم چه بال یخبر نداشت یپر یکردم. ا

 یفقط الک دم،یرقص یمن اصال نم دم؟یرقصی! من مردونه میاز دست رفت

 نیبه ا دی! حاال خب شاهینیزم بینگن طرف س دادمیخودمو تکون م یالک

 اطالع نداشتم.  قیدق نا،یمردونه و ا گنیرقص م عنو
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کالم آروم  یب یقیموس هیکمتر شد و بعد عوض شد، و  یقیموس یصدا

امکان نداشت، نه  نینگاه کردم. ا یپخش شد. آب دهنمو قورت دادم و به پر

 نه! ،یلعنت

دستمو به طرفش دراز  د،یبار یازش م یکه بدبخت یا افهیناچار و با ق به

کردمو دستاشو گرفتم. چراغ ها رو خاموش کرده بودن و فقط رقص نور 

 ریبدبخت وارم راحت بود. ز ی افهینشدن ق دهیبابت د المیروشن بود، پس خ

 نشنوه، به جون خودم غر زدم: یکه پر یلب و طور

به آپشنات  نمیرقصت کم بود که خب ا نیا هیخاک بر سرت آرام،  یا-

رقصا به ماچ و بوسه  نیاضافه شد، و باز هم خاک بر سرت آرامش که ته ا

 داشته و نداشته ات بره. یو قراره آخر کار آبرو شهیختم م

رو  یفرستادم و به اجبار، دستمو دراز کردم و کمر پر رونیکالفه به ب نفسمو

شونه م  یترش کردم. اونم دستشو رو کیگرفتم، و اونو به خودم نزد

خورد و  یگردنم م ریگذاشت و سرشو باال آورد تا نگاهم کنه، که نفساش ز

ا با کفش پاشنه بلند هم ت ی. قدش از من کوتاه تر بود و حتدادیقلقلکم م

قدبلند  کمیدختر  هیمن به عنوان  دمیدونم، شا ی. نمدیرسیچونه م م ریز

خودش  یایو نگاهش کردم. چشماش بسته بود و تو رو دمیکش یبودم. پوف

لحظه خر شدم و عذاب وجدان گرفتم،  هی. دیرقصیداشت با مرد آرزوهاش م

 وخواستم ازش جدا بشم که خودش هم از من جدا شد و دستمو گرفت، 

! چشماشو باز میکرد یریبابا... عجب گ یو رفت تو بغلم. ا دیدوباره چرخ
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پنجه پاش  یکه نگاهشو بدزده رو نیشد، بدون ا رهیکرد و تو چشمام خ

 صورتم کرد... کیبلند شد و سرشو نزد

خواد  یکردم که م یفکرش رو م یام حبس شده بود، وقت نهیتو س نفس

هر آن قادر  ارم،یقادر بودم که باال بخورد و  یببوسه من رو حالم به هم م

که  یهر چ ریو بگم بابا من دخترم و بزنم ز ارمیبودم بانداژ هام رو در ب

کردم  انیو دار انیرو روانه شا یدلم چند فحش حساب یهست و بوده.... تو

 تا داغ دلم کمتر بشه. 

آهنگش، مگر  یانتخاب ستمیس نیقرار دادم با ا تیرو هم مورد عنا یج ید

زدن،  یبشکن م یشد و همه از خوش یبزن برقص م دیتولد بود و با نکهینه ا

 یآهنگت. فکر نیبا ا یج یزه کانال غم، خاک تو اون سرت د اروی نیا یول

 رو بهتر کنم.  طیهم مح زمیمعرکه بگر نیبه سرم زد که هم از ا

دونستم تو پر  یفاصله دادم، م یعقب بردم و خودم رو کم یسرم رو کم اول

خب منم به فکر خودش بودم،  یشه ول یخوره و حالش گرفته م یم یپر

هم تولدش  دیفهم یرو م قتیکه حق یخوب بود وقت ندشیآ یهم برا

 یبه فکر خودم هم م یکم دیگذشت. با یشد و بهش خوش م یباحال م

فاصله گرفتم  یبشم... کم دهیبوس یبا حس و حال خاص داوم یبودم بدم م

که دست  اوردیخودش ن ینرم به رو یجا خورد، ول یحس کردم که پر

 یدختره دست بردار نبود.  کم نیبابا ا یهاش رو دور گردنم محکم کرد. ا

 پر عشوه اش به گوشم خورد یفاصله گرفتم که صدا

 کنه، عشقم؟! یم تتیاذ یزیچ -
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بودم  دهیعشقش رسدوست پسر ساده به  کیعشقم؟! اوه اوه از درجه  جان

شد، به  یتر م یاوضاع لحظه به لحظه داشت خطر قه،یچند دق نیهم یتو

حالت مخمور  د،یشد صورت طرف مقابل رو د یم یخاطر رقص نور ها گاه

فرستادم که داشتم با  ینبود که دلم بخواد، به خودم لعنت یزیچشم هاش چ

 کردم.  یم یدختر باز کی ساتاحسا

نشه و احساس گناه هر لحظه تو وجودم  نیاوضاع بدتر از ا نکهیخاطر ا به

صاف کردم و سرم رو سمت گوشش بردم تا راحت صدام  ییندوه گلو شتریب

 رو بشنوه

 ؟یهست طنتیش هیپا -

انجام نداد که دوباره کنار  یحرکت چیلحظه مبهوت موند چون ه کی یبرا

 گوشش خوندم

 ؟یهست طنتیش هیپا ،ینگفت -

 خورده خودش رو از من فاصله داد و با بهت گفت: جا

 از چه نوعش؟! طنت؟یش -

هر چه زودتر شفاف  دیطرفم کج افتاده، پس با یکردم که دو هزار احساس

اطراف رو  طیحواله اش کردم و با دست مح یکردم، چشمک یم یساز

 نشونش دادم
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من، ه کیتو ج کیها رو همه ج نیا نیاز هر نوعش. بب گه،ید طنتیش -

خوش بگذره بگو بخند  نکهیا یهست، تولدم هست به جا نمیخب تم غمگ

 زنن یباشه، سر گذاشتن  رو شونه هم دارن زار م

 تکون داد یکرد و سر یخنده ا تک

 نطوریآروم ا یتم آهنگ ها نیخب ا زنن،یدارن زار م یدون یاز کجا م -

 طلبه. یم یرقص

خوند.   ینم نایمن با ا یاز روز ازل گروه خون یول ه،یآهنگا چ نیدونم ا یم -

اصال توهم  نایبعد از ا یآهنگا هیبق ،یبابا کرم قر تو کمر یآهنگ فقط جواد

 بوده.

 به بازوم زد یمشت آروم اریاخت یو ب دیبلند تر خند یکم نباریا

 چه شود!  ،یکنم که تو بابا کرم برقص یخدا بابا کرم، تصور م یوا -

 یرو یزید تمسخر و دست کم گرفتن واقع شدم، اخم رکردم مور احساس

 نگاهش کردم ینشوندم و جد میشونیپ

 ستادهیاز خوبان بابا کرم جلوت ا یکیما رو خانوم،  یدست کم گرفت -

 !ادیآخه بهت نم -

که حالم از  میرو شاد کن طیمح ایبرات امشب. فعال ب کنمیمشخص م نمیا -

 خوره؟ یسکوت به هم م نیا

 از بازوم گرفت یشگونیچپ نگاهم کرد و ن چپ
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 خوره؟! یکه حالت به هم م -

 ...کهیتار یفضا نیآهنگ آروم و ا نینه نه اشتباه برداشت نکن، منظورم ا -

 ؟یکن کاریچ یخوا یحاال م ،یگ یباشه بابا تو راست م -

 بمیزد، دست داخل ج یطانیو لبخند ش دیدرونم سرک کش دیپل آرامش

باز  یو مشتم رو مقابل پر دمیکش رونیخواستم رو ب یکردم و اونچه که م

برد و با نوک انگشت به اونچه  نییسرش رو پا کیتار یکردم، به خاطر فضا

 که کف دستم بود نگاه کرد

 دونمیهستن، فقط فندک رو م یچ -

تو تا حاال ترقه  م،یسیبنو یادگاری یک واریرو د میخوا یما رو باش م -

 ؟یدیند

 ترقه؟! یچ -

 بهش بکنم یبه اطراف بندازم و اخم یبلندش باعث شد نگاه یصدا

 تا حاال یدیبله ترقه، ند -

 زایچ نیترسم از ا ینه اصال، م -

دلم گفتم بابا حامدتون که ترقه رو جا گذاشته تو  یزدم و تو یپوزخند

 شم. ارمیکردم مهربون  یزبون به دهن گرفتم و سع یول گست،ید یخطا

 با هم. میکن یچه م نیجوجو، بب نیخب حاال بب -
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اونچه که تو دستم بود رو  دمش،یگرفتم و به سمت خودم کش دستشو

 گفتم: دیباریکه ازش شرارت م یکف دستش و با لحن ختمیر

روشنش کن و بندازشون  دیبه اوج خودش رس یقیهروقت موس ر،یبگ نارویا-

 !هیبق یپا ریز

دهنشو قورت داد و با تکون دادن سرش، دستشو مشت کرد و کنار  آب

گفت، دخترا عاشق  یم یبه من از جنتلمن انیبدنش انداخت. اونوقت دار

 که باشه! یو ترکوندنن، حاال ترکوندن هرچ جانیه

موندم. اونم از جمع رقصنده  یپر ییکردم و منتظر هنرنما یرو خال صحنه

شو به اون طرف سالن رسوند. با نگاه نگرانش خود بایها فاصله گرفت و تقر

زد و تا  یتکون دادم. لبخند پر استرس دییبهم زل زد که سرمو به نشونه تا

و  شداز دخترا به طرفش رفت که اونم هول  یکیخواست روشنشون کنه، 

تاسف  یاز رو ی! سرشیتو گلدون بزرگ کنار ختیدستش بود رو ر یهرچ

کردم. بعداز تموم شدن حرفاش، به طرفم  هیتکون دادم و حواسمو پرت بق

 اومد و ذوق زده نگاهم کرد، و گفت:

 داد! فیک یلیخ دم،یاسترس کش یلیخ ،یوا-

که اون کارو  یکردیتجربه م یوقت ویواقع جانی! هینکرد یتو که کار-

 .یانجامش بد

از خدمه ها اومد و گفت  یکیبگه، که  یزینگاهم کرد و  خواست چ متعجب

 یلیخ یو اندازه ا یصورت ناتیبا تزئ دیسف کیک هی. ارهیرو ب کیخواد ک یم
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کردم هر آن  یکرد که احساس م یذوق زده نگاهش م یطور یبزرگ! پر

 "!ززززیسوپرا"و بگه: رونیبپره ب کیدلقک از ک هیامکان داره 

دور از  نه،یسر تکون دادم و دست به س یخودم با حس تاسف خاص یبرا

و داد هاشون رو بکنن.  غیتا اونا ج ستادمیروش قرار داشت ا کیکه ک یزیم

نداشتم. شمع رو روشن کردن و  اشونویو لوس باز ادهایفر دنیشن یحوصله 

 وآرزو بکنه. بهم نگاه کرد  هیگفتن  غیقبل از فوت کردنش، با دست و ج

زد، و چشم هاشو بست و شمعو فوت کرد. آب دهنمو قورت  یلبخند ژکوند

ابلفض... دعا نکرده باشه من  ایهت زده به اون صحنه نگاه کردم. دادم و ب

 یعوض بشه به خاطر آرزو تمیجنس هویشوهرش بشم؟ بعد تو خواب 

 نیهمچ نیاگه بفهمم ا گذرمیاز خونت نم انیدار ته؟یعفر نیا یکوفت

 یملتمس طور یبُرم! با نگاه یم خیتا ب خیبخدا قسم سرتو ب کرده، ییارزو

رو  یپر یخواستم آرزو یکه انگار ازش م کیک یزل زده بودم به شمع رو

 من توانشو ندارم!  ره،یپس بگ

 یهمه  بای. تقردیو پخش کردن، و نوبت دادن کادوها رس دنیرو بر کیک

بچه ها کادوهاشون رو داده بودن که جلو رفتم. جمع ساکت شد و منتظر، 

کتم کردم و جعبه  بیداخل ج به منِ مثال دوست پسر نگاه کردن. دستمو

 غیبازش کرد، ج ی. جعبه رو ازم گرفت و وقتدمیکش رونیرو ب یمخمل ی

و انگشترو داخل دستش کرد، و از گردنم  دیکش یاز سر خوشحال یفیخف

 شد. زونیآو

 ممنونم، ممنونم ممنونم! ایآر یوا-
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 زمیعز کنمیخواهش م-

 یزیخواد بخورتم، چ یکرد که انگار م ینگاهم م یجدا شد و طور ازم

اکتفا کردم. سرمو برگردوندم و به راه پله نگاه  ینگفتم و به لبخند زورک

 یو تا برگشتم، پر دمیکش یسر برم باال؟ پوف هیشد  یکردم. چرا فرصت نم

 بازوم رو گرفت و منو به سمت راه پله کشوند.

 اون باال هست؟ یچ ینیبب یخوا یم-

 !ستمیکنجکاو ن ادمیز منیبیخب... راستش... حاال که م-

هم  ایسرش تو کار خودش بود و بعض ینگاه کردم، هرکس هیو به بق برگشتم

 .دنیلول یبودن وسط و تو هم م ختهیدوباره ر

 اتاق خوابمو نشونت بدم، طبقه دومه. میبر ایب-

تونستم  یم دیدهنمو قورت دادم و به اجبار، به دنبالش به راه افتادم. شا آب

بزنم... البته اگه زنده  یسر به طبقه سوم هیو  چونمشیبپ ییبه بهونه دستشو

 اومدم! یم رونیو سالم از اتاقش ب

 یجالب یکردم. طراح یو کنجکاو، به اطرافم نگاه م میپله ها باال رفت از

بود  یبزرگ یلیخ ییالیو یکه پر از در بود! خونه  نیداشت و از همه بدتر ا

خونه که از قضا پنهونش هم کردن، مثل  نیآدم تو ا هین کرد دایو پ

 یکی یلوو ج میچندتا در گذشت یسوزن تو انبار کاه بود. از جلو داکردنیپ

رنگ و تم متفاوت  هیهر در  ،یو جالب بی. به شکل عجمیستادیاز در ها ا

قرمز بود. آب دهنمو قورت دادم و  یبا خط ها دیسف ،یداشت و در اتاق پر
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تا در رو باز کنه و داخل بشه، و خودم کماکان مشغول  ستادمیعقب ا یکم

 یگرفتم و به پر فزدن اطراف بودم. تا به طرفم برگشت، نگاهمو از اطرا دید

رو بهش زدم و با دست اشاره کردم که  ییچشم دوختم. لبخند دندون نما

 داخل بشه، و خودم هم پشت سرش قدم برداشتم. 

 ... چطوره؟یخوش اومد-

تکون دادم تا حواسم جمع اطراف بشه و با دقت، به اتاقش نگاه کردم.  سرمو

کردم پره از  یداشت و برعکس انتظارم که فکر م یو جالب کیش یطراح

 یبا صورت دیدکور سف هیاسکلت،  یو نقاش اهیقرمز و س یوارایعروسک و د

 خورد.  یبه چشم م میکمرنگ و مال یلیخ

 قدر آرامش بخش باشه. نیکردم ا یخوبه، فکر نم-

 کرد. یتو هم قفل کرده بود و به پنجره نگاه م دستاشو

 اون جا هست؟ یزیچ-

 خوام نشونت بدم. یم ا،یب-

و  میضخ یاز اتاق رو در بر گرفته بود پرده  یمین بایاتاقش، تقر ی پنجره

بالکن   هیرنگ رو کنار زد و پنجره رو باز کرد. اون سمت پنجره،  دیسف

خوب دقت کردم، متوجه شدم اونقدر ها  یوجود داشت و وقت کینسبتا کوچ

ن دوتا یا ونیمشترک بود و م ی! بالکنش با بالکن اتاق بغلستین کیهم کوچ

 قهیهم قرار داده شده بود. از سل یدرنگیسف یکیپالست یو صندل زیاتاق، م

 هیبه هم زده بودن. از تک یآرامش بخش و خوشگل یشون خوشم اومد، فضا
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 اطیها گرفت و اون ها رو به سمت بالکن برد و رو به ح یدوتا از صندلگاه 

به چشم  یکیجز تار یزیچ بایبود و تقر کیتار اطشونیگذاشت. ح یپشت

 . نمیها نشست و اشاره کرد منم بش یاز صندل یکی یخورد. رو ینم

 یقیرفتم و روش جا گرفتم. چشم هامو بستم و نفس عم یطرف صندل به

 جا خودِ بهشت بود! نیا یگرفتم. لعنت

 خوشت اومد؟-

 اومد گفتم: یکه انگار از ته چاه در م ییبا صدا اریاخت یب

 ... هیجا عال نیآره، ا-

 هام رو باز کردم و سرمو برگردوندم، و نگاهش کردم. چشم

 اومدم! یزودتر م یاون طرف اتاقت دار ییفضا نیهمچ هی یگفت یاگه م-

چشم دوختم و گوش  کیتار اطیه به ح. دوباردمیو همراهش خند دیخند

 کردم. زیهام رو ت

 اد؟یآب م ی... صدانمیبب-

شد، اشاره  ینم دهیکه اصال د یبه نشونه مثبت تکون داد و به قسمت سرشو

 کرد.

 یخوا یم ه،یدوست داشتن یلی. خمیگذاشت یبرکه مصنوع هیآره، اون جا -

 ش؟ینیبب

 البته، اگه امکانش هست.-
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سمت راستم قرار  وارید یکه رو ییدهایزد و با دست، به کل یکیکوچ لبخند

 داشتن، اشاره کرد.

 .شنیروشن م اطیداخل ح یرو بزن، چراغ ها دهایاون کل-

برگشتم و بهت  اطیتبع حرفش، چراغ ها رو روشن کردم و به طرف ح به

 دیچندتا درخت ب ک،یکوچ یبرکه مصنوع هینگاه کردم.  ییبایزده، به اون ز

 قرار داره. رشیز کیکوچ یچوب مکتین هیمجنون دورش رو گرفتن، و 

 اون جا... فوق العاده ست!-

 کرد و گفت: دییسرش، حرفمو تا با

آرامش بخش، عمو  یجا هیکردن  دایآره، به خاطر عالقه ام به کتاب و پ-

هنوز وقت نشده برم  یتولدمه! ول هی... هدییجورا هیاون جا رو برام ساخت و 

 لذتبخش باشه. یلیکنم خ یو کتاب بخونم. فکر م منیبش

 زنه. یهم هوس خوندن به سرم م دنشیآره، با د-

شونه ام گذاشت. شوکه شدم اما  یو سرشو خم کرد، و رو میدیخند آروم

 گفت: یآهسته ا ینگفتم. دستشو دور بازوم حلقه کرد و با صدا یزیچ

... یبا من بمون یجفتمون باشه، اگه... اگه تو بخوا یتونه برا یها م نیا-

 یخونه با اون برکه  نیهم نداره، ا یعموم قرارِ ازدواج نداره پس وارث

... تو هم شهیمن م یمجنون هم برا دیب ریز یچوب مکتیو اون ن کیکوچ

 هک یبه شرط ،یمن کتاب بخون یو برا ،ینیاون درخت بش ریز یتون یم

 ...یخودت بخوا
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خواست؟ که... که باهاش  یم یحرفاش برام سخت بود. از من چ درک

توان حرف زدن هم  ده،یتونستم حدس بزنم که رنگم پر یازدواج کنم؟! م

حرف  یکردم رو یفرستادم و سع رونیکه اصال نداشتم. نفسمو کالفه به ب

 هاش تمرکز کنم.

  ؟یپر هیتو... منظورت چ-

فرستاد و سرشو باال آورد، و نگاهم کرد. صورتمون  رونیکالفه به ب نفسشو

خوردن. لبخند  یمقابل هم قرار داشت و نفس هاش به صورتم م بایتقر

 زد و آروم زمزمه کرد: ینینمک

 ...شهیهم یبرا ،یخوام... باهام بمون یم-

تر شد، و لباشو قفل لبام کرد و آروم، شروع  کیخودش رو صاف کرد و نزد و

 ...دنمیکرد به بوس

خواستم باال  یتنم نموند، هر لحظه م یتو یهام رفته بود و انگار جون نفس

تونستم از خودم دورش کنم، چون  یبود که نم نیماجرا ا یبد بخت ارم،یب

 غر زدم انیو شا انیدلم به جان دار یکرد... تو یشک م میقطعا به مردونگ

 .نیهچل انداخت یتو یطور نیکه من رو ا دیگرفتار ش بیغ ریبه ت یا -

 یو با چشم ها دیسرش رو عقب کش یبودم، پر ستادهیا یحرکت چیه بدون

 مخمورش بهم نگاه کرد

 !؟یحال رو  دوست ندار نیتو ا ایآر -
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که جان ننت برو کنار  که عوقم باال اومده و  نیگفتم؟ ا یم یاالن چ دیبا

گفتم  ینه م ایدست از سر کچلم بردار بابا عشق بخوره وسط فرق سرم 

خواست تو هم  یفکر م نیعشقم با تو حالم خوبه. صورتم از ا یدار اریاخت

مرد  یدونستم وقت یزدم، نم یبره که زود جلوش رو گرفتم و لبخند ژکوند

حالت چشم  رییشن از تغ یم یچه شکل بایشه تقر یها حالشون دگرگون م

 زیم رو رخمار به نظر برسن چشم ها نکهیبودم پس به خاطر ا دهیهاشون شن

 جلوه بدم یعیکنه که طب دایکردم صدام کش پ یکردم و سع

 دارم. زمیچرا عز -

 ؟یحرکت یپس چرا ب -

 یجفتک م طیشرا نیبودن در ا یبرا دیبا د،یپرس یم یدختر هم سواالت نیا

! منصف شدم و  حق رو  م؟یلعنت تیوضع نیا یدادم که تو ینداختم و قر م

مثل من افتاده  یکی ریفلک زده دادم که از شانس خجسته اش گ  یبه پر

 آپشنبا تمام  یمثل پر یآماده ا یمن بود لقمه  یجا یبود، قطعا اگر مرد

کرد و مثل مت  یرها نم ینطوریمنظره منحصر به فرد رو هم نیها و ا

 کیاز  یبود من مرد نبودم و تنها ظاهر نجایکرد، مشکل ا یباهاش تا نم

نشون  یتر یعیساخته بودن. لپم رو از داخل گاز گرفتم تا رفتار طب مرد رو

ساعت  زبودم تا قبل ا دواریاون دو تا پت و مت که ام یبدم که نقش ها

من هم صادر بشه، بر  یگرفتار شن که حکم آزاد بیغ ریدوازده شب به ت

شدن مثال  یبه حال یکار کردم تا خمار و حال شتریتن صدام ب یباد نره رو

شل و ول نشون بدم و با  یکردم خودم رو کم یتوش مشخص باشه، سع
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نگاه کردم و  یشده به پر کیبار یو چشم ها ادیکه انگار از ته چاه م ییصدا

 دستم رو دور کمرش حلقه کردم

 هیبا تو حالم عال ،یپر یکن یتو جادو م -

ه که شد زیر یرو داخل صورتم چرخوند و اون هم با چشم ها نگاهش

 از نوع من نبود و انگار موشکافانه بود نگاهم کرد شیزیر

 تو حالت خوبه؟ ایآر -

 بد باشم؟ دیچرا با -

! حالت ؟یشد ضیمر اد،یآخه صورتت تو هم رفته، صدات انگار از ته چاه م -

 ! چشمات لوچ افتادهست؟یخوش ن

مرد  هیکرده بودم که نقش  یهمه سع نیحرفش محو افق شدم، ا نیا با

چشمات لوچ افتاده، حقا که  ؟یضیگفت مر یکنم اما خانم م یمشتاق رو باز

انداختم و  یباز نیا یشدم و لعنت به من که خودم رو تو یمن مرد نم

بردم، به خاطر دفاع از حقوق مردان لبخند  یمرده داشتم م یهر چ یآبرو

 از موهاش رو پشت گوشش فروکردم یداد و دسته ا لشیتحو یوندژک

 نه خوبم، خوب من. -

باره  کیبرخورد لب هاش به  نیزد و باز سرش رو جلو آورد، با اول یلبخند

رو کنار زدم  یداخل معده ام باال اومد، زود پر اتیاحساس کردم تمام محتو

 خورده و نخورده بودم رو باال آوردم. یو گوشه تراس هر چ
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 ستادیسرم ا ینگران خودش رو بهم رسوند و باال یپر

 شده؟ یچ ایآر یوا -

محترم باال اومدن و  اتیکردم و خواستم جواب بدم که باز محتو نگاهش

 مانع از جواب دادنم شدن.

 ینه، جا داشت سرش داد بزنم بگم لعنت ایکه خوبم  دیپرس یمرتب م یپر

 خوبم کجا بود! ارمیدارم باال م یستیکور که ن

 یاز تراس ب ینبود گوشه ا یاتیمحتو گهید یعوق زدم وقت گهیبار د چند

لحظه براش سوخت.  کی ینگاهم کرد. دلم برا یبا نگران یحال افتادم، پر

 زدم و گفتم یلبخند

 خوبم -

 دنیاومد که ابروهام باال پر نییاز چشم هاش پا اشک

 !؟یکن یم هیگر یچ یبرا -

 یمن... من نم د،یببخش ایآر یمنه، تو چت شد؟ وا ریتقص نی... انیا-

 ...ارمیسرت ب ییبال نیخواستم همچ

حالمو باز تر کردم که  یب یپاک کردم و چشما نمیدهنمو با پشت آست دور

 .نمشیبتونم بهتر بب
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که  دیتو ببخش ومده،یخوردم که به مذاقم خوش ن یدونم چ ینه بابا، نم-

 .تیاحساس یگند زدم وسط حال و هوا یعنی... ـیر

 رهنشیکرد و به طرفم اومد، و کنارم نشست. دستشو داخل پ ینیف نیف

آورد و دور دهنمو پاک کرد.  رونیدستمال ب هیکرد و از گاوصندوقش 

هم خندم گرفته بود.  یبودن و از طرف دهیابروهام از فرط تعجب باال پر

گرفتم و  واریمو از د هیکردم. تک زیدستمالو از دستش گرفتم و دهنمو تم

 واریشونم گذاشت و منو به د یبشم که نذاشت، دستشو رو بلند ستمخوا

 زد، و گفت: هیتک

 .یشیجا، فکر کنم فشارت افتاده، بلند نشو بدتر م نیهم نیتو بش-

 پاشم! دیخب... باالخره که با-

گرفتم، بلند شدم و خواستم به سمت داخل برم  واریمو از د هیو تک دمیخند

تخت نشوند و پاچ و  یاخل اتاق برد. روشونمو گرفت و منو به د ریکه اومد ز

آبشو پر کرد، و به دستم  وانیتخت برداشت و ل یرو یعسل یرو از رو وانیل

 داد.

 دهنت تلخه. دونمیم ر،یبگ ایب-

. خواست دمینفس سر کش هیداخلشو  یاز دستش گرفتم و محتوا وانویل

آروم  ز،یلبخند تشکر آم هیآبو پر کنه که ممانعت کردم و با  وانیدوباره ل

 یتخت گذاشتم. کنارم نشست و سرشو رو یلبه  وانویو ل "یمرس"گفتم 

 شونم گذاشت.
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م  نهیگرفتم و دستمو به طرف صورتش بردم، نفسمو تو س یقیعم نفس

حبس کردمو آروم، شروع کردم به نوازش صورتش. چشمامو بسته بودم و 

 ارهیدرن یجنبه باز یکردم ب یدلم دعا دعا م یفشردم. تو یمحکم به هم م

 روش گند نزنم! ندفعهیو منم ا

دستم گذاشت و با  یو خواستم دستمو بردارم که دستشو رو دمیکش یپوف

 اومد گفت: یکه انگار از ته چاه در م ییصدا

 بگم؟ یزیچ هی شهی... مشهیم ا؟یآر-

 شنوم. یالبته، م-

پا و اون پا کردنش رو احساس  نیتونم تعلل و ا یگرفت، م یقیعم نفس

 تر از قبل، گفت: فیضع ییکنم. با صدا

 ...یهست یدونم تو ک یمن... من م-

 دمیکش یحرفاشو هضم کنم. به زور نفس م تونستمیاومد، نم یباال نم نفسم

خودمون  ونیم یکرد. ازش فاصله گرفتم و کم یم خس خس م نهیو س

در کنترلش داشتم  یکه سع یلکنت. با نمشیفاصله دادم تا بهتر بتونم بب

 موفق نبودم، گفتم: یول

 ...شمیمن... متوجه حرفات نم ؟یگیم یتو... تو چ-

 کردن با انگشت هاش شد. یانداخت و مشغول باز نییپا سرشو

 نده. میباز گهیکنم د یکردن بسه، خواهش م ینقش باز-
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 من چـ... فهمم،یبدم؟ حرفاتو نم تیباز دیچرا با-

 گفت: یو به تند دیرحرفم پ ونیم

 !هیجعل تتیدونم تو... تو هو یدروغ بسه... من م گهید ا،یبسه آر-

 یاومد. چطور م یمن هم در نم یو بغض داشت. صدا دیلرز یم صداش

از خودم  دیحرف زدن نداشتم اما... اما با یبگم؟! واقعا رو یزیتونستم چ

کردم استرس  یگرفتم و بهش نگاه کردم، و سع یقیکردم. دم عم یدفاع م

 و لرزش صدامو کنترل کنم.

که من،  یبرد یموضوع پ نیدونم چطور به ا یام. نم ینیحس ایمن... آر-

دروغ گفتن  یبرا یلیو دل نمیکال من هم نه،ی! اما سر و تهم همستمیخودم ن

 به تو ندارم...

 ؟یستیتو... آرام ن یمطمئن ؟یمطمئن-

رو  دنشونیپر رونیهام تا حد ممکن گشاد شده بودن و امکان ب چشم

 ینزدم، حرف یرو نداشتم! حرف یکی نیمن... ناموسا انتظار ا ی. خدادادمیم

 نداشتم که بزنم. خودش ادامه داد:

 ی. اسمت آرامه، دانشجوری... آرامیول یهست ینیحس ایدونم که آر یم-

و  یپرستار مشغول به کار هست هیفعال به عنوان  ،یهست یرشته روانشناس

! یدختر هیدونه تو  یزنم صاحب کارت هم نم یزنم... حدس م یحدس م

که تو رو  دمیمون فهم ییچندوقت بعد آشنا ا،یآر دمیاما من... اما من فهم

که  یهست ییبردم که تو، همون آرامِ پسرنما یآروم آروم پ دم،ید ییجا هی
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بهت  یطور نیمن... من هم ینداره! ول یچکسیبا ه یخوب ونهیاصال م

 کیاز تو خوشم اومد و بهت نزد دمتیکه د یدلبسته شدم، همون روز اول

تو بهم دروغ  یاومد. ول یتو، به نظرم خاص م یتو یزیچ هیشدم، چون 

 حال من... نی. با ایرو پنهون کرد قتی! دروغ که نه... حقیگفت

 تو چشم هام، و ادامه داد: گرفت، سرشو باال آورد و زل زد یقیعم نفس

 حال من دوستت دارم... نیبا ا-

 یاومد. از رو یو هضم حرفاش برام سخت بود. نفسم به کل باال نم باور

که  نینداشت. هم یا دهیجا موندنم فا نیبرم، ا رونیتخت بلند شدم تا ب

بذارم، از پشت کتم گرفت و منو به طرف  رونیخواستم پامو از درگاه در ب

 .نمیو مجبورم کرد بش دیتخت کش یخودش، رو

چرا ازم  ؟یپسر یبهم نگفت یخوام باهات حرف بزنم... واسه چ یم نیبش-

 ا؟یآر یپنهون کرد

فکم  یجمع کردن آبروم کم یبرا یحد ممکن باز موند، ول نیتا آخر دهنم

 یبخوام حرف نکهیبر باد نره، و قبل از ا آبروم نیاز ا شتریکه ب دمیرو باال کش

 قرار دادم تیرو مورد عنا انیبزنم باز دار

 انیدار یگرفتارش بیغ ریبه ت یا -

 صاف کردم و خودم رو از تب و تاب ننداختم ییگلو

 امیگفته من دخترم؟! من آر یک -



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 173

 دمینگاهم کرد که خودم فهم یبهم انداخت و جور یا هیعاقل اندر سف نگاه

بود و  یدختر خوب یحال چون پر نیزدم، با ا یحرف غلط و مفتک یلیخ

 به من داشت آبروم رو حفظ کرد و گفت: یاندک ارادت

 یرو کتمان م یچ گهی. دیآرامش دونمیم دمت،یتو دانشگاه د گمیدارم م -

 ؟یکن

 تیموقع نیا یاالن تو دیموندم. با رهیخ یپر یافق شدم و به چشم ها محو

 و باز هم جا داشت که بگم دادمیرو م یجواب پر یچ

واسه  چارهیآخه من ب د،یگرفتار ش بیغ ریبه ت یجفت انیو شا انیدار یا -

 نیپسر کردم، شما چرا من رو ا هیلقمه نون خودم رو شکل  هیدرآوردن 

شدم که هر لحظه محو افقم و منتظرم  چارهیب ی! جورن؟یکرد چارهیطور ب

هم البد به  یو پر نیبد یهبرداربه جرم کال سیشما من رو دست پل یک

 یچه سرنوشت نیخدا آخه ا یکنه، ا تیبا احساسات از من شکا یباز جرم

 بود؟! 

 یزدم که پر یدلم به جان خودم و عالم و آدم غر م یطور داشتم تو نیهم

 نگاهم کرد یجد

 ؟یچرا سکوت کرد -

دور چشم هام رو تو کاسه غلتوندم، واقعا سوال بود  کینگاهش کردم و  فقط

هم شد سوال؟! خب محو افق شدم  ی! چرا سکوت کردد؟یپرس یکه م
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موضوع رو  نیا یانگار پر یتونم داشتخ باشم؟! ول یم یخواهرم چه جواب

 شد که باز گفت: یمتوجه نم

 ؟یبد یخوا ینم یحیتوض ؟یبگ یزیچ یخوا ینم واقعا

 نی. لبم رو به دندون گرفتم و اولزدمیم یحرف دینبود، با یزیراه گر انگار

 کردم انیکه به ذهنم اومد رو ب یزیچ

 !؟ییبشنو یخوا یم یچ -

 !؟یپسر کرد هی! چرا خودت رو شکل ؟یکرد یکار نینچنیچرا ا نکهیا -

گفتم به  یبدم، م یبه پر یتونستم جواب یچقدر با خودم فکر کردم نم هر

چرا  نکهینداشت ادامش مشکل بود که ا یمشکل نیلقمه نون خب ا هیخاطر 

خواستم  یکه م یکردم، هر جواب یپسر به اون معرف هیخودم رو به عنوان 

 کردم؟! یم دیبا یشد... پس من چه غلط یم سیبدم دهن خودم سرو

 پام گذاشت و گفت: یجلو یمورد نظر رو خود پر غلط

.... نه آرامش... اصال من ای! بگو آریشتدا یلیبزن، البد دل یحرف هیخب  -

 یحیقدر حق منه که بخوام توض نیهم یکن یصدات بزنم؟! فکر نم یچ

 نه؟! ایهمه دروغ بشنوم  نیواقعا حقم بوده که ا نمیازت بشنوم که بب

 یم دیبا یرو چ یکردم واقعا جواب پر یشدم فکر م یخودم که صادق م با

 یگفتم تو ب یم دیاز من؟! با دنیهمه دروغ شن نیدادم، واقعا حقش بود ا

خود گناهه که مادر و همسر مردم رو تو خونش حبس  تییاما اون دا یگناه

 دی! باارنیمثل من پناه ب یکینجات اون دختر مجبور شدن به  یکرده و برا
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و  انیشا یگفتم که تمام نقشه ها ینه؟! اگر م ایگفتم  یرو م قتیحق نیا

رفت و ممکن بود ترنم هم جونش رو از دست بده، اگر  یبه باد م انیدار

 دادم؟! یم یچه جواب دیکردم، با یم ریخودم تو هچل گ زدمیهم نم یحرف

گرفتم و سرمو باال آوردم، زل زدم تو چشم هاش و تموم  یقیعم نفس

 تو نگاهم. ختمیصداقتم رو ر

و از من  همهیشب یکه گفت یهمون ادته؟یکه همراهم بود رو  یاون مرد-

کنم، به عنوان  یاون ها کار م ینه... من... برا ایکه برادرمه  یدیسوال پرس

که  یتونستم بهت بگم من دخترم، در حال یپرستارِ آقا استخدام شدم. نم

از  روبکنم و شغلم  سکیبگم، ر یزیتونستم چ یهمراهم بود. نم انیدار

 ای یدرکم کن یتون یمدونم  یداشتم، نم ازیدست بدم. به اون کار و پولش ن

 نه.

داد. خوب  یزد، سکوت کرده بود و داشت به حرف هام گوش م ینم یحرف

گفت و  ینم یزیچ گهیاونم خوب ساکت شده بود! د چونمش،یتونستم بپ

و راحت بکشم. سرمو  قینفس عم هی ،یواشکیمنم تونستم دور از چشمش و 

تخت بلند شدم و راه رفتن رو  یزدم، از رو یکیانداختم و لبخند کوچ نییپا

 که برگردم، آروم گفتم: نیکردم و بدون ا یگرفتم. دمِ در، مکث شیدر پ

 مدت آزارت دادم... نیمراقب خودت باش، ببخش که ا-

از اتاق گذاشتم، حلقه شدن دستاشو دور کمرم احساس  رونیبه ب یقدم تا

کردم. چشم هام تا حد امکان باز شده بودن و به رو به رو چشم دوخته بودم. 



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 176

 نیتونست چن یدختر... نم نیگرفتم. ا یقیآب دهنمو قورت دادم و دم عم

 در حق من و خودش بکنه! یظلم

 ندارم. یجا کار نیا گهی... ولم کن، بذار برم... من دیپر-

 یکردم صداش م ی. احساس مدمیاز پشت سرم شن فشویآروم و ضع یصدا

مشهود  یبغض و لرزش تو صداش، به خوب نیداشت و ا یبغض بد د،یلرز

 بود.

 یتونم ولت کنم، نم ی... نمیکه هست یهرک ای ا،یمن... من دوستت دارم آر-

 ،یتهس یک ستیمهم ن ه،یچ تتیجنس ستی! برام مهم نیتونم بذارم بر

 بمون... شمیفقط... فقط پ

و  ستنیتونستم حدس بزنم حرف هاش باد هوا ن یبغض کرده بودم، م منم

حس مزخرف  نیتونستم با ا یاما من نم اره،یاحساسشه که داره به زبون م

االنش هم  نیتا هم دیفهم یکرد؟ چرا نم ی. چرا درک نمامیکنار ب شیلعنت

 بهش بفهمونم، اصال یجور هیتونستم  یخدا... کاش م یبه اجبار بودم؟ ا

 !نیرفتم تو زم یکرد و م یدهن باز م نیکاش زم

 کنم... یتونم، خواهش م یمن نم-

شونه ام گذاشت و منو به طرف خودش برگردوند، دستاشو دور  یرو دستشو

 یکمرم حلقه کرد و خودش رو محکم بهم فشرد، و از لرزش شونه هاش م

به سر  یمن... چ یکنه. خدا یم هیگرتونستم احساس کنم که داره 

دختر آورده بودم؟ ناخواسته و با مکث، دستامو باال آوردم و  نیاحساسات ا
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موهاش  یگرفتم و چونه مو رو یقیهاش حلقه کردم، دم عم نهدور شو

تونستم  یاحمقانه رو ادامه بدم... نم یباز نیتونستم ا ینم گهیگذاشتم. د

 کنم... یدختر باز نیبا احساس ا ن،یاز ا شتریب

شد. لبخند  رهیدستاشو شل کرد، سرشو بلند کرد و تو چشم هام خ حلقه

و دستامو از  دیکش ی. پوفکردیحرف، نگاهم م یلباش بود و ب یرو یتلخ

جا  نیاز ا دیانداختم. با نییدورش باز کردم، ازش فاصله گرفتم و سرمو پا

... شتمگ ی. اما اگه بر مدیتراش یموندنم فقط برام دردسر م شتریرفتم، ب یم

 ماین یدادم؟ چطور تو چشما یم یرو چ انیبود؟ جواب شا یترنم چ فیتکل

با من فاصله داشت و من  واریگفتم مادرت فقط چندتا د یکردم و م ینگاه م

نگاهش  یفرستادم و با اوقات تلخ رونیبراتون بکنم؟ نفسمو ب ینتونستم کار

 کردم.

 مییمن چ یدون یحاال که م ،یدیحاال که فهم ،یتونم پر یبهت گفتم نم-

نکن.  یموندنم پافشار یکنم... رو یام، بهتره برم. و ازت خواهش م یو ک

نه جامعه قبول داره، نه  ست،یروابط درست ن نجوریا یدون یخودتم م

 ما. یمردمش و نه حت

و  فیضع یلبه کتم گذاشت و مشغول نوازش کتم شد، با صدا یرو دستشو

 فت:گ یلرزون

 نیراجع به ا یکنن و چه تصور یفکر م یچ هینداره بق یتیاهم چیبرام ه-

بذار اونا هم مثل من، مثل  ست؟ین هیبق دیدارن. مگه مشکلت د هیقض
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 گهیاون وقت د ،یفکر کنن تو پسر ابونیتو خ یصاحب کارت، مثل آدما

 ... هوم؟یاونا ندار دیبا د یمشکل

دونم... دوباره خواستم برگردم که  یفهموندم؟ نم یبهش منظورمو م چطور

 با جمله اش، سر جام خشکم زد.

 نیجا... اگر ا نیا یاومد یچ یو برا یهست یدونم تو دنبال ک یمن م-

 ...یبد شیو فرار یکنم بهش برس یمنم کمکت م ،یرابطه رو قبول کن

دونست اومدم  ی... اون میعنیطرفش برگشتم و مبهوت، نگاهش کردم.  به

 دنبال ترنم؟

. نگران یو بعد جوابتو بهم بد یروش فکر کن یتون یشرطِ منه، م نیا-

بگم...  دیبا رهیکه داره تو ذهنت رژه م ینباش، عجله ندارم. و درباره اون سوال

 یاز گند کار ی. منم دل خوشیدونم تو دنبال اون زن هست یآره، من م

و عذاب  هگناه تو خونه مون باش ین بز هی ادیعموم ندارم، و دلم نم یها

منم  ،یقبول کن طمویالبته اگه شرا ش،یدنبالش و ببر یایب یتون یبکشه، م

 .امیکنم باهات راه ب یقبول م

زد و  یگونه ام گذاشت، لبخند مرموز یام باال آورد و رو قهی یاز رو دستشو

 گفت: یچشم هاشو تنگ کرد، و با لحن کشدار یال

 ؟یکن یقبول م ه؟یخب... نظر تو چ-

شدم؟! حاال من  یم سیسرو دیبا رمیم یاز هر سمت دایبودم چرا جد مونده

 ! دادم؟یم یرو چ یجواب پر
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امکان نداشت، آخه من چطور  رشیپذ نیکردم ا یکه فکر م یهر جهت از

برام عذاب به همراه  یلیکنم! مطمئنا خ یزندگ یخونه پر یتونستم تو یم

 شیتونست پ یگفتم ترنم نم یکردم؟! اگر نه م یداشت. اما ترنم رو چه م

. به دیکش یهمه فکر داشت سوت م نیخانواده اش بر گرده. مغزم از وجود ا

دست  نینشستم و سرم رو ب وارید یدادم و سر خوردم و پا هیتک یوارید

 هیبرام شب نجایا گهیبا اون منظره نابش رو به روم بود، د اطیهام گرفتم، ح

کردم هر  یکه م یبه خود جهنم شده بود.. هر فکر لیتبد بهشت نبود، برام

 یموافقت م ای یکیمغزم  گهیکردم باز از گوشه د یطور که خودم رو قانع م

 یکنارم نشست و دستش رو رو یذهنم. پر یمخالفت، جدل بود تو ایکرد 

 شونه ام گذاشت.

من  شیدو ماه رو پ یکی یتون یتحمل من برات سخته که نم نقدریا -

 ! ؟یکن یزندگ

به  د،یکش یم ادیذهنم فر یتو یکیپر از غمش هم دلم رو سوزند هم  لحن

خواستم بگم  ؛یستیکردن ن یدرک بزار ناراحت باشه، تو آدم اونطور زندگ

پس ترنم  د،یکش ادیاز گوشه ذهنم فر گهینفر د کیتونم که  یمن نم یپر

 خواهد بود... وجود ترنم ادامه دار  یب ماین یها هیگر شه؟یم یچ

 یتو گلوم نشست، از گوشه چشم به پر  یلیهم با دل دیشا ،یلیدل یب بغض

 ام شده بود نگاه کردم رهیحلقه زده از اشک خ ییکه با چشم ها

 من سختمه! یپر -
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 دنیو لب هاش لرز دنیچک نییهاش پا اشک

 سخته؟! نقدریتحملم ا -

 نگاهش کردم یهم فشردم و جد یهام رو رو چشم

از تحمل کردن و نکردنت گفتم.  یمن ک ؟یگ یرو م نیچرا همش همتو  -

من  ،یمتوجه حرفم بش یتون یکه خودت خوب م هیا گهیمن بحثم حرف د

 یعاد یرابطه  هی ی! من تا بحال حتیپر ستمیکردن ن یطور زندگ نیآدم ا

 و سالم هم نداشتم، چه برسه به... به...

به  یدستام گرفتم. حت ونیفرستادم و دوباره سرمو م رونیصدا دار ب نفسمو

 یم یکه پر نیتونستم با دونستن ا یزبون آوردنشم منزجر کننده بود، نم

 مسخره رو ادامه بدم. شینما نیدخترم، باز باهاش باشم و ا هیدونه من 

 ،یبفهمم تو دختر ستیدونم، فکر کن قرار ن ینم یزیتو فکر کن من چ-

 خب؟ ،یتو دختر دونمیکه م ارمیخودم نم یو منم به روکن  ینقشت رو باز

غم  یگوشه زانو نیقدر راحت بود که االن من ا نیاگه ا ؟یراحت نیهم به

فرستادم و چپ چپ نگاهش  رونیبغل نکرده بودم! نفسمو با شدت به ب

همچنان  یکنم! پر یکیپشت سرم  واریسرمو با د خواستیکردم. دلم م

داشت من رو متقاعد کنه. برام سخت بود اما... به خاطر  یزد و سع یحرف م

 بکنم! ی... حاضر بودم هرکارماین

 ینگاه م مایاز اشک ن سیقرار، به صورت خ یرو بسته بودم و ب چمدونم

کرد  یکرد و از پدرش خواهش م یم هیاومد ترکش کنم، گر یکردم. دلم نم
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 چیبگم، ه یزیتونستم چ یجا نرم. منم نم نیتا از ا رهیمن رو بگ یکه جلو

زده بودم؛ اون ها  انیو شا انیگفتن نداشتم! تموم حرفامو به دار یبرا یحرف

عطر  یشد، برا یتنگ م ماین یهم موافقت کرده بودن که من برم. دلم برا

-... انگار بعد گذشت دویو اون مردک اجنب یگور به گور انیخنگ اون شا

طاقت،  یانداختم و ب نییبهشون عادت کرده بودم! سرمو پا بیسه ماه، عج

آروم در  دم،یرفتم. محکم تو بغلم گرفتمش و گونه شو بوس مایبه طرف ن

 گوشش گفتم:

پسر  یکن یباشه؟ سع ام؛یتا ب ینکن تیرو اذ یکس ماجون،ین گردمیزود برم-

 خب؟ ،یدرساتم خوب بخون ،ی... به حرف بلبل خانوم گوش بدیباش یخوب

 اش گفت: هیهق هق و گر ونیاش شدت گرفت و م هیگر

قول  ،یبمون شمیپ ی! تو قول دادیمن دوست ندارم بر ا،یآر یخوام بر ینم-

 ؟یکن یولم م ی! چرا االن داریترکم نکن گهیتو د یداد

کرد! خاک تو سرت آرامش با  ینم هیبغضم گرفته بود، اما مرد که گر منم

خوام چشمم به جمال نحست  ینم گهیکه د ریمزخرفت، برو بم یتزا نیا

 ؟یکرد یبچه باز نیچطور با احساس پاک ا نیروشن شه! دختره احمق، بب

باال آوردم و نگاهمو به سقف دوختم، تا به چشمام باد بخوره و اشکش  سرمو

 الغوزِ یخرخره اون مردک عطر خنک و  رمیخشک بشه! دوست داشتم بگ

 کیآرامش خودمو حفظ کردم و سرمو نزد ،یقیرو بجوام. با دم عم یاجنب

 بردم، و آهسته گفتم: مایگوش ن
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 دمیبهت قول م ست،ین ی. رفتنم دائمگردمیزود برم ماجونم،ینگران نباش ن-

 ! تو فقط ناراحت نباش، باشه؟امیهم م یخوب ی... با خبراامیب

بهم دوخت که دلم کباب شد و دوباره اون دوتا  شویجدا شد و نگاه اشک ازم

کشتم و بعد خودمو  یخواست اول اونارو م یکردم. دلم م نیحمقو نفرا

 مایامثال خودم! از ن یبشم برا یکه درس عبرت زدم،یخونه دار م نیوسط ا

بردمش.  اطیجدا شدم و دسته چمدونمو گرفتم، و کشون کشون به ح

که  ییگرفت، با صدا یکه چمدونمو ازم م یان به طرفم اومد و درحالیدار

 اومد گفت: یم رونیز ته چاه بانگار ا

 رسونمت به مقصد. یشو، م نیبرو سوار ماش-

شدم. چمدونو  نشیحرف، به تکون دادن سرم اکتفا کردمو سوار ماش یب

شد و به راه افتاد. سرمو برگردوندم و از  نیصندوق عقب گذاشت، سوار ماش

پله ها مونده بود، درست کنار بلبل، و با  ینگاه کردم. رو مایعقب به ن شهیش

 لب زمزمه کردم: ریکرد. آروم ز یغصه نگاهم م

زود خنده  دمیفدات بشه که اشکتو درآورد... قول م الغوزتی یاون بابا یاله-

 ...ارمیلبات ب یرو

 هیو با  دیجد یزندگ هیو به جاده چشم دوختم. امروز، شروع  برگشتم

که  یهدف یرو ذاشتمیتمرکزمو م دیود. باب دیو کار جد د،یجد تیشخص

 دیبچه نبا نیکه شده! ا یمتیگردوندم، به هر ق یترنم رو بر م دیداشتم... با

 رو بچشه... یپناه یذاشتم اونم طعم تلخ ب یم دیموند، نبا یمادر م یب
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هر روز داشتم طعم  باینبود، چون خودم تقر یخوب زیپناه بودن اصال چ یب

 نیهم مثل من ا ماین یروز کیخواستم  ینم ختم،یر یتلخش رو به کامم م

کس  یب بایکس و کار داشت و من تقر مایطعم زهرآلود رو بچشه، درسته ن

 یرماد یخورد، وقت یتو دل خانواده رقم م یآدم گاه یپناه یبودم اما ب

 یسرت بکشه تو م یرو یدست نوازش اینبود که اشک هات رو پاک کنه 

 پناه عالم... یب یش

فوت کردم،  رونیخودم افتادم و نفسم رو مثل آه به ب یمادر یلحظات ب ادی

نداخت که آب دهنم رو  یگلوم چنگ م یها وارهیبغض تو گلوم داشت به د

 قورت دادم

 ؟یستین یرفتن راض نیبه ا -

گفتن نداشتم  یبرا یبود نگاه کردم، حرف دهیسوال رو پرس نیکه ا انیدار به

 که خودش باز گفت:

 ؟یکش یمرتب آه م آخه -

 :دیموندم که دوباره پرس رهیروشنش خ یرو باال انداختم و به چشم ها سرم

 ؟ینر یخوا یم -

 یمادر یطعم ب یدونیالاقل به مادرش برسه، م مایخوام برم که ن ینه، م -

 طعم رو بچشه... نیحاال ا نیکه از هم ماین یتلخه، زوده برا یلیخ

 ؟یکش یآه م یطور نیکه ا یپس به خودت هم فکر کرد -
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روزگارم، دوباره دم  یشد برا یپوزخند دیکش اومد، شا لیدل یهام ب لب

 فوت کردم رونیگرفتم و اون رو به ب یقیعم

اگر من هم مادر  دی... شاستیکس بودن خوب ن یو ب یمادر یب گمیآره، م -

 نبودم... نجایداشتم االن ا

 !؟یستادیمگه االن کجا ا -

و غم نان مجبور شدم خودم  یکس یاز ب نکهیتونستم بهش بگم، ا یم یچ

 کنم و بزنم به دل حادثه؟! سکوت کردم که ادامه داد: لیرو به پسر تبد

کار رو  نیا ،یکرد شرفتیپ یاالن درس خوند ا،یآر یستادینا یبد یجا -

خودت رو جمع و  یتون یو م ادیم رتیگ یپول خوب یهم به سر انجام برسون

 ؟ینال یم یاز چ گهید ا،یآر یهست یتو پسر خوب ،یجور کن

 یشباهت به پوزخند نبود زدم و سرم رو به صندل یکه ب یلبخند تنها

که داشت از پخش  یشعر تیدادم و چشم هام رو بستم و ب هیتک نیماش

 شد رو به زبون آوردم یخونده م نیماش

 ... یدون یاز من نم یچیتو ه -

شد گوش دادم که  یکه داشت پخش م یرو قورت دادم و به آهنگ بغضم

به روزگارم نداشت و ذهن من  یهم ربط دیشد...شا یوصف حال من م دیشا

 رفت... یرو م یاشتباه ریداشت مس

 بالم یزخم کهنه رو هی
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 ستیآسمون که چشم به رام ن هی

 یبیواژه غر ریغ به

 ستیترانه هام ن یتو یزیچ

 ستیروم ن شیپ نهیآ هی یحت

 ارهیب ادمیاسممو  که

 مسافر شب نیتر تنها

 زارهیخلوتم پا نم تو

 نخوا با تو بمونم ازم

 یدونیاز من نم یچیه تو

 بگم راز دلم رو اگه

 یمونیهم کنارم نم تو

 نخوا با تو بمونم ازم

 یدونیاز من نم یچیه تو

 بگم راز دلم رو اگه

 یمونیهم کنارم نم تو

 یمونیهم کنارم نم تو

 من از نژاد عشق دل
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 زیتو و از ترانه لبر از

 صدامه یغم تو ایدن هی

 زییسکوت تلخ پا مثل

 بمیپرنده غر رنگ

 از نژاد آسمونم من

 همه ستاره نیا ونیم

 نشونم... یشهاب ب هی من

 "یناصر عبدالله"

 نیماش یرو رو چییشد، سو ادهینگه داشت و ازش پ ابونیرو سر خ نیماش

 برداشت. نیرو از داخل ماش فشیگذاشت و ک

 دستت بمونه، الزمت شد استفاده اش کن. دمیم نویا-

صحبت  یکه به عنوان راننده استخدام بشم! با پر ستیخوام، قرار ن ینه نم-

از نگهبان هاشون، به عنوان  یکیمن رو به واسطه  میکردم، قرار گذاشت

الزم شد، از  نیماش کنه تا بتونم تو خونه شون بمونم. اگر یمعرف گاردشیباد

 .رمیگیخودشون م

شدم و چمدونمو برداشتم.  ادهیپ نیگرفت و سر تکون داد. از ماش یقیعم دم

کوتاه، بغلم کرد. به  یلیزد و خ یکیکه لبخند کوچ ستادم،یرو به روش ا

 اشاره کرد و گفت: ابونیو ازم جدا شد. با سر به ته خ دیشونه ام کوب
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 هم بهت بد نگذره... مراقب خودت باش. نیهمچ دوارمیام-

نگفتم. به تکون  یزیاز بغل گرفتنش، ساکت و آروم نگاهش کردم و چ متاثر

 دادن سرم اکتفا کردم و آب دهنمو قورت دادم.

 تا... برگردم... یباش مای... مراقب ننطوریخب... تو هم هم-

د و کر یخداحافظ ،یشد. با تک بوق نیازم گرفت و سوار ماش نگاهشو

 یفرستادم و به سمت خونه پر رونیبه ب قیبه جاده زد. نفسمو عم نویماش

 شدم! یم کینزد دیکش یکه انتظارمو م یبه راه افتادم. داشتم به جهنم

 گهید ینما هیروز،  یرد شدم و داخل خونه شون شدم. المصب تو اطیح از

داشت که اصال قابل وصف نبود! آب دهنمو قورت دادم و متعجب، به  یا

کنه، به سمتم اومد و  میخواست معرف یکه م یاطراف نگاه کردم. اون نگهبان

 اناز خدمتکارا سپرد چمدون رو به اتاق مهم یکیچمدونمو ازم گرفت. به 

من مشخص بشه. از بازوم گرفت و منو به سمت طرف طبقه  فیببره تا تکل

به هل دادن بود!  هیشب شتریب ش،ییراهنما نیکرد. البته ا ییراهنما ییباال

داشتم نگاهمو به اطراف  یسع م،یرفت یهمونطور که به طرف طبقه سوم م

لحن  اکنم، که ب دایاز شخص مورد نظرم پ یرد تونمیم نمیبچرخونم و بب

 داد مانند نگهبان، به خودم اومدم.

جز برادرزاده  ییحواست به جا ادیبدش محواست جمع باشه، حامد خان -

... ممکنه سرتو از یکنیم یچشم چرون یاش باشه. هرچند، اگر بفهمه دار

 !یدست بد
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خودت  ای... خدادمیبه گردنم کش یزده آب دهنمو قورت دادم و دست وحشت

 رحم کن! میبه جوون

اشاره کرد و گفت که داخل بشم. خودش هم پشت سرم اومد و  یدر اتاق به

و منتظر موندم تا برگرده و  میکار حامد مونده بود زیم یر رو بست. جلود

 یپشت به ما چرخونده بود و داشت با تلفن صحبت م شوینگاهم کنه. صندل

رو تو ذهنم  یپر یکرد. آب دهنمو قورت دادم و منتظر موندم برگرده. حرفا

 مرور کردم:

لرزش و  چیه ،یستیا یصاف م ،یکنیصداتو محکم م ،یزن یحرف نم ادیز-

صورتت بنشون. نگاهتو نه به  یتو صدات مشهود باشه، اخم رو دینبا یترس

 یدار یکه بر م ییمراقب قدم ها یبلکه به رو به رو بدوز. حت ن،ییباال و نه پا

 که... یبکن کیکوچ یخطا هی هیجَمعه، کاف یلیباش، حواس عموم خ

د نگاه کردم و حواسمو که نگهبان بهم زد، به حام یحامد و تنه ا یصدا با

 جمع کردم.

حرفه  یاز آشناها یکیگفت  یم لیمرد جوان. جل یخب... خوش اومد-

... درشت تر از کمیکردم  یکنه، فکر م یم یمعرف گاردیرو بعنوان باد شیا

 !یحرف ها باش نیا

اصال مردونه هم نبود چه برسه به رو فرم و درشت! لپمو  کلمیداشت، ه حق

تو صدام  تمویاز داخل گاز گرفتم و نگاهمو به رو به رو دوختم. تموم جد

 و گفتم: ختمیر
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رو داره  یدونه ک یحواسش جمع هست که م یاونقدر لیمطمئنم آقاجل-

 مینامناسب باشم اما حواسم جمعه، قدرت بدن یکم دیکنه. شا یاستخدام م

 رکیشخص ز هیدنبال  شتریکردم شما ب یباالست، و از همه مهمتر... فکر م

 نیافراد ب نیشخص درشت اندام، و مطمئنم از ا هیتا  دیو باهوش هست

 هست! یهاتون کل فظمحا

انداخت که اونم به  لیبه جل ینگاه میتکون دادن سرش اکتفا کرد و ن به

بازوم گذاشت، که از  یبود! اومد و دستشو رو شیطرفم اومد. وقت نما

که  یپشت سرش قرار گرفتمو درحال عیسر یلیخ چوندم،یدستش گرفتم و پ

با گرفتن دستش کنترلشو از دست داده بود، هلش دادم و با جفت زانوهام 

 یبود، حت یحرکتم عال نیتونستم به جرئت بگم ا یکمرش نشستم. م یرو

ر به خودم اعتماد به قد نیا دیخودم هم شگفت زده شده بودم! هرچند، نبا

و حواسش بود که خودشو  میکرده بود نیتمر لیدادم... قبال با جل ینفس م

بشم که االن جنازه ام  ریخواستم باهاش درگ یشل کنه، وگرنه اگه من م

 کیلبخند کوچ هیتکون داد و تونستم  یاتاق پخش شده بود! حامد سر کف

گذاشت، و به جلو خم  زیم ی. دستاشو به هم قفل کرد و رونمیلباش بب یرو

 شد.

اتاق خوابت درست کنار  ده،یم حیرو توض طتیشرا لیکارت خوب بود... جل-

به حالت  یاتاق خواب برادرزاده ام هست، فقط حواست باشه پسرجون... وا

 ...! حاال برگرد سر کارت!یسوء استفاده کن تتیاز موقع یاگه بخوا
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 نیدهنمو به زور قورت دادمو سرمو به نشونه مثبت تکون دادم. در ا آب

که به ذهنش  یکردم... چون با هر هدف یخودمو جنازه فرض م دیصورت، با

 از محافظت! ریاومده بودم غ دیرس ینم

زد  یپوزخند لیفوت کردم، جل رونینفسم رو به ب میاومد رونیاتاق که ب از

 به سر تا پام انداخت یو نگاه

 خودش کنه!  گاردیخواد تو رو باد یم یدیخانم با چه ام یموندم پر -

 بهش انداختم ینگاه یو جد دمیهام رو تو هم کش اخم

 مگه من چمه؟! -

 !ستیچت ن -

 !نمیبگو بب -

 اشاره زد کلمیزد و به ه یپوزخند

 یداشت، حاال تو رو نشون هر کس بدم معنا گهید فیتعر هی گاردیقبال باد -

 .شهیبراش متفاوت م گاردیباد

دستت رو  یکه تو اتاق چطور یدید ل،یآقا جل زهیچه ر نیفلفل نب -

 چوندمیپ

 فیجوک سال رو براش تعر نیکه انگار خنده دار تر یجور دیخند بلند

 ینگاهم کرد، طور یباره خنده اش رو کنترل کرد و جد کیکرده باشن، به 
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 شیب یتوهم شیلحظات پ یخنده اش محو شد که احساس کردم خنده ها

 تو چشم هام زل زد دینبوده؛ اخم هاش رو تو هم کش

 هیتوهم برت داشته داداش،  ،یبکن یکار یواقعا تونست یکرد الینکنه خ -

اگر خودم  ،ینشون داد یو خود یچوندیرو پ لیدست جل ینکن الیوقت خ

 یخانم یسفارش شده پر ،یبکن یتونست ینم یغلط چیخواستم ه ینم

فکر زرنگ  یوقت هیبمونه  ادتیاومد، پس  ینم رونیجسدتم از اتاق ب وگرنه

 فهم شد؟! ریش ،یکن رونیمن رو از سرت ب یبرا دنیشاخه شونه کش و یباز

بودم، انگار واقعا توهم و جو من رو برداشته بود وگرنه خودم که  دهیترس

نبوده، هر کس به  شیب ینشون دادن داخل اتاق پوچ یاون خود دونستمیم

 ییفوتش نابودم، تو پررو هیکه با  دیشد فهم یکرد م ینگاه م لیجل کلیه

 اقعادادم، و یهمه شجاع خودم رو نشون م نیخودم مونده بودم که چطور ا

کردم،  یم یباز ریجو نه، داشتم با دم ش یگرفت ول یآدم رو سگ هار م

 نقدریتوهم و جو از سرم بپرن و ا نیزدم تا ا یسوزن به خودم م هیبهتر بود 

کردم و  یگردن کج م لیجل یاالن جلو دیدادم. با ینشون نم یجنبگ یب

 یم الیخکردم  یم یکردم، اما نه اگر عذر خواه یم یشروع به عذر خواه

افتادم  یلمیف هی ادیگرفت،  یم یازم سوار شهیهم گهیو د دمیکرد که ترس

بود که  نیهاش ا الوگیاز د یکیشد  یم یپسره وارد باند خالف کار هیکه 

خورنت،  یم عیچون گرگ ها سر یخودت رو بره نشون بد دینبا نجایا

همراه  به یگله گرگ قطعا نابود هیبره بودن تو دل  یدرسته بره بودم ول
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کردم تا از شر حمله  یمن هم لباس گرگ ها رو به تن م دیداشت، پس با

 موندم. یاشون در امان م

که  چوندیدم از مچ دستم گرفت و مچم رو م ینم یجواب دید یوقت لیجل

 نیاز ب لیجل نیخشمگ یآخم بلند شد و صدا یلحظه صدا کی یبرا

 به هم قفل شده اش خارج شد. یدندون ها

 فهم شد؟ ریش دمیپرس -

آوردم به  یدر م یپرو باز دیرو به دندون گرفتم که التماس نکنم، با لبم

داد، دستم رو به  یرفتم خوب جواب م یفرمون رو جلو م نیگمونم هم

به  نکهیسوخت اما بدون ا یزحمت از دستش خالص کردم، مچ دستم م

 چشم هاش زل زدم یو تو ستادمیمقابلش ا ارمیخودم ب یرو

نره  ادتی نکهیرو برات روشن کنم، اول ا ییزایچ هیاول کار  نیبزار هم -

 یدونیو م یبود نجایا خودت که ستم،ین ییدست و پا یاونقدر ها هم آدم ب

نداره،  یخواد که هر کس یم طیشرا یسر هیدم و دستگاه شدن  نیوارد ا

 .نیاز ا نیدارم، ا ییها تیقطعا قابل نجامیکه االن ا یپس بدون من

توجه به پوزخندش ادامه حرفم  یگرفتم و ب دهیزد که ناد یپوزخند لیجل

 رو از سر گرفتم:

که  ومدمیدرست کنم، ن یکس یبرا یدردسر نجایا ومدمیمن ن نکهیو ا -

به خواسته  نکهیا یدون یماجرا رو م شتریبره، حاال که ب یکالهم تو کاله کس
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آتو از من  هیبه کارم نداشته باش، تو  یپس کار نجام،یهستش که من ا یپر

 ؟یگ یم یهوم، چ م،یایمنم از تو... پس بهتره با هم کنار ب یدار

 به کمرش گذاشت یو دست دیهاش رو تو هم کش اخم

 جوجه؟ یاز من دار ییتو چه آتو -

 زدم و به در اتاق حامد اشاره زدم یپوزخند

موش  یاعتماد آقا ازت سلب بشه؟! اگر بخوا یکن یکار یخوا یتو که نم -

نه من! من که  ییکنه تو یکه ضرر م یمطمئن باش اون یکن یکار یبدون

 ادیب شیپ یاره پس اگر مشکلهم هوام رو د یمهمونم پر نجایمدت ا هی

مطمئنن  یپر یکه البته اشک ها رون،یشم ب یاز خونه پرت م نهیا شینها

و  شهیاعتماد آقا ازت سلب م یتو چ یول اد،یسر من ب ییزاره که بال ینم

 یعواقبشم که خودت م هیو بق یش یاز گروه اخراج م نهیمجازاتت ا نیکمتر

 .یدون

چونه ام گذاشت و  ریو انگشت اشاره اش رو ز دیهاش رو تو هم کش اخم

 گفت:

واسه من  یکه بخوا یستین یو گستاخ؟! در حد ییپررو یلیخ یدون یم -

 جوجه یکن فیتکل نییتع

 کیمن ترس به دلش انداخته، پس  یدونستم کالفه است و حرف ها یم

 ابروم رو باال دادم و گفتم: یتا
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 یکالم نه کار کی م،یمشکل نخورمن حرف هام رو زدم که بعدا با هم به  -

 به کارت دارم، حله؟! یبه کارم داشته باش نه کار

و اما با  دیشده اش غر دیکل یدندون ها نیام رو تو دستاش گرفت و از ب قهی

 الل شد ییصدا دنیشن

 !نجا؟یچه خبره ا -

 یتند دستش رو از رو لیزدم، جل لیبه صاحب صدا و بعد به جل یلبخند

 دیرو مرتب کرد و سمتش چرخ راهنمیو با حرص پ ام برداشت قهی

 ن؟یخانم، خوب هست یسالم پر -

 لیجل یبه سر تا پا یو نگاه ستادیاخم کرده جلو اومد و کنار من ا یپر

 گفت: یجد یلیانداخت و خ

 چه خبره؟ نجایگفتم ا -

 خان؟! ایمگه نه آر م،یکرد یم یبا هم شوخ میبخدا خانم، داشت یچیه -

نگاهم کرد و مهربون به  یاما پر ،یخورد یعنیزدم که  لیبه جل یلبخند

 :دیشد و پرس رهیچشم هام خ

 گه؟ یراست م -

 زود دستش رو دور شونه ام حلقه کرد و بازوم رو گرفت لیجل

 خان؟ اینبود آر یمگه شوخ -

 صداش رو باال برد یکم یاخم کرده و جد یبدم که پر یخواستم جواب تا
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 شونه اش بردار دستت رو از دور -

خودش رو داشت، مرد گنده زود  یکه جا چارهیب لیجل دمیکه گرخ من

سوخت، لعنت  لیجل یبرا یلحظه ا یو دستش رو برداشت، دلم برا دیترس

پشتش به  یکنه، اگر پر یم فیضع نقدریمرد رو ا کیپول که چطور  نیبه ا

هم  لیزد و جل یداد نم لیطور سر جل نیحامد و پول حامد پر نبود ا

نداشت و دوست  یبا من رفتار خوب لی... درسته جلدیترس ینم نطوریا

 دمیصحنه رو د نیا یکنه که دلم خنک بشه اما وقت تشیاذ یداشتم کس

رفتم و نگاهش  یهم ناراحت شد، تند کنار پر یکم چیدلم که خنک نشد ه

 کردم

الزم به  م،یبا هم دوست هست لینشده که، من و آقا حل یزیجان چ یپر -

 !ستیهمه خشونت ن نیا

 نحایخونه حد خودش رو بدونه، حد ا نیا یهر کس تو دیبا یدون یتو نم -

 .میندار یقبال مشخص شده پس نافرمان

بودم، اگر با  دهیند یجد نقدریرو تا حاال ا یدهنم رو قورت دادم، پر آب

و در لحظه صد بار توبه  دمیترس یشدم تو اون لحظه از پر یخودم صادق م

 یحال لبخند نیبا ا یرو قبول کردم... ول شیخرک شنهادیکردم که چرا پ

 لب نشوندم و گفتم: یرو

 !؟یکن یم ینطورینشده، چرا ا یزیحاال که چ -

 قبل گفت: لیرو بهم دوخت و با همون استا نگاهش
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 .دنیفردا بدترش رو انجام م رمیاگر االن جلوشون رو نگ -

کردم که از  یرو نرم م یبه روش خودم پر دیبا ستادمیترش ا کینزد یکم

آوردم  نییصدام رو پا یو کم ستادمیا کشیبشن، نزد ادهیپ طونیخر ش

 که فقط خودش بشنوه یطور

شناختم مهربون بود و  یکه م یشناسم، پر یمقابلم رو نم یپر نیمن ا -

 !؟یدیما رو ند یکرد، شما پر یبلند نم یکس یصدا رو

کرد، از مچ دستم گرفت و به  رییحالت صورتش تغ عیحرفم تموم شد سر تا

 نگاه کرد لیجل

هم  ایافته، آر یاتفاقا ب نیاز ا گهیدوست ندارم د دم،یبخش ایبه خاطر آر -

 .دیاز  شماست هواش رو داشته باش یکی

 زد  یلبخند دید یکه هوا رو آفتاب لیجل

 .میکرد یم یشوخ میممنون خانم، از اول هم گفتم داشت -

بود مچ دستم  کینزد یآره اونم چه شوخ "رو دادم،  لیدلم جواب جل تو

راه افتاد. من هم  عیبگه و سر یزیچ گهید لیصبر نکرد جل یپر "کنده شه

شدم، سمت اتاق خودش رفت و در اتاق رو بست. و مچ  دهیدنبالش کش

 شد رهیدستم رو رها کرد و با لبخند بهم خ

 ل؟یکرد جل تتیاذ -

 نکن. رشیفکرت رو درگ ستی.... چندان مهم نزایچ نیا هیعینه بابا، طب -
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باره دست هاش  کیو به  ستادیترم ا کیرو پر رنگ تر کرد و نزد لبخندش

 دورم حلقه شد

 .یینجایو االن ا یکه قبول کرد شهیباورم نم -

نسبت به من  یکردم  احساس پر یلحظه برام عذاب بود، اگر احساس م هر

حاال اوضاع  یاومدم ول یکارهاش کنار م نیبود راحت با ا ایهمون آر یبرا

 فرق کرده بود.

گذاشتم و بعد از بازوهاش گرفتم  یپشت پر یخراب نشدن اوضاع دست یبرا

 یبرا دیصورتم کردم با یچاشن یو اون رو از  خودم فاصله دادم. و لبخند

 هیو  دمیشیاند یم یراه چاره ا یمتعارف پر ریغ یاز رفتارها یریجلوگ

 لشد، به قو یو هم کارها خراب نم دیفهمیکه هم اون م زدمیحرف م یجور

 سوخت نه کباب... یم خیمعروف نه س

کمتر احساس  ایب اره،یآقا حامد گفته دست از پا خطا کنم دخلم رو م -

 تیاخراج نشم، اگر بفهمن که هو یکه من روز اول م،ینشون بد تیمیصم

مدت بمونم الاقل  هیمونه، بذار  یمطمئنن سر به تنم نم هیمن چ یاصل

 ه؟یهوم نظرت چ نجا؛یا

 انداخت نییو ناراحت سرش رو پا دیعقب کش یهاش رو جلو داد و کم لب

 !ست؟ین نجایکه ا یکس -

فکر  ،یدیو کش یدست من رو گرفت لمیجل یخب جلو یول ،یپر دونمیم -

که  یگاردیرو اونم باد یدست هر مرد یتو بخوا ستین یعیطب یکن ینم
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من سفارش شده تو  دونهیم لیحاال جل ،یروز اول اومده به خونتون رو بکش

 دونن درسته؟ یکه نم هیام بق

 رو به دندون گرفت و نگاهش روبهم دوخت لبش

 .دید یبه نظرت کس ،یگیراست م یوا -

االن منم داخل اتاقم  نکهیگم. ا یحواسم بود. در کل م چکس،ینه ه -

 ؟یکن یفکر نم ینطوریبهتره، ا رونی. برم بستین یجالب زیگمونم چ

 زد یشونه کج کرد و لبخند یرو یسر

 که اتاقتم نشون بدم. میریچرا، با هم م -

 رونیاکتفا کردم و در اتاق رو باز کردم که ب ینزدم و به زدن لبخند یحرف

 زود گفت: یبرم که پر

 ایصبر کن آر -

پا  یو نگاهش کردم که سمت تختش رفت و از رو دمیچرخ تشسم

 رو برداشت و بعد مقابل من گرفت یزیچ شیتخت

 رفته بود. ادتیتلفن همراهته شب قبل  نیا ایب -

که  یو شنود ایآر یحرف ها ادیو  دیچشمم به تلفن افتاد رنگ از روم پر تا

جا ساز کرده بود افتادم و آب دهنم رو قورت دادم و تلفن  یداخل گوش

 روگرفتم.
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 یحرف ها ای یستیدختر ن دونمیگفته بود م یافتادم که پر شبید ادی

 بودم... چارهیبود قطعا ب دهیاز اون حرف ها رو شن یکی انیعسل... اگر دار

و کنارم اومد  یسر دادم، پر بمیانداختم و اون رو ته ج یبه گوش ینگاه

 نگاهم کرد

ها  یو صندل زیافتاده بود پشت م ،یدر آورده بود یکتت رو که اول مهمون -

 . یجید یو بلندگو

داشتم که به خاطر بلند بودن  دیام نیو به ا دمیکش یاز سر آسودگ ینفس

شب  یآور ادیاز حرف هام ضبط نشده، با  چکدومیپخش، ه ستمیس یصدا

زدم. شب  یاز سر آسودگ یحواله ام کرد لبخند انیکه دار یقبل و چشمک

 انیبرگشته بودم به محض وردودم دار انیبه خونه شا یقبل که از خونه پر

 حواله ام کرد و گفت:  یمکچش

 !گه؟یجون د یگل پر -

 دمیفهم یحاال م یول هیچ انیدونستم که منظور دار یموقعه نم اون

 بوده...  یمنظورش چ

تونستم با  یراحت شده بود، اما ساعت... اصال نم المیخ یدرمورد گوش باز

همه حرف هامون رو  انیشا دمیفهم یراحت کارم رو انجام بدم اگر م الیخ

باره  کیکه تموم تنم به  یبه جونم افتاده بود... به حد ی. استرس بددهیشن

 کرده بود و پاهام توان راه رفتن نداشتن. خی

 زد یدوختم که لبخند یرو به پرکه به بازوم خورد نگاهم  یضربه ا با
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 ؟یکن یفکر م یبه چ -

 افتادم... فکر کنم دخلم اومده! شبید ادی یچیه -

 چشم تنگ کرد. یمتعجبشو بهم دوخت و ال نگاه

 تونستم کمکت کنم. دیشده شا یخب... بهم بگو چ-

بلغور  یچون ممکن بود بشنون چ م،یتکون دادم و از در فاصله گرفت سر

آروم و  ییگرفتم، و با صدا یقیو نفس عم ستادمیروش ا . رو بهمیکنیم

 شمرده شمرده گفتم:

کار  زیر کروفونیم هیساعتم  یفکر کنم دخلم اومده... شب تولدت، تو-

! اما خب... من به تو یاز هر خطر احتمال یریجلوگ یگذاشته شده بود، برا

 و... اگه اونا بفهمن دخلم اومده! ستمیگفتم پسر ن

بازوم  یاومد و دستشو رو کمیفرستادم که نزد رونیت به ببا شد نفسمو

 گفت: یا انهیگذاشت و با لحن دلجو

نگران نباش؛  ا؟یآر یخور ینداره، چرا غصه شو م یکه ناراحت نیبابا... ا یا-

داخل چهارچوب در  یها رو، سنسور ها کروفونیکردن م رفعالیکار غ

که از پنجره اومده  نیاز کار افتادن مگر ا نای. خب... ادنیانجام م یورود

 داخل! یباش

گرفتم،  یقیداشتنا! دم عم ییزایپولدارا چه چ نیزده نگاهش کردم... ا بهت

 ا،یتونستم نفس بکشم... خدا یگرما به بدنم برگشته بود و حاال راحت تر م

 که اونا نهیاشکال نداره، مهم ا دیهم فهم یپر نی! حاال ادنیکه نفهم یمرس
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رابطه سر تا پا اشکاله ها، منکرش  نینفهمن. البته به اشکال داشتنش که، ا

کنم  یزود رفع و رجوعش م یلیخودم خ نوی! اما به هر حال ممنون، اشمینم

 حواسمو جمع کردم و نگاهش کردم. ،یپر ی! با صداینکن ادداشتشیتو 

 یمنته ... اتاقت، درست اتاق مجاور اتاق منه، همون که... بالکنشگمیم-

 نینصب شده، داخل اتاق ها دورب نیراهرو دورب یبه اتاق من! فقط تو شهیم

 و... شتیپ امیخودم م ای زنم،ی. اگه... اگه کارت داشتم، صدات مستین

م به رقص درآورد که آب دهنمو به زور  نهیقفسه س یاشاره شو رو انگشت

 بکشم، نگاهش کردم. یکه نفس نیقورت دادم و بدون ا

تونم لطفتو  ی. تا عمر دارم نمیجا کمکم کرد نی. بازم ممنون که تا اباشه..-

 ؟یندار یرو جا به جا کنم. کار لمیجبران کنم... من برم اتاقم، وسا

آورد و گوشه لبمو آروم و  کیپاش بلند شد، سرشو نزد یپنجه ها یرو

 گونم گذاشت. یزد و دستشو رو یکی. لبخند کوچدیکوتاه بوس

. یایهمراهم ب زنم،یصدات م کیبوت یاستراحت کن. رفتن نه... فعال برو-

 ره؟یحوصله ات سر نم ؟یستیخسته که ن

خودش تو مغازه  دیهمه پول داره چرا با نیکه ا نیسوال داشت، ا یجا برام

 سه؟یوا

 کردن با بند تاپش شد. یو مشغول باز دیخند د،یکه د نگاهمو

خب...  کنم؟یم یفروشندگ کیبوت رمیاومده که چرا م شیسوال برات پ نیا-

خودم دست و پا کنم که حوصله ام سر  یبرا کیکار کوچ هیخواستم  یم
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و لباس داخلش  دمیرو خر کیبه کار داشت، اون بوت ازینره. بعد دوستم هم ن

کنه.  یو فروشندگ ادیزدم، تا دوستم هروقت که سرش خلوت بود، ب

... گرفتیاز من پول نم می. مستقرمیکه دانشگاه داره، من به جاش م ییاروزه

 منه! کیمنم بهش نگفتم اونجا، بوت

کرد!  یداشت و رو نم یبودن. چه دل مهربون دهیاز تعجب باال پر ابروهام

رفتم. تا داخل اتاقم شدم، نفسمو به  رونیکردم و از اتاق ب یازش خداحافظ

... از هفت یگذاشتم. لعنت میشونیپ یفرستادم و دستمو رو رونیشدت به ب

 انداختمشتخت  یبدتر بود! کتمو درآوردم و بعد از قفل کردن در، رو خان

باز کردم. قبل از درآوردنش، به طرف در بالکن رفتم و  رهنمویپ یو دکمه ها

هر لحظه داخل  یبود، ممکن بود پر نیاز داخل قفلش کردم. خطر در کم

تخت انداختمشون.  یو بانداژ رو دراوردم و رو رهنیبشه و خفتم کنه! پ

. انقدر دمیشبدنم ک یرو یفرستادم و دست رونیبه ب یاز سر آسودگ ینفس

! کمربندمم باز کردم و شدنیداشتن کم کم محو م ایتحت فشار بودن طفل

به بدنم استراحت  یکم دیانداختمش. با یشلوارمو درآوردم، و گوشه ا

رفتن و خم و راست زمخت مردونه، کار کردن و راه  یلباسا نیبا ا دادم،یم

چه  الو شلوارک بپوشم. اص شرتیتونستم ت یشدن سختم بود. کاش م

عکس  خواستیکت شلوار تنش کنه؟ اگه م ادیب گاردیداشت باد ییمعنا

تاسف  یاز رو یشکست! سر یلباسش م ینشون بده که خط اتو یالعمل

 رونیب یا یخودم تکون دادم و به طرف چمدونم رفتم. لباس راحت یبرا
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 داریساعت گذاشتم، تا ب یرو مویو گوش دمیپتو خز ریو تنم کردم. ز دمیکش

 که رفت برم... یبه هر جهنم دره ا یبشم و همراه پر

... ی. لعنتشهیبودم که حس کردم در بالکن داره کنده م نمیریخواب ش وسط

و صاف سر جام  دمیتخت پر یاز رو وفتاد؟یداشت م یزلزله بود؟ چه اتفاق

که تا حد  ییدو طرف تخت گرفتم و وحشت زده و با چشم هانشستم. از 

امکان گشاد شده بودن به اطراف نگاه کردم. نگاهم به طرف در جلب شد. 

اومدم و  نییتخت پا یاز رو د؟یکوب یم نطوریبود داشت درو ا یاحمق کدوم

 یشلوارکمو از تو یتخت برداشتم و به تن کردم.  هول هولک یاز پا رهنمویپ

. در بالکنو باز کردم و پشت در موندم، و با دمشیرداشتم و پوشچمدون ب

 نگاه کردم. یخوابالود به پر افهیق

 افتاده؟ یشده؟ چه خبره؟ اتفاق یچ-

 گفت: یو با لحن بچگونه ا دیبرچ لب

 نه، دلم بالت تنگ شده بود!-

 بر پِد... یا-

 یا یفرستادم. لبخند زورک رونیقورت دادم و نفسمو با شدت به ب حرفمو

 نره. نیاز ا شتریب تمیثیداخل و آبرو ح ادیباز کردم تا ب کمیزدم و درو 

 .دهیند یداخل تا کس ایداخل... ب ایب-

 ینم یزیو چ دیکاو یتو و ذوق زده نگاهم کرد. نگاهش سر تا پامو م اومد

 گفت.
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 ؟یداشت یخب... کار خاص-

کرد و نگاشو تو  یالزم بود بپرسم! تک سرفه ا یبود، ول یباز شعوریب کمی

 گفت: یچشام دوخت و با لبخند گل و گشاد

 ...نای. اما اادیبهت م یلیلباسا! خ نیبا ا یچه بامزه شد-

 زیاشاره کرد و ر -که فقط دوتا دکمه وسطشو بسته بودم- رهنمیپ به

 .دیخند

 داشت! یبرام تازگ تیشکل نیا دنید-

 می! گرضیبدبخت مر ،یپر زتیخاک بر سر ه حبس شد. نمیتو س نفسم

کرد؟ سرمو  داریموضوع مزخرف منو از خواب نازم ب نیگرفته بود، به خاطر ا

فرستادم.  رونیبه ب قیتاسف تکون دادم و نفسمو عم ینامحسوس از رو

زدم و به طرف تختم رفتم. همونطور که پشتمو بهش  یا یلبخند زورک

 ببندم، گفتم: انداژوکردم تا ب

 .میمن کم کم آماده بشم بر ک؟یبوت یبر یخوا ینم-

 مزاحمت شدم؟ ؟یبود دهیخواب قیراحت و عم یلیاومممم... خ-

درآوردم و انداختمش  رهنموینگفتم. پ یزیبا تاسف تکون دادم و چ سرمو

رو به باند  رهی. گدمشیتخت. بانداژو برداشتم و محکم دور بدنم کش یرو

راحت تر بشم. تا به  کمیمرتب بشه و  جا به جاش کردم تا یزدم و کم

. همونطور که ستادیشد و رو به روم ا کمینزد دم،یسمت چمدونم چرخ

 و آروم زمزمه کرد: دیبانداژ کش یکرد، دستشو رو ینگاهم م وکنجکا
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 ؟یبند یم نارویا یشینم تیاذ-

 یشکل نیمرد ا یباالتنه  ستیزشت ن گه،یببندم د دیبا یخب... چرا... ول-

 نامتوازنه! کمیباشه؟ 

 دوست دارم... شتریرو ب تیشکل نیاما من هم-

 بانداژها باالتر آورد... یدستشو از رو و

 یام حبس شده بود، آب دهنم رو قورت دادم و برا نهیس یتو نفس

رو  یلبم نشوندم و دست پر یرو یاز احتماالت به زور لبخند یریجلوگ

 آوردم و سمت در تراس راه افتادم نییگرفتم و پا

 دنبالت امیجون بپر برو بپوش، منم از در اتاقت م یپر -

 ریس گهیعالم د یو تو اوردهینگاهم کرد، معلوم از حرف هام سر در ن جیگ

 گهیکرده، دوست داشتم سر خودم رو به سقف بکوبم. لبخند مضحک د یم

 شدم رهیخ یلبم آوردم و به پر یرو

 ک؟یبوت یود برمگه قرار نب -

 دیکوب شیشونیدونه آروم به پ هیرو از دستم خارج کرد و  دستش

 .کیبوت میمن کله پوک رو باش، قرار بود بر یوا یا -

 نیبه ا یکه حاال به عالم خودش برگشته بود، لبخند دمیکش یراحت نفس

 هول شدنش زدم و گفتم:

 ...مینشده که، برو زود حاضر شو با هم بر یزیچ -
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بهم  یبه حرفم زد و تند در تراس رو باز کرد و از سر شونه نگاه یلبخند

 انداخت

 دیبا گهید هیدق ستیتا ب م،یرزرو شده دار یعجله دارم، امروز مشتر -

 باشم. کیبوت

 رهیخ یو به رفتن پر دیکه گفت ابروهام باال پر یرزور شده ا یمشتر از

 موند

 !شه؟یمگه رزرو م میمشتر -

 تکون داد و اضافه کرد یو برام دست ستادیزد و داخل تراس ا یلبخند

دم، فعال برم حاضر شم که  یم حیبرات توض نیحاال وقت رفتن تو ماش -

 شد. رمید

باشه تکون دادم،  یبه معن یدادم  و سر نییپا یمنحن کیهام رو مثل  لب

 فوت کردم رونیمحو شد، نفسم رو به ب دمید یاز جلو یپر یوقت

 خودت هوام رو داشته باش. ایخدا -

 یپر یراه افتادم و در زدم و صدا یبه موهام زدم و سمت اتاق پر یا شونه

 دمیرو شن

 !ه؟یبله؟ ک -

 نیدستور فرموده بود ا،یخانم منم آر -

 .امیبه اتاقتون ب که
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 تو در بازه... ایب -

مثل  یخاص یتو  جاها دیکردنمون روحم شاد شد، با ینقش باز یعیطب از

 .میشد یراهرو مراقب رفتارهامون م

 یلب هاش م یرو رو شیرژ لب کالباس یکه پر دمیاتاق رو باز کردم و د در

 زد یکشه، نگاهش که به من افتاد لبخند

 کارم تمومه. گهید قهیدق کی -

 زدم ، خوب بود که تعارف نزد داخل برم یلبخند

 مونم یپشت در منتظر م د،یراحت باش -

که گفته  یا قهیدق کیحواله ام کرد، در اتاق رو زود بستم تا اون  یچشمک

 شد. یتموم م یو خوش ریبود هم به خ

 

که باهاش تنها بشم.... من آدم تنها  دمیترس یم یاز پر بیروزها عج نیا

 کرده بودم... یسپر ییتنها یعمرم رو تو شتریشدن نبودم، با اونکه ب

خواست،  دلم همون  یم ییتنهادلم  تیهمه جمع نیا نیحاال ب یول

دغدغه هاش لبخندهاش  یخواست که با وجود تمام یرو م یآرامش

 کردم. یها رو تظاهر م زیچ یلیحاال خ یبود، ول یقیرفتارهاش حق

حاضر و آماده از اتاق  یدادم و بعد از چند لحظه پر واریام رو به د هیتک

 بهم زد و گفت: یلبخند ستادم،یاومد و من هم صاف ا رونیب
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 .میمن آماده ام بزن بر -

 .دییچشم بفرما -

 میدیبه پله ها که رس مینزد، با هم راه افتاد یو حرف دیباال پر ابروهاش

رفت از  نییپشت سرش راه افتادم، چند پله رو که پا گارهایدرست مثل باد

 نگاهم کرد. جیو گ ستادیحرکت ا

 ؟یایچرا پشت سرم راه م -

رفته که خودش گفت راه  ادشیو  دهیپر یبرق از سر پرزدم که  یم حدس

 لمینشستم و مثل ف یزانو م یداره... دوست داشتم اونجا رو نیرو ها دورب

و سر خودم رو به  دمیپر یباره به هوا م کی یو کره ا ینیچ یافسانه ا یها

که با  یاومدم، جور یفرود م نگیو کف پارک دمیکوب یطبقه سوم خونه م

 یشانس بود که من داشتم؟! هر ج نمیکاردک هم نشه جمعم کرد... ا

حال  نیشد. با ا یمن بخت برگشته م بینص ایحواس پرت بود تو دن یباقالل

 یخونه اومدم بلکه پر یکل یفضا یبرا ییزدم و چشم و ابرو یزار لبخند

 اضافه کردم نانیاطم یمتوجه بشه و برا

 بانو. دیشما راحت باش ان،یها معموال پشت اربابشون راه م گاردیباد -

 یاوضاع از چه قراره، لبخند دیتکون داد، انگار که فهم یباز کرد و سر دهن

 زد و راه افتاد و گفت:

خونه رو نشونت بدم که به  یکل یخواستم فضا یم ا،یپس پشت سرم ب -

 .یخونه آشنا بش تیموقع
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 ممنون از لطفتون بانو -

همه جا رو با حوصله نشونت  میو برگرد کیبوت مینکردم، حاال بر یرکا -

 .دمیم

 باز هم ممنون بانو -

لحظه سرش رو سمتم چرخوند و  کی یو برا ستادیپله به آخر ا کی

 حواله ام کرد یچشمک

 بانو یگ یم ادیخوشم م -

 یگرفتم و به دو مرد قو ینگفتم، نگاهم رو از پر یزیزدم و چ یلبخند

پشتش حرکت  شونیکیرو گرفته بودن ،  یدادم که دو طرف دختر یکلیه

لباس  داد،ینشون م زیر یلیجلوش، دختر مقابلشون خ شونیکیکرد  یم

آزار دهنده بود، انگار که داشتند اون رو به  یلیکه تنش بود خ یکهنه ا یها

لحظه سرش رو بلند کرد و نگاهش به چشم هام  کی یبردن. برا یم یریاس

فاصله غم  نیتونستم از هم یکرد... م یم دادیم داخل چشم هاش بافتاد، غ

صورتش  یخواستم تو یچشم برام آشنا اومدن، م نیا نم،یچشم هاش رو بب

 شیکه مرد پشت سر دمیچشم ها رو کجا د نیبشم که بفهمم صاحب ا زیر

 گفت: یخشن یاون رو به جلو حول داد و با صدا

 حواست به جلو باشه... -

نگاه کرد، مرد  نییکه تند نگاه از من گرفت و به پا دیانگار ترس دخترک

 :دیو نگاهشون کرد و پرس ستادیا ییجلو
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 افتاده؟ یچه اتفاق -

باشه نگاهش رو چرخوند و به من  یاز کس یبخواد منتظر جواب نکهیا بدون

 یکه صورت خشنش رو خشن تر نشون داد و قدم دیابرو در هم کش د،یرس

 سمتم برداشت

 ؟یهست یتو ک -

 یاون دختر چارهیغرانش لرز به جونم نشست، ب یکله گنده کچل و صدا از

 افتاده بود... ریدو تا گ نیا نیکه ب

 یمرد م نیاون دختر و ا نیدهنم رو قورت دادم و فقط نگاهم رو ب آب

کرد و داشت به جواب  یدختر کنکاش م نیگردوندم، مغزم داشت راجع به ا

 دیکه اون مرد دوباره غر دیرس یم

 ؟یهست یبا توام، تو ک یه -

پله  کی یبزنم و جوابش رو بدم که پر یالل شده بود، خواستم حرف زبونم

 ستادیرو باال اومد و کنارم ا

 هست؟ یبا منه، مشکل -

 یشده بود، اخم هاش رو باز کرد و کم یکه تازه حاال متوجه پر مرد

 ستادیمتواضعانه تر ا

 نینگفته بود مهمون دار یخانم، حواسم نبود. کس یپر دیببخش -

 و همراه منه گاردیباد ایآر ست،یمهمون ن -
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به  یلحظه ا یبه من انداخت، لبش برا یو نگاه دیابروهاش باال پر مرد

که به سر تا  ینگاه نم،یتونستم تمسخر رو تو نگاهش بب یخنده باز شد، م

آورد. شک نداشتم که داشت من رو مسخره  یپام انداخت حرصم رو در م

 یبودن، دست گاردیرو چه به باد فیظر کلیه نیگفت ا یکرد و البد م یم

داد و با دست به من اشاره زد  ینگاه از من گرفت و به پر  د،یلبش کش ورد

 و تمسخرش رو تو کالمش آورد و گفت:

 خان ب....بودن؟! از حامد  گاردیرو چه به باد یپسرک مردن نیآخه ا -

 ونیصداش رو بلند کرد و م یحرفش رو کامل نکرده بود که پر هنوز

 دیحرفش پر

 رونیاالن زبونت رو از حلقت بکشن ب نیهم دمیم ،یبگ گهیکلمه د کی -

 !؟یدیفهم

هم اون مردک کله گنده کچل، تو دلم  دمیهم من ترس یپر تیجد  از

 کی نیا یبرا لیجل یبرا یجونم شدم و بر خالف دلسوز یپر تیقربون جد

مورد دلم نسوخت، به نظرم کامال حقش بود، مردک کچل داشت من رو 

 انداخت نییرفت و سرش رو پا یکرد، مردک سمت پر یمسخره م

 نداشتم یمنظور د،یخانم ببخش -

 به سر تا پاش انداخت یو نگاه ستادیسمت مردک رفت و مقابلش ا یپر

 یمحرمانه ها دونهیدرازه، عمو م گرانیزبونت واسه تمسخر د نقدریتو که ا -

 ؟یکن یم نیتریو گرانید یجلو یخونه رو چطور
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 دمیرو نفهم یمنظور پر د،یمردک پر یحرف رو زد رنگ از رو نیا یپر تا

 یعذر خواه یاما دمش گرم که باز حال اون مردک رو بد گرفت. چند بار

قابل چشم از م هیرفت و در عرض چند ثان چارهیکرد و سمت اون دختر ب

غمزده  یکه از اون دختر برام موند چشم ها یریهام دور شدن و تنها تصو

 ذهنم چراغ زد  یحرف تو کیاش بود و 

 خودش بود؟! یعنی -

 دوختم یو نگاهم رو به پر دمینگاه گرفتم و سمتش چرخ یپر یصدا با

 تو؟ ییکجا -

 یچیه... ه -

 شد رید گهید میپس بر -

راه افتادم، فکرم در  اطیسمت ح یشونه خم کردم و همراه پر یرو یسر

بهم  یاز سر شونه نگاه یبود، که پر شیچند لحظه پ ریتصو دنید ریگ

 انداخت و گفت:

 تو فکرش نرو -

 ستادمینگاهش کردم و از حرکت ا جیگ

 هااا ؟ -

 کتم رو گرفت نیلبش نشوند و آست یرو یلبخند

 فعال میبر ،یچیه -
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و  میرفت نییپا اطیح ینگفتم و پشت سرش راه افتادم و از پله ها یزیچ

سرش  ییایتالیکاله ا کیالغر که  انسالیمرد م هیکه  میستادیا اطیداخل ح

 اومد یانداخته بود سمت پر نییسرش رو پا کهیبود در حال

 ن؟یبر یم فیتشر ییخانم جا -

 کیبوت رمیآره، م -

 اشاره زد یو با دست به سمت ستادیا کنار

 در خدمتم. دییبفرما -

 به من انداخت یو نگاه دیسمتم چرخ یپر

 ؟یبلد یرانندگ -

 !؟یگیمن رو م -

 خب با توام گه،یآره د -

 آره بلدم چطور؟! -

 دینزد و سمت اون مرد چرخ یحرف

 میریرو بده خودمون م نیماش چیآقا مظفر سوئ -

 خودم همراهتون باشم. دیآخه آقا حامد سفارش کردن هر جا رفت -

به مظفر انداخت و کف دستش رو  یکرد و نگاه زیچشم هاش رو ر یپر

 سمتش گرفت
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فرق کرده، بده  تینداشتم، حاال وضع گاردیبود که من باد یاون مال وقت -

 رو چیاون سوئ

 گذاشت و بعد گفت: یرو کف دست پر چیمردد سوئ مظفر

 نزنه! یپس با خودتون، آقا حرف تشیمسئول -

 .یبر یتون یآقا با من. تو نگران نباش، حاال م زنه،ینم -

 هست. نیهم داخل ماش موتی. ردیباشه چشم خانم، مراقب خودتون باش -

 نیماش چیو سوئ دیتکون داد و بعد سمت من چرخ یتشکر کرد و سر یپر

 رو مقابل صورتم  گرفت و تکون داد

 میبزن بر -

 اه کردمنگ یرو دستم گرفتم و به پر چیسوئ جیگ

 کنم؟! یمن رانندگ یخوا یم -

 !؟یبلد یمگه نگفت -

 آره بلدم. -

 شد. رمید یکه حساب میپس بر -

 د،یبلند برق از سرم پر یشاس نیماش دنیراه افتادم، با د نیسمت ماش ناچار

 کردم؟! یم یبلند رانندگ یبا شاس دیمن با یعنی

 انداختم یبه پر یو نگاه ستادمیا نیدهنم رو قورت دادم و مقابل ماش آب
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 !نم؟یبش نیماش نیپشت ا دیمن با یعنی -

 باهاشون رو؟! یرانندگ یستیبلد ن -

 نینشستم، پشت فرمون ماش یدو بار یکیچرا بلدم، قبال پشت فرمونشون  -

 ترسم. یخب م یدانشگاه، بلدم ول یبچه ها

 لبش نشوند یرو ینگاهم کرد و لبخند مهربون

 زم؟یعز یترس یم یاز چ -

چشم  نیانداختم و دوباره به ماش یبه پر یرو فاکتور گرفتم و نگاه زمشیعز

 دوختم

 گرونه! یلیباالست، خ یلیآخه مدلش خ -

 خب باشه! -

 تو سرم کنم؟! یچه خاک ،یزیچ ینیماش یوارید یاگر بزنمش به در -

 رو شونه خم کرد یکردم که لبخندش رو پر رنگ تر کرد و سر یبه پر نگاه

. قرارم میسرت... نترس بپر بر ی! فدای! خب بزن؟یکن یکه م هییچه فکرا -

 هااا شهیم رید

 یپر م،یبه راه افتاد کیو سمت بوت میشد نیکه بود سوار ماش یبیهر ترت به

حکم فرما بود  نیکه داخل ماش یرو روشن کرد تا سکوت نیپخش ماش

 بشکنه.
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اون  یداشتم، فکرم هم حوال نیماش نیروندن ا یکه برا یجانیبر ه عالوه

 انداختم و مردد گفتم: یبه پر ی. از سر شونه نگاهدیچرخ یدختر م

 ؟یپر -

 جانم؟ -

 سوال بپرسم؟! هیتونم  یم گمیم -

 درسته؟ ،یبپرس یخوا یم یدیراجع به اون دختره که د -

 بهش انداختم و سرم رو تکون دادم ینگاه

 شنهادیپ یخاطرش حاضر شدکه به  یهمون ،یکه دنبالش هست هیهمون -

 .یمن رو قبول کن

 رمیبگ دهیکردم حرفش رو ناد یآب دهنم رو قورت دادم، و سع -

 ترنم اونه؟ یعنی -

 دیتکون داد و سمتم چرخ زیسرش رو ر اونم

 ش؟یبود دهیتا حاال ند یعنی -

بودم و اون هم  دهیعکس ازش د کیبار  کینه؟! نه فقط  ایبودمش  دهید

بودم  دهید کیدختر رو امروز از نزد نیحاال ا ،یچند لحظه و گذر یفقط برا

بهش گذشته بود که  یچ یعنیکرد...  یداد م یکه غم چشم هاش ب یدختر

از جنس غم  ی... غمدیفهم یمثل من هم م یا بهیغم چشم هاش رو هم غر

 ....انیو دار ماین دیشا ایو  انیشا یها شمچ
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 فراق تو به چشمانم رده،ڪچه ها  یدان یم چه

 مانم یتو نم یدگر ب ادت،یو روزم شده  شب

 با من هم خانه است التیپُر شده از تو، خ جهانم

 بر تو مهمانم یخانه ازآن توست، من عمر نی! انه

 هر دم نمتیب یو من م ب،یو غا یجا هست همه

 خوانم یشعر م ادتیبه  رم،یگ یفال م تیبرا

 آورد "مخورغم  "میحضرت حافظ، برا دوباره

 مانم یاز راه، و من تنها نم یرس یحتما م تو

 

 ینیحس پروانه

 

. کنارش میشد ادهیرو پارک کردم و پ نیو ماش میدیمربوط رس ابونیخ به

رفت و  کیداخل بوت ی. پرمیشد دیراه افتادم و داخل ساختمون مرکز خر

 میداشتم! حدود ن یشتریب یجان تیجا امن نیموندم. ا رونیمن همون ب

چند دست  ،یبا پر یداخل شد و بعد از خوش و بش کوتاه یکیساعت بعد، 

زد؟ سرمو تند  یمشکوک نم کمیرفت.  رونیلباس گرفت و بدون پرو، ب
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مشغول پوشوندن لباس ها به تن مانکن ها  یتکون دادم و داخل شدم. پر

 :دمیگذاشتم و با من و من پرس شخوانیپ یشدم، دستمو رو کشیبود. نزد

 نبود، نه؟ یمعمول داریخر هیخص... اون ش-

 .دیبهم انداخت و آهسته خند ینگاه مین

 .یباش زیقدر ت نیکردم ا یمشخص بود؟ فکر نم-

 موضوع نگه دارم. نیهم یکردم بحث رو رو یزدم و سع یزور لبخند به

 جواب سوالمو نگرفتم. یخب آره، ول-

نشست و  شیصندل یرو شخوان،یها رو سرجاشون گذاشت و پشت پ مانکن

 نگاهم کرد. نهیدست به س

داده  یکه بهت چه قول ادتهینبود.  یمعمول یمشتر هیآره درسته، اون -

... اون یبد یکنم ترنم رو فرار یمنم کمکت م ،یبمون شمیبودم؟ گفتم اگر پ

 به هدفمون بود! دنیرس یواسطه برا هیمرد هم 

 گذاشتم و به طرفش خم شدم. شخوانیهام رو روق پ آرنج

 ...شمیتوجه منظورت نمم-

. دیکش یسرک کوتاه رونیو نگاهشو چرخوند و به ب دیکش یقیعم نفس

زمزمه مانند  ییتر آورد و با صدا کیجا به جا شد و خودشو نزد یصندل یرو

 گفت:
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 هیبرگزار کنه، اما نه  یمهمون هیخب راستش... عمو قراره دوهفته بعد، -

 ست،ین یآدم معمول هیبهت گفتن اما... عموم  ایدونم چ یساده. نم یمهمون

از اوناست! خب...  یکیو... قاچاق دختر هم  دهیانجام م یخالف بزرگ یکارها

اونو هم  رارهو دادهاش خسته شده، ق غیاز دستِ اون دختر و مزاحمتا و ج

 بفروشه... یگزاف متیاش به ق گهید یبه همراه برده ها

 گرفتم. ینیآب دهنمو قورت دادم و دم کوتاه و سنگ ده،یترس

 تونمیترسونه! چطور م یحامد... منو م نیبگم! ا یدونم چ یخـ... خب... نم-

بخرمش، چون االن  تونمیبه ترنم کمک کنم؟ من که... من که مسلما نم

 خونه تون حضور دارم. پس... گاردتیبعنوان باد

تو  یاز آدمها یکیاهنگ کردم. قراره جا بود، هم نیکه االن ا یبا اون مرد-

که شده! مطمئنم صاحب کارت  یمتیو ترنم رو بخره. حاال به هر ق ادیب

 بابتش بده، نه؟ یحاضره پول هنگفت

 شیدوست داره، خودشو به آب و آت یلیزنشو خ انیآره... آره مطمئنم. شا-

 یاکه پدر ترنم نخواست پ نیا لیدل دمیتا نجاتش بده. حاال فهم زنهیم

 هویها بوده و  یگندکار نیخودشم قبال تو ا ه،یرو وسط بکشه چ سیپل

کرده و دخترش رو  دشی. بعد عموت هم تهددهیکش رونیمتحول شده و ب

دونم  ینم ده،یکش یسخت یلیده! نگران ترنمم، مطمئنم تا االن خیدزد

 نه. ای ارهیتا دوهفته بعد دووم ب تونهیم
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اونم پاسوز گناه  سوزه،یدلم به حالش م. تونهینگران نباش، شک ندارم م-

 ...دیرسیبه نظر م یپدرش شد، دختر خوب

 گفتم: ی. ناخوداگاه، با حالت آه مانندمینگفتم و جفتمون ساکت موند یزیچ

 یمادرش ب یپسربچه کوچولو و  بامزه داره؟ اون قدر برا هی یدونست یم-

 شد. یکرد که دلم به حالش کباب م یم یتاب

 صداش بفهمم. یتونستم تعجب رو تو یم

 بچه داره؟واقعا؟ -

 قرار گرفت؟!  ریتحت تاث نقدریا یعنی

 آره خب...-

 امکان نداره! نیا یول-

 یهاش تا حد امکان گرد شده بودن، منم کم کم داشتم تعجب م چشم

 :دمیپرس یآروم یبه طرفش خم شدم و با صدا شتریکردم! ب

 شده؟ یزیچطور؟ چ-

کردم به محض  یفروشه و ترنم... فکر م یبکر رو م یعموم... برده هاخب... -

 عملش کردن؟ یعنی... ی! وادنشیکه بعدش دزد کایازدواجش رفته بود امر

کرد؟ دستامو به حالت استپ  یصحبت م یشده بودم، داشت درباره چ جیگ

 .دمیحرفش پر ونیجلو آوردم و م

 ؟یچ یعنی نم،یبب سایوا-
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 نفس، کل جمله شو ادا کرد: کیگرفت و  یقیعم دم

برده  هیبه عنوان  خوانیانجام دادن و االن م میترنم عمل ترم یرو یعنی-

 بکر بفروشنش...

تونستم الم  ینشسته بود. جرئت حرف زدن نداشتم و نم یعرق سرد پشتم

 یصحبت م یدونستم داره درباره چ ی. اصال نمارمیبه زبون ب یتا کام کلمه ا

امکان  نیشده بودم که توان هضم حرفاشو نداشتم. ا جیکنه! اون قدر گ

 اصال امکان نداشت!  ،یو پست یحجم نامرد نینداشت... ا

منم  دیفهم یزده بود و عمال الل شده بودم. اگه... اگه حامد م خشکم

 رفتمیبکر هم هستم... مطمئن بودم منم م م،یدخترم و از شانس گل گل

 !ایباقال یقات

 ...کمی... من از عموت  یعنی... خب... گمیم-

 و خصمانه نگاهم کرد. دیخند

کنه.  یباور م اهه،ینگران نباش... اگر من بهش بگم ماست س ؟یترس یم-

هم... بهش  یستیاگه بفهمه پسر ن یخوام تورو از دست بدم، حت یمنم نم

 ! یترنس گمیم

داشتم کم کم  یبرد؟ لعنت یبودن که به کار م یچه اصطالحات نایخدا، ا ای

کردم، بعد االن  یم یموندم و خرحمال یم یی... کاش تو خونه دادمیترس یم

و سرد و گرم شدن نبودم! خدا از  ختنیصورت در حال عرق ر نیو به ا نجایا
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 ینم بردست از سر کچلم  ن،یداد یجفتتون نگذره، تا سرمو به باد نم

 !نیداشت

با  یشخص هیمرد بگو که  نیهماهنگ کنم، تو هم به ا انیپس من با دار-

مشخصات اون  ،یمهمون رهیخودش م یندگیبه نما یا ینام و نشون نیچن

 یجوره نم چیه ،یبفرستمش. نگرانم پر انیدار یبهم، برا یمرد رو هم بد

 مهبفه انیکه اگه شا ی. واامیکنار ب نایو ا یبرده فروش هیقض نیتونم با ا

 دهیرو سرپوش ییزایچ هی انی! دارشهیم وونهیهست... د یتیزنش تو چه موقع

 و حاال... دهیرس انیبه شا یبا بدبخت ده،ینکش یبهم گفته... ترنم کم سخت

 فرستادم و ادامه دادم: رونیبه ب قیعم نفسمو

 منم... گه،یبه همد دنشونیرس یبرا دشونیحاال تنها ام-

گرفتم. بعد از دوتا بوق، باالخره  انویو شماره دار دمیکش رونیب بمیاز ج تلفنو

کردم و مشخصات رو براش فرستادم.  فیجواب داد. ماجرا رو واسش تعر

باهاش  دیلباس الزم داره و با ،یشب مهمون یبلند شد و گفت که برا یپر

گفت  ومن برداشت  یبرا کی. قبل رفتنم، چند دست هم لباس شدیبرم خر

 هی دیجشن بالماسکه بود، با هی شون،یهمراهش باشم. ظاهرا مهمون دیبا

 ییها یپولدارا چه سوسول باز نیا ی! ولدمیخریو مردونه هم م کیماسک ش

 ،یکاغذ یتیتزئ یزایم زیچ نیجشنامون چندتا از ایداشتنا... ما موقع تولدا 

و  میکردیفوت م نایدوتام بادکنک و ا وار،یبه د میچسبوندیم یبا تف و چس

که  یکیپالست یباال سر صندل میزدیکه نصفشون پر آب دهن بود م یدرحال

 دیسف یکهنه گرد با خامه ها کیک هیشخص اول تولد بود، بعد  گاهیمثال جا
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وسط و تا جون  ختنیری. همه مزیوسط م میذاشتیسبز م یصورت نیو تزئ

پاهاشون درآد.  کفکه جونشون از  دنیرقصیخز م یداشتن، از بس با آهنگا

بود؟ البته  ایباز یالکچر نیمگه ا مایشدن، قد شرفتیپ یلیواال االن ملت خ

مبحث گسترده  نیبه کار ا دمیم حیو کال ترج میبود ینطوریما هنوزم هم

 نداشته باشم!

 کیو از بوت میرو کامل کرد دهایکه بود؛ خر یبا هر جون کندن باالخره

کرد. عالوه بر دو دست خودش، دو  دیتا جا داشت خر ی. پرمیاومد رونیب

از گردنم  یگون هی ذاشتم،یپاش م شیراهو پ نیدست منم پرد کرد و اگه ا

 شنهادی! بهش پیداخل گون ختیریم دشمیجد یدایو خر کردیم زونیآو

! اون هم با دیخر یبرا ارمشیحتما م گه،یروز د هیخونه و  میدادم که برگرد

 ی. بسته ها رو رومیرفت نیسمت ماش ذوق و شوق، حرفمو قبول کرد و به

که بهش  نهیجلو بش ادیشدم. خواست ب نیعقب انداختم و سوار ماش یصندل

عقب رو دادم و متقاعدش کردم که همون جا جاش بهتره  یصندل شنهادیپ

در عقبو باز کرد  ل،یم ی. به زور قبول کرد و برنیگیمنم کمتر خرده م بهو 

 یبکنه، منم که ب طنتیممکنه ش نهیدونستم اگر جلو بش یو نشست. م

و  انیو دار انیشا یته دره، گور بابا فرستادمیرو باهم م یاعصاب، خودمو پر

 که باهاشون سر جنگ داشت! یهر خر

 حاتیزد و توض یجشن در راه باهام حرف م نیراه خونه مدام درباره ا تو

بت از برده ها مسئول مراق گاردیداد. گفت همه نگهبان ها و باد یالزم رو م

برده ها تو دست  د،یحواسشون به اونا باشه. تا قبل از خر دیها هستن و با
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 دی... شامیندرخواست ک یهستن و اگر خودم و پر گاردهاینگهبان ها و باد

 یاونا مجبورن وقت ،ییجورا هیمراقبت از ترنم رو به من بدن.  تیمسئول

 دارهایتوجه خر یکنن و با عشوه گر ییپسندتشون، هنرنما یداره م داریخر

 نیا یچ یعنیشدم.  یتر م جیزد و من گ یحرف م یرو جلب کنن. پر

 کارها؟ مگه... استغفراهلل!

رو برداشتم و داخل  یپر یدهایشدم. خر ادهیپ نیو از ماش دمیکش یپوف

برم که ازم  رونی. همه شون رو داخل اتاقش گذاشتم و خواستم بمیخونه شد

. چشمام از تعجب گرد شده نهیتنم بب یام رو عوض کنم تا توخواست لباس

و  دمیکش ی! پوفشدنیدختر کم کم داشتن نامعقول م نیبودن، خواسته ا

 :دمیدندون غر یلبام نشوندم، و از ال یرو یزورک یبخندل

 ننیبب هیاگه بق ست؟یجالب ن ادیجا ز نیموندنم ا یکن یفکر نم زم،یعز-

کنن؟  یم یچه فکر امینم رونیست تو اتاق توام و ب قهیاز چند دق شتریب

 !گهید ینیب یم یشب مهمون رون،یهوم؟ پس بهتره من برم ب

تکون داد و ساک  ینگاهم کرد. سرشو چندبار یو با ناراحت دیبرچ لب

دندون  شخندیکردم و با همون ن یکیداد به دستم. تشکر کوچ دامویخر

 گهیدادم، د یدختر رو م نیبه ا ادیز دیاومدم. نبا رونیاز اتاق ب م،یزور ینما

 !شدیداشت سوار کولم م

شدم که امروز  یهمون نگهبان نهیبه س نهیوارد اتاقم بشم که س خواستم

انداختم تا رد بشم که  نییکردم و سرمو پا یمحل یبودمش. ب دهیظهر د

 شونه ام گذاشت و صدام زد: یدستشو رو
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 ...میبزن باهم حرف دیبچه، با سایوا-

دادم.  یزود وا م دیبودم، نبا یآروم م دی. باستادمیدهنمو قورت دادم و ا آب

 و نگاهش کردم. دمیاخمامو تو هم کش

 شده؟ یزیبله؟ چ-

 !میحرف ناگفته باهم دار یخواستم باهات حرف بزنم. من و تو کم یم-

اگر  زدمیروزها با من حرف ناگفته داشتن؟! حدس م نیبابا چرا همه ا یا

و  یقاچاق یسیپل یها الیو سر لمیاون ف ادیباهاش برم قطعا دخلم اومده، 

ور صورتت قشنگ  هی یگنده ها بر کلیه نیبا ا یافتادم که وقت یاون مدل

 زونیآو مکه از لسه ا یپر از خون و دندون یخودم رو با دهان شه؛یم ادهیپ

اوفته، از  یبزرگ ب یکبود هیچشمم  یشده تصور کردم و احتمال دادم پا

کردم اعتماد به نفس  یترسناک آب دهنم رو قورت دادم و سع یفکر ها نیا

 کاذبم رو حفظ کنم

 شنوم. یبعدا م یدار یخوام برم استراحت. کار یخستمه، م -

به قد و قواره ام انداخت و من باز آب دهنم رو قورت  یزد و نگاه یپوزخند

 دادم که گفت:

 خورمت. یکوچولو نترس نم -

من رو  یخوا یکنم م یچرا احساس م دونمیخواستم بگم واال داداچ نم یم

ماشاهلل شکم مکمت هم به راهه  ،یو قدرت هضمم رو هم دار یبکش خیبه س
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زدم که  بیحرف به خودم نه نیزدن ا یبه جا یشم، ول یقشنگ جا م

 پس تخس نگاهش کردم ست،یکه ن یهند لمیآرامش آدم باش، ف

 ؟یدار کارمیچ -

دوباره اون لبخند مسخره اش رو کنج لبش نشوند، حدسش سخت نبود که  

 یفشار داد و الک یشونه ام گذاشت و کم یرو ی. دستدمیترس دهیفهم

 و من رو به جلو حول داد دیخند

 .قیکارا دارم رف ایب -

 یخود خدا کمکم م دیبفرستم، با نییتو گلوم نمونده بود که پا یآب گهید

 یبشه من با تن یهند لمیخواد ف یم زیهمه چ قایکردم دق یمکرد احساس 

که با ضرب چاقو پاره شده، پشت  ییپر از خون  و پهلو یله شده دهان

و با  رسهیم یآخرمه که پر یدم و نفس ها یدارم جون م ییعمارت به تنها

بال رو سرت آورده منم  نیا یگه ک یو م نهیش یسرم م یاشک باال

 یدست یو پر زیآخرمه بگم  تو فقط اشک نر یبشم چون دم دما یاحساس

و پاشه و بره شکم اون نگهبان رو  هیکار ک دونمیبه صورتش بکشه و بگه م

بمونه و من  یپر ستیقبول ن ویسنار نی! نه ا؟یپس من چ یسفره کنه، وا

 !کار؟یخوام چ یرو م ارویسفره کردن شکم اون  مارستانیب هرو ببر

بود که من  ییچه فکرها نیشدم، آخه ا یم کینزد یونگیبه دداشتم  قطعا

 کلیکه به شونه ام از طرف اون خوش ه یدادم؟! با فشار یداشتم انجام م

 وارد شد به خودم اومدم و نگاهش کردم
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 من رو؟ یبر یکجا م -

 ؟یدیترس -

 یم د،یفهم ینم یکردم که کس یخودم اعتراف به ترس م شیپ اگر

 !د؟یفهم

 نیا یجلو دینبا یول دم،یترس یجد یخودم اعتراف کردم که جد شیپ پس

 زدم و گفتم: یآوردم پس پوزخند یقلچماق کم م

 هه، من و ترس؟! -

حال کردم واسه خودم داشتم  ییجورا هیخوشم اومد،  یلیخ "هه  " نیا از

 شدم. یم کیبودن و شاخ شدن نزد یبه الکچر

شاخ شدن رو  گهیدر حدم، تا د یستیخواستم بگم به ارواح جدم ن یم تازه

بلند بشه و  یادیبه اوجش برسونم اما زبون به دهن گرفتم که مبادا شاخام ز

 دیفهم یاون لعنت ی. پس گذشت کردم ولارهیتهش از چشم خودم سر در ب

 رو زد شییکه تموم اهن و تلوپم دروغ و و باز اون لبخند کذا

 یگ یباشه تو راست م -

 ینه فقط تو خوب -

ابرو نبود که مار  یشدن رفتم، لعنت سیبهم کرد که تا مرز خ یچپ چپ هنگا

چرا خروار خروار ابرو  نایموندم تو کار خدا به ا د،یبود که تو هم کش اهیس

 میمو بگرد یپ دیابرو با نیاز ما دخترا از کمبود ا یاون وقت بعض دهیمبرو م
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افته،  یراه م یداد هک ینیخدا بازم شکرت، من که کرم با هم یه م،یو بکار

 .هیبنگر به حال بق

نگاه چپ چپش آب دوباره به گلوم برگشت و دوباره منم فرستادمش  از

 ستادمیو از حرکت ا نییپا

 .امیاصال نم -

 شونه ام گرفت و به جلو حولم داد از

 افت یراه ب گه،یکم زر بزن د -

که نوشتم به  ییویو سنار یهند لمیهمون ف افتمی نیقیحرفش  نیبا ا گهید

 کردم.  یرو با خبر م یشدن پهلوم پر دهیقبل از در دیبا ونده،یپ یم قتیحق

 کردم شونه ام رو آزاد کنم یو نگاهش کردم و سع ستادمیاز حرکت ا دوباره

 ؟یمن ریگ هیچ گه،یولم کن د -

 که... شهینم تیگم حال یبا زبون خوش م -

معنا  ین خوش چطورزبو قایداشت بهش بگم تو فرهنگ لغت تو دق جا

رو وارد  یدادم پر حینگفتم و ترج یزیبه خرج دادم و چ ی! باز بزرگشه؟یم

 مال خودم بود. شهیخوندم اسکار هم یم یاگر کارگردان ییبکنم، خدا

 بذارم انیرو در جر شونیا دیخانم هماهنگ نکردم، با یمن با پر -

 نگران نباش. اد،یخانمم م یپر -
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 نیا میتسل دیشد با یم یاسکار رو ازم گرفت، نقشه خودش عمل یییلعنت

دک و دهن  نیبردم خدا حافظ ا یبه کار م یتراژد دیشدم و با یم یباز

 یبه سو شیتن سالم، پ یخوبم خدا حافظ ا یپهلو یسالم خداحافظ ا

 سفره شدن خودم....

کردم که خودم رو مقابل  یم یخوان هیخودم مرث یطور داشتم برا نیهم

 یشد... چه بد بخت یتر م یهر لحظه داشت هند یلعنت دم،یاتاق حامد د

 بودم من. نگاهم رو به اون مرد دوختم

 !نجا؟یا میاومد یچ یبرا -

 حرف نباشه -

رو  رهیبگم که در اتاق رو زد و بعد دستگ یزیبکنم و چ یاعتراض خواستم

 ... ختیباره دلم ر کیا به دونستم ام یعلتش رو نم د،یکش نییپا

اتاق باز شد و دست بزرگش پشتم قرار گرفت و من رو به جلو هل داد،  در

 دمیازش فاصله گرفتم و آروم غر یاخم کرده از سر شونه نگاهش کردم و کم

 .رمیخودم م ،یاوردیکه ن یریچته؟ اس -

دستش مچ   کیو با  ستادینزد و مثل مجسمه صاف ا یخالف انتظارم حرف بر

از خودش  دمیاش رو گرفت، حساب کار دستم اومد و فهم گهیدست د

صاف کردم و نگاه از  ییمودب شده، من هم گلو ینطوریکه ا دهیبزرگتر رو د

 کردم...  یرسما قالب ته دمیاطرافم رو د یاون مردک گرفتم. وقت
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تازه فرستادم،  نییگلوم جمع کردم و دوباره پا یآب بدنم بود رو تو یچ هر

 هیشب یی.. دور تا دور اتاق رو مرداختیچرا به محض ورودم دلم ر دمیفهم

که فنچ  کل،یه یمرد قو ستیحدود ب یزیاون مردک پر کرده بودن، چ

تک  یمن بود و من نگاهم رو رو رهیداخلشون من بودم... همه چشم ها خ

 گهیبود. د لیشناختم جل یکه م یچرخوندم، و فقط تنها کس یم تکشون

بشم... ترس تمام  یبه صورت کامال با شکوه سالخ نجایحتما داشتم قراره ا

بود دچارش  یکه چند وقت یمردانه ا هیوجودم رو گرفته بود، اگر اون روح

 اومدن. یم نییشده بودم، نبود قطعا اشک هام پا

 لیهمه مرد پ نیا نیگلو صاف کردن ب نیصاف کرد، انگار که ا ییگلو لیجل

 بود... یمرسوم زیتن چ

 پسر نجایا ایب -

کنم با چشم و ابرو به کنار  ینم یحرکت دید یکنار خودش اشاره زد، وقت به

شد و بعد از چند لحظه  دهیخودش اشاره زد، پاهام نا خودآگاه سمتش کش

 بهم انداخت یکنارش قرار گرفتم . نگاه

 ؟یدیترس هیچ -

که نرمش درش  یزد و با لحن ینگاهش کردم، که لبخند مهربون فقط

 شد گفت: یاحساس م

 ستین یزینترس چ -
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اونقدر محسوس بود که خود به  رشییتغ د،یابروهام باال پر رییهمه تغ نیا از

که تو  یافتادم، پسر ابرو پر پشت و بد قلق ینچندان دور یخاطره  ادیخود 

اهل محل شد و  یاز دخترها یکیکرد و زد عاشق  یم یمحلمون زندگ

رو به  نیاز ا بایقبولش کرد، مردک ابرو پر پشت هم تقر رییغدختر به شرط ت

اونقدر  شیو رفتار یظاهر رییمرتب شد، تغ یاون رو شد و ابروهاشم کم

تا حاال  د،یمحل باال پر یکل اهال یمحسوس شده بود که عالوه بر من ابروها

 همون روز برام شوک شد. نیهم ع لیاونقدر جا نخورده بودم و رفتار جل

 و گفتم: اوردمیبه سر تا پاش کردم و طاقت ن ینگاه

 ؟یمهربون شد هیچ -

 بده؟! -

 !؟یبرام خط و نشون بکش یخوا یباز م -

 گفت و ادامه داد یباال انداخت و نوچ ییابرو

 میگذشته ها گذشته... االن دوست -

 ؟یدیرس جهینت نیچطور شد به ا -

 از مرامت خوشم اومد. -

 :دمیپرس عیسر دمیدادم و تا تنور رو داغ دنگفتم و سرم رو تکون  یزیچ

 !نجا؟یبپرسم چه خبره ا شهیحاال م -

 جلسه است... -
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 جلسه؟! -

 گفت و سرش رو تکون داد و اضافه کرد یاهوم

 گاردهاستیجلسه باد -

 تکرار کردم یکردم و حرف خودش رو سوال زیهام رو ر چشم

 گارها؟؟؟یجلسه باد -

 ده. یم حیتوض ادیم سیآره، االن رئ -

 لیبپرسم که در اتاق باز شد و سر جل گهیبزنم و سوال د یحرف خواستم

 کنار گوشم قرار گرفت:

 ممنوع. یحرف اضاف یاومد، سوال اضاف سیرئ -

دست تو  یپر کهیدر حال دمیچرخوندم و حامد رو د یرو سمت ورود نگاهم

و سالم دست  ستادنیصاف ا یشد، همگ یدستش داشت داخل اتاق م

بزنه فقط سرش رو تکون داد و رفت  یحرف نکهیا یکردن، حامد ب یجمع

اتاق  نیانگار فقط تو ا ستاد،یسرش ا یهم باال ینشست و پر زشیپشت م

اعتراضم رو بکنم و بگم  نیحامد آدم بود و حق نشستن داشت. خواستم اول

و ما رو سر پا  ینیخوب بش یکه جا یو فقط شما آدم میبوق نجایمگه ما ا

 هیدادم مثل بق حیشد و ترج یادب یب نیدختر بودنم مانع از ا ،یرنگه دا

نگاه  مونیداد و به همگ هیتک شیبشم.حامد به صندل رهیبز به حامد خ نیع

مثل حامد  یکیداده  به  هیقدرت تک کهیبه ار ارویگذشت که  ذهنمکرد، از 
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همه  نیداده و نگاه نافذش رو ب هیباشکوه تک یو صندل زیم نیکه به ا گن،یم

 قدرت... نینگاه با هم نیژست با هم نیچرخونه، با هم یم

صورتش نگاهمون  یرو یظیجا به جا کرد و با اخم غل یصندل یرو خودشو

هم  ینظر گذروند؛ دستاشو تو ریکه چهره تک تکمونو از ز نیکرد. بعد از ا

 شد. لیقفل کرد و به سمت جلو متما

جلسه مختص  هیجا؛  نیا تجمعتون به لیدل د،یدون یهمونطور که م-

 ییتازه واردها آشنا دیو شا د،یشماست. تک تک شما با کار من آشنا دار

. دمیم حیرو براتون توض زیبا برنامه ما نداشته باشن پس همه چ یچندان

 هونهداده بشه و به ب بیترت یبالماسکه ا ی... دوهفته بعد قراره مهموندینیبب

 نیو با نفوذتر نیبرم. مهمون هام از مهم تر یم شیمن کارم رو پ ،یمهمون

 یعرب. ازتون م یها خیتا ش دیریبگ یرانیهمکارانم هستن، از ثروتمندان ا

من  یبرده ها ی دهیخوام مزا ی. مدیببر شیشکل کار رو پ نیخوام به بهتر

! برده ها دست هدر کار باش دینبا یخلل چیه ره،ینحو صورت بگ نیبه بهتر

 هی یهاشون فقط برا ییبایز دنیکش شیبه نما یبرا دیتون یم رن،یشما اس

برده ها  دنِید تیعاشق اذ دارهای. خردیازشون استفاده کن یکوتاه میتا

 چیکنم ه یم دیتاک ،یبیآس ـچیکه ه یهستن! پس... همه تون، تا حد

 تشیاذ یکم دینتو یشون و بدنشون نرسه م ییبایبه برده ها، به ز یبیآس

 یلیم یو تو کارتون ب دیحد خودتون رو بدون د،یباش . پس مراقبدیکن

 بذارن! رادیمن ا یبرده ها یرو دارهایکه ممکنه خر د،ینکن
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... ینداشتم. لعنت دنیم حبس کرده بودم و جرئت نفس کش نهیتو س نفسمو

اون دخترارو آزادشدن  یتونستم همه  یجا خودِ جهنم بود! چطور م نیا

 شدن... یواقعا تباه م وفتنیمردا م نیا کنم؟ گناه داشتن، اگه به دست

 یم یجا فرار نیانداختم. حاال من ترنم رو از ا نییو سرمو پا دمیکش یپوف

جنس  هیمنم  دنیفهم یمردها م نیاگه ا یکش! وا شیشون پ هیدادم، بق

 !ایباقال یفرستادن قات یمخالفشونم... شک نداشتم منم م

از دستم گرفت و منو طبقه باال برد. در رو باز کرد  لیمتفرق شدن و جل همه

 کمیحال و حوصله، با اون  یو بهت زده، به دخترا نگاه کردم. همه دخترا ب

نشسته بودن و به زور  یاتاق بزرگ یتنشون مونده بود تو یکه تو یجون

به  لیل. جدنیرس یبه خودشون م ایخوردن  یبزرگ تر داشتن غذا م یزنا

 اتاق چمبره زده بود اشاره کرد و آروم گفت: که گوشه یدختر

 شیش دیکه؟ با یدون یکه مدنظرته. اسمش ترنمه، م هیاون دختره... همون-

 یپر ؟یمتوجه ،یلحظه هم چشم ازش برندار هیدنگ حواست بهش باشه، 

خانوم بهم سپرده حواسم به شما دوتا باشه، مراقب اون دختر و تو هستم، 

 سپرم... یکارهارم به خودتون م هیبشه. بق کشینزد یذارم کس ینم

 رهیکنج اتاق خ یمنو رها کرد و درهمون حال؛ به دخترک غم زده  و

 موندم...

منتظر بودم تا  یاعصاب بود. دم در اتاق پر یرو دایشد یقیموس یصدا

ماهشو  یدرو باز کرد و اجازه داد رو قه،ی. باالخره بعد از چند دقادیب رونیب
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زدم و به جلو اشاره کردم که بره و منم پشت  یبخند الک! لمیکن ارتیز

رفت.  یسر و صدا هم باالتر م م،یرفت یتر م نییپا یسرش راه افتادم. هرچ

خورد.  یبود که در لحظه ورود به چشم م یزیتنها چ یقیدود و موس

 یداشتن. همه  ادیو پاش ز ختیر یهم نبود ول یچندان شلوغ یمهمون

 زیبودن که دسته دسته دور م یزیه یکله گنده یمهمون هاشون، مردا

کردن. حواسمو جمع  یو مشروب کوفت م دنیخند ینشسته بودن و م

 ستادهیا یدوتا خانوم هم گوشه ا یکیبه راه افتادن.  یکردم و دنبال پر

به جمعشون، خوش و  یبودن و مشغول صحبت با هم بودن. با ورود پر

بودم و  ستادهیه اجبار کنارش ابششون شروع شد و باهم مشغول شدن. ب

 شیداشت پ یعاد یلیخ یدادم. مهمون یگوش م اتشونیداشتم به چرند

 نگه داشته بودن! یآخرِ مهمون یرو برا یز اصلیرفت و انگار، سوپرا یم

از سر  ایبه اجبار  دمید یبود که م ییاون دخترا ریذهن و فکرم درگ ی همه

 کی سیجهنم باز شده، انگار حامد رئ نیچطور پاشون به ا یبدبخت

به نظرم  با،یز یبود و کارش هم فروش دخترها ینیزم ریمخوف ز التیتشک

 یبودم، مرد دهیکل عمرم د یبود که تو ییآدم ها نیتر فیاز کث یکیحامد 

داد  یدست خودش داشت و به اون ها پول م ریرو ز گهیمرد د نیچند که

 ارن،یدر ب نجایکنن که سر از ا یمردم رو ببرن و کار یکه دل دخترا

بشن بهشون پا  یقراره وارد چه جهنم دونستنیهم که نم چارهیب یدخترها

 دادن... یم
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 یم ستمیس نیا یپول پا تو ایفرار  یخودشون برا لیها هم با م یبعض

به  یبردن تا پول یدل از مردها م باشونیگذاشتن و با استفاده از ظاهر ز

... دوست داشتم اونقدر قدرت داشتم که همه دخترها رو نجات ارنیت بدس

 ماما نه زور دم،یکش یم شیدادم و تمام دم و دستگاه حامد رو به آت یم

کردم فقط  یمن نجات کل دخترها بود، من اگر هنر م تینه مامور دیرسیم

 تونسم ترنم رو نجات بدم... یم

 یلیبودم که خ دهیچند روز د نیا یکردم؟! خودم تو یچه م هیبا بق یول

که دلشون تنگ خانواده و خواهر و برادرهاشونه....  زننیهاشون چطور ناله م

موندگار شده  گهیاما د نیدروغ یوعده  کیخودشون اومده بودن با  لیبا م

 نیا اجراقسمت م نیکرد.... خوفناک تر یکمکشون م دیبودن و تنها خدا با

 ییداد، چه بسا دخترا یانسان هم انجام م بدن یبود که حامد قاچاق اعضا

 یشدن و اعضاشون به فروش گذاشته م یم یکردن سالخ ینم تیکه تبع

بود مغزم منفجر بشه... با خودم  کینزد الیهمه فکر و خ نیشد... از هجم ا

 بشه... یداشتم که نقشه ام عمل دیفکر کرده بودم و ام یحساب

بود و داشت  ستادهیمن ا یاز فکر در اومدم که حاال رو به رو یپر یصدا با

 :دیکرد و پرس ینگاهم م

 ؟یکن یفکر م یبه چ -

 لبش نشوند و گفت: یرو یگفتم، لبخند "ها  "نگاهش کردم و  جیگ

 !ستیکه فکرت با ما ن یپر یکجاها م گمیم -
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 یم کهیکه داشت ت دمیدست به اطراف اشاره زد، منظورش رو فهم با

جمع بود، نا خودآگاه  یتو یمردها و دخترها یانداخت که نگاهم پ

 زدم و گفتم: یپوزخند

 جلب توجه من نداره... یبرا یزیجمع چ نیا یتو -

تحمل  گهیبود و د ختهیاعصابم به هم ر یرو زدم و راه افتادم، حساب حرفم

 انیجهنم زودتر به پا نیخواست ا یرو نداشتم، دلم فقط م یلوس باز چیه

بهم بر خورده از بازوم گرفت و متوقفم کرد و رو به  دیکه فهم یبرسه... پر

 گفت: مونیروم قرار گرفت و پش

 !یفکر کنم ناراحت شد د،یببخش -

اعصابم داشته باشم،  یرو یشتریهم گذاشتم که کنترل ب یهام رو رو چشم

خواد  یفکر اونچه که م یطرف استرس وجود نقشه ام بود و از طرف کیاز 

خواهم سوخت...  هیجهنم با بق نیمنم تو هم ای شمیموفق م نکهیبشه...ا

 دادم رونیچشم هام رو باز کردم و نفسم رو ب

 مشغوله. یفکرم حساب ،یتو ببخش پر -

 کرد یدستش باز یهاش رو جلو داد و با انگشت ها لب

 مراسم و اون دخترهاست؟ شیفکرت پ -

 . رهیذهنم درگ یلیآره، خ -

 ...شهیدرست م -
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دستش رو گرفتم و  ینگران یرو داخل صورتش چرخوندم و از رو نگاهم

 فشار دادم یکم

. رونیب میبر دیبهت گفتم، راس اون ساعت از اون در با یچ ینره پر ادتی -

 !؟یدیفهم

 تکون داد یدهنش رو قورت و بعد سر آب

 من نگرانم...  -

ضعف نشون  دیاما حاال نبا یاز پر شتریب یلیخ ینگران بودم، حت منم

 دمیجنگ یم دیبود مردانه با دهیزمان اون رس دادم،یم

 ستین ینگران یبرا ییجا -

 ا؟یتو سرته آر یچ -

که بهت گفتم رو انجام بده، راس ساعت کنار اون در باش.  یتو فقط همون -

 .شهیحل م شیبق

 ترسم. یاما من م -

 ملبم نشوندم و مهربون نگاهش کرد یرو یلبخند

 برسونم! یبیخوام به تو آس یمن نم ،یکن پر نانیبهم اطم -

 برسه. یبیبهم آس یذاریدونم نم یدارم، م نانیبهت اطم -

 گذره. یفکر کنن داره بهمون خوش م هیپس فقط آروم باش، و بزار بق -
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نگفت و ازمن فاصله گرفت و راه افتاد و با لبخند  یزیتکون داد و چ یسر

 من رو مخاطب قرار داد یشینما

 مهمون ها خوش و بش کنم. هیتا با بق ا،یپس پشت سرم راه ب -

 راه افتادم. یپشت پر اریهوش گاردیباد کینزدم و مثل  یحرف

 ی. وقت شام بود و همه داشتن مدیرس یداشت به اوج خودش م یمهمون

کرده بود؟ دلشوره داشت  رید انی. نگران بودم، چرا داریرفتن سالن غذاخور

ازش خبر  یجور هیتونستم  یخورد. کاش م یمثل خوره تموم وجودمو م

حرف هام توسط  دنیهر تماسم باهاش و شن یو بپرسم کجاست. ول رمیبگ

خودم  یتاسف برا یاز رو یم! سر ندهیآ یو تباه ینفر، برابر بود با بدبخت هی

به  ییخوش و بش آشنا یتکون دادم و تا خواستم برم سمت سالن، صدا

به طرفم اومد و رو به روم  ی. وسط سالن خشکم زده بود که پردیگوشم رس

 که چشمش به پشت سرم بود، منو مخاطب قرار داد: ی. درحالستادیا

 !میشیم کیبه اوج داستان نزد می... دارایآر دیدوستت رس یانگار-

هم گذاشتم و  یدهنمو قورت دادم و سرمو آروم تکون دادم. پلکامو رو آب

 یاتفاق چیه ستیرفتم. آروم باش آرامش، آرومِ آروم. قرار ن یقینفس عم

 حاال هم گمشو برو شامت رو کوفت کن! ،یشناس یرو نم انیتو دار وفته،یب

 زیکرد. خواستم به سمت م اریرو اخت یکیکوچ زیرفتم و م یپر همراه

 .نمیصدام زد و گفت کنارش بش ینگهبان ها برم که پر

 .هیبق شیبرم  اونجا، پ دیبا نم،یجا بش نیتونم ا ی... من نممن-
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 ...نیجا بش نیهم ای. بایآر ستیالزم ن ال،یخ یب ،یه-

 کرد. یهم ولم نم شعوریدختره ب نیداشتم و ا استرس

 خب... یلیخ-

 انیلحظه چشمم به دار هی. میبه روش نشستم و مشغول خوردن شد رو

قرار داشت  کشیتو بوت یکه با پر یاون مرد شیافتاد و متوجه شدم پ

کرد!  یم یچه خوب نقش باز یخندن. لعنت یو م گنینشسته و با هم م

 دیآبمو برداشتم سر بکشم که آب پر وانینگاهش بهم افتاد و همون لحظه ل

خنده ش گرفته بود، سرشو  یریو یریه نیسرفه افتادم. تو ا بهتو گلوم و 

وضع  نیکه منو به ا انیدار یانداخت و لبشو گاز گرفت. رو آب بخند نییپا

جعبه دستمالو به طرفم گرفت و جندتا دستمال  ی! پریفالکت بار انداخت

جالب و  یلیصحنه براش خ نیو دور دهنمو پاک کردم. انگار ا دمیکش رونیب

ک ناز ی. پشت چشمدیکه دوباره آروم و مردونه خند دیدار به نظر رس هخند

نگاهش کردم و تند  ،یا روزمندانهیکردم که   به سرفه افتاد و با لبخند پ

 تند ابرو باال انداختم.

آب به دستش داد و سرفه اش بند  وانیل هیکه کنارش نشسته بود،  یشخص

 ینامحسوس به سر تا پاش چرخوندم؛ کت و شلوار مشک یلیاومد. نگاهمو خ

کتش به تن داشت. از حق  ریهم از ز یخاکستر رهنیپ هیو  دهیپوش یجذاب

ام  رهیداشت و در کل خوش پوش بود. متوجه نگاه خ یخوب قهیسل م،ینگذر

انداختم. خدا لعنتت کنه آرامش که  نییو پا دمیدزد عیکه نگاهمو سر دش

 نیکردم؟ خب... همچ یم شیداشتم بررس دی! فهمیمنو همه جا برد یآبرو
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ش هم که قابل تحمل  قهیسل ،یچشم آب بور بود و کمیهم نبود، فقط  یمال

 ! دمینم ینظر چیه کلشمیبود، درباره قد و ه

فضا  یتو یمیمال یقی. موسمیبرگشت یو به سالن اصل میرو خورد شاممون

بودم و داشتم  ستادهیا یپر شیرقص. پ یداد برا یشد و جون م یپخش م

به طرفمون اومد و رو  لیفرار کنم که جل یکردم چطور از دست پر یفکر م

ل یخواد باهاش برقصم؟ اگه جل یغول م نیابلفض، نکنه ا ای. ستادیبه روم ا

!  دمیترس یازش نم گهیمنم د چ،یکه ه ختیر یتموم ابهتش م دا،یرقص یم

 کردم که صداش به گوشم خورد: یداشتم با دامن منگوله دار تصورش م

 از حضورتورن مرخص بشه؟ شهیم م،یرو الزم دار ایخانوم... آر دیببخش-

و  یبچسبم به پر یخدا، درخواست رقصشم مطرح کرد! خواستم دو دست ای

 کینزد لی! جلرمیجا نم چیه یابونیغول ب نیاز جام تکون نخورم، من با ا

 :دیاومد و در گوشم غر

 انتخابتو انتخابش کن! میبر ایبرده هاست، ب ییاالن وقتِ هنرنما-

 !میاِ؟ آهان حله حله، بر-

هم  انی. داردمیصورتم کش یبه ماسک رو یدنبالش به راه افتادم و دست به

صورتش بود که  یو مردونه رو فیظر یماسک نقره ا هیماسک زده بود، 

بدم. فقط خداکنه ترنم  صشیتونستم تشخ یاز پشت اون ماسک هم م یحت

اون دختر  یباز یرو بشناسه، احتمال کول انیباشه  و بتونه دار ادشی یزیچ

 رفتم تو شکمش! یحوصله... با سر م یبود و منم که ب ادیز یلیخ



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 242

 یغم بغل کرده بود و رو یکه زانو ییبایو به دختر ز میشد یاتاق مجلل وارد

 نشسته بود اشاره کرد. یصندل

 ی. حواست باشه بچه جون، قراره اول  کاریکه دنبالش هیاون همون دختر-

کنن. باهم قراره  ییهنرنما ییتنها نایعدش او ب دیباهاشون رقص داشته باش

به  ی. بچه، وایهرطور شده خودتو بهش بشناسون دیو تو قبلش با نییپا دیبر

و اون دختر  توسر من و  ،یحالت اگر نشناسه و در بره و گند بزنه به مهمون

 !وتنهیگ ریخانوم ز یپر یو حت

و سرمو  دمیکش ی! پوفختیر یزد کرک و پرِ آدم م یحرف م یطور یلعنت

رو  یکیدست  ،ییطبقه باال یبه نشونه مثبت تکون دادم. هرکدوم از مردا

شده بود که  یاتاق خال بای. تقردنشونیاز اتاق کش رونیگرفتن و به سمت ب

نشستم و نگاهش کردم. تک سرفه  یصندل یبه طرف ترنم رفتم. کنارش رو

 کردم تا صدامو بم کنم. یا

 وقتشه. ن،ییپا میبر دیاپاشو و ماسکت رو بزن، ب-

 نیا دهیکش یآورد. چ یچشم هاش دلمو به درد م یِکرد، سرخ نگاهم

و اخم  دیکه با خشونت دستشو پس کش رمیدختر؟ خواستم دستشو بگ

 نشوند. شیشونیپ یرو یظیغل

کنه؟ حالم از همه  یدرکم نم یکنم! چرا کس یبهم دست نزن، خواهش م-

 تو رو خدا! دیخوره، ولم کن یشما به هم م ی
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زانوهام گذاشتم، و به سمت  یموهام فرو بردم و آرنجمو رو ونیم دستمو

دختر چموش تر از  نیگفتم؟ اما... ا یاالن م نیهم دیجلو خم شدم. با

تونستم  یبود که بخواد گوش بده، و هنوز داخل اتاق آدم بود و نم یزیچ

 بدم! تیصراحتا اعالم کنم من اومدم فرار

صورتم برداشتم. مصمم نگاهش  یبردم و ماسکم رو از روپشت سرم  دستمو

صورتم نشوندم. چونه شو با انگشتام گرفتم و  یهم رو یکیکردم و اخم کوچ

 صورتشو به طرف خودم برگردوندم.

 داریوجه نازتو خر چیکه به ه ایدخترجون؛ واسه من عشوه و ادا ن نیبب-

. یزن یچشم و جز چشم الم تا کام حرف نم یگیم گمیم یهرچ ستم،ین

 مفهومه؟

 یبه طرف گردنش بردم، لبامو کنار گوشش نگه داشتم و با صدا سرمو

 دخترها بود گفتم: یصدا هیشب شتریکه ب یآروم

 یبرگرد دیتو با ،یجا موندنو ندار نیبرات تنگه ترنم، تو حقِ ا مایدلِ ن-

 خونه!

گفت  یاز الله گوشش گرفتم که آخ یکیشدن کارم، گاز کوچ یعیطب یبرا

به ماسکم زدم و  یخنده دو سه تا مرد داخل اتاق بلند شد. چنگ یو صدا

تونستم  یبلند شدم، و منتظر نگاهش کردم. تو چشم هاش برق اشکو م

تکون داد،  ینگاهش انگار جون گرفته بود! ماسکش رو برداشت و سر نم،یبب

 اومد... رونیش، به همراهم از اتاق بزد و بعد از مرتب کردن لباس ورتشبه ص
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 یکرده بود. باورم نم ایرقص مه یرو برا طیآروم، شرا یقیو موس تیال نور

در به در دنبال کار بودم و  ش،یباشم. چند ماه پ یطیشرا نیشد که تو چن

 یآقا هیبرسه که تو ظاهر  یروز نیچن دیگنج یتو ذهنم هم نم یحت

پرستار پسرش بودم  ششیماه پ کیم که بش یمشغول رقص با زن گارد،یباد

 دهیچیپ طیشرا یلی... خیمهلکه نجاتش بدم! لعنت نیخوام از ا یو حاال هم م

 زهیبود. ر ییو به ترنم نگاه کردم. دختر خوش بر و رو دمیکش یبود! پوف یا

مناسب  انیشا یبا نمک و تو دل برو. خب... برا یا افهیو الغراندام، با ق زهیم

 هیکه  نیاز ا قبلتونستم حدس بزنم  یاومدن. فقط نم یبود و به هم م

 بود؟ یدختر افسرده و به زوال رفته باشه، چطور

 یام شد و همون طور که سرشو باال آورده بود و نگاهم م رهینگاه خ متوجه

 کرد، آروم لب زد:

 ؟ینجاتم بد یتو... اومد-

به زور حرف هاشو  ،یقیموس یاومد و با وجود صدا یاز ته چاه در م صداش

 یکه داشتم تظاهر م یکنار گوشش بردم و درحال ن،یی. سرمو پادمیشن یم

هستم، کنار گوشش زمزمه  یا گهید یکردم مشغول عمل خاک بر سر

 کردم:

باشه؟  ،یاز خودت نشون بد یعکس العمل خاص چیخوام تو ه یآره، اما نم-

 یکه برا ییکدوم از اونا چینکن توجه ه یسع کن، یطور کج خلق نیهم

 که ممکنه برامون گرون تموم بشه.  یاومدن رو به حودت جلب کن دنتیخر



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 245

 گفتم: یقیبردم، و با نفس عم نییو دوباره سرمو پا میدیچرخ

 دیبا ،یو باهام راحت ادیوانمود نکن که از من خوشت م یوجه طور چیبه ه-

تا حامد شک نکنه. اون آدم  یبر یکه از کنار من بودن رنج م ینشون بد

 ترنم، ممکنه سر هردومون به باد بره... هیخطرناک

شد  یزردش م یآورد. از سر و رو یخودش نم یبود اما به رو دهیترس

 نیکار کنم تا از ا یدونستم چ یو نگرانه. نم دهیکه تا چه حد ترس دیفهم

نشسته  یصندل یافتاد که گوشه سالن، رو انی. چشمم به دارادیحال در ب

. دکر یبه من و ترنم نگاه م یپا انداخته بود و با حالت خاص یبود. پا رو

آخر رو بزنم. چونه ترنم رو  ریو وقتش بود ت دیرس یآهنگ داشت به اوج م

 گرفتمو سرشو باال آوردم. آروم گفتم:

 یمرد که کروات قرمز بسته... م هیپشت سرم، درست کنار گوشم، -

 ش؟یشناس

انگار  انیدار دنیمرد آشنا باال آورد و با د هی داکردنیپ یهاشو برا چشم

 رنظریبد ز یلیحامد که مارو خ دنیخشکش زد.. نگاهمو چرخوندم و با د

کرد... کارم زار بود! کالفه به  ی... اگر شک می. وادیداشت، رنگ از رخم پر

نگاه کردم، روشو به سمت خودم برگردوندم و روش خم  چهره ذوق زده ترنم

. خشکش زده بود دمشیشدم. لبامو گوشه لبش گذاشتم و آروم و کوتاه بوس

زد! سرمو تو همون حالت به سمت گوشش هل دادم و  یپلک هم نم یو حت

 آروم گفتم:
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 بزن! یلیبهم س-

 تونم! یمن نم ی... ولیول ؟یچ-

 حاال! نیزن، همب یلینکن ترنم، بهم س یلجباز-

گوشم خوابوند  ریز یمحکم یلیو س دیفاصله گرفت، اخماشو تو هم کش ازم

و  رمیخنده مو بگ یکردم جلو ی. المصب ترکوند! سعدیکه برق از چشام پر

موهاش هل دادم و از موهاش  ونیآروم م یلیبه جاش اخم کنم. دستمو خ

 یمبل یها بردم و پرتش کردم رو یبه سمت صندل یلیخ یلیگرفتم، و خ

و با همون اخم، ازش  دمیکش یداشت. پوف یفاصله کم انیمبل دار اکه ب

موهام  ونیم ینشستم و دست یا یصندل یترنم، رو یفاصله گرفتم. رو به رو

که  یبا حرف رم،یبگ یقیگذشت! تا خواستم دم عم ریهم به خ نی. ادمیکش

 رفت. ادمیاز  دنیزد، به کل خشکم زد و نفس کش میمرد کنار

جذاب و  یلیزد؟ مطمئنم خ یلیچطور به همراهش س یدیاون دخترو د-

 خوام! یخشنه... من همونو م

خاتمه  هیقض نیهر طور که شده؛ به ا دیکردم؟ با یمن... چه غلط یخدا یوا

تا عمر  انداختم که یم یکک هینامردا  نیبه جون ا دی... بادیدادم. با یم

 دارن، فقط بخارن!

که کنارم نشسته بود شدم. اون  یبه اطرافم انداختم و متوجه نگهبان ینگاه

حرف  نیتر کیمرد هم دوتا مبل اونطرف تر نشسته بود و مطمئن بودم کوچ
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نه چندان آروم، رو به بغل  یی. با صدادیشن یما رو که درباره برده ها بود، م

 گفتم: میدست

 چطور خوابوند دم گوشم؟ ؟یدیداداش... تو حرکتِ اون دختره رو د گمیم-

 گرفت و زل زد بهم. هیاز بق نگاهشو

 ؟یخب... که چ-

 جا به جا شدم. میصندل یرو یباال انداختم و کم یشونه ا 

باهاش  ی... اربابشم بد کاریدون یبه قتل رسونده! م شویارباب قبل دمیشن-

چطور به  نایدونم ا ینم یکرده و حاال.... راست دزیکرده! دختره رو مبتال به ا

تا توله  شیکه انگار ش نایا یول ست؟یمگه شرط، دختر باکره ن رن؟یفروش م

مطمئنم هرکدوم  مادونم، ا یو سطل آشغالشو نم رونیپس انداختن! حاال ب

 شدن! میرو ترم یدو بار-یکی

از  یگرفتم و به چشما یقینفس وِر زدن گرفت! نفس عم کی نیاز ا نفسم

تا عمر داشت به  گهیزل زدم. بدبخت د مینگهبان کنار یزده  رونیحدقه ب

بود  یرانیافتاد، ظاهرا ا داریزد! نگاهم به مرد چاق خر یدخترا دست نم نیا

و  وندکنم، سرشو برگرد ینگاهش م دیبود. تا د دهیو تک تک حرفامو فهم

شد. خب...  شیم به بغل دستمضطرب و تند تند؛ مشغول انتقال حرف ها

تا اطالعاتمو انتقال بدم!  یرفتم سمت بعد یم دی! حاال بانیهم از ا نیا

 یصندل یخواستم بلند بشم که نگهبان دستمو گرفت و مجبورم کرد رو

 کردم ترسمو تو صدام پنهون کنم. ی. به دستامون نگاه کردم و سعنمیبش
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 اومده؟ شیپ یشده داداش؟ مورد یچ-

  ؟یاطالعاتو از کجا آورد نیتو... ا-

 کیباره آزاد کردم و همون طور  کیکن آرامش... فکر کن! نفسمو به  فکر

 نفس گفتم:

 یکرد. م یداشت با آقاحامد صحبت م یوقت دم،یخانوم شن یاز زبون پر-

 باشم؟ کشیتونم نزد یو تا چه حد م شمیشخص گاردیکه باد یدون

و ازش فاصله گرفتم.  دمیکش یتتکون داد و دستمو ول کرد. نفس راح سر

دادم، نگهبان ها و  یو خرپول رو مورد هدف قرار م خیش هیدفعه  نیا دیبا

چون و چرا  یحرفا بودن که شک نکنن و حرفمو ب نیتر از ا زیها ت گاردیباد

صحبت  یداشت فارس ،یظیکه با لحن غل یمست خیقبول کنن. به سمت ش

و دستشو دور  دینشستم. نگاهش به من افتاد، خند دیخند یکرد و م یم

 شیبه نما شوییزرد و طال یزد که دندونا یهیگردنم انداخت و لبخند کر

خودمو  ی! جلوارمیباال ب شیخواست رو اون صورت آسمان یگذاشت. دلم م

 ییگرفت و با صدا دنشوینوش وانیدادم. ل لشیتحو یگرفتم و لبخند ژکوند

 بلند گفت: سبتان

 کن!  یو شاد اشامیجوان، ب اشامیب-

انتظار داشتن  یدیدونم با چه ام یالمصب! نم دادیسگ مرده م یبو دهنش

اون دخترا  ینکرده من جا ییاگه خدا ان؟یب یدخترا براشون عشوه خرک

و  نیشدم! دست سنگ یم یبودم که تا آخر عمرم مبتال به سرد مزاج
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رد. اگه چهره خندون و ک یگوشتالودش دور گردنم بود و داشت خفه م م

 یکه داره باهام خوش و بش م نیکردم به ا یشک م دم،ید یمستشو نم

 قصد شکستن گردنمو داره! ایکنه 

 نیزحمت، زحمتِ ا یب شهی... قربون دستت صرف شده، اگه میحاج گمیم-

 دستتو کم کن!

خودش گذاشت. به  یپا یکه خورد تو پرش، دستشو برداشت و رو انگار

 سمتش خم شدم و آروم گفتم:

 یبه نظر م یانگار آدمِ خوب دمینظرتون دارم، دقت کردم د ریراستش ز-

تون به هدر بره و از اون بدتر،  هیبذارم سرما ادیو راستش... دلم نم دیرس

وجود داره که الزم  یتیواقع هی د،یدون ی. اما موفتهیتون به خطر ب یسالمت

حامد همه  ی. دختراغیت ریز رهیکه سرمون م دیجار نزن یلدونستم بگم، و

همون  ادتونه؟ی دویرقص یکه باهام م یشدن... از اون بدتر؛ اون دختر میترم

 دهیاقن که فهم یداشته، بعد ا دزیا دمیگوشم... شن ریخوابوند ز یکیکه 

شو به  گهیتا ارباب د شیاربابش مبتالش کرده، زده کشدتش! بعد از اونم ش

 برده! هیفروختن تا  یقاتل م هیقتل رسونده. به نظرم بهتر بود اونو به عنوان 

اما بعدا  گم،یواقعا دارم چرت و پرت م گهیدونم د یمنو ببخش، م ترنم

 ییبا دستا ده؛یاز سرش پر یکه انگار مست خیطلبم! ش یازت م تشویحالل

تکون داد  یگذاشت و نگاه مضطربشو بهم دوخت. سر زیم یرو وانویلرزون ل

رفت و مشغول ور زدن  گهید یها خیش زیبلند شد و به طرف م شمیو از پ

 آرامش... کارت فوق العاده بود دختر! نی. آفرشدن
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نفس سر  هیرو پر کردم و  یزیتم وانیآب رو برداشتم و ل یبطر سرخوش،

در کنم که ته گلوم زهرمار  یاومدم باد ضه،ینبودن عر یخال ی. برادمیکش

دادمو لبامو به طرف  نیبود؟ دماغمو چ یچه کوفت گهید نی... ایشد. لعنت

 بمست کردن انتخا یرو برا ی... آرامش شب افتضاحیکش دادم. وا نییپا

 ی! پوفیاوردیشانس ن یعرصه ا چی. واقعا خاک بر سرت که تو هیکرد

 یم جیکردم. سرم داشت گ دستام پنهون ونیسرمو م ،یو با بدبخت دمیکش

جنبه ام!  یشد. خاک تو سر ب یرفت و بدتر از اون، تنم داشت کم کن داغ م

و  بیسرمو باال آوردم و به اطراف نگاه کردم. به طرز عج یبا حالت زار

! تو اون وضع اسف بارم، خنده ام هم دمید یم ییهمه رو دو سه تا ،یجالب

 ی... و تمامانیهم دار دیو شا ان،یگرفته بود. خدا لعنتت کنه حامد، و شا

داستـ... اه، چرا چرت و  نیا هیبرنامه که ما را در ته نیدست اندر کاران ا

شدم. تلو تلو  دبلن یصندل یسرمو تند تند تکون دادم و از رو گم؟یپرت م

خنک  یکیکاسه سرام یرسوندم. دستامو لبه  ییخوران خودمو به دستشو

که هاله سرخ  میآب یبه چشما نهیاز داخل ادادم و  هیتک ییدست شو نکیس

! ستایشدم. قشنگ مشخص بود حالم خوش ن رهیدورشونو گرفته بود خ یرنگ

. مشتمو پر دمآبو باز کر ریخودم تکون دادم و ش یتاسف برا یاز رو یسر

تو صورتم. با برخورد آب سرد با پوستم،  دمیآب کردم و چندبار محکم کوب

 یقیموس یزدم. صدا یمنگ م کمیبرگشت. اما هنوزم  یکم میاریهوش

شون استارت  یاصل یحامد شروع شد. ظاهرا مهمون یو صدا دیخواب رونیب

 بادمجونداشتم  نمیرسوندم به سالن تا بب یخودمو م دیخورده بود و با

. ستادمیا یکردم؟ وارد سالن شدم و گوشه ا یغلط هی ایزدم  یواکس م
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تنشون  یشون رو تو ییرو یتموم لباس ها دخترها رو به صف کردن،

صحنه، چشم هام رو از فرط درد بستم.  نیا دنی. با دنیزم ختنیو ر دنیدر

 یبشه و حقارت رو تحمل کنه؟ آستانه  ریتونست حق یزن تا چه حد م هی

کردن اکتفا  هیو فقط به گر ادیبال ها به سرش ب نیتحمل زن چقدر بود که ا

براشون بکنم، اما... من همه تالشم رو کرده  یتونستم کار یکنه؟ کاش م

ماجرا به کجا ختم  نیته ا نمیموندم تا بب یکار م ی جهیمنتظر نت دیبودم، با

 شه... یم

عموم گذاشتن. رفتارم دست خودم نبود،  دیرو اول از همه آوردن و به د ترنم

فکم قفل و دستم مشت شد. خدا ازت نگذره حامد، آدم قحط بود اول ترنم 

 وسط؟ یرو انداخت

گربه  هی شه،یبارشه داره فروخته م نیتابحال بهش دست خورده نشده، اول-

 شییبایز دش؟ینیب یم ست،ین یدختر معمول هی نی. اهیو رام نشدن یوحش

 ...ونیلیشروع پونصد م یبرا مت؛یمحسود کننده ست... ق

خرپول حاضر  یرمردایو پ خیش یزدن و منتظر، چشم به لبا یپررنگ پوزخند

بزنه. لبخند  یجرئت نداشت لب از لب باز کنه و حرف یدوختم. کس

 ییرو گشاد کنم، صدا شمیلبام نقش بست و تا اومدم ن یرو یا روزمندانهیپ

 بلند شد:

 خرم... یم ونیلیم شصدیدختر رو ش نیمن ا-
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فرستادم و  رونیخرمگس. نفسمو با حرص ب کهیبر پدرت لعنت مرت یا

 زد؟ ینگاه کردم. چرا زر نم انیمنتظر، به دار

 !دمیم ونیلیمن هفتصد م-

خرفت هوس  کهیشد. مرت دهیکش یلیعرب اص خیبه طرف مترجم ش نگاهم

دنبال کفنشون؟ پدر مرحومم  رنیدختر، نم یچرا به جا نایباز خاک بر سر! ا

اک بر سرت خ یبود و تا االن هفت تا کفن پوسونده. ا نایهمسن نوه ا

. پچ پچ ها شروع شد و یاوردیمورد هم شانس ن هی نیتو ا یآرامش که حت

 گهیدادن! د یدارگشتن، مشاوره م دیکه قصد خر ییه داشتن به کسایبق

نداد و نفر اول هم منصرف شد اما نفر دوم همچنان  یشنهادیپ یکس

 کرد. دوباره صدا بلند شد:  یم یپافشار

 دو... هفـ... ون،یلیهفتصد م... کی ون،یلیهفتصد م-

که محکمو با صالبت از گوشه سالن بلند شد، چشم از  ییآشنا یصدا با

 دهن اون مرد گرفتم و مضطرب، نگاهش کردم.

 خرمش...! یم اردیلیم کیمن -

نگاه کردم.  انیبه دار ،یو به لبخند گل گشاد دمیکش یاز سر آسودگ ینفس

 یرفتم م یکرد، خودم م یم نماقدا گهید هیدو ثان-یکیواقعا اگه تا 

 دونستم! ی! حاال با کدوم پول؟ نمدمشیخر
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از سالن  یرفتم. گوشه ا یبرداشتم و به طرف پر وارید یاز رو دستمو

کرد. کنارش جا گرفتم و در  یصحنه نگاه م نیحوصله، به ا ینشسته بود و ب

 رو مخاطب قرار دادم. یبهشون بودم، پر رهیکه خ یحال

 ؟یستینه؟ راحت ن اد،یخوشت نم تیوضع نیاز ا-

 وقت راحت نبودم. چیه-

 ؟یعموت بود دهیمگه... چندبار تو مزا-

 .دیانداخت و آروم خند نییاز رو به روش گرفت، سرشو پا نگاهشو

آدم  نینبود، هم ی! عموم آدم درستادیم ادمی یاز وقت دیدونم، شا ینم-

 نیمنو ا نیهم یبابام... برا یِنااهل شد علت طالق پدر و مادرم و خودکش

 که عدم حضور اون ها رو احساس نکنم. ده،یبال و پرش کش ریز یطور

بشه...  یات باز ندهیطور با آ نیبود که اجازه داد ا یچه آدم سنگ دل-

 تردش نکرد؟ ایبها داد؟ چرا سرزنش  کشیپدرت چرا به برادر کوچ

 فرستاد. رونیباال انداخت و نفسشو ب یا شونه

بام عاشق خانواده اش بود. هم برادرش و هم همسرش. مامان بهش گفت با-

حامد... که بابام هم داداششو انتخاب کرد. بعد از رفتنِ مامان،  ایمن،  ای

 کرد... یو خودکش ارهینتونست طاقت ب
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رو متحمل شده بود.  ییها یچه سخت یسوخت. طفل یبه حالش م دلم

آورد و نگاهم کرد. لبخند  دستش گذاشتم که سرشو باال یدستمو رو

 گفتم: ییزدم و با دلجو یمهربون

بهتره.  ی. تو هم بهشون فکر نکنهیعاد یتو زندگ زایچ نیناراحت نباش، ا-

! به میبه هم بود هیشب یلینداشتم و چه بسا... خ یمنم خانواده درست درمون

 یزیچون از گذشته ات چ ،یتو بساز ندهیکن آ یسع ،یگذشته فکر نکن پر

 .شهینم بتیجز حسرت و اندوه نص

 به نشونه مثبت تکون داد و غمزده، نگاهم کرد. سرشو

درستو  یتون یم ،ی. تو هنوز جوونیات تمرکز کن ندهیآ یخوام رو یازت م-

خونه  نی. به نظرم... از حامد جدا شو، راهتو از ایو موفق بش یبخون یجد

رو بکن،  تیسع یممکنه! ول ریغ بایدونم دل کندن سخته، تقر یجدا کن. م

خراب  متو ه یپدرت، زندگ یعموت، عالوه بر زندگ ماتینذار به خاطر تصم

زنه و با هر دست و پا زدنش،  یمنجالب دست و پا م یبشه. حامد داره تو

کشه و خفه  یم ریبه ز انشمی. اون عالوه بر خودش، اطرافشهیغرق م شتریب

 شیزندگ رهیدا یتو هم تو ،یرپ یستین یکنه. شک نکن تو هم مستثن یم

 !شیزندگ رهینقطه از دا نیتو بدتر ،یقرار داد

و باهام حرف  دنیچرخ یچشم هام م نی. چشم هاش بدنیلرز یهاش م لب

 یریچنان تاث وان،یل هینبود! همون  میحال یچیزدن. اما منِ احمق ه یم

جوره  چیروم گذاشته بود و منو  گرفته بود که االنم رفته بودم رو منبر و ه
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. شد یازشون خارج نم ییخوردن اما صدا یاومدم! لباش تکون م ینم نییپا

 گرفت و آروم گفت: یقیانداخت، نفس عم نییسرشو پا

اتاقم تا باهم حرف  یایمزخرف... ب یمهمون نیبعد از تموم شدن ا ا؟یآر-

 نباشه. یالبته گر مشکل ...میبزن

کرده بود و من چه ساده  انیبراش کباب شد! چه مظلوم خواسته شو ب دلم

 لوحانه و خاک بر سرانه درخواستشو قبول کردم!

تر  نییو پا نییپا متیرو هم به ق گهیعالوه بر ترنم، چندتا دختر د انیدار

قدم  شیپ د،یخر یاومد تا برا یکس نم چینبود و ه داریخر ی. کسدیخر

دادن! حدود پونزده تا دختر بودن که هر  یرو هم نم شنهادشیپ یبشه. حت

 هشوننفر! لباس هاشون ب هیپونزده نفرشون فروخته شدن. اون هم فقط به 

جلو رفت و با حامد صحبت  انیداده شد و به اتاق برگشتن تا بپوشنشون. دار

امشب  نیم همبرده اش رو ه نیداد و اول یپول ها رو امشب م یکرد. همه 

مشکوک  یبرد تا هم کس یم ییشون رو هرروز چندتا هیبرد. بق یبه خونه م

نباشه و هم خودش بتونه به حرمسراش سر و سامون بده! خنده م گرفته 

 شد؟ یبلند م یماست هم بخار یِنیزم بیمردک س نیبود، مگه از ا

ترنم اون شب باهاش  ان،یدار یو طبق حرف ها دیرس انیبه پا یمهمون

 تمیشد... که مامور یو اصال باورم نم دمیگنج یپوست خودم نم یرفت. تو

کار  یرفت پ یتموم شد و هرکس یرسوندم! مهمون انیبه پا تیرو با موفق

شب بود و منم عزم رفتن به اتاقمو کردم که متوجه صدا  یخودش. آخرا

کارم  یرده بودم پرمن... به کل فراموش ک یخدا یشدم. وا یپر یهازدن 
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داشت! سرمو تند تند تکون دادم و در زدم، و منتظر موندم که اجازه ورودم 

 صادر بشه...

 داخل ایب-

وجه نفس  چیبه ه یگرفتم و داخل شدم، و تا حرف زدن ناز یقیعم دم

 .دمینکش

 خوام باهات حرف بزنم. یجا آرام، م نیا نیبش ایب-

 یرفتار م نایو ا یچقدر منطق یآرام؟ پر. دنیاز فرط تعجب باال پر ابروهام

جا  رشیتحر زیم یصندل یباال انداختم و به طرفش رفتم. رو یکرد! شونه ا

عکس دستش و داشت با  هیتخت نشسته بود،  یگرفتم نگاهش کردم. رو

 یلیحالش برام تفاوت داشت، خ نیکرد. ا یبه عکس نگاه م ،یحالت خاص

 ینبود! تک سرفه ا ندی... برام خوشاکرد و انگار یو جالب رفتار م بیعج

 یا گهیکردم که سرشو باال آورد و تلخ، نگاهم کرد. جا خوردم، ازش انتظار د

تخت گذاشت. دستاشو  یکرد و عکسو پشت و رو، رو یداشتم! تک سرفه ا

 یانداخت و با صدا نییگرفت، سرشو پا قیهم قفل کرد و نفس عم یتو

 اومد، شروع کرد به حرف زدن: یکه انگار از ته چاه در م یآروم

 یهمون سال هم پدرم خودکش یسالم که مادرم ترکمون کرد، تو شیش-

دنبال مادرم گشتم، در به در دنبالش بودم تا  یلیکرد و... من تنها شدم. خ

چطور خودمو به آب و  دید یکنم. عمو م دایازش پ یا ینشون نیکتریکوچ

. دمیرس یم چیکنم اما همش به ه دایاز مادرم پ ینشون هیتا  زنمیم شیآت
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مادرم  یآدرس خونه قبل نیداد، گفت که... گفت ا یآدرس هیاومد و بهم 

بچه شو ول کرده بود  هی ،یطور نیبوده. مادرم... قبال ازدواج کرده بود و هم

هم از دستم  یخب کار یکباب شد، ول گرمیج دمیفهم یبه امون خدا. وقت

تر بود؛  بزرگاز من  یچندسال هیکردم؛  دایاومد. اون دختر بچه رو پ یبر نم

. من دیجنگ یم شیاز من خوشگل تر بود؛ و مرد و مردونه به خاطر زندگ

بودم آرام، من نتونستم جلو برم و به اون دختر بگم که... بگم  فیضع

 ییهمون جا ن،ییمنطقه پا هیخواهرشم! دانشگاهمو عوض کردم، بردمش به 

اون رو به مغازه  یخواستم پا یخواستم... م یخوند. م یاون درس م که

خواست برم جلو و  یدلم م یلیدونستم چطور، خ ینم یخودم باز کنم ول

دوستش هم  نیتر یمیبا صم یتونستم! من حت یباهاش حرف بزنم اما نم

 جهینت نیداشتم به ا یوجه نتونستم! وقت چیدوست شدم اما با خودش؟ به ه

روم رو باز  شیپ یتونم در بسته  یست و نم دیفا یکه تالشم ب دمیرس یم

! دنیدرخش ی. اون قدر ذوق کردم که چشم هام از خوشدمیکنم، اون رو د

سر پا موندن مجبور شده بود لباس  یبرا کیکوچ شِ یاما انگار... انگار م

تو لباس گرگ رو همون  شِیم نیبه ا یکیگرگ به تن کنه. منم تنها را نزد

 دمیفهمکردم،  کیکه همه مردها عاشقشن. خودمو بهش نزد دمید یهرا

کنه، به هر  یبمونه، با من زندگ شمیدادم پ  شنهادیبهش پ ه،یدردش چ

 یاز خواهرم م وارید هیخواست! هرروز با فاصله  یکه دلش م یعنوان

وقت سراغمو  چیه گهیکنم تا بره و د یکه مبادا کار نیاز ترس ا دمویخواب

بشم اما اون دوست  کشیخواستم نزد یزدم. م ینم یحرف چیه ره،ینگ

بزنم تا بذاره جلو برم،  یا گهیراه د هینداشت، منم مجبور شدم خودم رو به 
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 چیبرام سخت بود آرام! که خب... ه یدور نیبشم، تحمل ا کشیبذاره نزد

 !  من خانواده نداشتم آرام، من دنبال خانواده ام بودم،یجوره دوستم نداشت

که  ،یمحبت کن مکه به ،یکردم که آرومم کن دایمادرم تو رو پ یمن به جا

شکستم. هر بار  یخوردم، م یبهت عشق بورزم! هربار که به در بسته م

ماه...  میرفتم و حاال بعد گذشت ن یخودم فرو م یسرخورده تر از قبل تو

چقدر  یدیاصال نفهم یلعنت یست و تو... تو دهیفا یجا ب نیموندنت ا دمید

 یم ادیداشتنت فر یرامحبتت، ب یبودنت کنارم، برا یزنم برا یبال بال م

 ...یشنو یزنم و تو نم

 یخشکم زده بود و نا یصندل ی. رودنیلرز یزد و شونه هاش م یم هق

شد،  یم دهیسرم کوب یتکون خوردن رو نداشتم. حرف هاش مثل پتک تو

و  دیچرخ یبد م یلی، خگرد بود یلیخ نتیمن... زم یشد! خدا یباورم نم

کرد! سرشو باال آورد و با  یآدم ها رو باهم رو در رو م ،یبد تیوضع یتو

 میاشک آلودش نگاهم کرد. مستاصل بودم اما باالخره تصم یاچشم ه

لرزون، به طرفش  ییبلند شدم و با قدم ها یصندل یخودمو گرفتم. از رو

 رفتم...

شد...  یتخت نشستم و غم زده، نگاهش کردم. باورم نم یخراب رو یحال با

 یوجه تو چیتونستم هضمش کنم، به ه یمن... من خواهر داشتم؟ اصال نم

دو رگه شده بود،  یکه از شدت شعف و شگفت ییرفت! با صدا یکتم نم

 گفتم:

  ؟یتو... خواهر من یعنیتو... -
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-د. دختربچه سهتخت انداخته بود رو برداشت و نشونم دا یکه رو یعکس

داشت.  یبه پر یادیز یلیکه ته چهره ش شباهت خ یکیکوچ یچهار ساله 

شد... همون  یشد. باورم نم دهیکه بغلش کرده بود، کش ینگاهم به سمت زن

من،  یبه رنگ شب... خدا اهیس یهمون موها ،ییو آهو یمشک یچشم ها

 قدر برام آشناست؟ نیا یپر یچهره  دیچرا به فکرمم نرس

و اشک هام راه  دنیهام ناخوداگاه پر شدن، چونه م شروع کرد به لرز چشم

نگاه کردم که غم زده،  یکردن. چشم از عکس گرفتم و به پر دایخودشونو پ

انداختم و محکم تو بغلم گرفتمش.  یبهم زل زده بود. عکسو رو به کنار

ما ا ختمیر یآورد. منم پا به پاش اشک م یلرزش شونه هاش دلمو به درد م

تونستم بهش بگم... بگم منم  یحرف زدن نداشتم. کاش م یهمچنان نا

در به در شدم، منم دلم  ییمثل خودش چقدر تنها بودم، منم از سر تنها

 خواست! ینداشته مو م یخانواده 

 ی. ازم جدا شد و در حالختمیر یکردم و صامت اشک م ینوازش م موهاشو

 که از فرط بغض گرفته بود گفت: ییکرد، با صدا یم نیف نیکه ف

 ؟یکن یقبول م کتیآرامش؟ منو به عنوان خواهر کوچ یکن یمنو قبول م-

 ینم گهیآرام، د میخوام باهم باش یداشتن خانواده لک زد، م یدلم... دلم برا

 !ارمیلحظه هم بدون تو و حضورت تاب ب هی یتونم حت

گونه هاشو گرفتم.  یوگونه اش گذاشتم و با سر انگشتام نم ر یرو دستمو

نشوندم. لبامو از  شیشونیپ یرو یزدم و بوسه  آروم و پرمهر یلبخند تلخ

 و گفتم: ختمیصدام ر یفاصله  دادم و تموم احساسمو تو شیشونیپ یرو
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کردم،  داتی... حاال که پیمن کهیدلم، آره جونم... تو خواهرکوچ زیآره عز-

 ذارم... یتنهات نم گهید

ما  ییجدا یبرا یکه مجال نیشد و بدون ا دهیآخرم، در کوب الوگیگفتن د با

خشک  یپر یگونه  یداده بشه، در باز شد و حامد داخل اومد. دستم رو

زد و انگار  ینم یالم تا کام حرف یشد و وحشت زده، به حامد نگاه کردم. پر

ا حامد بود که ب زیبود. از همه بدتر، نگاه خوف انگ دهیاونم به اندازه من ترس

فاصله گرفتم  یکرد! آروم از پر یم یهمون نگاهش، داشت ما دوتا رو سالخ

 ز،یوحشت انگ یتخت بلند شدم. حامد به سمتمون اومد و با نگاه یو از رو

 گفت: ینگاه کرد و با حالت داد مانند یبه پر

 مگه من بهت نگفته بودم... وش؟یداره پر کاریاتاقت چ یمرد تو نیا-

 یبا اشک و درحال یسمتش حمله ور شد که خودمو سد راهش کردم. پر به

 گفت: دیلرز یکه صداش م

رو بغل  یرو دوست نداشته باشم؟ کس یکه کس ؟یچ یبهم نگفته بود-

اما چرا عمو؟ خودتون که هزارتا  ؟یبگ یخواست یم نوینکنم و نبوسم؟ ا

 مقدس؟ میربشم م دیبا رسه،یو به من که م نیدیانجام م یکثافت کار

ممکن بود به از دست دادن سرش منجر بشه!  یجسورانه بود ول جوابش

که خونم به  ارهیفرود ب یصورت پر یحامد دستشو باال برد و خواست تو

خواهرم بلند  ی... حق نداشت دست رویجوش اومد و دستشو گرفتم. کس

من رو نگاهم کرد که به غلط کردن افتادم. اصال  شیکنه! حامد با نگاه برزخ
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م گرفت  قهیکردم؟! حامد از  یچرا گورمو گم نم ؟یخانوادگ یدعواها هچه ب

 وحشت ناک گفت: یو با لحن د،یکوب واریو منو به د

 یدونست یمگه نم ؟یکار داشت یاتاق چ نیا یتو ؟یکرد یتو چه غلط-

 هــــــــــان؟! ه؟یکارت چ نیعاقبت ا

گفت که چشم هام رو بستم. اه بسه  یآخرشو با حالت داد مانند جمله

حرف ها رو با هم  نیو ا مینیبش میتونست یزد؟ م یچرا انقد داد م گه،ید

مُردم! المصب  یتهش من م ایگوش من،  ریزد ز یاون م ای! بعد میبزن

 صورتم، اه! یرو دیآب دهن و تف داشت همه رو پاچ یهرچ

 بدم... حیلحظه اجازه بده توض هیخب... -

 !یچــــــــیشـــــرف، ه ینگو ب یچــــــــــیو هخفه شو -

صدا  یبا خودش مشخص نبودا! زبون به دهن گرفتم و ب فشیبابا، تکل یا

 یشد و اسلحه شو از کمر شلوارش درآورد و رو ینگاهش کردم که حرص

 یشد، منم جد یم یداشت جد هی... انگار قضگهیام گذاشت. نه د قهیشق

آب  هی دیکدومتون نگذره که نذاشت چیاز ه مُردم! خدا یداشتم م یجد

 بره... نییپا ومخوش از گل

شد و با  زونیحامد آو یو به سمت ما اومد، از بازو دیتخت پر یاز رو یپر

 گفت: یحالت التماس مانند

 ولش کن، توروخدا...-

 کنم! یکشم، بعد جنازه شو ول م یحرومزاده رو م نیمن ا-
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شدم.  یبودم که متوجه چهره نگران و درهم پر دهیرس یانیاهلل اکبر پا به

 کرد! با التماس گفت: یم هیداشت گر

 خواهرِ منه! ای... آرایآر د،یعمو ولش کن-

و ملتمس  دمیکش یاومد ابروشو درست کنه، زد چشمشو کور کرد! پوف ا،یب

واسه کشتنم... من دروغ گفته بودم  گهید لیدل هی نمینگاهش کردم. خب ا

آرام همون بهتر "داده بودم. به خودم گفتم  بیکه پسرم، و حامد رو فر

 گهید ،یدیجهنمو به چشم خودت د یلعنت ت،یشانس گل گل نیبا ا یریبم

 "؟یدینکبت بارو ادامه م یزندگ نیا یدار یچ اسهو

 ادم.د یفرستادم و حواسمو به پر رونیبه ب مونیپر و پ نفسمو

 هی ایتونم ثابت کنم که آر یخواهرمه، م نیعمو تو رو خدا... به خدا قسم ا-

 دختره...

 خواست... یمن... نکنه... نکنه م یخدا یتو فکرش بود؟ وا یمارموز چ نیا

کرد.  ینگاهش م ،یمانند جیدست نگه داشته بود و با حالت گ انیشا

متوجه  یخودم هم درست حساب یکننده بود، حت جیگ کمیخب....درسته 

 شدم! ینم یپر یحرفا

 هیتخت رو برداشت و به سمت حامد گرفت. نشونش داد و با گر یرو عکس

 گفت:
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 یزندگ هی یبهم گفت شیچندسال پ ادتهیکه ولم کرد...  یزن... همون نیا-

همون... آرام، حاصل اون ازدواجه. اون خواهر بزرگ منه  ای ا،یداشته؟ آر گهید

 ...دیلش کشعمو، و

 :دیبا سوءظن نگاهم کرد و آروم پرس حامد

 درسته؟-

فشرد گذاشتم و به سمت  یو گلومو م قهیدستش که داشت  یرو دستمو

 هلش دادم. نییپا

 یدو نفرو بفرست یتون ی. میشناسنامه و کال مدارک منو دار یخودت کپ-

 یزندگ مییمدت رو با دا نیپدر من بود. منم ا ،ینیپرس و جو، حسام حس

 ... همون برادرِ راننده ش.یی. فکر کنم باهاش آشنایکردم... مرتض یم

 :دیدندوناش غر یانگشت هاش گرفت و محکم فشرد، و از ال ونیم چونمو

از  ؟یخودتو به شکل پسرا درآورد یچ ی... برایدختر یگیاگه راست م-

 هان؟ ست؟یبه کفشت ن یگیکجا بدونم ر

 و با کمال صداقت جوابشو دادم. دمیتو هم کش اخمامو

راحت برم سر کار و  یلیدرد نبودم که خ یچون من مثل شماها مرفه ب-

 هیرفتم  یخوردم، هرجا م یرفتم به در بسته م یاستخدام بشم. هرجا م

با  یکارت! منم وقت یگفتن برو پ یکردن و م یم م افهیو ق پینگاه به ت

 گاردیو گفت باد دیمنو د یپر د،یمردونه رفته بودم خر افهیو ق پیت نیهم
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من  یخوب برا یفرصت شغل هی نمیشناختمش، ا یالزمه. خب من که نم

 قبولش کردم. نیبود، واسه هم

م برداشت و تفنگو تو کمر شلوارش جا داد. عکسو از  قهی یاز رو دستشو

 یبهش انداخت و دوباره به من نگاه کرد. دست یکیگرفت و نگاه کوچ یپر

 تخت انداخت، و در همون حال گفت: یو عکسو رو دیموهاش کش ونیم

 یکنم. حت یم اهیخودم روزگارتو س ،یگفته باش یبه حالت اگر دروغ یوا-

 نیتا بهم ثابت بشه، هم یخون بد شیآزما دیاگر حرفات راست هم باشه، با

 قبول کنم. تونمیحرفاتو اصال نم یطور

طور که پشتش به ما بود منو طرف در رفت و قبل از بستن در، همون به

 مخاطب قرار داد.

به  نی... لباساتو عوض کن، از ایباش نجایا گاردیبه عنوان باد خوادینم گهید-

 قاتیو تحق شیکه جواب ازما یتا زمان ،یجا مهمون ما هست نیبعد توهم ا

 یعمارت، و با پر نیخانوم ا یشیبعدش... توهم م ،یرو نگرفتم مهمون

 .یکن یم یزندگ

 ممنون. یلیباشه، خ-

تخت پرت  یگرفتم و خودمو رو یقیرفت و درو بست. دم عم رونیاتاق ب از

قلبم گذاشتم  ی! دستمو روستادیا ی... قلبم داشت از حرکت میکردم. لعنت

کمرم  یکنارم نشست و دستشو رو یگرفتم. پر قیممتد و عم یو نفس ها

 گفت: ییگذاشت، و با دلجو
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اتاق من  یدونم عموم چطور متوجه شد تو تو یتورو خدا... نم دیببخش-

بود... به  نشیاحمق خبرچ یاز همون نگهبان ها یکیکار  دیشا ؟یهست

 ...چونهیگوششون رو بپ گمیم لیجل

 زدم. یگونه ش گذاشتم و لبخند یکردم، دستمو رو نگاهش

که  نهی... مهم اشهیبه پا م گهیجنگ د هی الش،یخیب زم،یخواد عز ینم-

فردا پس فردا اوناهم با شکل دخترونه م منو  د،یحامد هم فهم دم،یفهم

 برن. یبه اشتباهشون م یو پ فهمنیم ننیبب

و بلند شدم تا برگردم  میباهم حرف زد ینگفت. کم یزیتکون داد و چ یسر

همه  نیکرد. هضم ا یدرد م دایبه استراحت داشتم و سرم شد ازیاتاقم. ن

 یبه فکر و ذهنم استراحت م دیبود، با نیشب برام سنگ هی یاطالعات تو

 هیو اتفاقات امروز رو هضم کنم... بلند شدم و با  یپر یدادم تا بتونم حرفا

 خارج شدم... یگفتم و از اتاق پر ریشب بخ ،یکوتاه از پر یخداحافظ

زد و  یانداختم، لبخند یبه پر یکامال از اتاق خارج بشم نگاه نکهیاز ا قبل

 به جلو گذاشت یقدم

 خواهرم... ریشبت به خ -

بودم،  دهینشن یحرف رو از دهن کس نیاصال زلزله شد... تا حاال ا د،یلرز دلم

دونستم به اندازه  ینم یخواهر رو داشتم... ول کیحسرت داشتن  شهیهم

باشه... اما   تیواقع کیحسرت نباشه و  نیکه ا تونستهیعمرم م یتمام سالها

 .ارمد ایدن نیا یرو تو یبود که من نفهمم کس یکار سرنوشت طور
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هضمش برام  ،یو بدبخت یکس یهمه ب نیهمه سال و ا نیبعد از ا حاال

حاال  یشدم ول یاحساس یلیلحظات اول خ یحت نکهیدشوار بود. با ا

لب نشوندم و  یلبخند رو یبرام دشوار شده بود.  به خاطر دل پر رششیپذ

 از اتاق خارج شدم. یبه تکون دادن سرم اکتفا کردم و بدون زدن حرف

 یحت چپکسیحاضر سمت اتاقم رفتم، حوصله ه یتوجه به نگهبان ها یب

 یکردم و خودم رو رو دیخاطر در اتاقم رو کل نیخودم رو نداشتم به هم

ذشته فکر تخت انداختم. نگاهم رو به سقف دوختم و به اونچه که بوده و گ

حامد  نکهیخواهر داشتم، ا کیمن  نکهیکردم، باورش واقعا دشوار بود ا

بدون دغدغه راحت آرامش  نجایتونم ا یحاال م نکهیکه منم بمونم، ا استهخو

چند ساعت آرامش رو تجربه کنم.... اما  دیشا ایچند روز  یبرا دیباشم تا شا

 ؟ی.... اونا چنایو دار ماین ان،یشد؟! شا یم یچ میقبل یپس زندگ

خانواده  شیحاال که حال ترنم خوب بود و پ دمیگرفت و به پهلو چرخ دلم

من فراموش شده بودم... نفسم رو مثل آه  گهید دیخند یاش البد داشت م

 نییهم گذاشتم تا مبادا اشک هام پا یفرستادم و چشم هام رو رو رونیب

 ...زنیبر

 چشم هام رو باز کنم صدا بلند کردم نکهیاتاق زده شد، بدون ا در

 !ه؟یک -

 تو؟! امیتونم ب یم م،یپر -
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حاال که گفته  یرو نداشتم، حالم چندان خوب نبود، ول چکسیه حوصله

 شد واسه خواهرم حوصله نداشت؟! یبودن خواهر دارم، م

 تو... ایب -

 یپر یقدم ها یاتاق باز شد و من همچنان چشم هام بسته بود، صدا در

هم بلند شد، حوصله  یخش خش مانند یو صدا دیچیاتاق پ یتو

 یپر یباز کردن چشم هام رو نداشتم، که صدا ینا ینداشتم، حت یکنجکاو

 بلند شد

 حالت خوبه آرامش؟! -

هم  دیشا دیفهم یشد از لرزش کالمش به راحت یبغض داشت، م صداش

 یخواستم چشم هام رو باز کنم، چون اگر باز م یکرد، نم یم هیداشت گر

خواست، حالم خوش  ینم هیشکست، دلم گر یخودمم م یشد سد چشم ها

به نشونه بله تکون  یسر یحال به خاطر پر نیدونستم چرا.... با ا ینبود نم

 نزد و بعد گفت: یلحظه حرف نددادم، چ

 چیه یبرا یامشب وقت مناسب دیشا ،یرو به راه نباش دیدونم شا یم -

... برات لباس میبخور یدستور عمو حامده، که دور هم چا ینباشه، ول یکار

 ستین ی... گفتم به عمو که امشب شب مناسبنییپا ایآوردم، بپوش بعد ب

کنم زود تموم شه  یم یخب دستور دستور اونه و اجراش واجب، سع یول

 ؟یایتحمل کن، م شتریب یاستراحت، فقط امشب رو کم یایکه تو هم ب
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 نکهیکرد؟!  قبل از ا یحامد خان دستور صادر م یشد نرفت وقت یم مگه

بگم، دوباره سرم رو به  اشیباز سیرئ نینثار حامد و ا یراهیبخوام بد و ب

 دمیرو شن یپر یمثبت تکون دادم و بعد صدا ینشونه 

 باش... نییپا گهید قهیتو هم تا ده دق نییرم پا یپس من م د،یبازم ببخش -

دونستم رفتارم با  یرو تکون دادم، م مینگفتم و تنها کله صد من یزیچ باز

 یاما واقعا حالم خوش نبود... بعد از چند لحظه صدا ست،یدرست ن یپر

 نییو اون وقت چشم هام دو باز کردم تا پا دمیبسته شدن در اتاق رو شن

 شده بود... یاونچه که پشت پلک هام مخف انیب

 یها، تمام آوارگ یکس یاومد، به خاطر تمام ب یم نییسرعت پا هام به اشک

که من  یها و تمام اونچه که به من سخت گذشته بود... دلم گرفت از مادر

 ییخودم از تنها یکس یدلم گرفت از ب ش،یزندگ یرو رها کرد و رفت پ

 نکهیا زگرفت ا شی. دلم آتمیکه هر دو توش قرار گرفته بود ی... از راهیپر

 یزدم، دلم گرفت برا یشیلقمه نون خودم رو به چه آب و آت کیبه خاطر 

به دست آوردن من خودش رو به چه آب  یکه از دور مراقبم بوده و برا یپر

همه  نیا یهامون برا یکس یب یننداخته... دلم گرفت برا یشیو آت

 .... مونییتنها

رو از  یزیگار عزکردم که ان یم هیگر یهق هقم بلند شد، جور یول دمینفهم

سوخت، تمام  یام هم م بانهیغر یاشک ها نیهم یدست دادم، دلم برا

گذره...  یکرده بودم محکم باشم، بخندم و بگم که م یعمرم سع یسال ها

 یگذشت اما سخت م یم دمیلحظه فهم نیاتاق و تو هم نیحاال تو هم یول
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بودم  یظاهر مقاوم داشتم و از درون شکسته تر از اون هیفقط  نکهیا شت،گذ

همه هجم  نیکردم حق با من بود، ا ینم هیاگر گر دیکردم... شا یکه فکر م

برام  یکه آغوش ینداختم؟! کجا بود کس یرو کجا دور م یکس یو ب ییتنها

 نک هیسرم بکشه و بگه نترس من هستم، بگه گر یرو یباز کنه و دست

دوست داره اون ها  یکه گوش هر کس گهید یحرف ها یلیو... خ یسبک ش

 یخواهر تو کی هیحاال که سا دیبود... شا یبد درد یکس یرو بشنوه. ب

 ... ختیشد راحت تر حرف زد و راحت تر اشک ر یافتاده بود م میزندگ

تونستم دروغ  یرو هضم نکرده بودم اما به خودم نم یهنوز وجود پر دیشا

بستم  خیکرد و به دل  یم جادیا ینیریاسم خواهر تو وجودم ش یبگم، حت

 .دیبخش یگرما م

چشمم به ساعت  یکردم، اما وقت هیرو بلند بلند گر یدونستم چه زمان ینم

ساعت سه شب بود و من همچنان داشتم  د،یکنار تخت افتاد برق از سرم پر

اومده  یداختم، پربه در اتاق ان یزدم. لبم رو به دندون گرفتم و نگاه یعر م

از دستم در رفته  نباشم، اما انگار زما نییپا گهید قهیده دق یبود تا من برا

تخت دراز  یبه سرم گرفتم و رو یرفت دست یم جیبود، سرم داشت گ

 و با خودم به جون حامد غر زدم دمیکش

دو بود اومدن دنبال  ای کیبخوره؟! ساعت  یخواد چا یم یآقا چه ساعت -

 خوره حامد خان؟! یم یزمان چا نیا یمن، ک

 !ره؟یگ ینم تییتو دستشو یکوفت بخور 
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 کنه؟!  همینخواد تنب یوا 

 کنه! ینه کله ام رو م یوا ومدم،یگم به خاطر خودت ن یبکنه م اصال

احساس  شتریو درد سرم ب دیهمه هجم سوال برق از سرم پر نیوجود ا با

حرف  نیهم بذارم و با تنها ا یشد، سوزش چشم هام باعث شد که پلک رو

 خودم رو آروم کنم

اصال دستور بده، مگه من هنوز آدمشم،  ایکنه،  هیخود کرده من رو تنب یب -

 مردک دالل... رهیخود آرامشم... بره بم ستمین ایآر گهیمن د

 هام کم کم گرم شد و خواب به چشم هام اومد. چشم

به بدنم دادم و آروم چشم  یزدم بعد کش و قوس یو غلت دمیکش یا ازهیخم

 اتاق چشمم رو زد که محکم چشم هام رو بستم ادیهام رو باز کردم. نور ز

 روشنه؟! نقدریاتاق چرا ا نیا یلعنت -

هام رو کم کم باز کردم و نگاهم رو دور تا دور اتاق چرخوندم، پرده ها  چشم

ت تخ یوسط اتاق پهن شده بود. تند رو دیکنار رفته بود و نور خورش

 دمیبه سرم کوب یرو به دندون گرفتم و دست نمیینشستم و لب پا

 خدا ظهر شد. یوا -

بودم  گاردیسرم باد ریخ دم،یچرخ یو فقط دور خودم م دمیاز جا پر تند

کندن، سمت لباس هام رفتم، اما چند  یپوست از سرم م یقطعا حامد و پر

افتاده بود توجه ام رو جلب کرد، سمتشون رفتم  نیزم یساک  لباس که رو
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کم  تازهو  دیدخترونه ابروهام باال پر یلباس ها دنیو بهشون نگاه کردم با د

 یرخ داده، لپ هام رو پر از باد و خال ییاتفاق ها یچ شبیاومد د ادمیکم 

 سر خودم زدم یدونه تو هیکردم و دوباره 

 ته!رف ادتیانگار  ،یآرامش گهیخله تو د -

تخت نشستم و به ساک لباس ها نگاه کردم و بعد  یعقب رفتم و رو عقب

 خودم انداختم یبه لباس ها ینگاه

 پسرونه نپوش... گهید ،یآرامش گهیتو د ه،یواقع زیانگار همه چ -

از سر  یرو باز کردم و بانداژ هام رو باز کردم تا نفس راهنمیپ یها دکمه

که داخل  یفوت کردم و سمت حموم رونیبکشم... نفسم رو به ب یآسودگ

رو دور بندازم و آرامش رو دوباره متولد کنم... فقط به  ایاتاق بود رفتم تا آر

 یرو به جون م شیاحتمال هیحامد و تنب یاخم ها دیبا رمیتاخ نیخاطر ا

 .دمیخر

اومدم، موهام رو سشوار  رونیگرفتم و از حموم ب یا قهیدوش ده دق کی

برام آورده بود رفتم و با  شبید یکه پر ییاس هاو سمت ساک لب دمیکش

 یزدم، باالخره بعد از مدت ها م یدخترانه لبخند ریز یلباس ها دنید

خواستم همون آرامش بشم. لباس ها رو از ساکشون در آوردم و مشغول 

 شدم.  دنشونیپوش

داشتم دوباره دختر بودن و خودم  نکهیبود از ا یفوق العاده خوب احساس

ساک ها رو نگاه کردم  هینشستم و بق نیزم یکردم... رو یبودن رو تجربه م
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دخترونه با ذوق نگاه کردم. لباس ها رو مقابلم گرفتم و  یو به انواع لباس ها

رنگ و  گارن یها کیکردم، سارافون و تون یدونه به دونه نگاهشون م

لباس ها رو نگاه  یانداخت همه  یذوق م رو سر یا نندهیهر ب یعروسک

دونستم کدوم رو بپوشم سرم رو خاروندم  یگذاشتم. نم یم یکردم، و کنار

 و گفتم:

 ! دمینپوش نایاز ا چوقتیخب من که ه -

و دوباره لباس ها رو سر جاشون گذاشتم، من تا حاال فقط  دمیکش یپوف

نداشتم، فقط  یدخترها لباس صورت هیبودم و مثل بق دهیلباس اسپرت پوش

به سر  ینگاه ظیکرد. با غ یبرام فرق م تشونیحکا ریلباس خواب و لباس ز

 خودم اتداخنم یتا پا

!  ؟یدختر گهیچرا شواهد م دونمیمنتها نم ،یجون به جونت کنن پسر بود -

بپوش حال  نایهم ای! خب ب؟یدخترونه ندار یذره دوز عشوه گر هیآخه چرا 

 ! ؟ید یم نیچ ینیچرا ب گهیکن د

 فرستادم و مغموم به لباس ها نگاه کردم رونیرو مثل آه ب نفسم

 بپوشم؟! یحاال من چ -

 دنیاز ساک لباس ها ذوق زده دستم رو جلو بردم و با د گهید یکی دنید با

 نیاسپرت که طرح دخترونه هم داشت خوشحال شدم، شلوار ج یلباس ها

 ییطال ریداشت و چند تا زنج یپشتش گل دوز یها بیرو که دور ج یآب

 خورد رو نگاه کردم یهم کنار رونش م
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 من تو را عاشقم -

رو کنار گذاشتم و بلوز طرح مردونه راه راه رو هم دستم گرفتم لبخند  شلوار

 زدم و لباس ها رو دستم گرفتم ییدندون نما

 خودشه... -

موهام رو شونه کردم و  ستادم،یا نهیو مقابل آ دمیپوش عیها رو سر لباس

لب هام رو بعد  یو کم دمیکش رونیرو ب میرفتم و رژ لب کالباس فمیسمت ک

 لبخند زدم نهییو به دختر داخل آ دمیکش یاز مدت ها جال دادم، نفس

 سالم آرامش خانم... -

 تکون دادم و گفتم: یخودم خوشم اومد و سر یلفظ خانم برا از

روزگار  دیباز جو   شیکو دور ماند از اصل خو یبه قول شاعر، هر کس -

 . شیوصل خو

 یآرام که خو یکمرم رگ به رگ شد، نترک یگفتم، لعنت یچ اوووف

 گرده، به به خوشم اومد. یدخترانه بودنت داره بر م

 یرفتم و در رو بستم و نگاه رونیکردم از اتاق ب دایپ نانیام که اطم افهیق از

 به سقف انداختم

 حامده اول روزمون رو کوفتمون نکنه... نیتوکل به خودت، ا ایخدا -

 یدر زدم که کس ینه، ول ایدونستم هست  ینم ستادم،یا یاتاق پر مقابل

 به هوا رفت غمیو  ج دمیپشت سرم ترس ییصدا دنیجواب نداد و با شن
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 ؟یهست یتو ک -

و  دمیبم و خشن مردونه چرخ یقلبم گذاشتم و سمت صدا یرو رو دستم

 زیبه سر تا پام انداخت و چشم هاش رو ر یآب دهنم رو قورت دادم. نگاه

 کرد

 ؟یهست یتو ک -

شناخت؟!  زبون  ینگهبان من رو نم نیکرده بودم که ا رییتغ نقدریا یعنی

 و گفتم: دمیلبم کش یرو

 من آرامشم -

 رو کج کرد و با سو ظن نگاهم کرد سرش

 ؟یکن یم کاریخانم چ یتا حاال، در اتاق پر دمتیند ه؟یآرامش ک -

ترس نداشت، حق رو به  یبرا ییجا گهیخب د یول دم،یاخمش ترس از

 زدم و گفتم: یبر خورد کنه، پس لبخند نطوریدادم که ا ینگهبان م

 امیواسه شما همون آر -

 !ا؟یآر -

به نشونه  یزدم و سر یگرد شده اش لبخند یبهت صداش و چشم ها به

 کون دادمت دییتا

 خانم... یپر گاردیباد ا،یآره آر -

 !؟یگ یم یدار یچ -
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حواله اش کردم و از  یدادم، چشمک یشده بود و کامال حق  رو بهش م جیگ

بود رو بلند  دایخنده توش پ یها هیکنارش عبور کردم و صدام رو که ما

 کردم.

 ...یفهم یپوکه، بعدا م یتو فکرش نرو، مخت م -

با تعجب  ایکرد  یرفتم، هر کس که از کنارم عبور م نییپله ها به دو پا از

بود از  کیکرد، نزد یهمون سواالت نگهبان رو تکرار م ایکرد  ینگاهم م

 .دیرس ادمیبه فر یدستشون داد بزنم که پر

که اطراف بودن  یپشتم گذاشت و به چند نگهبان یو دست ستادیا کنارم

 گفت:

 دیکن یهمه کنجکاو نیا ستیامش خواهر من... الزم نکنم، آر یم یمعرف -

 یکنه، همون احترام یم یبه بعد با ما زندگ نی. آرامش از انیاریو شاخ در ب

 یخوام احد یدر ضمن نم د،یبگذار دیبه آرامش هم با دیذاریکه به من م

... دیبرسون مه هیآرام با خبر بشه، به گوش بق تیخونه از ماه نیاز ا رونیب

زبون داخل حلقش رو  دیگفته ق یزیچ یبفهمم کس دیدون یخودتون م

 بزنه، مفهموم شد؟! شهیهم یبرا

 یاز سر آسودگ ینامحسوس ازمون در شدن. نفس یلیتکون دادن و خ یسر

 و ذوق زده بغلش کردم. دم،یو به سمتش چرخ دمیکش

 یسالم خواهر-
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پاش بلند شد و  یپنجه ها یبغلم کرد و چون قدش کوتاه تر بود رو اونم

 .دیگونه مو بوس

  ؟یدلم، خوب زیسالم عز-

 گونه م گذاشت. یجدا شد و دستشو رو ازم

 .یصدام بزن یطور نیکه ا یروز یدلم لک زده بود برا-

 . دمشیو دستشو گرفتم، کنار لبم آوردم و آروم بوس دمیخند

مردونه راحت  یدستت درد نکنه بابت لباس ها، هنوزم با همون لباسا-

 ودما.ب

 زد و به سر تا پام اشاره کرد. یلبخند

 رژت... نی... ای! راستیتر یخواستن یطور نیاما ا-

 :دمیو مغموم پرس دمیبرچ لب

 اد؟یزشته؟ بهم نم  یلیخ-

 نگاهم کرد. یچونه ش زد و با حالت متفکرانه ا ریز دستشو

 شیکه اصال به آرا هیصورتت طور بیترک ،یماه شیبه نظرم بدون آرا-

 کمی نه،یصورتت بش یرو شیلوازم آرا یخوایرژ... اگه م نی. اما ایندار یازین

 پت و پهنت... یپرز پشت لبت و ابروها نی. ایبه خودت برس دیبا

 و جبهه گرفتم: دمیحرفش پر ونیم عیسر
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جلو  تونمینم گهیو ابروهام آبرو و شرف منن! دست بهشون بخوره د لیبیس-

 دخترونه باشم؟! نا،یبدون در نظر گرفتن ا شهیملت سر بلند کنم! نم

کردم و کف دستمو باال آوردم، و تموم رژ لبمو  یگفت که بازدم ینوچ

راحت  شمینطوریمن که هم اد،یمحکم تو کف دستم پاک کردم. خب اصال ن

اکتفا کرد و به سمت سالن  یبگه، به خنده کوتاه یزیکه چ نیبودم! بدون ا

فرو  بمیکه دستامو داخل ج یفتادم و در حالرفت. دنبالش راه ا یغذاخور

 هی. هنوز وقت نکرده بودم به دقت و از زاودمییپا یبودم،  اطراف رو م کرده

 نگاه کنم! "منم هست یجا خونه  نیا" ی

و متوجه حامد شدم که داشت اون طرف، با تلفن صحبت  میسالن شد وارد

ام با  ونهیاصال م !گهیم یچ دمیفهم یجا بود که نم نیکرد و جالبش ا یم

بهونه رو  نیخوب نبود و به شدت وطن پرست بودم، هم هیهمسا یکشورها

 یکه اصال سالم و احوال پرس یگرفتم و تخته گاز رفتم، در حد شیدر پ

 دونستم! ینم مشون

 زیو اونم پشت م میاومد. نشست زیما، تلفنشو قطع کرد و به سمت م دنید با

 یمنم متعاقبا سالم دادم و خودمو رو داشت که یسالم آروم ینشست. پر

به  دنیچیم زویاسلوموشن م یلیجا به جا کردم. خدمتکارها خ یصندل

که نه تنها من، بلکه  دمیگل و گشاد کش ازهیکه اون وسطا چندتا خم یحد

به  یرچشمیو اونور رفتن. ز نوریتر ا عیو سر دنیخجالت کش خودشونم

و  یعسل-سبز ینظر گذروندم. چشما ریاز ز افشویحامد نگاه کردم و ق

 یپُر کلیشد. ه یم دهیهم د دیسف یتارها نشونیکه ب ییخرما ییموها
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چشم  عیکه زد، سر یزد. با حرف یو پنج ساله م یس-یدلشت و حدودا س

 چشم دوختم. زیبه م وازش برداشتم 

 ؟یکن ینگاهم م یطور نیافتاده که ا یشد؟ اتفاق یزیآرامش چ-

 وانیل هیبرام زود  یگلوم و چند سرفه کردم که پر یدهنم پرت شد تو آب

رو  وانیاز آب پرتقال رو خوردم و ل یو دستم دادم، کم ختیآب پرتقال ر

 گذاشتم و بهش نگاه کردم و آروم با خودم گفتم: زیم یرو

 یچه الکچر -

 ؟یگفت یچ -

 جیدم و گبود سرم رو بلند کر دهیحامد که اون سوال رو پرس یصدا با

 نگاهش کردم

 هااا؟! -

 نگاهم کرد یابروهاش نشوند و جد نیب یاخم

 بله... گنی! معموال مه؟یها چ -

 تکون دادم یهام رو جلو و سر لب

 .دهیکار رو انجام م هیداره؟! جفتش  یبله، چه فرق ایحاال هااا  -

 صاف کرد ییتاسف تکون داد و گلو یاز رو یسر

 خب؟ -
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 خب؟ یچ -

 ؟یکن ینگاه م یواسه چ -

 ممنوعه؟! -

 یبلند شد، از سر شونه بهش نگاه یسرفه پر یاخم کرد و صدا حامد

مرد مقابلم  نیرفت که ا ادمیکردم، انگار  یرو ادهیزدم ز یانداختم، حدس م

... اما دمیترس یازش م یچ نیدستش بودم و ع ریز شبیحامده و من تا د

چون  دیدونست! شا یکرده بودم خدا م دایجسارت رو از کجا پ نیحاال ا

به آرامش بودن خودم برگشته بودم و اون دوز سرتق و سر نترس  بارهدو

 کرد. یم ییداشتنم دوباره داشت خود نما

بود  سیبه چشم هام زدم، باالخره حامد رئ یگرفتم و چرخ یرو از پر نگاهم

 یرو ب سیشد که سوال رئ یدادم، نم یبه سوالش م یمن هم جواب دیو با

 جواب گذاشت....

 کنم... زیگفتم شما رو آنال گهینبود مشغول شم باهاش، د یزیچ - 

 یشده نگاهم م زیر یحامد ثابت کرد که داشت با چشم ها یرو رو نگاهم

 کرد

 !؟یگفت یچ -

 نیآورد و هر آن ممکن بود غش کنم، ا یداشت بهم فشار م یگرسنگ

گفتم و ادامه  یآورده بود، نوچ کالفه ا ریحامدم وقت واسه سوال و جواب گ

 دادم
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 یو بشقاب خال وانیل یه م،یصبحونه بخور هی زیسر م میدو ساعته اومد -

زدن.... نه  دیزمان بگذره د نکهیا یخب دلم ضعف رفت، برا نن،یچ یم

 زی.... چگنیم یاممم چ ،یعنی

 نگاه کردن -

 گرفتمرو هوا زدم و انگشت اشاره ام رو سمت حامد  یبشنکن

 کردم. یشما رو نگاه م گهید ن،یآفر -

 یاما مدام لبش رو از داخل گاز م نهیلبش بش یخواست رو یم یلبخند

همه تالش  نیا لیرو حفظ کنه، دل شیجد افهیکرد که ق یم یگرفت و سع

زده بودم، راحت  یبود؟! خب اگر من حرف خنده دار یچ دنینخند یبرا

زده باشم! اصال چرا  یحرف خنده دار. منتها اگر من دیخند یغش غش م

 یخنده دار زی! مگه من چاره؟یلبش ب یمحو رو هم رو لبخند نیهم دیبا

 گفتم؟! 

 زیر یو با چشم ها دمیگذاشتم و خودم رو جلو کش زیم یهام رو رو دست

 شده به حامد نگاه کردم

 ه؟یباز چ -

 ؟یبخند یخواست یم یواسه چ -

 من؟ -

 په نه په من! -
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 گذاشت و گفت: زیم یرو یکرد و اون هم دست یاخم

 !دم؟یخند یک -

حرفم تموم شد... البته خب چون آدم خوب  یچند لحظه قبل، وقت نیهم -

لبت اومد، مدام  یخنده محو رو هیفقط  یدینخند ادیبگم ز دیبا میو منصف

 که آشکارا نشه... یگرفت یلب به دندون م

 دنیخند زیر زیر یافتاد و صدا حرف رو زدم حامد به سرفه کردن نیا تا

 یکه پر یآب پرتقال وانیکنه ل یسرفه م یادیکه ز دمید دم،یرو شن یپر

 دستش گذاشتم یبود رو جلو  ختهیمن ر یبرا

 ...یش یبخور، تو هم الکچر نیاز ا -

رو برداشت و چند قلوپش رو خورد و  وانیو حامد ل دیبلند خند یبار پر نیا

 بعد به من نگاه کرد

 شه؟ یم یمگه با  آب پرتقال خوردنم آدم الکچر -

 یو م میخورد یداغ صبحونه م یچا هیآره چرا که نشه، واال ما که قبال با  -

 امیآب پرتقال خوردن صبحونه رو هم سر پ نیخدا بده برکت... ا میگفت

گفت صبحونه آب پرتقال  یتو محل م میهر ک دم،ید یتو فبلما م ای ایبازرگان

 شد.  یمحسوب م ایداشته امروز جز الکچر

آب پرتقال بخرم منم کالس  هینتونم  نکهینه ا م،یکرد یفقط نگاه م مام

صبحونه آب پرتقال به نظر من  دهیحال نم ییخدا نکهیبذارم نه... فقط ا
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 ییچا هیمن  لمایبمونه واسه شما و ف یباز یالکچر نیحال به هم زنه، هم

 ...گهید میبسمه، مرد نمیدب

حرف نگاهم کرد، صاف سر جام نشستم و  یچند لحظه ب ینطوریهم حامد

 تکون دادم که حامد گفت: هیچ یبه معن یو سر دمیکش راهنمیبه پ یدست

 ؟یباف یم سمونیآسمون ر یطور نیهم شهیهم -

 شونه خم کردم یرو ینگاهش کردم و سر جیگ

 هان؟ -

شاخه به  نیواسه حرف زدن از ا ینطوریهم شهیگم هم یهان نه بله، م -

 ؟یپر یاون شاخه م

 دم؟یاز کدوم شاخه به کدوم شاخه پر -

 اش جمع کرد و گفت: نهینشست و دست هاش رو مقابله س صاف

درست و  یایب نکهیا یبه من؛ به جا یکه چرا زل زد دمیسوال پرس هیمن  -

از  ،یلقمه رو چهل بار دور سرت چرخوند نیا یجواب من رو بد حیصر

و  یاز محلتون گفت ،یبودن و نبودن حرف زد یاز دالکچر یصبحونه گفت

 وووو... 

زر  یلیتکون دادم، به گمونم حق با حامد بود، خ یهام رو  جلو و سر لب

 دایپ شبیکه د یلیزده بودم...منتها به گمونم فقط حامد به خاطر نسبت فام

! خب دمش گرم که ؟یزن یزر م نقدریتا نگفته بود چرا اصراح میکرده بود
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ال مروت  م،کرد یم  رییتعم هیچونه ام رو  نیا دیالمصب با اورد،یبه روم ن

خواست که جلو دارش  یم ییو خدا دیبر یافتاد ترمز م یهر وقت به کار م

 باشه... 

دختر مودب سر جام مرتب  کیهام رو از داخل گاز گرفتم و مثل  لپ

چونه ام کم بشه و دوباره رو  یشدم تا بلکه از گرما رهیخ زینشستم، و به م

 ... افتهیدور تند رفتن ن

 !یخب نگفت -

رو حفظ کرده بود  شیرو بلند کردم و به حامد که همچنان ژست قبل سرم

 نگاه کردم

 رو نگفتم؟ یچ -

 !؟یمن بود رهیچرا خ نکهیا -

که  تینبود بهش بگه برد پ یکیول کن نبود،  یلعنت دم،یکش یکالفه ا پوف

بهت  یدید هی یکاریو چش و ابروت شم، حاال از سر ب افهیعاشق ق یستین

 یجلو دینبا دمیبه موهام کش ی... دستگهیزدم، جنبه داشته باش و ول کن د

 آوردم رو به حامد گفتم: یمردک کم م نیا

 بود... یکاریگفتم که از سر ب  ضمیاول عرا ادینم ادتیشما  -

 :دیانداخت و پرس یبهم نگاه قیو دق یلیکرد و خ زیهاش رو ر چشم

 بود؟! یکاریاز سر ب یمطمئن -
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 په نه په عاشق چشم و ابروت .... -

دهنم بگذارم،  یباعث شد که دستم رو محکم جلو یپر دنیکش نیه یصدا

همه جسارت رو داشتم از  نیگور خودم رو کنده بودم، واقعا ا کیش یلیخ

 آوردم؟!  یکجا م

رو ول  یجا داشت بگم که آرامش خاک تو مخت کنن که زبون سرخ االن

 یسبزت رو  به باد خواه یسر نداشته  نیو ا یگرفت شیقشنگ آت یکرد

 داد.

 ،یبرد یو حساب م یدیترس یکه ازش م هیشبیهمون حامد د نیا یلعنت

االن من  نیاگر حامد هم ؟یکن یم یبلبل زبون ؟یچت شده حاال شجاع شد

دادن قطعا  یبهم م یحساب یگوش مال هیداد و  یرو دست اون قلچماقاش م

کنارم بود دور برداشته بودم و  یکردم، انگار چون پر یم دینبا یگلگل چیه

خواهر تو دامنم  هیجنبه نداشتم که خدا زودتر  گهید نهیشده بودم، هم ریش

تن که خدا خر رو شناخت شاخش نداد...  حامد گف یدرست م ایمیبکاره، قد

 لیاالن اون جل زدمیتکون داد، حدس م یدست هاش رو جابه جا کرد و سر

در  یولنکنه...  یبلبل زبون گهیکن تا د مشیق مهیرو صدا کنه و بگه ببر ق

گذاشت  زیم یزد و دست هاش رو رو ییکمال تعجب من لبخند آشکارا

 نگاهم کرد قیدق یلیخ

 ...یخواستم بهت بگم، بپا عاشقم نش یرو م نیاتفاقا هم -

 لبخندش رو پر رنگ تر کرد و گفت: د،یکه جا داشت باال پر ییتا جا ابروهام
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خوب واسه  یهم پا هیهوا خواهمن، من  ایلیگم، خ یبه خاطر خودت م -

از  یدار لیتو که انگار فام اد،یاز جنسشون خوشم نم یعنی ستم،یدخترا ن

گفتم حواست به خودت باشه، مراقب چشم هات باش که  یایآب در م

پاچت رو  یدیچشم هام نگرده... چون چشمام بد سگ داره، د یحوال

 گرفتن...

باز موند، با خودش  دیشن یکه گوش هام داشت م ییحرف ها نیاز ا دهنم

خود  کیاز خود متشکر بود و  یلیکرد؟! به نظرم حامد خ یم یچه فکر

 نیگفت که عاشقش نشم؟! هه ا ینبود، داشت به من م شیب یشاخ پندار

کم چشاش رنگ داره همه دنبالشن، اگر ولم  هیکرده  الیبود... خ یک گهید

نشستم و غش غش به  یم ییرایو ترس از حامد نبود وسط پذ دنکر یم

خب فعال سرم رو دوست داشتم که رو تنم  ی... ولدمیخند یحرف هاش م

لبم نشسته بود رو جمع  یکه رو یشد لبخند یل نمحا نیبا ا یبمونه...  ول

 رو تو دهن چرخوندم و گفتم: میشیسر سبزم شدم و زبون آت الیخیکرد، ب

کم رنگ داره و  هیخب درسته چشمات  یگم هاااا، ول یرو م نیا دیببخش -

 ...رهیمن  و بگ یکه بخواد پاچه  ستیدر اون حد ن یخوشگله ول

ترس  یکم دم،یشن ینم یاز پر ییهمچنان زوم من بود، صدا قشیدق نگاه

... دیکاو ینافذ بود و تا عمق وجودت رو م یبه جونم نشست نگاهش حساب

که زده بودم رو جمع کنم  یگند نکهیآب دهنم رو قورت دادم و به خاطر ا

 گفتم:
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زدم هااا، نه. اصال... واسه  یحرف بد نینکن الیوقت خ هی زه،یاممم چ -

حرفا  نیراحت بشه من اهل ا التونیر خودتون گفتم که از بابت من خخاط

 نانیندارم، شما با اطم میکس یکار به سگ چشما دم،یدل مل نم ستم،ین

 ینم دایچشم ها پ نیتر از ا شیکه، درو دیمن راه بر یخاطر مقابل چشم ها

 خواهرم داشته باشم... یچش به عمو ستی.... اصال تو قاموس من نیکن

اما به خاطر نگاه  دمیرو به گوشم شن یپر دنیخند زیر یبار صدا نیا

خنده ها و  نیبچرخونم... ا ییحامد جرات نداشتم که نگاهم رو جا میمستق

بافتم، چند لحظه  یداشتم باز چرت و پرت م نکهیا یعنی رهینگاه خ نیا

 هبگ یزیبزنه و چ یموندم، انتظار داشتم که حرف رهیطور به حامد خ نیهم

 ترس گفتم: یبار با کم نیگلوم رو قورت دادم و ا یساکت موند. آ یول

 یوقت نی... اصال نترسمیگم، من دختر چش پاک یجون آقا حامد راست م -

 راحت.. التونی... خدیر یمن راه م یجلو

ژستش رو خراب کنه، با چشم و ابرو به مقابلم  ایبزنه  یحرف نکهیا بدون

انداختم که  زیبه م یو از حامد گرفتم و نگاهاشاره زد، نگاهم ر زیم یرو

بود  دایدرش پ یکه بهت به راحت ییو با صدا  دیابروهام خود به خود باال پر

 گفتم:

 آوردن؟! یرو ک نایا -

 ....یبافت یبه هم م نایفلسفه و ا یداشت یوقت -
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انداختم  ینگاه دمیهمه وقت باالخره صداش رو شن نیکه بعد از ا یپر به

بهت  یلبش نشسته بود. وقت یرو یلبخند د،یجو یکه داشت لقمه اش رو م

 اضافه کرد دیمن رو د

حواست نبوده  دن،یرو چ زیم هیکه خدمتکارا بق یمشغول حرف زدن بود -

 ...یمتوجه نشد

 رو؟! یزیبود؟! من چرا متوجه نشدم چ یحواسم مگه پرت چ -

 ...یمن بود یچون غرق چشما -

بود و داشت با قاشق داخل  نییرو سمت حامد چرخوندم، سرش پا  نگاهم

مردک   نیبهش انداختم، ا یزد، چپ چپ نگاه یتخم مرغش رو به هم م

 یکرد که من چشم نا پاکم و چشمم حوال یخود شاخ پندار همچنان فکر م

 گرده؟! یچشماش م

 من که گفتم، چشمام... -

با  د،ینگاهم کرد که حرف تو دهنم ماس یرو بلند کرد و اونقدر جد سرش

 و گفت: دیآروم چند ضربه کوب زیم یقاشق رو

کم چرت و پرت بباف به هم، صبحونه ات رو بخور... تا حاال تو  گهیبسه د -

 ....دهیچرت و پرت نشن نقدریعمرم صبحا گوشم ا

 گم یمن چرت و پرت م یبگ یخوا یم یعنی -

 م و ابرو به مقابلم اشاره زدکرد که رسما الل شدم، با چش یاخم
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 بخور... -

و  ریو ش یچا وانیرو گرفتم و به ل ظیبهش انداختم و با غ یچپ نگاه چپ

و با حرص مشغول  دمیرو جلو کش میآب پرتقال مقابلم نگاه کردم، لبوان چا

 دلم به جون اون حامد غر زدم یکردنش شدم وتو نیریش

 یگه کم چرت و پرت بگو! اول صبح یخود شاخ پندار، به من م کهیمرت -

 ییه یبر ایچرت و پرت، جا داره بگم کر از دن دهیهمه گوشم نشن نیا

... به من یدیملت م لیتحو یدر و گوهر اول صبح یلیخودت خ ستین

 .شششی... افتهی... خود شیحواست باشه عاشق نش گهیم

رو دستم  میچا وانیل زدمیخودم به جون حامد غر م یطور داشتم برا نیهم

زنگ خونه بلند شد و بعد از چند  یازش رو خوردم که صدا یگرفتم و قلوپ

 انداخت یاومد و به حامد نگاه زیسر م لیلحظه جل

 ...انیبرده ها اومده... آقا دار شبید داریخر یآقا مزاحم شدم، ول دیببخش -

 ادیحرف رو زد به سرفه کردن افتادم، شدت سرفه ها اونقدر ز نیا لیجل تا

حامد هم  د،یکش یکنارم اومد و مرتب به پشتم دست م یشد که پر

که آروم شدم حامد  یپرت شد و به من نگاه کرد، کم لیحواسش از جل

 تاسف تکون داد یاز رو یسر

 ؟یبخور یتون یدرست نم میچا هی -
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بود که داشت داخل  انیدار ریکل کل با حامد رو نداشتم، فکرم در گ حوصله

شد و قطعا دار و ندار  یشوکه م دید یم تیوضع نیشد و اگر من رو تو ا یم

 رفت...  یمن به باد م

که آروم  هیبابت چ میکه دلواپس دینگاه کردم اون انگار فهم یبه پر نگران

 لب زد

  ؟یخوب -

بگه که  یزیخواست چ یتکون دادم، پر نینه به طرف یرو به نشونه  سرم

که داشت رو به حامد  میگاهمون رو به اون بدباعث شد هردو ن لیجل یصدا

 گفت: یم

 اد؟یداره م انیکنم؟  آقا دار کاریآقا چ -

بگه از جام بلند شدم  یزیحامد چ نکهیدهنم رو قورت دادم و قبل از ا آب

 :دیپرس یکه پر

 شد؟ یچ -

 خوام برم باال. یم ،یجی... هیه... ه -

 من انداخت و گفت: یبه سر تا پا یحامد نگاه یپر یجا به

 !ینخورد یزیخوردن صبحونه؟ هنوز که چ یبرا یمگه عجله نداشت -

حرکات من براش مهم  یمردک خود شاخ پندار چرا تمام نیبودم ا مونده

 لیذل لیجواب اون جل ،یمن دار کاریچ یشده بود؟! خب بگو مرد حساب
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 هیمردک تا  نیدو کلمه حرف از توئه! ا دنیمرده رو بده که منتظر شن

 زدم و گفتم: یدست بردار نبود، ناچار لبخند دیشن یجواب از من نم

 ... امممم...زهیچ -

 !ه؟یچ -

 خورده سردمه! هی ز،یاممم چ -

 سردته؟! -

 یافتاده بودم، چرا ول کن نبود؟! البته اگر منصفانه بر خورد م یریگ عجب

آخه؟! خاک تو مخت  یچه سرد یمطبوع نیکردم حقم داشت، هوا به ا

... بجنب یکن فیرد یتون ینم میآرامش که چهارتا بهونه درست و حساب

پا و اون پا  نیبه چشم هام زدم و ا یرسه...  غلت یسر م انیدختر االن دار

 رو به زبون آوردم دیکه به مغز نداشتم رس یزیچ نیکردم و اول

 !گم؟یم یکه چ یریگ یکار واجبم دارم...م هی زه،یاممم چ -

 تکون داد یو سر دیبار آشکارا خند نیو ا دیباال پر ابروهاش

 هی یشد داریاز خواب ب نکهیندادن بعد از ا ادتی یکه بود ییجا -

 !؟یبر ییدستشو

بده... که اگر  ادمیرو  زهایچ یلیسرم نبود خ یباال یکه بودم کس ییجا -

 نبودم... نجایرو داشتم االن ا یکس
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بودم شدم و سمت پله  دهیکه شن یحرف الیخینگفت، ب یزیکرد و چ سکوت

 ییها راه افتادم و به سرعت ازشون باال رفتم، داخل اتاقم شدم، از شلوار ها

که پام بود  یرو پام کردم، چون پشت شلوار شونیکی دمیپوش یکه قبال م

باهاش قدم زد، به  انیشد مقابل دار یشده و طرح دخترانه بود، نم یگلدوز

همون  یرو رو وشرتیس هیمشکوک نشه،  یلیحامد هم خ نکهیخاطر ا

به  نهییاز داخل آ دم،یرو تا گردن باال کش پشیو ز دمیخودم پوش راهنیپ

برداشتم و رژم رو  یلب هام مونده بود، دستمال یخودم نگاه کردم، رد رژ رو

 انیدار یخنده ها یراحت از اتاق خارج شدم که صدا الیپاک کردم و با خ

اومد باعث شد که سر جام خشکم بزنه. چشمم  یکه داشت از پله ها باال م

اومد  یداشت باال م دهیکه با رنگ پر دمیرو د یبه راه پله ها بود که اول پر

اومدن،  یکه دو شادوش هم داشتند باال م دمیرو د انیو دار لیو بعد جل

 یکو چشم ستلبش نقش ب یرو یچشمش به من افتاد لبخند یوقت یپر

بود به نقش  نجایا انیتا دار دیو سمتش رفتم با ستادمیحواله ام کرد، صاف ا

 گشتم. یبر م میقبل

 ن؟یداشت اجیاحت یزیسالم خانوم، چ -

خوب حواسش جمع بود که مثل گذشته  یاما پر د،یباال پر لیجل یابروها

 گفت:

 دختر ها رو ببرن... هیاومدن که بق یشبید یبرده ها داریخر ان،یآقا دار -

 یکت و شلوار سورمه ا یانداختم، تو انیبه دار یتکون دادم و نگاه یسر

بودم که کت و شلوار  دهیتا حاال ند د،یرس یجذاب به نظر م یرنگش حساب
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و  یسورمه ا راهنیبود... پ یپیهم بد خوشت یپسرک اجنب نیبپوشه، ا

اب شده بودن و از اون انتخ ییبایهم واقعا به ز شیسورمه ا دیکراوات سف

 بیدستش رو داخل ج کیکه داشت و  یجنتلمن ساخته بودن، از ژست کی

بود،  یپیخوشم اومد، نه واقعا پسرک خوش ت یشلوارش فرو کرده بود حساب

از آب  یگفتم اگر بره همون خارجه خودشون مانکن عال یبعدا بهش م دیبا

... فاترکوند... نه خوشم اومد انصا یم یحساب گهیاومد، بورم که بود د یدر م

و  رمیبگ انیدار افهیو ق پیباعث شد نگاه از ت یگلو صاف کردن پر یصدا

 ییتکون بدم، چشم و ابرو هیچ یبندازم و سرم رو به معن یبه پر ینگاه

 .دمیاومد که خوب منظورش رو نفهم

روهام کرد، اب ینگاهم م ینگاه کردم که داشت با لبخند کج انیصورت دار به

 زی! چشم هام رو رد؟یخند یبه من م ینطوریچرا داشت ا نیا دیباال پر

 گفتم: انیکردم و رو به دار

 اومده جناب؟ شیپ یمشکل -

 جمع کرد نهیدر آورد و مقابل س بشیرو از داخل ج دستش

 انگار واسه شما آره... یواسه من که نه ول -

به  یبه خودم انداختم و بعد نگاه یهام رو از هم باز کردم و نگاه دست

 انداختم انیدار

 ! نمیب ینم یمن که مشکل -
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بشر اومده بود، نگاهم رو  نیسر ا ییپر رنگ تر شد، نه انگار بال لبخندش

چرخوندم، که لب به دندون گرفته بود، انگار که استرس داشت.  یسمت  پر

 ید، انگار نمکر یچرخوندم که با بهت داشت نگاهم م لینگاهم رو سمت جل

 دهن باز کرد و گفت: لیشده و اوضاع از چه قراره، جل یدونست چ

 تو ...  ایآر -

چرخوندم که خودش قبل از  یسمت پر عینگاهم رو سر د،یاز رخم پر رنگ

آورد  نییسرش رو پا لیکتش گرفت و جل نیرفت و از آست لیمن سمت جل

داد، نگاهم  یهم سر تکون م لیکنار گوشش زمزمه کرد و جل یزیچ یو پر

 زیکرد، چشم هام رو ر یدادم که همچنان با لبخند نگاهم م انیرو به دار

 کردم و گفتم:

 هست؟! یمشکل نینگفت -

 شما آره یگفتم، من نه ول -

 ندارم! یمن مشکل دم،یند یزیمن که چ -

 ...یدار -

 و دست هام رو مثل طلبکار ها کنارم گذاشتم دمیهام رو تو هم کش اخم

 مشکلم کجاست؟ دیشه بگ یم -

 مشکل چشم هاته! -

 .دمیبه چشم هام کش یدست ناخودآگاه
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 با تعجب گفتم: و

 چشم هام؟! -

از  انیما شده بود، دار یهم جلب گفت گو یو پر لیتوجه جل گهیحاال د 

به اون دو نفر انداخت و بعد دوباره نگاهش رو به من داد و  یسر شونه نگاه

 تکون داد زیسرش رو ر

 چرخن... یمن م یحوال یلیآره خ -

قبل  قهیجمله رو چند دق نیخنده، هم ریزد ز یهام گرد شد و پر چشم

کردن بهشون نظر دارم؟!  اخم  یم الیحامد به من گفته بود، چرا همه خ

 تم:و گف  دمیهام رو تو هم کش

که  هیگرده، چه اصرار ینم یکس یمن حوال یباطل، چشم ها الیخ یزه -

 !د؟یگ یرو به من م نیهمش ا

حرف رو زده  نیبار ا نیاول یشده چون برا جیگ یکم انیکردم دار احساس

 حال گفت: نیبا ا یبود، ول

نگاهتون فقط  دیدیکه من رو د یگن، از لحظه ا یم نطوریشواهد که ا -

 چرخه... یمن م یرو

چشم هام رو از دست داده بودم و  اریروزها اخت نیخاک به سرم که ا یا

دونستم بچه چشم و  ی... حاال من که مدیچرخ یمردم م یپسرا یفقط رو

 یدادم ول یکردن، حق رو بهشون م یکج بر داشت م نایمنتها ا میدل پاک

 داشتم یخودم نگه م نیتوپ رو تو زم دیخب نبا
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که  ییحواسم به آدما دیبا گاردمیجناب، من باد نیکرد اشتباه برداشت -

 باشه... رنیو م انیم نجایا

 سمتم حواله کرد و بعد اضافه کرد یچشمک

 .یگ یباشه، تو که راست م -

واقعا داشت تخته گاز تو همون راه  ایدونم خودشو زده بود به اون راه،  ینم

بود؟ خب... اون که  شیچ یبرا تشیمیصم نیرفت! چش شده بود؟ ا یم

پسرونم شده  حیمل یعاشق چشم و ابرو یعنی ه،یچ تمیدونست جنس ینم

که پر بود از  خودمونیب یکل کال یمثال دلش لک زده بود برا ایبود؟ 

موضوعم  نیا دیبودن به من؟ البته با یمختلف زدن از جمله گ یها ببرچس

ودش بود. واال خ شدیبهش برچسب زده م دیکه با یگرفتم، اون یدرنظر م

 ینطوریدونست من دخترم، ا یکاره نبودم، خودشم که نم نیمن که ا

خاک بر  یخارج کهیداد پس صد در صد خودش بود! مرت یداشت نخ م

 سر...!

کنم،  یو راست کار م زنمیمن راست حرف م گم،یمعلومه که من راست م-

 ...کـیراست م شم،یراست پام خوابم،یراست م

 گهیبه جمع حاضر نگاه کردم، د یرچشمیو به ز دمیدو دست به دهنم کوب با

بافتم، بهتر  یچرت و پرت به هم م قایزدم و عم یداشتم گند م یجد یجد

جمع متشنج رو ترک کنم تا آبرو و عفت نمونده ام  نیبود هرچه زودتر ا

 نرفته!
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ه. به تا صاف بش دمیکش نییکتم رو با دستم پا یو لبه ها دمیکش یپوف

که از شدت استرس و اضطراب  ییاشاره کردم و با صدا ییسمت طبقه باال

 گفتم: دیلرز یم

 باال، دخترا باال منتظرتونن. دییبفرما ه،یخب... کاف-

که  نیخبر از ا یکردن و ب یفحش نثار روح پرفتوحش م یداشتن کل دخترا

بستنش! خب... به نظرم  یم کیشونه، به رگبار الفاظ رک یمرد ناج نیا

کمش هم بود. باال  چ،ینبود که ه ادیبراش ز یزیچ چیکامال حقش بود، ه

ان یدار نیو نگهبان ها رو فرستادم تا چندتا از دخترها رو به ماش میدیرس

اتاقش و  رهیگفت م یکردم. پر ییرو به اتاق کار حامد راهنما انیببره و دار

بشر  نینبود باال سر ا یاجبار چون کس کرد  و منم به یخداحافظ انیاز دار

نشسته بود  انیو بعد شرم رو کم کنم. دار ادیمنتظر موندم تا حامد ب سته،یوا

 نیکرد. نگاهش رو چرخوند و بعد از ا یو منتظر و کالفه، به اطراف نگاه م

 نظر گذروند، آروم گفت: ریکه  هر چهارگوش اتاق رو از ز

 زیبا ابروهام به م ،یرچشمیداره؟ ز کروفونیو م نیجا دورب نی... انمیبب-

 دندون هام گفتم: یحامد اشاره کردم و از ال

باشه اتاق  یدارن، هرچ دیجا تاک نیا تیامن یرو یلیالبته، آقاحامد خ-

 کارشونه.

رو بگه اما  یزیخواست چ ینگفت. انگار م یزیزده نگاهم کرد و چ بغ

 الیخ یم کنجکاو نبودم!  بامکانش رو نداشت. و خب... منم درباره اش ک
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 انیبعد داخل شد و با دار قهیحرف زدن شدم و منتظر حامد موندم. چند دق

سر  یبه من که باال ینگاه مینشست. ن زشیدست دادن و رفت پشت م

ها دستامو جلوم گره زده بودم انداخت  گاردیبودم و مثل باد ستادهیا انیدار

 :دیپرس کلمیو با اشاره به کل ه

  ؟یکن یکار م یجا چ نیشده؟ ا یچ-

رو به  ان،یجلو رفتم و پشت به دار یقدم برداشتم، چند قدم زشیطرف م به

 نگه که به بادم بده.  یزیتا ساکتش کنم و چ ستادمیروش ا

 خـ... شیپ یریچرا نم-

 یشتریب یاما ظاهرا واو آخرش جلوه  "نگوووو"حالت لب زدن گفتم  با

نگه داشت. حامد با  هیچند ثان یداشت و لبامو همون طور که غنچه بود برا

کردم  یتک سرفه ا عیکرد که سر یگرد شده از تعجب نگاهم  م یچشم ها

 و گفتم:

منم چون نگهبان ها رفتن سراغ دخترا،  رن،یخب... خانوم رفتن دوش بگ-

 .میجا منتظر شما باش نیاومدم ا

که  نینداشتم بفهمه، هم یباز منظورم رو نگرفته بود. خب منم اصرار انگار

داد و خودمو از  یمرخص یبود! بهم اجازه  یشد، خودش برام کل یساکت م

راجع به من نزنن و  یحرف چیبودم ه دواریپرت کردم، و ام رونیاتاق ب

 رونیراهرو، منتظر نشستم تا ب یخودشون باشه. تو یسرشون گرم کارها
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نه؟ انگار  ایکنم  دایپ انیحرف زدن با دار یبرا یراه تونستمیم نمیو بب انیب

 فکرم رو مشغول خودش کرده بود... دایبهم بزنه، که شد یخواست حرف یم

خنده  یصدا یزدن، هر از چند گاه یاون تو داشتن حرف م یساعت مین

داخل اتاق باشه.  یکردم که اصال آدم یشک م یو گاه شدیهاشون بلند م

اومدن. حامد، دستش  رونیتموم شد و ب ضشونیپر ف یباالخره صحبت ها

 یم ییراهنما ینییگذاشته بود و اون رو به سمت طبقه پا انیرو پشت دار

 انیبود،  دار یا گهید تیاگه موقع یدونست ی... نمچارهیحامد ب یکرد. ا

 کرد! یدستتو قلم م نیهم

کردم و  ی. تک سرفه استادمیند شدم و صاف اپله بل یو از رو دمیگز لب

 برم، که حامد از پشت صدام زد: نییتوجه به اونا پا یراهمو کج کردم تا ب

 آر...-

تو دهنش موند و امون ندادم اسمم رو کامل صدا بزنه که به سمتش  حرفش

 :دمیچرخ

 ! ن؟یخواست یم یزیبله؟ چ-

 ریاتفاقات و رفتارم رو هضم کنه. خب تقص نیهنوز نتونسته بود ا انگار

زدن و منم مجبور بودم به سازشون  یم یساز هیخودشون بود، هر دفعه 

 برقصم! البته اونا رو هم کم به ساز خودم نرقصونده بودم...

قهوه مهمونشون کنم  هی. خواستم نییکن پا ییخب... آقا رو راهنما یلیخ-

 دونن. یکه ظاهرا قابل نم
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و دوباره با هم دست دادن، و  دنیو تابلو خند یو الک یکخر جفتشون

کردن. حامد به اتاقش برگشت تا طبق معمول آماده بشه و بره  یخداحافظ

شده بودم. به خاطر  ینییبه طبقه پا انیدار ییشرکتش، منم مامور راهنما

الم تا کام صحبت  میتونست یخونه، نم یباال تیها و امن نیوجود دورب

 شده م گفتم: دیکل یدندونا یرفتم، از ال یکه جلوتر ازش م ی. درحالمیکن

 تیبزن، امن یداشت یهر حرف رونیب میبرس ست،یصحبت ن یجا نجایا-

 گذاشتن. نیباالست وجب به وجبشو دورب یلیخونه خ

از  رونیبه ب دنمونینگفت و به تکون دادن سرش اکتفا کرد. با رس یچیه

 نه،ی. دست به سدمیو به طرفش چرخ فرستادم رونیخونه، نفسمو پر صدا ب

 نگاهش کردم و ابروهامو با حالت عجز باال بردم.

 بود! غیت ریپسر، وگرنه سرمون ز میشانس آورد-

 بهم نگاه کرد. ،یرچشمیفرستاد و ز رونیبا شدت به ب نفسشو

 نیو ا یخطر انداخت یبه خاطر ما جونتو تو ا،ینشد ازت تشکر کنم آر-

 ...یبزرگو کرد سکیر

اومد و بغلم کرد، و چندبار به سرشونه م زد. چندلحظه مکث کرد که  جلو

منم مثل مسخ شده ها، سرجام خشکم زد. جدا شد و تو چشم هام نگاه کرد 

تونست بچه مردمو بغل کنه و  ی... چه خوب می. لعنتدمیکه نگاهمو دزد

 کردم خودمو از اون حال یکردم و سع یرفتار کنه! تک سرفه ا یبعدش عاد

 بکشم. رونیو هوا ب
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حاال هم نوبت جبران  د،یشماها به وقتش به من لطف کرد ه،یچه حرف نیا-

 اومدم. یبود که از پسش بر م یزیچ نیکتریکار کوچ نیمن بود، که خب ا

 ا؟یآر-

 چشم هاش. یِآب یباال آوردم و زل زدم تو نگاهمو

 بله؟-

 ما... یهمه  ،یدون ی... ممیهمه دلتنگت ؟ی... برگردیخواینم-

 یحبس کردم و بدون حرف، نگاهش کردم. دروغ چرا، دل منم برا نفسمو

تونستم خواهرمو ول  یدوتا پت و مت تنگ شده بود، اما... اما نم نیو ا ماین

 دنیفهم یم نایکرده بودم و مطمئن بودم اگه ا داشیکنم، تازه خانواده مو پ

 چ،یدن هدا ی... منو لو مشهیمن محسوب م یعمو ییجورا هیحامد 

کنج لبام نشوندم و  یکی! لبخند کوچدنیکش یخودشونم نقشه قتلم رو م

 نگاهش کردم.

 یبمونم، نم ششیرو پ یمدت هیقول دادم  ی. به پریزود نیاما نه به ا ام،یم-

 قولم بزنم. ریتونم ز

و هرشب  یباش ششیکه هر روز پ نیا ؟یکار ندار نیبا ا یتو... مشکل-

 باهاش...

 :دمیحرفش پر ونیم عیسر

 هم راحتم! یلینه نه، اصال، خ-
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 ادامه دادم: یزدم و با لحن شوخ یچشمک

 گذره! یاتفاقا خوش م-

 یچه عشوه ها ی. لعنتختیکه دلم ر دیدندونش کش ریخنده، لبشو به ز با

و سرمو  دمیخودم خند ی شعورانهیاومد! به فکر ب یبرام م یزیمردونه ر

 انداختم. نییپا

گرفتن دخترا و  یبرا امیم باریدوروز  یکیهر  ایپس... من برم، هرروز -

 نیکه از ا یدختر نیبا آخر دوارمیخانواده شون. ام شیبرگردوندنشون پ

 برم، بتونم توام ببرم. یخونه م

کنم، که با ابرو به لبام اشاره  یتکون دادم و خواستم ازش خداحافظ یسر

 کرد و با خنده و تخس گفت:

لبات رو پاکش کن، اگه حامد  یکه ردش مونده رو یاون رژ لب ،یراست-

 ذاره! یرژلب متعلق به برادرزادشه، زندهت نم نیبفهمه ا

 یکه صدا دمیلبام کش یدستمو رو عیاوه، مگه پاکش نکرده بودم؟ سر اوه

 یبزنم تو یبلند شد و باعث شد با سر ضربه نه چندان آروم انیخنده دار

 شونه ش!

رفت. دستامو  رونیشد و از عمارت ب نیکردم، سوار ماش یخداحافظ ازش

فرستادم، پشتمو به  رونیبه ب یفرو بردم و نفسمو از سر آسودگ بمیداخل ج

از سر تا پا بهش  یحامد شدم. نگاه ی نهیبه س نهیدر کردم تا برگردم که س

 انداختم و آروم گفتم:
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 برم؟! شهیمهمونت رفت، م-

تش برم که دست راستشو باال آورد و سد راهم کرد. از سمت راس خواستم

خاص خودش  ژیفرو برده بود و با پرست بشیشو داخل ج گهیدست د

. اخم ستادیآورد و رو به روم ا نییکرد. دستشو پا یبود و نگاهم م ستادهیا

 کرد و گفت: یکمرنگ

 .یبر ذارمینم ،یتا به چندتا سوالم جواب نداد-

خواستن دست از  یچرا نم نایو با عجز نگاهش کردم. ا دمیکش یقیعم آه

 افتاده بودما! ییعجب آدما ریسرم بردارن؟ گ

 شنوم، سواالتو بپرس. یخب بگو، م-

 یلی... چه بدونم، خکمیکنم  یاحساس م ؟یبا اون مرد دار یتو... مشکل-

 !یکن یرفتار م یعیرطبیغ

 یگلوم اسلحه گذاشته بود، صبح ادعا م ریز شبیبود که د یهمون مرد نیا

کرد!  یو حاال داشت منو به خاطر روابطم بازخواست م شمیکرد عاشقش م

 "ییموجود فضا"انتظاراتشون و کارهاشون لفظِ  نیکال آدم نبودن، با ا نایا

 هم براشون کم بود!

خاص  لیندارم، منم به خاطر کارهام دال یکس چیبا ه یمشکل چینه واال، ه-

 م رو دارم.خود

 .یرو بدونم؟ واقعا کنجکاو کرد لتیدال شهیخب... م-
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قافله رو نباز، فکر کن! به سمت خونه اشاره کردم و  یفکر کن؛ لعنت آرامش

 در همون حال گفتم:

 کنم؟ فیداخل خونه، برات تعر میریکه م یدرحال شهیم-

 گفت: عی. قبلش سرمیتکون داد و شونه به شونه من به راه افتاد یسر

 !یفقط قول بده چرت و پرت به هم نباف-

 یمشتمو تو نیخواست هم یحرص دستامو مشت کرده بودم، دلم م از

دادم و  رونیخب دستام بسته بود! کالفه نفسمو ب یول ارمیصورتش فرو ب

 ابروهام نشوندم. ونیم یگره کور

 یهمه  دم،یرقص یبا اون... دختره... م یمهمون یکه تو شبیباشه بابا... د-

که از خودش در  یبه خاطر توحش دیحواسش به من و اون دختر بود، و شا

من دخترم،  دیفهم ی. خب اگر مدشیبرابر من نشون داد خوشش اومد و خر

 به یگر یکه اون دختره حق داشته وحش نیکرد؟ مثال ا یبد بد نم یفکرا

 !ستیاونقدراهم بد ن ونیخرج بده و درواقع رابطه ش با آقا

و با همون نگاه  د،یگفت. به طرفم چرخ ینم یزیمونده بود و چ ساکت

 کنجکاوش بهم زل زد.

... یکه از اون دختر گرفت یبه کار اون ندارم اما... اون بوسه ا یحاال کار-

 ! ییتو همجنس گرا دیمنو به شک انداخت که شا



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 304

تونستم بگم گور  ینگاهش کردم. کاش م یو بهت زده و عصب دمیکش ینیه

دندونام  یمتاسفانه دست و بالم بسته بود! از ال یحامد... ول یکند خودتو

 :دمیغر

 به حال تو داره؟ یچه فرق-

 هاشو باال انداخت و به در عمارت چشم دوخت. شونه

 گهیکنم، د یفرد تیمنم احساس امن ،یاگر واقعا باش دیدونم... شا ینم-

 نه! ای شهیعاشقم م ینگران نباشم که کس

 یجان تیخوشگلشو پودر کنم! که امن یخواست اون صورت استخون یم دلم

 !ینشونت بدم آق حامد، که خودت حال کن یتیامن هیخواست؟  یم

سر به سرم نذار جناب، حال و حوصله کل کل با تو رو ندارم. درضمن، اگر -

گفتن نگهبان مرد کم  ی. میمن نبودم، تو بود شدیکه بد م یاون دیفهم یم

 دختر شدن! پا تو کفش من نکن که... هیوسل به آوردن که مت

 !یزبون درآورد اد،یخوشم م-

 نگاهم کرد. حیو با تفر ستادیبه روم ا رو

 !ادیچموش خوشم م یاز دخترا-

 بهت گذاشت و به داخل خونه رفت... یپشتشو بهم کرد و منو تو و

داشتم حرفشو هضم کنم. که از  یکردم و سع یبه رفتنش نگاه م مبهوت

 رهیگفت چشام م یم زیاومد؟ واقعا؟ بعد سر م یچموش خوشش م یدخترا
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کلمات توشون بودن،  نیا یهم نبود، ول یجمله ا نیالبته همچ ش؟یتو حوال

حامد گرفتم و به آسمون  یو عجز، نگاهمو از راه رفته  یمطمئنم. با زار

 دوختم. مچش

از  یکیانصافه ناموسا؟  نیا ؟یدوتا اسکلشو داد ینداد ،ینداد ینداد ا،یخدا-

 یتونست ی... استغفراهلل... چرا من شانس ندارم؟ قربونت برم نمیکیاون 

 ؟یمن بذار یکپک زده  یزندگ نیا یشانس تو کممی

سرم رد شد و... درست حدس زدم، گند زد به  یپرنده از باال هیلحظه  همون

دراوردم و  شرتمویلباسم! با انزجار به سرشونه م نگاه کردم و همون جا سو

 یثابت کن ینطوریانداختمش. خداجونم، فداتشم الزم نبود ا اطیوسط ح

هم  اتشونیدوتا کله پوک و جفنگ نیبه خدا به هم ه،یچقدر شانسم گل گل

 !بود یکاف یکرد یبسنده م

اومد. پا کوبان، به طرف عمارت به راه افتادم و  یاشکم داشت در م گهید

و  دمیکش ی. پوفدمیوارد اتاقم شدم و درو کوب ه،یبق یبدون توجه به نگاه ها

تنم بود رو کندم و انداختمشون  یلباس تو یاز تنم درآوردم، هرچ رهنمویپ

 کنم.  رومآ اعصابمو کمیدوش تا  ریسبد رخت چرکا. خودمم رفتم ز یتو

مردونه  رهنیپ هیحموم دراومدم و بعد از خشک کردن تن و موهام،  از

 یبرداشتم. خدا ازتون نگذره که به ا یساده ا یو شلوار کتون مشک دیسف

خوام دخترونه  یحاال هرچقدر م نم،یعادت داد یمردونه مشک یلباسا

دادم تا موقع ناهار، از اتاق  حیو ترج دمیتونم! لباسامو پوش یبپوشم، نم

کردم اون حامد  یاستراحت کنم، و فکر م کمیخواستم  ینرم. م رونیب
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به کارم نداشته  یرسه که موقع استراحتم، کار یاحمق اونقدر شعورش م

 باشه!

دور شکمم حلقه شد.  یبودم که احساس کردم دست نمیخواب نازن یوسطا

بهشون بگه گمشن اونور!  یکی کشش ندارم، گهیجد سادات... واقعا د ای

که از پشت  یکه چشمامو باز کنم، به سمت شخص نیشدم و بدون ا اریهوش

 دکنم و بع یابی. منم متقابال بغلش کردم تا بدنشو ارزدمیبغلم کرده بود چرخ

پلکامو باز  یمقابلمه، ال یو دخترونه ا فیکه متوجه شدم اندام ظر نیاز ا

 نگاه کردم. یبه پر یکردم و با خنده و بدبخت

 دختر، سکته کردم! میترسوند-

 گفت: طنتی. با شدیو جلو اومد، و آروم گونه مو بوس دیخند زیر

 ه؟یشخص خاص یفکر کرد-

 خش دارم جوابشو دادم. یآزادمو باال انداختم و با صدا ی شونه

کوچولو که نه،  هیو عموتم  کرهیدر و پ یب کمیجا  نیکه ا ییواال از اون جا-

از نوچه هاشو فرستاده  یکی ایاونه  ایفکر کردم البد  زنه،یم شعوریب یلیخ

 سرم! ارهیسراغم بال مال ب

 یو محکم تر بغلم کرد و خودشو بهم فشرد که سرش رفت ال دیخند بلند

و متعجبش رو به رو  یبا نگاه سوال یدم و دستگاهم. سرشو عقب دادم و وقت

 گفتم: یشدم، با لبخند گل و گشاد

 نباشه! المیخ نیباشه و منم ع زمیچ یسرت ال ستمیراحت نخب -
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و محکمتر بغلم کرد که کمرم صدا داد.  دوباره  دیبار بلندتر از قبل خند نیا

 و گفت: دیگونه مو بوس

 خودت و... یمن فدا یاله-

 .دیو با خنده لب گز دیحرفشو بر د،یدرشت شده از تعجبمو د یچشا یوقت

 یقبل یآرامش جونم، من خواهرتم خب؟ همون پر نیخب باشه باشه! بب-

 یاز دستش در م یخواسته خودشو به تو بچسبونه و ه یکه به زور م ستمین

! ستمیبگم که نه، من اصال اهلش ن دیهم با التیراحتتر شدن خ ی! برایرفت

 یاما م ،یچون مطمئنم بهتر از اون یستیمثل مادرم ن ،یتو خواهر بزرگم

 یبرداشت بد تمیمیخوام از صم ی. نمیدنشو برام پر کنخال و حس نبو یتون

 . هوم؟یبکن

بردم، و آروم و نرم  کیحرفاش بستم و سرمو نزد دییبه نشونه تا چشمامو

 .دمیبوس شویشونیپ

دخترو  نیشد. خدا ا یگرفتم و ذهن و قلبم آروم م یوجودش آرامش م با

قوت قلب بشه.  هیمن  یو فالکت، برا یدیاوج ناام یواسم فرستاد، تا تو

وقت بود  یلیلحظه نبودش و دور شدنم ازش فکر کنم. خ هیتونستم به  ینم

 شناختمش و تازه دوروز بود به عنوان خواهر کنار خودم داشتم، حاال یم

بود که همراهم باشه، کنارم باشه و  یکیکردم تنها نبودم و  یاحساس م

ام اصال تنگ بهم محبت کنه. دلم واسه گذشته  یچشم داشت چیبدون ه

 رونیکردن کار و ب دایجز پ زیچ چیدغدغه بودم، فکر ه یب بایشد. تقر ینم
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 اتها، تموم خطر یاز منجالب نبودم اما حاال... تموم سخت میزندگ دنیکش

 تا کنار دوستام باشم، تا کنار خواهرم بمونم! دمیرو به جون خر

 منو از افکارم جدا کرد. ،یپر یزدن ها صدا

 ناهار، آماده ست. میکنم بر دارتیباومده بودم -

 نه، اصال حوصله رو به رو شدن با حامد رو نداشتم! یوا

 یباال؟ البته اگه زحمت نیا ارنیناهارم رو ب یبهشون بگ شهی... مگمیم-

 کمیاالنم موقع خوابم انگار موهام نم داشت و  دم،یخواب رید شبینباشه... د

 کنم، بهتره تو اتاقم بمونم و استراحت کنم. یاحساس کسالت م

 تخت نشست، بغ زده نگاهم کرد و ناراحت گفت: یشد و رو بلند

 .نمتیحال و وضع نب نیتو ا رمیبم یدکتر خبر کنم؟ اله یخوایم-

از ته دلم به روش  یدختر! لبخند نیبود ا یجانم، چقدر دوست داشتن یا

گونه اش  یتخت نشستم و دستمو رو یمنم مثل خودش رو دم،یپاش

 .دمیصورتش کش یرو یگذاشتم و با حالت نوازش مانند

. نگران شمیاستراحت خوب م کمیبا  ست،ین یزیقربونت بشم، خدا نکنه. چ-

 ناهارتو بخور. نیینباش، تو برو پا

داد اما به اجبار  یو ازم جدا شد. دلش رضا به رفتن نم دیمحکم بوس لپمو

 یزندگ نی... ایناهارم رو به اتاقم آوردن. هع قه،یچند دقرفت و بعد از 

 ی... حتیدیپوش یم ،یخورد یم ،یگشت یداشتا، راحت م یهم لذت یاشراف
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 خونهاومد  یدکتر، دکتر م یرفت یبود. خودت نم یشدناشونم الکچر ضیمر

بودم، تو اتاق عمل جون  میقبل یتون! خدا بده شانس... اگه تو همون زندگ

بود،  وبسیکرده بود و چون گالب به روتون  ریتوالت گ یدادم و دکتر تو یم

 کرمتو شکر! ایکرد... خدا یم ییکارا هیداشت با انگشتش 

از اتاق  ،یا "با اجازه"از تختم گذاشت و با  یغذا رو گوشه ا ینیس خدمتکار

غذا به  یبو یکه انگار هفته هاست حت ییرفت. مثل گرسنه ها رونیب

و  دمیلبام کش یچشم دوخته بودم. زبونمو رو ینینخورده، به سمشامشون 

 فتادمها ا دهیبرداشتم و مثل غذا ند ینیتَرشون کردم، قاشق رو از داخل س

 به جون غذا.

شدم. لقمه تو  یکی ی رهیلمبوندم که متوجه نگاه خ یداشتم م همچنان

 دنیدهنمو به زور قورت دادم و سرمو آروم به سمت در چرخوندم، که با د

مونده تو دهنم  یباق اتیتموم محتو -بود ستادهیدرگاه در ا یکه تو-حامد 

 گلوم و به سرفه افتادم.  یتو دیپر

کردم که دل حامد به رحم اومد و به سمتم اومد،  یمحکم سرفه م چنان

 دمینفس سر کش هیرو پر کرد و به دستم داد. آب رو  ینیآب داخل س وانیل

 فرستادم. برگشتم و قدردان نگاهش کردم. رونیو نفسمو محکم به ب

 یهشتاد و پنج درصد نجات داد یبا احتمال باال یدمت گرم، منو از خفگ-

و با اخم  دمیهم کش یاتاقم افتادم که ابروهامو تو یتو شییهویحضور  ادی

 گفتم: یو با حالت داد مانند دمیکوب ینیس یتو وانوینگاهش کردم. ل
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سر و تنم  یزیمن چ دیشا یگینم ؟یکار دار یاتاق من چ یاصال تو تو-

 نباشه؟ هان؟

چپ شد و برنج  ینیس یکه بشقابم تو دمیکوب ینیرو داخل س وانیل یطور

 یو با تا نهیتختم پخش شد. حامد، دست به س یو رو ینیس یداخلش تو

جنس  نیحق به جانب بود و ا یلیکرد. نگاهش خ یباالرفته نگاهم م ییابرو

فقط بلد بود  ،یکرد. لعنت یم یاز قبل عصب شتریعذاب آور نگاهش... منو ب

تخت  یشده بشقاب رو ختهیر یو به محتو دمیکش یمخ راه بره! پوف یرو

 زیهارو تم یگندکار نیقرار بود ا ینگاه کردم. خدا ازت نگذره حامد، حاال ک

خودش بود پس خودشم  ریتقص تمیعصبان نیزدم، ا یکنه؟ من که دست نم

! زدم؟یواقعا داشتم زر م ایکرد؟  یکارو م نیا یعنیکرد!  یدرستش م دیبا

 نبود!  شیب یخب... همون زر

 ؟یتو اتاقت لخت باش م،یتا نیا یتو دیتو چرا با نم،یبب-

شعورت که اول و  یب یایح یخاک بر سر ب دم،یوقاحتش خجالت کش از

 !یجنتلمن صحبت کن یِدیل هیچطور با  یدیآخر نفهم

 دیبا ؟یکارمیدلم بخواد بگردم، تو چ یهرطور ادیاتاق خودمه، خوشم م-

تجاوز  میخصوص میکه به حر یتو بود نیبهت جواب پس بدم؟ درضمن، ا

 نه من! یکرد

 :دمیلب آروم غر ریز

 متجاوز پررو! کهیمرت-
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 یاز صورت در هم و ابروها نیکرده بودم و ا یرو ادهیز کمیکنم،  یم اعتراف

بود، اون هم  دهییمشخص بود. ظاهرا گاوم زا یحامد به خوب یگره خورده 

نگاهش کردم. حواسش به  یرچشمیباهم! آب دهنمو قورت دادم و ز نیج هی

 روداشت. خب احمق ب ینگاهشو از روم بر نم قهیدو دق یمن بود، لعنت

راحت کوفت  الیهم من ناهارمو با خ یتو حرص نخورهم  رون،یگمشو ب

کرد. حال من، مصداق همون  دامیجا پ نیدر رفتم و ا نیکنم. به خاطر ا

امکان نداشت  یعنیبود.  "شهیلونهش سبز م یجلو ادیمار از پونه بدش م"

شدم،  یم ختیریب نیا ختِیر یب یدرصد عاشق چشم و ابرو کیاگر من 

فرستادنش  یکنم، به عنوان فضانورد م داشیپ نیزم یرو یحت ونستمت یم

 فضا، شک نداشتم! 

چطوره، بعد  تتیوضع نمیبب نجایاومدم ا ست،یگفت حالت خوب ن یپر-

 پزشک خبر کنم.

 خودت چطوره؟ تیچطوره؟ وضع تمیوضع-

سر به سرش بذارم تا از شر اون نگاه ترسناکش خالص  کمیخواست  یم دلم

و با پوزخند جوابمو  اوردیکرد! اونم کم ن یبد نگاهم م یلیبشم. المصب خ

 داد.

 ؟یمگا دکتر ؟یکار دار یتو با حالِ من چ-

 دهنم در رفت  از

 دامپزشکم! با،یتقر-
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آرامش،  یو وحشت زده نگاهش کردم. گند زد دمیدهنم کوب یرو یدست دو

فاتحه تو بخون! آب دهنمد قورت دادم و منتظر بهش  انیگو سیپ سیپ

داد.  لمیتحو یکامال اونجور یابروشو باال انداخت و لبخند یچشم دوختم. تا

 آرام جان، دلبندم، حرف آخرت؟ یعنیمعنا بود که  نیلبخندش به ا نیا

 متوجه حرفت نشدم؟!-

به  یول "خنگِ نفهمِ بز! کهیمرت گه،ید یجیگ"خواست بگم  یدلم م یلیخ

 اکتفا کردم: قتیگفتن حق

 خب... روانشناسم!-

اوصاف، ظاهرا  نیهاش گرد شدن و احساس کردم بازم گند زدم. با ا چشم

 جز مردن نداشتم!  یچاره ا

اجازه  ،یدرازه دختر جون، فکر نکن چون خواهرِ برادرزادم یلیزبونت خ-

 نکن بدم زبونتو ببُرن! یکار ،یریو جواب نگ یکن نیتوه دمیم

 هینگهبانات ما چرا از کهیزر نزن مرت"خواست بگم  یدلم م یلیهم خ باز

سرت  یرو رو ایچطور دن نیشو بب کمیخودت نزد یجرئت دار ؟یذاریم

 جمله اکتفا کردم: هیاما به  "کنم! یخراب م

 ام! یبپرس، ترم اخر کارشناس یاز پر یمن واقعا روانشناسم، باور ندار-

کنار تختم گرفت و مشغول  یصندل ینگفت و سرشو تکون داد. رو یزیچ

 حرف زدن با دکتر شد.



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 313

 ؟ییالو دکتر کجا -

پزشک  کیبا  یبا لحن دستور یطور نیهم یعنیبشر  نیا د،یباال پر ابروهام

 یاز رو یداد؟! سر یسالم نا قابل هم نم کی ی! حتزد؟یمملکت حرف م

 دمیزد که من نشن یتاسف براش تکون دادم، که مخاطب پشت تلفن حرف

 خنده هاش گفت: نیمد رو به خنده انداخت که باما حا

 ....یینجایا گهیربع د کینباشه، تا  یحرف -

آوردن، من که  یمن دکتر م یواقعا داشتن برا نایدهنم رو قورت دادم، ا آب

 بودم که منصرف بشه، پس آروم لب زدم دوارینبود! ام میزیچ

 ...شمیخودم خوب م اد،یب ستین یاجیاحت -

 به مخاطب پشت تلفت گفت: یکه جد دیانگار اصال من و تالشم رو ند حامد

 یینجایا گهیربع د کینشنوم،  گهیحرف د -

نبود... از چاله در اومده  یزیگر چیحامد ماتش موندم، انگار ه نیحرف ا با

نبود به من بگه آرامش آبت نبود نونت  یکیبودم و تو چاه افتاده بودم... 

 بود؟! یناهار چ هینه آوردن واسه نخوردن نبود، ناز کردن و بهو

 انداخت یدور چرخوند و به چشم هام نگاه کیدستش رو باال آورد و  حامد

 ؟یکن ینگاه م هیچ -

چرخوندم و  یدور کیو مثل خودش دستم رو  دمیهام رو تو هم کش اخم

 گفتم:
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 نگاه نکنم؟! ه،یچ -

دستم رو  کیتکون دادم و  زینه باال انداخت، سرم رو ر یبه نشونه  ییابرو

 چشم هام گذاشتم و در همون حال گفتم: یرو

 چشم هام رو ببندم؟ ینطوریا یخوا یم -

تو مغزم جرقه خورد که خاک تو مخت آرامش تو چرا چشم هات رو  عیسر

 نکهیچشم هام برداشتم و قبل از ا یفکر زود دستم رو از رو نی! با ا؟یببند

 طلبکارانه گفتم: یلین خبزنه، زودتر از او یحامد حرف

 تو ببند... ینینب یخوا ینه، من چرا چشم هام رو ببندم؟! تو م -

انتظارش رو  یلیبهم انداخت که خ یا هینزد و نگاه عاقل اندر سف یحرف

به  ه،یچ یبه معن یکردم و سر زینداشتم، لب هام رو جمع و چشم هام رو ر

 چپ و راست تکون دادم که در کمال آرامش گفت:

 یافسار پاره م ینطوریبه تو گفتم که ا یزیبه تو زدم؟! چ یاالن من حرف -

 !؟یکن

آخر حرفش اخم هام تو هم رفت و دستم رو طلبکارانه باال آوردم و  کهیت با

 تند گفتم:

 اووو استپ، مودب باش آقا... -

 ... ییفقط عشق دعوا -
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خروس  نیدادم، ع یصاف و لب هام رو جمع کردم، حق رو بهش م ییگلو

هم فشردم و سرم رو  ی. لب هام رو رودمیپر یمرتب داشتم بهش م یجنگ

 ینیکه سنگ یگرفتم، وقت یدستم رو به باز یانداختم و انگشت ها نییپا

بهش انداختم،  ینگاه حامد رو احساس کردم، چشم هام رو باال آوردم و نگاه

سرم رو  الیخیکرد، ب ینگاهم م رهیهمچنان داشت خ رهیرو بگ نکهیا ونبد

شد، لپ رو پر از باد و  ینگاهش همچنان حس م ینیانداختم اما سنگ نییپا

بود... کالفه سرم رو باال آوردم  الیخیهم ب یلیشد خ یکردم، انگار نم یخال

 شدم شیرنگ یبه چشم ها رهیو خ

 !؟یکن ینگاه م هیچ -

 نگاه نکنم؟! ه،یچ -

خودم رو  یحرف ها نیکرد و ع یم یزدم داشت تالف یحرص دار پوزخند

 باال انداختم و جواب دادم. ییداد، ابرو یم لمیتحو

 چشم هات رو اونور بچرخون یبزرگ نینه نکن، اتاق به ا -

 خوام..! ینوچ، نم -

 شونه خم کردم یرو یو سر زیهامرو ر چشم

 تونم بپرسم چرا؟! یبعد اون وقت م د،یببخش -

 ؟یدار کاریچرخونم، تو چب یخونه خودمه، دوست دارم نگاهم رو هر ور -

 اتاق اشاره زدم و گفتم: یکل یدست به فضا با
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 به من؟! یزل بزن دیاونوقت چرا با ،یبزرگ نیاتاق و خونه به ا -

 لب هاش نشوند و با همون آرامشش جواب داد: یرو یلبخند

 چون دوست دارم... -

رفتم که محو بشم،  یکردم و م یداشت که خودم رو سمت افق روانه م جا

 ... حاال افق کدوم ور بود؟! رمیحامد قرار نگ دیکه در شعاع د ییتا جا

ابروهام  نیب یزیرو جمع و جور کردم و خودم رو نباختم و اخم ر خودم

 نشوندم

 !ن؟یرو دوست دار یزیچه چ -

 کنج لبش نشوند و گفت: یبهم انداخت، و لبخند ینگاه طونیش

 بگم؟! دیاالن با -

 به جون خودم زدم یلبم رو به دندون گرفتم و غر ی گوشه

 طرز حرف زدنت... نیخاک بر سرت آرامش با ا یا -

 دمیدور لب هام کش یصاف کردم و دست ییگلو

 دارم؟! دنی... اصال مگه من دیچیکه.... ه نهینه منظورم ا -

بخواد لبخندش  نکهیبار لبخندش پر رنگ تر از دفعه قبل شد و بدون ا نیا

 رو پنهون کنه گفت:

 !یهست یچه اعجوبه ا یدیپس فهم -
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رفت، با  یهم م یتو شتریمن ب یشد اخم ها یحامد باز م شیچقدر ن هر

 همون حالت طلبکارانه گفتم: 

 ...یهم دلت بخواد نگاه کن یلیخ یو ماه یگل نیدختر به ا -

 کنم... یخب دارم نگاه م -

 ..!یالزم نکرده نگاه کن -

 کنم؟!  کاریچ ییفرما یپس م -

 چشم هات رو ببند... -

 خوام... ینم -

 خب روت رو اونور کن... -

 کنم... یخوام...  چون دارم تو رو نگاه م ینم -

 یاعصاب من بود و داشت رو یبشر مدام رو نیا دم،یکش یکالفه ا پوف

 نیاتاق به ا یمرد حساب ینبود بهش بگ یکیرفت، خب  یم یاعصابم اسک

 به من؟! یزل زد یشو، چته چهار چشم رهیخ گهیور د هیخب  یگنده گ

 سر جام جا به جا شدم یفوت کردم و کم رونیرو به ب نفسم

سر  ستم،ین یروت رو اونور کن، اصال من راض ،یخوام نگاه کن یآقا من نم -

 بچرخون گهیو نگاهت رو طرف د

 خوام...! ینوووچ، نم -
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 رونیبه ب ینیرو از ب میبرد،  نفس عصب یکم داشت حوصله ام رو سر م کم

 فرستادم و گفتم:

 ی! اصال تو چ؟یرو فقط بلد نی! هم؟یگرفت ادیخوام رو تو  ینم نیهم -

 !؟یخوا یم

 خوام.... یتو رو نگاه کنم م نکهیا -

 دیکنه، و من با یم تمیداره اذ دونستمیشدم و مسکوت نگاهش کردم، م الل

شد که راه  یم نیتو وجودم مانع از ا یبشم، اما حس الیخیو ب امیکوتاه ب

 نزنم... یحرف چیو ه رمیبگ شیسکوت رو پ

 اون وقت چرا؟! دیببخش -

 ...!فهیخب چون ح -

کالم و رفتارش بود داشتم به حد جنون  یکه تو یو آرامش یالیخیب نیا از

اشتم و نفس خسته و هم گذ یچند لحظه رو یچشم هام رو برا دم،یرس یم

 فوت کردم و گفتم: رونیرو به ب میعصب

 اون وقت؟! فهیح یچ دیببخش -

 !؟یو فارغ بش یلحظه از دست بد کی نکهیا -

 اون وقت؟! یاز چ -

 اشاره زد کلمیلبش آورد و با دست به کل ه یرو یلبخند
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 ییبایز نیکوه مالحت، ا نیسلسله جبال نمک، ا نینگاه کردن به  ا فهیح -

 قصه ها رو از دست داد. یپر نی... ایافسانه ا

داشتم که اون دونه به دونه  یبیعج لیرو از داخل گاز گرفتم، پتانس لپم

از  کهیبکوبم،  مرت واریحامد رو بکنم و بعد سر خودم رو محکم به د یموها

کرد و من رو دست  یخود شاخ پندار داشت من رو مسخره م یخود راض

زدم که  یشدم و تند تند نفس نفس م رهیبهش خ یانداخت، عصب یم

 گفت:

 ..!یکن ی! بد نگاه مه؟یچ -

 کهیمرت ه،یدرد چ ه،یبزنم کوفت چ ادیفر یداشتم هون جا عصب دوست

! بزنم کال ؟یکن یواسه من بع بع م ینطوریکه ا یهست یبزغاله تو ک

ش ! سلسله جبال نمک... هه  هه... غن؟ییپا ارمیصورتت رو ب ونیدکوراس

 آخه جوجه؟!  یندازیمنو دست م یاز دستت، تو دار دمیغش خند

دونستم  یبزنم اما خب م ادیحرف ها رو  فر نیا یخواست همه  یم دلم

 ایزدم،   یاحتماال داشتم پر پر م لیجل یدست ها یحرف تو نیسر دوم

نقطه نامعلون از جهان به عنوان  کیدر  لیکروکد کی یتوسط دندون ها

کردم و خشم  یبه حرف بزرگان گوش م دیشدم... پس با یناهار صرف م

چاک  یاز اون حرف ها از دهان ب یکیکردم، که مبادا  یم ترلخودم رو کن

کردم  یلبم نشوندم و سع یرو یشد... لبخند حرص دار یو بستم خارج م

 ببخشم ینسب یبه خودم و ذهنم آرامش
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 نگاه نکنم؟!  -

 ...ادینوووچ، از نگاهت خوشم نم -

 یمن م یذاشت، ه یمردک نم نیا یخواستم آروم باشم ول یمن م یه

 ی... ولدیکش یمردک رو اعصابم خط م نیا یخواستم خانومانا رفتار کنم ه

 دمید ینم یکردم آروم باشم باالخره من خودم رو در حد یحال سع نیبا ا

کنم... من بزرگ بودم  فیداد بزنم و خونم رو به خاطرش کث اروی نیکه سر ا

کردم خشم  یلبم نشوندم و سع یرو یکردم، لبخند یم یبزرگ دیو با

 بدلش کنم و گفتم: یمهربون کیو به  رمینگاهم رو بگ

 شه؟! یم یچ فیخب منم دوست دارم نگاه کنم تکل -

شونه خم کرد، از لبخند  یلبش نقش بست و سرش رو رو یرو یلبخند

ذهنشه که باعث  یکه تو یکردم فکر یحس م ومدیلبش خوشم ن یرو

سرش رو  اد،یلبش شده اصال به مذاق من خوش ن یلبخند رو نیا جادیا

 یبلند کرد اما لبخند اعصاب خورد کنش رو همچنان حفظ کرده بود، دلم م

 یزیاما چ "! ؟یخند یم یمردک، به چ یآب بخند رو "خواست بهش بگم 

 دیرس انی.. باالخره انتظارم به پا.ادینگفتم و صبر کردم که خودش به حرف ب

 و گفت:

 ؟یپس تو هم عاشق شد -

 گفت! یم یداشت چ نیو چشم هام گرد شد، ا دیباال پر ابروهام

 !؟یچ -
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 باال انداخت و در کمال آرامش گفت: یرو پر رنگ کرد و شونه ا لبخندش

 ...یشد ریتو هم باالخره اس -

 و دستم رو مقابلش چرخوندم دمیهام رو تو هم کش اخم

 حرف بزن... حیتو؟! درست و صر یگ یم یدار یچ -

 ... یریگ یخورده کج و کوله م هیصبحت کردم، منتها تو  حیکامال صر -

و دستش رو به  دیبزنم که خند یو خواستم حرف دمیهام رو تو هم کش اخم

 باال آورد و در همون حال گفت: میتسل ینشونه 

 ... می، من تسلباشه بابا نزن -

رو  شیخواستم منظور حرف قبل یطور مسکوت نگاهش کردم، م نیهم

من رو همچنان تو همون  یآورد، وقت نییو دستش رو پا دیبفهمم، باز خند

 گفت: یصاف کرد و جد ییگلو دید تیوضع

 چشم هام انگار کار دستت داد... ،یانگار تو هم عاشق من شد گمیم -

داشت  نیشد... ا یچشم هام گرد و گردتر م دمیشن یکه م یهر کلمه ا با

 کرد؟! یخودش بلغور م یبرا یچ

که  ییطور با چشم ها نیبا خودش فکر کرده بود؟ هم یمرد چ نیا واقعا

 :دیکردم که خودش پرس یشده بودن داشتم نگاهش م یاندازه نعلبک

 ؟یکن ینگاه م ینطوریا یچرا دار هیچ -
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 یکردم به خودم مسلط بشم، ول یرو جمع و جور کردم و سع خودم

 نگاهش کردم و گفتم: یحس چیه یب رهیهمچنان خ

 !ن؟یخود شاخ پندار یلیبهتون گفته خ یتا حاال کس -

 پندارم؟! یچ یچ -

چرا  نکهی! ا؟یاز خود متشکر گهید یلیخ یکن یاز خود متشکر... حس نم -

و دو  یکیدو روزه عاشق تو بشه؟! حاال  یکی دیبا یکی یکن یچرا فکر م

 یلیخ زیعاشق تو بشه؟! آقا حامد اعتماد به نفس چ دیاصال چرا با چیروزه ه

... ارتفاع رو ارتر بزرگو نییپا ایخورده ب هیحد...  نینه در ا گهید یول هیخوب

 کم کن...

شد  نگاهم کرد، آب  زیر یبا چشم ها دیجو یلبش رو از داخل م کهیحال در

چند  نیتند بوده هم یلیبودم حرف هام خ دهیدهنم رو قورت دادم، فهم

بهم گفته بود مراقب سر و زبونم باشم اما چه کنم که آدم بشو  شیپ قهیدق

رو به  ودنحد پرو ب گهیبار واقعا واجب بود چون د نیبه نظرم ا ینبودم... ول

 یاالن م نینبود که اگر هم یگذرونده بود... احتمال چندان دور از ذهن

 یعقب رفتم، اعتراف م یگوشم، صاف نشست که ناخودآگاه کم ریخوابوند ز

 داد... یزبون سرخم سرم رو به باد م نیبودم، آخرش ا دهیکردم که ترس

 !ومده؟یاز من خوشت ن یعنی! ؟یعاشقم نشد یگ یم یعنی -

رو  یکالمش باعث شد تعحب کنم، انتظار هر واکنش یو خونسرد آرامش

 سوال... نیاز ا ریواکنش، غ نیاز ا ریداشتم غ
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 بشم؟! دیبا -

 به خودش گرفت و چونه جمع کرد یمتفکر افهیق

 !؟یبش دینبا -

انداخت... حامد  یپرو بودنش من رو به خنده م نیهمه اصرار و ا نیا واقعا

... انگار یبه اجبار بگه که تو عاشق من یخواست حت یبود و م کتاتکورید کی

همون بشه... ناخودآگاه  دیاون بزنه سنده و با یگرفته بود  که هر حرف ادی

 و گفتم: دمیخند

بودن  کتاتوریحرف حرف خودت باشه؟! د یخوا یمورد  هم م نیا یتو، تو -

 !م؟یاصال مگه دار شهیعشق! مگه م یبرا یحت

 ...یدرسته... و تو عاشق من گمیمن م یچون هر چ شهیآره م -

 یهم داشتم حرص م یسرم، از طرف یبزنم تو ایدونستم بخندم  ینم

 یحرص م نکهیبنشونه... با ا یداره حرف خودش رو به کرس یخوردم که سع

 کردم بخندم و گفتم: یخوردم سع

 میشناسمت؟! هنوز دو روز نشده که هم رو شناخت یمگه من چند روزه م -

 ... جطور کم تر از دو روزمیلیکوچولو فک و فام هی نکهیا یشناسیتو من رو م

 مگه امکان داره؟ شمیمن عاشق م

رفته که تو  ادتیمشخص شده... انگار  تتیاشتباه نکن، تازه دو روزه هو -

! ممکنه همون یمشغول بود نجایدست من ا ریرو به عنوان ز یجند مدت

 هوووم؟! ،یموقع ها دل از کف داده باش
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 گفتم...  "من  یوا یا "و  دمیکوب میشونیبه پ یدست

 !گم؟یغلط م! ه؟یهااا چ -

 نگاهش کردم و  گفتم  یبرداشتم و جد میشونیپ یرو از رو دستم

 یزای... چدیچرخ یتو نم یمطمئن باش من اون موقع اصال فکرم حوال -

 برام مهم بودن.... گهید یو کسا گهید

زبون  ینگفت و به تکون دادن سرش اکتفا کرد. اما انگار نتونست جلو یزیچ

 زمزمه کرد: و آروم رهیبگ زشویتند و ت

 کیخودتو بهش نزد یدختره باشه و اونطور قهیسرت تو  یوقت گه،یاره د-

 !یبه جنس مخالفت ندار یلیتما چیمعلومه ه ش،یو ببوس یکن

دوتا دستام  نیخواست با هم یزد. دلم م یچه زر دمیگفت اما شن آروم

کنه که  میخواست عصب یگفت و م یخفه ش کنم... باز داشت چرت م

 گفتم: یخب... موفق هم شده بود. منم با لحن تند

و سر زدن بهش و  ماریب ادتیجا؟ ع نیا یاومد یچ یاصال تو برا نمیبب-

خودت منو به  ؟یمیضیمر لیتو خودت دل یدیگرفتن احوالش؟ هنوز نفهم

هم  متیدو قورت و ن ادتم،یع یو اونوقت اومد یحال و روز انداخت نیا

 ه؟یباق

بود، من بودم. اون که در رابطه با  یباق مشیکه دو قورت و ن یاون ظاهرا

به کارِ من نداشت، من بودم که به رگبار بسته  یکار م،یضی)مثال( مر

 بود. یزیچ ،یروسیکرده انگار و ضمیگفتم مر یم یبودمش! تازه طور
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کردم؟ به من چه؟ اومدم بهت سر بزنم و احوالت رو بپرسم،  ضتیمن مر-

 ! نیهم بعد برم.

پاتو  ی. اصال وقتیپرس یحال و احوال م یقشنگ مشخصه چقدر خوب دار-

که آب  یعرق یچشمام برگشت، المصب تو همون بو یتو اتاقا، سو یگذاشت

 !یدرمان کرد دمویمروار

 یتیاهم چیه شعوریب نیگفتم؟ خب... در برابر ا یداشتم چرت و پرت م باز

 نیهم اقتشینداشت مثل ادم باهاش حرف بزنم که، ل اقتینداشت، اصال ل

 نامفهومم بود! یچرتو پرتا

 ضیبه جهنم که مر ام،یدکتر برگشت باهاش م یوقت رون،یب رمیاصال من م-

 !یشد

بذاره، از  رونیرفت. تا خواست پاشو از در ب یشد و به طرف در خروج بلند

 پشت صداش زدم:

 سایوا ،یه-

 رخه، منتظر حرفم موند.که بچ نیو بدون ا ستادیا

 هیمثل بق مییدختر معمول هی ستم،ین یکن یکه تو فکر م یمن... من اون-

 دخترا! درضمن...

 ادامه دادم: یثیکردم و با لحن خب یمکث
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اون جا از  دیبا جهنم نداره، تازه شا یجا هم با وجودِ تو، فرق چندان نیا-

 هات در امان باشم... یعقل یدست غرغرها و ب

 یفکر م نیخوندم و داشتم به ا یجمله، فاتحه مو م نیبا گفتن ا همزمان

ساختن خونه  یبرا یبهشت آجر کاف یکردم که تو یکردم که اونقدر خوب

سوختن  یبرا زمیکوه ه هیبودن که  ادیمثال گناهام اونقدر ز ایداشته باشم؟ 

چنان با  فت،ر رونیاز اتاق ب یکلمه! اما وقت هیاز  غینگفت، در یچیدارم؟! ه

 !شعوریب دمی. خدا لعنتت کنه، گرخدمیشدت درو بست که باال پر

 یشده رو ختهیتخت برداشتم، برنج ر یغذا رو از رو ینیو س دمیکش یپوف

گذاشتم و  یعسل زیم یرو رو ینیس ختم،یر ینیتختو جمع کردم و داخل س

 یدادم و ب یحال خودمو بد جلوه م کمی دیپتو دفن کردم. با ریخودمو ز

زبون  شیپ قهیدق هی نیشدم تا شک نکنن. هرچند هم یحال و الجون م

زبونم سرخ بود و سرم  دمیشا ایداد.  یسر سرخمو به باد م داشتسبزم 

پتو خفه کردم تا  ریمطمئن نبودم! تا اومدن دکتر، خودمو ز قایسبز؟! دق

اتاق زده شد، . تا در وفتمیب یبدنم باال بره و به نفس نفس و خستگ یدما

 شمبه گو ینگران ناز یاومدم. صدا رونیپتو ب ریخودمو به خواب زدم و از ز

 گفت: یخورد، که رو به دکتر م

 ...دیکن یکار هیصورتش سرخ شده، تب داره؟ توروخدا  دینیبب یوا-

مثل ضربان  گهیعالئم د دش،یکش رونیبدنم و ب یدماسنجو گذاشت تو دکتر

 ل نوشتن شد.قلبمم چک کرد و بعد مشغو
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 افیبسته ش هیکه تا سه هفته مصرف کنه.  سمینو یبراش چندتا قرص م-

 تبش، و سه تا امپول... یبرا

 جمع کرد و ادامه داد: الشویوسا

 از پرستارها... یکیبگم  د،یو وقت ندار دیتون ینم ایاگر سرتون شلوغه -

 حامد اومد که گفت: یصدا

 تونم آمپولش رو بزنم. یکنم، من م یم هینه دکتر، داروهاشو ته-

جمله آخرش تمرکز کردم. آمپــول؟  یو رو دمیحرف هاشو نشن هیبق گهید

 نـــــه! ا،یواقعــا؟ اونم... حامد بزنه؟!! خدا

و انگشت اشاره ام رو باال آوردم بدون  دمیحرف حامد زود از جا پر نیا با

 یداشتن مخاطب خاص

 هااا... زنمیمن آمپول نم -

مرد جوان خنده رو  کی دمیکه د یزیدور چرخوندم و اول چ کیرو  همنگا

 یکرد سرش رو سمت یرو تو دست هاش جابه جا م فشیک کهیبود در حال

به درگاه در  کهیدر حال دم،یچرخوند، نگاهش رو دنبال کردم و حامد رس

جمع شده بودند و داشت با نگاهش  نهیداده بود دست هاش مقابله س هیتک

 طلبکارانه گفتم: دمینگاه پردازشگرش رو د یکرد، وقت یم زیمن رو آنال

 ؟یکن ینگاه م ه؟یچ -

 گفت: طنتیجلو گذاشت و با ش یاش رو از درگاه گرفت و قدم هیتک
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 من چرا؟ ینگاه ها یافتاده رو رتیگ ؟یدار یمن مشکل یبا نگاه ها هیچ -

 یخانم محترم بودم نم هیشده بود، حاال من  یمردک از خود راض نیا باز

خب کرم از خود درخت  یبکنم ول یادب یب بهیمرد غر هی یخواستم جلو

 ینم یخب اگر هم حرف یکردم برنده حرف نزنم ول یحال سع نیبود، با ا

 شدم.  یمردک خود شاخ پندار خفه م نیزدم به ا

 گفتم: ظیو با غ دمیهام رو تو هم کش اخم

 کنه... ینگاهت حالم رو خراب م -

صورتم نگاه کرد، از  یشد و با دقت تو کمینزد گهیباال داد و قدم د ییابرو

 نگاه کردن هاش حرصم گرفت و با خشم گفتم: زیر نیا

 صورت من؟ یتو یگرد یم یدنبال چ -

 ...!نمیب یکردم و دارم م داشیگردم، در واقع پ یدنبالش که نم -

 !قا؟یتو دق ینیب یرو م یچ -

 گفت: یدورگه ا یچشم هام دوخت و با صدا یرو باال آورد و تو نگاهش

 کنم.. یدارم حال  خرابت رو تماشا م -

حال با  نیبافه، با ا یبه هم م ییدونستم داره چه چرت و پرت ها ینم

 گفتم: یآروم یتعحب و صدا

 حال خراب من؟! -
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 قیصورتم  دق یال آورد و توتکون داد و انگشت دستش رو با زیرو ر سرش

بدنم رو عقب  یخواد صورتمرو لمس کنه کم یم نکهیا الیتر شد؛ به خ

 و  گفتم: دمیکش

 ؟یکن یکار م یچ یدار -

انگشتش به صورتم بخوره به لپ هام  نکهیتو حالتش بدون ا رییبدون تغ اون

 گفت: یآروم یصورتم چرخوند و با صدا یاشاره زد و نگاهش رو تو

 شونیحال پر نیداغ کرده و ا یچشم ها نیصورت سرخ شده، ا نیادارم  -

 کنم... یرو تماشا م

هم رفت.... انگار واقعا  یگه، اخم هام نا خودآگاه تو یم یچ دمیفهم ینم

اومد  یکرد م یم نهیمن رو معا نکهیا یبه جا دیحالش خوب نبود... دکتر با

 کرد...  یم نهیحامد رو معا نیا

حامد خان... انگار  یخودت رو به دکتر نشون بد نحاستیابهتره تا دکتر  -

 !یگ یم ونیهز یدار

نگاهش  نیحرف هاش و ا لیلب هاش اومد، دل یرو یزیآم طنتیش لبخند

 ...دیکه زد برق از سرم پر یبا حرف یول دمیفهم یرو نم

شه... چشم هام انگار داره  یحال منم داره کم کم خراب م ،یگ یراست م -

حالت خرابت... خب هر  ستین ریتاث یمنم ب یخب رو ارهیسرت م ییبد بال

 شه، مگه نه دکتر.... یمنم باشه حالش بد م یکس جا



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 330

سرش رو عقب برد  یدکتر بلند شد و حامد با صورت خندان دنیخند یصدا

گفت حالم  یکردم، به من م لیذهنم نشستم حرف هاش رو تحل یو من تو

اونم  یگفت حال بد من رو یخرابه صورتم قرمزه چشم هام تب داره... م

 گهیمردک د نی... ادمیکش یبلند نیموثره... لبم رو به دندون گرفتم و ه

و  دمیهم کش یادب... اخمهام رو تو یمنحرف بود و هزار درصد ب یلیخ

 گفتم:

 ادیزت خوشم ما یلیادب... خ یب یلیخ یلیو خ یاز خود متشکر یلیخ -

 حالمم برات خراب شه؟!

رفتنِ دکتر، حامد  رونیاکتفا کرد. با ب یکیکوچ شخندینگفت و به ن یزیچ

از نوچه هاش و منم بتونم نفس  یکیرفت تا نسخه رو بده به  رونیهم ب

کابوس باشه، همه شون  هی نایا یاز دستشون بکشم. کاش همه  یآسوده ا

خونه  یهمون اتاق فکستن یتو شمیپا م یخواب مزخرف باشه و وقت هی

. در زده شد دمیتو رخت خوابم زدم و به پهلو دراز کش یباشم! غلت نایا ییدا

  ذاشتن؟یتنهام نم قهیهم فشردم. چرا چند دق یرو یو چشمامو با بدبخت

تخت  یداخل اومد. درو پشت سرش بست و کنارم رو یباز شد و پر در

 ید. چشمامو بسته بودم اما از بوپسرونم ش ینشست و مشغول نوازش موها

 ارمیخودم ب یکه به رو نی. بدون اهیحدس بزنم ک تونستمیعطرش راحت م

بالشت جا به جا  یخوردم و سرمو رو یتکون آروم دارم،یو نشون بدم که ب

چشمام گرم خواب  ،یپر یو با نوازش ها دمیکش یکوتاه ازهیکردم. خم

 یچندروز رو تحت فشار بد نینبودم اما روحم خسته بود. ا ضیشدن. مر
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که بخوام،  نیسخت بود. بدون ا کمیهمه اتفافات برام  نیبودم و هضم ا

 رفت... رونیو از اتاق ب دیدست از نوازشم کش یک یپر دمیخوابم برد و نفهم

از  یناهنجار یبود و شکمم صداها کیشدم، هوا تار داریاز خواب ب یوقت

به اطرافم نگاه  یتخت نشستم و با حالت گنگ یآورد. رو یخودش در م

به سر خودم آوردم.  ییآوردم که چه بال یم ادیکردم. تازه تازه داشتم به 

. لباسامو عوض کردم و دمیپر نییبه بدنم دادم و از تخت پا یکش و قوس

! هرچند... سالم بودنم به ضمیافتاد مر ادمیبرم که  رونیخواستم از اتاق ب

رو  تینحس اون قوزم افهیبودم، الزم نبود ق یم ضیا... اگر مرصرفه تر بود ام

 تحمل کنم!

و ب  دمیتختم انداختم و پتو رو تا گردنم باال کش یشده، خودمو تو پنچر

صبح افتادم، به طرف  ادیشدم.  رهیخ یدرهم، به نقطه نامعلوم یا افهیق

 بهش چنگ زدم یحمله ور شدم و طور -بود یعسل زیم یکه رو- میگوش

 !یکه ناخنم له شد. لعنت

 یقفلشو باز کردم و مشغول کند و کاو توش شدم. خب خب خب... کل عیسر

داشتم و ظاهرا اونقدر سرم گرم بود که اصال متوجه  انیو دار انیاز شا امیپ

 نشدم!  نایا

لب زمزمه  ریصفحه چرخوندم. آروم ز یاول رو باز کردم و چشممو رو امیپ

 ش کردم:

 شته؟یحواست جَمعه؟ سوژه پ ،یمهمون امیمن دارم م ا،یسالم آر-
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رو  یبعد امی! شونه باال انداختم و پیپر دمیکنم منظورش ترنم بود... شا فکر

 خوندم.

 !یشیبخور پسر، خفه م واشتری کمی-

 هی... آروم باش آرامش، برو بقکهیسر شام! مرت قایساعتش نگاه کردم، دق به

 بخون! اماشویپ

 یبد م یلیپسر خ شه؟یحواست هست اون خواهرم محسوب م ال،یخیب-

 !شیبوس

که  نیداشت که االن له و لورده بودم، نه ا یرونیا رتینمه رگ و غ هی اگه

 کنه! دیو تمج فیگوشه و با تکست از بوسه م تعر هی نهیبش

گفتم دست از سر  یبکنه هم... تهش م یکار خواستیدر هر حال اگر م خب

 خترم!کچلم بردار منم د

داره به  ی. حواست کجاست؟ مهمونشمیخب... من دارم دست به کار م-

 .رسهیخوبش م یجاها

 بعد: امیپ

 ؟ییکجا ا،یآر ستیاالن وقتش ن ؟یخورد یچه کوفت-

 .دیآخرش چرخ امیپ ینظر داشت! نگاهم رو ریتموم مدت منو ز ظاهرا

 مای... نایآر میممنون یداره. ازت کل یچه حال ماین یدون یپسر، نم یمرس-

 دوسِت دارم! ق،یمن! زود برگرد رف نیمنتظر برگشتنته، و همچن
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زد زده بودم. چندبار  یحبس کرده بودم و به صفحه گوش نهیس یتو نفسمو

گفته بود؟  یخوندم تا متوجه مفهوم جمله ش بشم. اون... چ امشویدوباره پ

 حرکت دادم... دیصفحه کل یبعد از چند لحظه، آروم انگشتامو رو

 سمیبنو یدونستم چ یکردم، نم یکردم و پاک م یم پیتا یزیبار چ هر

کرد، هنوز هم کلمات  یفراوان داشت خفه ام م یبگم، احساس گرما یچ

با  "دوست دارم  "رفت، نوشته بود  یمقابل چشم هام رژه م امشیآخر پ

رو  یزدم... از دست خودم کالفه شدم گوش یدست آزادم خودم رو باد م

 کردم و به جون خودم غر زدم رتپتخت  یرو

باش  یحرف ها؟ عاد نیاز ا یدیتا حاال نشن یدیچه مرگته آرامش؟ ند -

 نیبهت نگفته دوست دارم... چرا ع یباش... انگار تا حاال کس یدختر؛ عاد

 !؟یکن یها رفتار م دیبد دیند

با  دیدور دور اتاق چرخوندم، فقط خودم بودم و خودم، پس با کیرو  نگاهم

و در کمال  دمیبه دماغم کش یکردم، دست یخودم صادقانه بر خورد م

 صداقت جواب خودم رو دادم

مورد رو...  نیا دمیبهم نگفته دوست دارم! واقعا ند یخب واقعا تا حاال کس -

 رونشیگفت دوست دارم و فالن زود آو یرو داشتم بهم م یکیواال اگر من 

کردم، و حاال تو خونه  یم دایکت نجات پبلکم از اون فال رهیشدم منو بگ یم

 نیا یرو تو ودمخ نکهیبذارم نه ا یبودم شام شب رو چ نیشوهرم به فکر ا

رو  ضایمر یحبس کنم ادا یواریچهار د هی یدردسر ها بندازم و خودم رو تو

 یییکس ییییب یبیبیغر ییی...هارمیدر ب
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رو خوندم و  انیدار امیبارها و بارها پ یرو دستم گرفتم و برا یگوش دوباره

زنه... واقعا چه مرگم شده  یکردم قلبم تند تر از قبل م یهر بار احساس م

 :دمیکردم و از خودم پرس یبود؟! لپم رو باد و خال

 من رو دوست داره؟ انیواقعا دار -

 انیبا دار مییاز زمان آشنا ریفوت کردم و تمام حوادث اخ رونیرو به ب نفسم

خودم تکون دادم و  یتاسف برا یاز رو یرو مرور کردم و بعد سر انیو شا

شکمم گذاشتم و  یرو رو یو گوش دمیتخت به پشت دراز کش یحال رو یب

 یسعشدم و با حرف هام  رهیسرم بردم و به سقف اتاق خ ریدستم رو ز کی

 ارمیاشتباه در ب نیکردم خودم رو قانع کنم و از ا

و حامد فقط دو  یخل و چل؟! تازه پر یباف یچرا چرت و پرت به هم م -

تو رو  یبعد چطور ،یتو دختر دوننیاونا که نم ،یکه تو دختر دنیروزه فهم

 دوست داشته باشه؟! 

 زایچ نی! اون ا؟یگرفت یپرونده تو چرا جد یزیچ هی یاون مردک اجنب حاال

 یباال؟! خل یبر یضربان قلبت رو م یکن یتو چرا لپ قرمز م هیواسش عاد

مشاوره  یکیقراره به  ی... خودت فردا روزیپرداز الیآرامش خانم خ گهید

!  آخه االت؟یخ نیا یتو یاون وقت خودت غرق دیخام نکن الیخ یبگ یبد

بشه؟!  به نظرت واقعا  گهیمرد د هیمرده چطور عاشق  هیاون  یکن یفکر نم

 !اد؟یاصال مرد از مرد خوشش م

 دمیبه صورتم کوب یسوال لب به دندون گرفتم و دست نیا با
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کنه من پسرم،  الیبهم چشم نداشته باشه خ یجد یخاک به سرم جد -

خاک به سرم، پسر  ی... واهیواسش عاد زایچ نیا هیاجتب هیباالخره اون 

 نزده باشه؟! یمردم اشتباه

 انیباشه صورتم جمع شد، تصور دار یگ هی انیممکن بود دار نکهیفکر ا با

و نفسم رو  دمیباال کش ینیقابل تحمل بود... ب ریاون فضا واقعا برام غ یتو

 فرستادم رونیمثل آه ب

... هر یاوردیشانس ن یزیچ چیگند بزنن تو شانست آرامش که تو ه یه -

آدم  هیداره خالصه...  یمشکل هی ایچله  ایخله  ایخوره  یبه تورت م یک

اسمت  یخوره... واال تو اگر شانس داشت یدردسر به تور تو نم یب سالم

 بود. یشمس

 ...یمعرفت یبده نگه ب امیپ هیفکر غلط نکن جواب پسر مردم بده،  برو

 کردم پیرو دست گرفتم و براش تا یتکون دادم و گوش یخودم سر یبرا

 داداش؟ یخان، چطور انیسالم دار -

جواب  رید نکهیا الیرو کنار خودم گذاشتم، به خ یرو فرستادم و گوش امیپ

 یبلند شد، لبخند میگوش امیزنگ پ یده چشم هام رو بستم اما صدا یم

 بردم میلبم نقش بست و دست سمت گوش یرو

خانم محترم رو  کی ،یحقا که اونجا بزرگ شد ،یپسرک اجتب نیآفر -

 یاون که نم گه،ید یش ی.... خاک تو مخت آرام آدم نمیذار یمعطل نم

 رو باز کن. امتیپس لطفا کم چرت و پرت به هم بباف و پ یدونه تو دختر
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پوکر  امیمتن پ دنیرو باز کردم و با د امیرو باز کردم و پ یقفل گوش صفحه

 شدم سیف

 یریباشد. با شماره گ یریال م 4000اعتبار شما کمتر از  یمشترک گرام -

.... 

 ینار بالشتم گذاشتم و چشم هام رو رورو ک یرو نخوندم و گوش امیپ هیبق

 هم گذاشتم

اوپراتور ها هم  نیجوابت رو بده... واال ا یکیدر آن  یگفتم تو شانس ندار -

کنم؟!  کاریچ یگ یخب کمتر از چهارصد تومنه م زنن،یم یپول یطعنه ب

رو حساب که  یزیبر یچ هیخود به خود  یمرام به خرج بد شهیخب نم

خب  ،ی! فقط بلدن بگن ندارشه؟یازت کم م یزیکمتر از چهارصد نشه؟! چ

دمت گرم  نیبگ نیدینم امیچرا پ میدار یحاال وقت گه،ید زنمیکه نم دارمن

 ! ؟یکه دار

 امیزنگ پ یزدم که باز صدا یطور داشتم به جون اوپراتورها غر م نیهم

 بلند شد میگوش

خط رو هم  نیخوا یم ؟یکار کنم ندار یمن چ یبگ یخوا یحاال م ه؟یچ -

 راحت شم... نیببر نیبردار

 یطور با خودم باز به جون اوپراتور بدبخت غر م نیو هم دمیپهلو چرخ به

رو  یو گوش دمیکش یباز بلند شد، نوچ کالفه ا امیزنگ پ یزدم، که صدا

 دستم گرفتم
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 دیبرنده بشم با نیاشهااا... آقا من نخوام شارژ کنم م ستیحاال ول کنم ن -

 !نم؟یرو بب یو

بار اوپراتور نبود و  نیها رو باز کردم و با کمال تعجب ا امیپ یناچار یرو از

 اول رو خوندم امیبود، پ انیاز طرف دار امیپ

 طرفا؟! نیخان، از ا ایبه به سالم، آر -

 رو باز کردم شیبعد امیزدم و پ امشیبه پ یلبخند

  ؟یرفت یکرد یدال یاومد ؟ید یچرا جواب نم ؟یشد یچ -

صفحه  یاز طرفش رو گهید امیپ کیکنم که در آن  پیبراش تا خواستم

 شد دایپ میگوش

 !؟یستی! ن؟یرفت ایالوووو آر -

دادم و براش تند  هیو به تاج تخت تک دمیو خودم رو باال کش دمیکش یپوف

 کردم میتا

 !؟یاومد ایماهه به دن شیهستم بابا، محلت بده، مگه ش -

 رو فرستادم و منتظر موندم که جواب بده و زود برام نوشت امیپ

با از ما  یدیاز ما بر گهی... دیکه بر یکردم باز رفت الیخ یاز بس نبود -

 !گهید هیک انیدار ،یگرد یبهترون م
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از دستم  یلیکردم خ یرو دندون گرفتم، خنده ام گرفته بود، احساس م لبم

پس  ستمیمعرفت ن یکه ب دیفهم یکردم و م یرفع ابهام م دیبا ه،یشاک

 نوشتم

خان؟! اگر نبودم مشغول کارها بودم که خودت  انیدار هیچه حرف نیا -

 گاردیخودش رو داره منم که مثال باد نیقوان نجامیخب ا ،یانیدر جر شتریب

دستم  یگوش هیحاال امروز فرصت شده  رم،یدستم بگ یشد گوش یبودم نم

 خوبه؟ مای. نرمیبگ

 امیرفتن پ یحسابم برا یموجود دمیترس یفرستادم، م یشد ول یبلند امیپ

 شیکه داشتم اعتبار حسابم رو افزا یکشنیلیو پس از اپ ادیکم ب یبعد یها

هم جوابم رو  انیدار نیب نیبفرستم، تو هم امیپ یراحت تر الیدادم تا با خ

 داد

 یخوا ینم ره،یگ یهم خوبه، بهونه ات رو م مای... نیگ یباشه تو راست م -

 ؟یبرگرد

گفت حرف هام رو باور نداره  یبهم م یدادم، حس یجوابش رو م یچ دیبا

ذاشتم... حاال که گذشته بود  یاون نقطه دست م یخودم رو دیخب نبا یول

 گذشتم پس براش نوشتم یم دیمنم با

 یخواد وقت یذره شده... دلم م کیقربون گل پسر، دل منم براش  یاله -

به من  گهید دهیترنم رو د گهیکه د مایببوسمش... ن یحساب دمشید

 نداره... یاجیاحت
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 امشیکه بعد از چند لحظه پ اد،یرو فرستادم و منتظر شدم تا جواب ب امیپ

 بود یواقعا سرعتش تو جواب دادن عال د،یرس

 !؟یبرگرد یخوا ینم یعنی -

کنه؟ من  یم پیتا عیرو خوب و سر یقدر فارس نیچطور ا نیبودم ا مونده

رفت، باز دمش گرم! سرمو تند  یم ادمیحرف زدن  یبودم که به کل فارس

 دادم. یتکون دادم و حواسمو به گوش

انجامش بدم.  دیکار دارم که با یسر هیجا  نیخواد برگردم، اما ا یدلم م-

ولشون کنم و برگردم، چون ممکنه شک کنن و  یراحت نیتونم به هم ینم

 سرم به باد بره.

کنار گذاشتم و به در چشم دوختم. خدا ازت نگذره حامد، به خاطر  ویشگو

بشم.  کشونینزد شهیمنم روم نم یخانواده کرد نیکه تو در حق ا ییظلما

ممکنه برام گرون تموم بشه. نه  م،یهم شیقوم و خو ییجورا هیاگه بفهمن 

 یف! پوشهیتر م یگل گل گهیرابطه شون باهام خوبه، اونموقع د یلیکه خ

نگاه کردم. لبخند تلخ و  دیلرز یدستم م یکه داشت تو میو به گوش دمیکش

 رو باز کردم. انیدار امیزدم و پ یکوتاه

تو بودم  یکنه؟ هر چند، منم ب جا یاون دختره ولت نم ؟ییاونجا یتا کِ-

عاشقته، به  یکردم. دختر به اون خوشگل یبرگشتن نم الیوجه خ چیبه ه

 یول ؟یخوا یم یچ گهیکنه، د یم انتیهم خ به خانواده ش یخاطرت حت
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حامله ست  گاردشیمراقب باش، اگه حامد بفهمه برادرزاده ش از باد ایآر

 بزنه! وتنیسرت رو با گ مکنهم

 یحرص م یخنده م بلند نشه و از طرف یگرفتم تا صدا یمحکم گاز م لبمو

کنه!  یم یدرباره من و پر یفکر چرت و پرت نیخوردم که چرا داره چن

 یکردم امروز و فرداست که پر یفکر م قتیخب... منم تا قبل دونستن حق

 ا،یشخصِ آر یکنه و برا یکنه! المصب خوب بلد بود نقش باز یعفتم م یب

 !ادیب یخرک شوهع

به کارِ اون دختره ندارم، االنم اگه هستم  ینه نه نگران نباش، من کار-

 یدشون اخراجم کنن، ولتا خو یآتو بدم دست حامد و پر هیمنتظرم 

نباشه که سرم به باد  یطور دمیکه به دستشون م یحواسم هست بهونه ا

دلم واسه چرت و پرت گفتن باهات  ،یبده. بازم ممنون که سراغمو گرفت

 بود! دهتنگ ش

ندارم داداش، برو  دنیحوصله شعر شن گهیکه بس کن، د نیا یعنی نیا

جواب بذارمش  یتونستم ب یبچه آدم بکپ! مسلما نم نیگمشو سرتو بذار ع

بر  رتمیزد، به رگ غ یحرف م یدرباره خواهرم اونطور یهم وقت یو از طرف

 اومد! آروم با خودم زمزمه کردم: یخورد و خونم به جوش م یم

 تو؟! یبود یک یرتیغ-
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و توجهمو به خودش  دیدوباره لرز میفرستادم که گوش رونیخنده نفسمو ب با

کردن  چیاز سوال پ یخبر گه،یآخرش بود و د امیلب کرد. خب انگار پج

 هاش نبود!

! یداشته باش یخب خوبه... چون اصال دوست ندارم تو با اون دختر ارتباط-

 نیخانواده هم چن یاعضا یحت ،یدوست هیتر از  کیتو برام نزد ،یدون یم

تو به خاطر ما جونت  یکرد تا خانواده خودش رو نجات بده ول ینم یسکیر

 کن،. ازت ممنونم پسر، هروقت سرت خلوت شد خبرم یرو تو  خطر انداخت

. میو رو در رو باهم حرف بزن نمیدخترها و هم تو رو بب هیسراغ بق امیهم ب

 ... فعال!ادهیمراقب خودت و اطرافت باش، دورت گرگ ز

. انیارم با داراز مکالمه پر ب نمیگذاشتمش. ا زیم یرو قفل کردم و رو یگوش

جا بود، خانواده من  نیگشتم به اون خونه؟ اما... خواهر من ا یبر م دیواقعا با

نه، حامد  ایاومد  یکردن! خوشم م یم یخونه زندگ نیا ی... خانواده من تو

 یشد! کاش م یمو نوپام محسوب  کیخانواده کوچ یاز اعضا یکیهم 

 بسوزه و نه کباب... خیباشم که نه س یراه هیتونستم دنبال 

 یبه بدنم دادم. چه روزا یو کش و قوس دمیدر اتاق، از خواب پر یصدا با

که جواب در  نی! بدون اذاشتمیرو داشتم پشت سر م یا یمعن یمزخرف و ب

اومدم و به سمت در رفتم.  نییتخت پا یطرف مقابلمو بدم، از رو یزدن ها

 .تمدر منتظر بود چشم دوخحوصله، به حامد که پشت  یدرو باز کردم و ب

 ؟یخواب ندار یتو اول صبح-
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 باال انداخت. یا شونه

 !؟یخواب یمگه تو تا لنگ ظهر م زم،یسحرخ-

 به ساعت انداختم و با افسوس نگاهش کردم. ینگاه مین

 کدوم آدمِ...-

 !؟یآدمِ چ-

 جمله م رو عوض کردم: عیچپ نگاهم کرد که سر چپ

کنه  یو اعالم م شهیم داریب میصبح پنج و ن ی! کدوم آدمِ آدمیآدم-

 زه؟یسحرخ

 ینیس دنیدهنمو قورت دادم و منتظر عکس العملش موندم که با د آب

 .دیصبحونه دستش، جفت ابروهام باال پر

 ! واو!؟یتو واسم صبحونه آورد-

توجه به من، به  یسرشو چرخوند و ب یحالت پشت چشم نازک کردن با

برخورد نداشته  ینیمجبور شدم عقب بکشم تا با سسمت داخلِ اتاق اومد و 

 باشم.

. حالت خوب نبود، ارمیصبحونه تو آوردم، بخورش تا من داروهاتم از اتاقم ب-

 .یرو به راه بش کمیتا  یبهتره داروهارو بخور دیگفتم شا

 دنتویانتظار زحمت کش ؟یممنون. خودت صبحونه رو آماده کرد یلیخ-

 نداشتم!
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چه زور احساس پسرخاله بودن کرد و بهم از هم خانواده بودن ابراز  نیا

 پر زد: المیکه زد، تموم فکر و خ یکرد! با حرف یخرسند

اومدم که خدمتکار رو پشت  یاز داروهات رو برداشته بودم و داشتم م یکی-

رو ازش گرفتم تا خودم هم داروت رو بدم بهت.  ینی. سدمیدر اتاقت د

 ...یکن میو ساعت داروهاتو تنظ یقرصات رو بخور دیبا شیساعت ش

مثال  شدینم ؟یکرد یلهم م دیلعنت حامد... حتما با تیبر پدر پدرصلوات یا

رو درست کردم بدم  یکوفت نیخودم با عشق و محبت و عالقه، ا یگفت یم

جا نبود،  نیکه االن جات ا یدِ آخه احمق اگه تو شانس داشت ؟یکوفت کن

 بود؟!

تاسف تکون دادم و مشغول  یاز رو ینامحسوس سر یلیخودم خ یبرا

 یلیخوردن صبحونه م شدم. چشمم تا به امپول افتاد، لقمه تو دهنمو خ

شده  رهیبهش خ دهیورقلمب یقورت دادم و همونطور که با چشما نیسنگ

 بودم، لب زدم:

 بخورم؟! دیبا نمی... انیا-

 جوابمو داد: الیخ یب یلیخ

روش بعنوان دسر حساب  یتون یاما نه به عنوان صبحونه. مخب معلومه... -

 !یباز کن

بند و  نینظرت درباره جمع کردن ا گمیم زم،یمن... من کال اشتهام کور عز-

 کشم نه تو! ینه من دردسر م ه؟یبساط چ
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 هیانداخته بود.  گشید یپا یتوالت نشسته بود و پاشو رو زیم یصندل یرو

رون پاش بود، باال  یکه آرنجش رو یرحالد گشویو دست د نییدستشو پا

 کرد. یآورده بود و داشت به ناخناش نگاه م

 ندارن!  یکار چیمن ه یبرا نایکشم، درواقع ا ینم یدردسر چیمن که ه-

 آورد و با خباثت نگاهم کرد. نییپا دستشو

 هم هست! میاتفاقا کمک کردن به تو، باعث خرسند-

اون گناه؟ خب  ؟یشعورت تاوان کدوم گناهم بود؟ چ یب یبنده  نی... اایخدا

 !ییباشه حله، دمت گرم بابت پاسخگو

شعورش چشم دوختم. آرامش نبودم اگه تورو  یو به چهره ب دمیکش یپوف

 نچزونم!

 یکس یاگه من نخوام باعث خرسند ونه؟یتو در م یخب فقط خرسند-

 ؟یبشم، چ

تختم  شیسرم، پ ی. باالتوالت بلند شد و به طرفم اومد یصندل یرو از

 کرد، گفت: یفرو م بشیکه دستاشو داخل ج یو در حال ستادیا

 بخور!-

بود؟ با  یچ قایدو پهلو بود، حاال... حاال منظورش دق کمیابلفض... حرفش  ای

 تته پته گفتم:

 خورم! یمن نم زه،یخب... چ-
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 نکن! یبخور دختر، لجباز گمیبهت م-

 یدون یم ایخودت کمکم کن، فکر کنم منظورش همون بود. خدا ایخدا

 طانیش نیهستم، خودت ا ینسبتا خوب یبنده  یدون یم ستم،یاهلش ن

 گفتم: دهیبر دهیرو از من دور کن! آب دهنمو قورت دادم و بر میرج

 ... من اشتهام کور شده، اصال حالشو ندارم! زهیراستش... چ-

 خنده نگاهم کرد.باال انداخت و با  ابروهاشو

 ؟یخوردنش حس و حالشو داشته باش یمگه قراره برا-

خواستم  یزشت و مزخرف، ژست گرفته بود و هرچقدر م یلیناکس خ نیا

که  دمیرس یم جهیبه نت شتریبا حرفاش ب ست،یفکر کنم منظورش اون ن

 گفت: یمنظورش اونه! با لحن شوخ

 بزنتت! یتا جا دار ل،یدست جل دمتیبخور وگرنه م-

رو نکنم  خوادیکه م یاون غلط گفتیو خنده م یمحترمانه و با شوخ یلیخ

بکنم رو نکنم منو  خوادیکه م یاگه اون غلط یعنی... یعنی. دهیسرمو به باد م

تخت جا به جا  یانداخت! آب دهنمو قورت دادم و رو یبه غلط کردن م

زل زدم به محل مورد نظر که  میمستق یلیگرفتم و خ یقیشدم. نفس عم

نگاهم کرد و  انیخواستن از حدقه درب یکه م ییلحظه، با چشما هی یتو

 بلند گفت:

 نبود! نی! نه! نه احمق، نه! منظورم االیخ یآرام، ب یه-
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کرد و من بدتر از اون، متعجب بهش زل زده بودم.  یزده نگاهم م بهت

م تو صورتش که لبشو گاز زل زد یمن کج گرفته بودم؟! سوال یعنیخب... 

کرد خنده شو کنترل کنه و  یم یسع یلیانداخت. خ نییگرفت و سرشو پا

چالش  کمیخنده آخه  یخوشگل م یلیبروز نده، المصب مشخص بود خ

تک سرفه جمع و  هی. دستشو باال آورد و سر و ته خنده شو با ودزده ب رونیب

که  یبزرگ شخندین تخت نشست و با یاونورتر از من، رو کمیجور کرد. 

اشاره  ینیکرد جمع و جورش کنه نگاهم کرد. با چشم و ابرو به س یم یسع

 گفت: یکرد و با لبخند گل و گشاد

 بود... دختره احمق!  نیمنظورم ا-

وجه  چیم و به ه قهیمسخره بوق! تا جا داشت، سرمو کرده بودم تو  کهیمرت

نحسش، چشم  یمسخره  یرنگ یو با چشما ارمیخواستم سرمو باال ب ینم

 نیدادم صورتم از خجالت سرخ شده باشه، چون ا یتو چشم بشم! احتمال م

 بهکردم خودمو بزنم  یسابقه بود! سع یم ب قهیگونه هام و  یهمه گرما تو

 یکه به رو نیزدم! بدون ا یحرف ایکردم  یاون راه، انگار نه انگار که من کار

 دم و گفتم:صبحونه نگاه کر ینیبه س ارم،یخودم ب

 منظور منم همون بود، که اشتها ندارم... قایخب دق-

 از دهنم در رفت: ییهوی یلیخ

 هم براش باشه! ییقورت داد تا اشتها شهیمورد رو که نم یکیاخه اون -
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که تا حدامکان درشت  ییدهنم و با چشما یرو دمیجفت دستامو کوب عیسر

 ییاز من نداشت، اونم تا جا یشده بود بهش زل زدم. حال اونم دست کم

انداختم  نییکه جا داشت تعجب کرده بود! لبمو محکم گاز گرفتم و سرمو پا

گرفتم. خدا خفت نکنه  شگونیاوردم و محکم رون پامو ن نییو دستمو پا

گرفتم  ی! محکم لبمو گاز میزد یزر نم گهیو د یشد یکاش خفه م آرام،

 که آروم گفت:

 زخم شد. ر،یش، اون لبتم اونطور گاز نگخب حاال، خجالت نک یلیخ-

 آروم از اسارت دندونام ازاد کردم که آروم تر زمزمه کرد: لبمو

 تخسِ خنگ! یدختره -

 لب گفتم: ریمثل خودش ز منم

 بز! کهیمرت ،یخودت یکه گفت یهرچ-

 ،یشیچشم نگاهش کردم. آرامش تو آدم نم ریزبونمو گاز گرفتم و از ز عیسر

 !ینیبی... حاال میدیامروز سرتو به باد م نیندارم، هم یدیمن بهت ام

 یکردم و چرت و پرت م یم یالبافیداشتم واسه خودم خ یطور نیهم

از  یکیصورتم بود شدم. لقمه کوچ یگفتم که متوجه دست حامدد که جلو

نگاهش  یرچشمیدهنم نگه داشته بود. ز یکره و عسل گرفته بود و جلو

بود!  یک گهید نی... انیسمت لقمه سوق دادم. ا کردم و دوباره نگاهمو به

که  نیدمت گرم! قبل از ا ول،یگرفت؟! بابا ا یداشت واسم لقمه م گهیحاال د

 بگم، خودش شروع کرد به حرف زدن: یزیمن چ
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رفتنش رو  لیبود، مادرش ترکش کرد و رفت. دل کیکوچ یلیخ یوقت یپر-

کنم،  یم یکه من توش زندگ یحاضر نبود تو خونه ا یزن چیه دم،یفهم یم

حرف  ادیبابت رفتن زنش ناراحت بود. اونم ز یلیکنه. داداشم خ یزندگ

روز  هیروز...  هیتو خودش و آخرسر هم  ختیریرو م زیو همه چ زدینم

نه حرف  گهیتر از قبل شد، د ریتر و گوشه گ یمنزو یکرد... پر یخودکش

بابتش  یلی. خادیدرب شییتنها ی لهیداشت که از پ یزد و نه دوست یم

اومد. بزرگتر شد و ساکت  یهم از دستم بر نم یخب... کار ینگران بودم ول

داشتم، همه  یادیبکنم و احساس گناه ز یتونستم کار یتر از قبل شد. نم

 من بود! ریاتفاقات تقص نیا ی

حرفاش قرار گرفته بودم،  ریتر آورد. تحت تاث کیو لقمه رو نزد دیخند تلخ

با سر  یکیبردم و لقمه رو از دستش خوردم که لبام لمس کوچ کیسرمو نزد

دوختم،  یو نگاهمو به روتخت دمیسرمو عقب کش عیکرد. سر دایانگشتاش پ

 .دمیو لقمه رو آروم جو

خانواده شروع شد. نفرت از خودم،  هیبا  میهمون موقع بود که دشمن-

شد.  یم ادتریکه داشتم، روز به روز ز یا یمونیو پش یاحساس سرخوردگ

 یخال دهیاز هم پاش یعقلم، تموم حرصمو سر اون خانواده  یبرخالف حرفا

تا  کردمنابود  شویبال رو سر دختر خانواده آوردم... من زندگ نیکردم و... بدتر

راحت  الیدل و فکرم آروم بشه و بتونم با خ نیبلکه ا ر،یبلکه بتونم آروم بگ

دردام اضافه  هیدرد هم به بق نیاطل! اب الیخ یادامه بدم اما زه میبه زندگ

نداشتم، منم  یبه ادامه زندگ یدیام گهیاومد و شد قوزِ باال قوز. د نمیشد، ا
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 هیکه سراغ برادرم اومده بود، بکنم که  یخواستم خودمو سرنوشت تلخ یم

تونستم  یگشت، منم نم ی. اون دنبال مادرش مدمیشن یاز پر ییزمزمه ها

 دیکمبود محبت هاش فقط من بودم، پس خودمم با نیا لیمنعش کنم. دل

کنه و چندنفر رو  دایکردم. کمکش کردم تا مادرشو پ یجبران مافات م

بذاره و براش خبر جمع  ارشیتدر اخ ازشویمامور کردم تا اطالعات مورد ن

شدم. از  دواریمنم ام دم،یرو د یپر یبه زندگ دیام یکنن. از اون به بعد وقت

به  ی... راستش کم شباهتدمیبودم تا اون شب که تو رو دخبر  یکارهاش ب

 جدا از رنگِ اون چشمهات... ،یندار یپر

سرشو باال آورد و زل زد تو چشم هام. نگاهمون به هم گره خورده بود که  و

چشماش سگ داشتن،  ی. لعنتدمیانداختم و نگاهمو دزد نییزودتر سرمو پا

 گرفتن! یپاچه ملتو م

 زد و گفت: یلبخند مچهیبه سمتم گرفت و ازش گرفتم، ن یا گهید لقمه

 زیکردم سر م یم یشد، سع یم یعصب ایهروقت از دستم ناراحت  یپر-

دونم تو واقعا  ی. مارمیو از دلش در ب رمیسر به سرش بذارم، براش لقمه بگ

کنم.  یاحساستو درک م نیو ا یکرد یاز من فرار م یداشت ،یستین ضیمر

 هخانواد نیا دیتو... عضو جد یاز خودم ندارم! ول یخوش راستش خودمم دل

فرصت بده آرام، که  کمی. بهم یاز من متنفر بش عیسر نقدریفعال زوده ا ،یا

. ستمیبد ن د،یکن یبتونم خودمو نشون بدم، نشون بدم اونقدرا هم که فکر م

دونم.  یو نجاست، م یپره از کثافت کار میمنجالب فرو رفتم، زندگ یمن تو
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رها کنم و  روکار  نیتونم ا یجدا. نم میشخص یاما کارم جدا، و زندگ

 ...یدرکم کن دوارمیخانواده م بشم. ام الیخ یتونم ب ینم ن،یهمچن

حامد...  یعنیشده بودم،  جیگ کممیقرار داده بود.  ریمنو تحت تاث حرفاش

گفت؟! اونم...  یم انینبود که شا یداستان نبود؟! اون یحامد اون آدم بده 

اعمال خودش؟  ؟یک یقربان ؟یچ یشده بود؟ اما قربان یقربان ییجورایاونم 

نبود و  یراحت نیتر از قبل کرده بود؛ هضم حرفاش به ا جیداستانش منو گ

باشه، نظرمو  یساختگ دیکه گفته و شا یساده ا الوگید هیتونستم با  ینم

 یم قیدرباره ش تحقشناختمش و  یم شتریب دیدرباره ش عوض کنم. با

لقمه  د،یسکوتمو د یجواب درست برسم. وقت هیتونستم به  یم دیکردم، شا

و خوردمش.  مبار لقمه رو از دستش گرفت نیبه سمتم آورد که ا یا گهید

انداخت. خب  نییبسنده کرد و سرشو پا ینگفت، به لبخند کوتاه یزیچ

گفتن نبود! اون حرفاشو زده بود و  یبرا یچیباهاش نداشتم، ه یمنم حرف

. تا چشمم به سرنگ افتاد، دمیخواست بشنوم رو شن یکه م ییزایمنم چ

آب پرتقال رو به طرفم  وانیل عیتو گلوم و به سرفه افتادم. سر دیلقمه پر

با مشت  دم،یکش یسر م وانویداخل ل ینفس محتوا کیکه  یگرفت و درحال

که  یباال اوردم و درحال ستادنیبه نشونه ا . دستمودیکوب یو آروم به کمرم م

 گفتم: د،یلرز یصدام از شدت ضرباتش م

 کمرم شکست، بسه! ه،یکاف گه؛یخب بسه د-

 ییخطا هیکه  یتخس یاز کتک زدن من برداشت و مثل بچه ها دست

گوشه تو خودش جمع شد  هیکه کردن بو برده،  یکردن و ننه شون به غلط
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 افهیبا ق یبگه، در اتاق باز شد و پر یزیخواست چو مظلوم نگاهم کرد. تا 

و لبشو گاز گرفت.  دیمن و حامد چرخ نیهراسون وارد شد. نگاهش ب یا

 بره که حامد از پشت صداش زد. رونیداد و خواست ب یومسالم آر

 شده عموجان؟  یچ ؟یپر-

 جا...  نیسالم، راستش... شما ا-

خواهرتو بدم، صبح زود اومدم  یوها... اومده بودم صبحونه و دارزمیسالم عز-

 بشه. میساعت داروهاش تنظ

 آخه... اون صداها...-

انداختم. شک نداشتم گونه هام گل انداختن! حامد  نییو سرمو پا دمیگز لب

 :دیکه انگار متوجه وخامت اوضاع نشده بود، متعجب پرس

 !نمیجا، واضح حرف بزن بب نیا ایکدوم صداها؟ ب-

 کرد و درو بست، و چند قدم به جلو برداشت. یسرفه ا تک

 دیبا"و  "خورمینم"و  "بخور" یها هیتو ما ییزایچ هیخب... اول که -

و حاالم... آرام داشت از کمردرد و  دنی... بعدشم صداها خوابدمیشن "یبخور

 ...ومدیاصوات ناموزون م یسر هیکرد و  یم هیگال نایا

و ابرو باال انداخت. حامد هم سرخ شد به من و حامد نگاه کرد  طنتیبا ش و

دهنش  یانداخت. دستشو باال آورد و پشت دستشو جلو نییو سرشو پا

 یم فرو م قهی یاز قبل تو شتریگرفت تا خنده ش مشخص نباشه. سر منم ب
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همه رو نسبت  یرفت و عمال الل شده بودم. خدا ازت نگذره حامد، نصف شب

به حال  یکنه، وا یم یفکر نیهمچ هیکه خود نی. ایکرد نیمن بدب به

 رو مخاطب قرار داد: یکه پر دمی! صداشو شنهیبق

 بودن؟ دارینگهبانا ب-

 جواب داد: طنتیبا ش یپر

 یزنن، انگار یدارن تو راهرو قدم م دمید رونیاومدم ب یآره، اتفاقا وقت-

 بودن! ستادهیگوش وا

 گفتم: عیکردم و سر هول

 ! خب...نیخوروند، هم یحونه منبود، داشت بهم صب یزیبخدا چ-

 گفتم: یگل و گشاد و لرزون شخندیحامد نگاه کردم و با ن به

 !یببر فیتشر یتونیم گهیکردم د لیدستت درد نکنه، م-

کردن بروز ندن. خدا لعنتت کنه حامد،  یم یشون گرفته بود اما سع خنده

 منو ببره! یگوسفند فقط بلد بود آبرو کهیمرت

رو هم برداشت و  ینیتخت بلند شد. س یو از رو دیخند زیآروم و ر حامد

 ینیبره که چشمش به سرنگ دست نخورده داخل س رونیخواست از اتاق ب

 :دیافتاد. متعجب پرس

 بود؟! ومدهیمگه... عمو به خاطر همون ن ؟یآرام؟ آمپولتو نزد-
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عرضه  یبرا یجواب چیه گهیباال انداختم و به حامد نگاه کردم. من د یا شونه

بکشه!  یکیبار یبدم و کار به جاها یباز سوت دمیترس یکردن نداشتم! م

تخت  یموجود در اتاق، از رو یاعضا هیو بدون توجه به بق دمیکش یپوف

. نمبه دست و روم بز یرفتم تا آب یبهداشت سیبلند شدم و به سمت سرو

شتم! رو ندا یکی نیا شیگنجا گهیرو هم سپردم تا حامد بده، د یجواب پر

رو اونجا معطل کردم تا آب ها  یا قهیشدم و چند دق یبهداشت سیوارد سرو

که مطمئن شدم  نیبه دست و روم زدم و بعد از ا ی. آبوفتنیب ابیاز آس

نفس  ،یلاتاق خا دنیپرت کردم و با د رونیحامد رفته؛ خودمو از اتاق ب

 وونیح هیمثل  یگرفتم. در وهله اول، در اتاقو قفل کردم که باز کس یقیعم

به  یداخل. لباسامو عوض کردم. دست ادینندازه و ن نییمحترم)!( سرشو پا

فکر کردم  نیبرم، به ا رونیکه از اتاق ب نیو قبل از ا دمیصورتم و موهام کش

 ییخدا یبندازم؟! ول کهسرم نندازم؟! اصال داشتم  یکه چرا شال و روسر

 نیخودشون! با ا یکه جا هیقب دم،یترک یسرم، خودم م انداختمیاگه شال م

 یو پشم پشت لبم... همون بهتر که بدون شال و روسر میپاچه بز یابروها

اونجا  یکس چیرفتم و متوجه شدم ه ییرایرفتم! به سمت سالن پذ یم

باال انداختم و با  یا ونهاومد. ش یم ی. سر و صداها از سالن غذاخورستین

بهت داد، انگار داره به بچه غذا  کیحامد که دوتا لقمه کوچ یا"خودم گفتم 

دونست  یجوجه ست! المصب اون که نم یمثال من معدم، معده  ای دهیم

 "کنم...! یرو نصف م یبربر هی یصبحونه خوردن
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شدم که اول از همه نگاهم تو نگاه حامد گره خورد. خب... واسه شروع  داخل

روز  هیتر بود بقبه دیبودمش، شا دهید یادیخوب نبود، امروز ز ادیامروزم ز

 یصدام زد تا برم و کنارش رو ی! پرکردمیمحروم م دشیخودمو به کل از د

 یعنی ز،یسرِ م یبه صندل کینزد امونیدفعه صندل نی. انمیبش یصندل

جا گرفتم، خدمتکار ها شروع کردن به  زیحامد بود. تا پشت م یصندل

حامد  یزدم، صدا یم دشونیسمت من و همونطور که داشتم د زِیم دنیچ

 .دیبه گوشم رس

 .یبخور دیبعد از صبحونه ات با ر،یداروها رو بگ نیا-

که چندتا قرص رنگارنگ  یبار مصرف کی کیبه سمت ظروف کوچ نگاهم

شد. نگاه متعجبمو به سمت صورت حامد  دهیشده بود کش ختهیداخلش ر

و  قرص ستیالزم ن گهیچرخوندم و گنگ نگاهش کردم. مگه نگفته بود د

! ستم؟ین ضیو مر ومدمین نییپا یچ یدونست برا یدارو مصرف کنم و م

 تر آورد و زمزمه کرد: کیسرشو نزد د،یرو که د منگاه پرسشگرانه ا

 نگران نباش! نه،یتامیچندتا قرص و-

هاش به کشتنم  یجا ذهنش کار کرده بود و قرارنبود لجباز نیا یانگار خب

 بده!

و بدون در نظر گرفتن نگاه متعجب حامد و خنده  میمون رو خورد صبحونه

رو درسته خوردم! آخرسر  ینون بربر دونهیهمون  ،یپر یو نخود زیر یها
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نگاهش کردم و با دهن  یو عصب اوردمیمزخرف حامد رو ن یتاب اون نگاها

 :دمیپر غر

 ایمررررد غذا بخورن؟!  هی نیکنن و ع یتونن پرخور یدخترا نم ه؟یچ-

زخم معده  هی شون،یماریخورن که عالوه بر ب یغذا نم ضایشما مر یطرفا

 !شم؟یم ریس کیبا اون سه تا لقمه کوچ یهم اضافه بشه؟ فکر کرد

نفس سر  هیآبو پر کردم و  وانیازش گرفتم و قرصامو باال انداختم. ل نگاهمو

دوم آبو  وانیبه ته گلوم! داشتم ل دنیکردم قرصا چسب ی. احساس مدمیکش

 وردم که حامد گفت:خ یم

 !یبرمتون شهر باز یامروز م-

 "پوووووف"لپام رو  یو تموم آب موجود تو دمیبه طرفش چرخ ناخوداگاه

 کردم تو صورتش!

اومد.  ینگهبانا در نم کیساکت بودن، خدمه ها خشکشون زده بود و ج همه

بود  یآرومِ پر یلیو خ زیر یخنده ها یشد، صدا یم دهیکه شن ییتنها صدا

 یشک چیدفعه ه نیا گهیخنده! د یمن م شیکردم داره به ر یکه احساس م

 یزود نینداشتم من به هم یشک چیچوبه داره، اصال ه ینداشتم سرم رو

نه چندان  یخب آرامش جان، زندگ"! شمیم میتسل نیبه جانافر جان

در  دارید دیمشعوف گشتم، به ام یزندگ نیدر ا یاز زندگ ؛یداشت یپرافتخار

 "!یبعد یایدن
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کردم که  یبافتم و وداع م یخودم چرت و پرت م یداشتم برا ینطوریهم

برداشت و آروم  زیم یاز رو یحامد شدم. دستمال یمتوجه لرزش شونه ها

اما شونه هاش  دمید یشو نم افهیبود و ق نیی. سرش پادیصورتش کش یرو

بهتر  دیرفت؟! شا یم برهی... از شدت خشم داشت ویعنی نیو ا دنیلرز یم

 یزحمت نم نایبه ا گهیو د دمیکش یبود خودم زحمت کشتن خودمو م

کنار چشمش که به خاطر خنده  یها نیدادم! سرشو باال آورد و متوجه چ

نگاهمو  عیخنده! سر یم یچه گوگول یبه وجود اومده بودن شدم. آخـــــ

 انداختم، و تند تند جمله مو گفتم: نییو سرمو پا دمیدزد

معدم تعجب کرد آبو  یشهر باز یگفت هویمن متاسفم، اصال حواسم نبود، -

 پس زد، باورکن از عمد نبود! 

سر و تهشو  ،یو تک سرفه ا "دیببخش"بلند شد که با  یپر یخنده  یصدا

 یجمع کرد و مشغول خوردن صبحونه ش شد. خب حق داشتم اونطور

 نامعقول بود! کمی یسن و سال شهر باز نیعکس العمل نشون بدم، تو ا

هم قفل کرد و  یدستمالو کنار دستش گذاشت و هردو دستاشو تو حامد

 یبه روم نم یشدم ول یخودم م یگذاشت. متوجه نگاهش رو زیم یرو

 آوردم.

رو به سر و  ،یرو از دک و دهنت پس بزن یزیچ یخوا یم یحداقل وقت-

 !ریهدف نگ گرانیصورت د



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 357

گرفتم تا  یبود تا منم منهدم بشم. لب و دهنمو گاز م یجمله ش کاف نیا

 رهیگیم شگونیهم بدتر از من، متوجهش شدم که رون پاشو ن ینخندم و پر

گرفتم و خندمو قورت دادم. به  یقیخنده ش بلند نشه. نفس عم یکه صدا

 شهب لیخواست به قهقهه تبد یم یکه ه یحامد نگاه کردم و با لبخند لرزون

 گرفتم، به حامد زل زدم. یو مو ب زور جلوش

پنج  ریسرِ دوتا بچه ز یبود، احساس کردم دار یجوری کمیآخه حرفت -

! حداقل یشهرباز شونیباشن و ببر یتا دختر خوب یمال یم رهیسال رو ش

 ! یشمال یالیو ،یکوه ،یدیمرکز خر

 زد. هیتک شیهاشو باال انداخت و به صندل شونه

 ...یکه به خاطر دسته گل جنابعال. هیشهرباز نیلطفم هم تینها-

 انداختم. نییو سرمو پا دمیزد تو چشم هام که خجالت کش زل

 نهیچون بعد از اون، نه هز دیباش یجمع راض ونیبه پشمک خوردن م دیبا-

 به عهده منه! تتونیکنم و نه مسئول یتقبل م یا

 ینم! یکه گند زد یقرار بود ببرنت شهر باز یآرامش، بعد از عمر یرینم

 یول چ،یخب... باالتر که ه ؟یگرفت یترو هدف م نییپا ایباالتر  کمیشد حاال 

تونست بگه که آب دهن  یرو پر و پاچه طرف، اونم نم ختیر یتر م نییپا

 یخراب رکرده! هر چند، به نظرم همون کا یکردن کار خراب یمنه! فکر م

پر و پاچش،  رو ختیبود که بگه آب از دهن من ر نیشرافتمندانه تر از ا
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کردم و سرمو  یداشت! تک سرفه ا یهیچون جمله واقعا معنا و مفهوم کر

 باال آوردم، و نگاهش کردم.

 ناهارتون هم صرفا جهت جبران مافات با من! م،یباشه، پس موقع ناهار بر-

صبحونه زده بشه،  زیسر م یکه حرف خاص نیکردن و بدون ا موافقت

 کمیت از حاال آماده بشه و حامد هم رف یاتاقمون. پر میو رفت میپاشد

باهامون بگذرونه. واقعا شانس آوردم  یادیکارهاشو سبک کنه تا بتونه وقت ز

نشون نداد، چون هم داشتم از  یعکس العمل خاص ایبهم نزد  یکه حرف

به خرج  یی. واقعا آقادمیترس یم دیشدم و هم از جونم شد یآب م تخجال

منتظرشون موندم. همون طور که از  ینییاومدم و طبقه پا رونیداد! از اتاق ب

اومد و  نییباالخره حامد پا دم،یکوب یم نیسر انتظار نوک کفشمو به زم

 هیو  دیدکمه دار سف رهنی. پدمشیبار تو لباس اسپرت د نیواسه اول

به خودم نگاه کردم،  یرچشمیتنش بود. ز یآب نیو ج یخاکستر شرتیسو

اسپرت بودن  بایمنم تقر یکه لباس ها نیه بودم و با اپسرونه زد پیمنم ت

داد  شنهادی. حامد بهم پدنیرس یاون نم یلباس ها یو مرتب یکیاما به ش

 اهداغ بشه و ر نیو تا ماش میبمون یمنتظر اومدن پر نیو داخل ماش میبر

 نیبه سمت ماش میرسونه. موافقت کردم و خواست یاونم خودشو م وفته،یب

جلومون رو گرفت و با تحکم  کلیه ینسبتا قو یاز نگهبان ها یکیکه  میبر

 گفت:

  ام؟یهمراهتون ب دیخوا یقربان م-
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جز  یخوام کس ینم میریم رونیب یخانوادگ میدار ست،ینه نه، الزم ن-

 خودمون همراهمون باشه.

 ی! انگار که تا به حال تو"یخانوادگ" یلفظ کلمه  نیا نیا یحس خوب چه

خانواده قرار نگرفته باشم، ذوق کرده بودم از به زبون  رهیمحدوده دا نیا

بشه و  نیتا حامد سوار ماش ستادمیو ا میرفت رونیلفظ. به طرف ب نیآوردن ا

راننده  ه،بش نیخواست سوار ماش یروشن کنه تا سوار بشم. وقت نشویماش

 گفت:

 برسونمتون؟ دیخوا یآقا م-

بذار امروز رو خودم  اد،یب یخوام همراهمون کس یممنون، نم یلینه خ-

 کنم حسن! یزانندگ

منتظر  نهینگفت و تا دور زدن و اومدن حامد؛ دست به س یزیچ حسن

 موندم.

اومد و خودشو بهم رسوند و از بازوم  نییشوق و ذوق پا یهم با کل یپر

 شد. زونیآو

 ؟یسالم عشق من چطور-

نگاهم به حامد افتاد که  د،یپاش بلند شد و گونه مو بوس یپنجه ها یرو

لوس، از خداتم باشه  کهیداد. اه مرت نیش تو هم رفت و دماغشو چ افهیق

از دست  لیباهات حرف بزنه! هرچند، خودمم اوا نیهمچ ایببوستت  یپر

خب کم کم کنار اومدم! سوار  یبودم ول یهاش عاص یکارها   لوس باز نیا
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رفت عقب.  ی)!( جلو نشستم و پر ادمیمن به خطر سن ز م،یشد نیماش

کرد، از  یم یآروم رانندگ یلیزد. همون طور که خ ابونیبه خ نویحامد ماش

 نگاهش کرد. یموذ ینگاه کرد و با لبخند یبه پر نهیداخل آ

منم  یجا باشه که به معده  هیبده. فقط  شنهادیتو پ م؟یناهار کجا بر یبرا-

 بسازه!

کرد و  یشده نگاهمون م ریز یبا چشما و به پرق چشم دوختم که برگشتم

 زد و به حامد گفت: یدر آخر، لبخند گل و گشاد

 یمکان خوب سراغ دارم برا هیامام، تو منطقه گل ها، اون جا  ابونیبرو خ-

 ناهار!

 یم ادمی ییزایچ هیکردم و بهش نگاه کردم. کم کم داشت  زیر چشمامو

 رگاهیکه کُلش پر بود از تعم یامام... منطقه ا ابونیاومد... منطقه گل ها و خ

اما  فیاسمش نبود، و تنها محل غذا خوردنش فست فود کث هیو اصال شب

و  وددانشگاهمون ب کیامام و نزد ابونیسر خ بایبود که تقر یخوشمزه ا

 باشم! دهیرو همون جا د یپر ش،یدوسال پ یکیدادم  یاحتمال م

 یم یکیو ش زیکدوم فست فود ترتم میدار دیفهم یکه اگر حامد م یوا

 کرد! یسر از تنمون جدا م مش،یبر

کرد  یشد. با انزجار به اطراف نگاه م ادهیپارک کرد و پ یرو گوشه ا نیماش

 هیخنده.  ریز میکه نزن میخودمومو گرفته بود یبه زور جلو یو من و پر

انداخت. دهنش بدون  ینگاه به ما م هیکرد و دوباره  یها م رگاهینگاه به تعم
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شده بود!  اللشد و در کل  یازش خارج بشه باز و بسته م ییکه صدا نیا

هم دنبالش  یانداخت و به سمت فست فود رفت که من و پر نییسرشو پا

آوردم و  یخودم نم یرفتم اما به رو یم سهی. داشتم از خنده رمیراه افتاد

 نینداشت و بدون ااز من  یهم دست کم ی. پردمیخند یصدا م یب یلیخ

زدم و  یپر یبه بازو ی. سلقمه آرومدیخند یم ینخود اد،یکه صداش در ب

 پچ پچ وار دم گوشش گفتم:

دادن سفارشات هم  یبذار اول خودش بره داخل، برا ار،یصداشو درن نیبب-

 سکته کنه! دیرو د میعمو سل یوقت م،یخودشو بفرست

خنده ش بلند نشده و به تکون  یهم فشار داد تا صدا یمحکم رو لباشو

 دادن سرش اکتفا کرد.

 عیضا یلیرفت. نگاهش خ شخوانیداخل فست فود شد و به طرف پ حامد

تونست حدس بزنه چقدر از  یهم م بهیشخص غر هی یکه حت یبود، به حد

و منتظر عکس  مینشست یصندل یمکان، منزجره! ماهم رو نیحضور تو ا

در تالش بود تا  یلیحامد خ م،یعمو سل. با اومدن میالعمل حامد موند

نگاه کردم،  میچندان هم موفق نبود! به عمو سل یداره ول هدهنشو بسته نگ

که  اهیو س یبلند فرفر یتر شده بود! موها پیقربونش برم از قبل هم خوشت

بود که  ادیسرش جمع کرده بود اما شدت پفش چنان ز یکش باال هیبا 

پرپشت به هم گره خورده و  یبودن! ابروها هدیانگار دوتا کله به هم چسب

راحت صد و  یلیزدم خ یچاق که حدس م کلیقد بلند و ه مو،صورت پر 

فر خورده  بایدستشم که نگم بهتره... اونقدر ز یباشه! از موها لویپنجاه ک
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از ته گلوش  ییکه صدا نینبود! حامد بدون ا فیبودن که اصال قابل توص

و  اذمیزد. آخر سر تاب ن ینم یداد اما حرف یخارج بشه، لباشو تکون م

 گفتم: ینسبتا بلند یدادم، و با صدا ورتخندمو ق

 منتظره! میعمو سل گه،یآقا حامد سفارشاتت رو بگو د-

خورد  و سرشو به  یکیکه انگار تازه به خودش اومده باشه، تکون کوچ حامد

رو به عمو  یکرد و لبخند متواضع ینشونه مثبت تکون داد. تک سرفه ا

 زد. میسل

 !نم؟یمنو رو بب شهیخب... م-

 هیپرپشت و در هم گره خوردش به سمت راستش که  یبا ابروها عمو

بم و کلفتش جواب  یزده بود، اشاره کرد و با صدا کینسبتا کوچ یتابلو

 حامدو داد:

 بگو ثبت کنم واست! یخوا یم یمنو اون جاست، هرچ-

 یرف منو رفت و چشم هاشو روشمرد و به ط متیفرصت رو غن حامد

 جوابشو داد: دهینکش هیثان یکلمات چرخوند. به س

 بیسه تا س ،یمرغ سوخار هیفالفل،  هیدوتا همبرگر و  ،یتابه ا تزایسه تا پ-

با سس  ،ییو دوغ نعنا اهیو ساالد فصل، نوشابه س ریو پن یسوخار ینیزم

 اضافه.

 از سر اجبار زد. ینگاه کرد و لبخند میعمو سل به
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 لطفا! -

خم کردم و  یباز موند. سرمو به طرف پر مونشیاز سفارشات پر و پ دهنم

 آروم دم گوشش زمزمه کردم:

خوره؟! مثال آدرس فست فود  یاندازه گاو غذا م شهیعموت هم نی... انمیبب-

 دستم؟! یکه کم خرج بذار یداد

ه نخنده. حامد با گرفت ک یگرفته بود اما بخاطر من لپشو گاز م خندش

جا گرفت.  یصندل یرو ز،یبه سمتمون اومد و پشت م یا روزمندانهیپ افهیق

زل زد  یا روزمندانهیگذاشت، و با نگاه پ زیم یدستاشو به هم قفل کرد و رو

 تو چشمامون.

جا که مثال  نیا نیاریمنو ب نیخواست یخب خب خب... شما دوتا خواهرا م-

 !نیکرد یکیمن دست به  هیاشتهام کور بشه؟! خوب عل

 زودتر از من به حرف اومد و گفت: یپر

جا  نیا نیهم یبرا نیجاها عالقه دار نجوریدونستم شما به ا ینه عمو، م-

من قراره محل  نیدادم. وگرنه مگه قبل از راه افتادن گفته بود شنهادیرو پ

 خوردن ناهار رو انتخاب کنم که برم و با آرام هماهنگ کنم؟!

 براومدم و دنباله حرفشو گرفتم. یحرف پر دییتابه  منم

! م؟ینقشه هم بکش میکه بخوا میدونست یمگه ما م ،یگیآره واال راست م-

 و... زیهم خوشگل و خوشمزه و تم یلیجا چشه؟ خ نیبعد مگه ا
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 !؟یمطمئن-

بود!  ادیز شیبود نه خوشگل، فقط خوشمزگ زینه... راستش اصال  نه تم خب

 امشیزنگ خورد و اونم تلفنشو برداشت و مشغول چک کردن پ یپر یگوش

 پروندم: هویو  د،یو حامد چرخ یپر نیشد. نگاهم ب

 ... فکر نکنم!گهیآره، اما موارد د یدرباره مورد وسط-

 :دیبود بدون دقت پرس یهمونطور که سرش تو گوش یپر

 ه؟یچه کوفت گهید یوسط-

 گفتم: الیخ یحرفم باشه، ب ی گهیکه حواسم به جنبه د نیا بدون

 ...گهیهمون موردِ خوشمزه که گفتم د_

گشاد شده از فرط تعجب  یآورد و با چشما رونیب شیسرشو از گوش یپر

اندخته  نییسرشو پا دمینگاهم کرد. نگاهمو به سمت حامد چرخوندم که د

دهنش گذاشته تا لبخند گل و گشادش مشخص نشه،  یو پشت دستشو رو

تونستم حدس  یراحت م یلیه هاش چنان مشهود بود که خاما لرزش شون

 یخنده. من که انگار تازه به عمق فاجعه پ یغش م غشبزنم ولش کنم 

 و گفتم: یرو کردم به طرف پر عیبرده بودم، سر

جا رو گفتم، هم خوشگله، هم خوشمزه ست،  نی! ا؟یریگ یبابا چرا نم یا-

 ...زهیهم تم
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پشت هم پلک زد و سرشو  یچند لحظه گنگ نگاهم کرد و چندبار یپر

 کرد. لیشونه ش متما یرو کمی

 کجا مد نظرته؟! قایآرام دق-

حرفش نه تنها حامد، بلکه منم به خنده افتادم و بدون توجه به خنده  نیا با

در مهار کردنش نداشت، پشت  یسع چیمردونه و جذاب حامد  که ه یها

متعدد سر و ته خندمو  یکردم با سرفه ها یاشتم و سعلبام گذ یدستمو رو

از چه  هیضبود ق دهیکه انگار تازه فهم یموفق نبودم! پر ادمیاما ز ارمیهم ب

فرو کرد و مشغول پاسخ دادن به  شیگوش یقراره، بدون حرف سرشو تو

 یحرف چیه گهیشد که بهش فرستاده بودن و تا آوردن سفارشات، د یامکیپ

کردن  اریسکوت اخت نیداد ساکت بمونه! خب مسلما منم هم حینزد و ترج

زل زدم و  واریبگم، به در و د یزیکه چ نیرو انتخاب کردم و بدون ا

 خوندم تا وقت بگذره! یبود رو م دمیکه جلو د یهرنوشته ا

. حامد اول با انزجار اما بعدش با میسفارشات رو آوردن و مشغول شد باالخره

خورد که انگار  یمبوندن شدن. المصب چنان ممشغول ل یلذت فراوون

 یقرار بود پول آرام خاکبرسر بره پا گه،ینخورده! خوبه د یچیچندروزه ه

 دنکوفتِ مفت هم خور ی. به قول بچه ها مفت باشه، کوفت باشه! حتنایا

 .میعمو سل دیلذ یها چیداشت، چه برسه به ساندو

 شتریلقمه ب هی یحت یبرا ییجا چیو عمال ه میاز نفس افتاده بود یو پر من

شد. دستمو  دهیسرخ کرده ها کش ینیزم بی. نگاهم به سمت سمینداشت

کردم  ریگاز دوم گ یازش برداشتم، گاز اول رو زدم اما تو دونهیدراز کردم و 
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 تکون یصندل یگرفتم و خودمو رو یقیزدم رو ترمز! نفس عم ییجورایو 

 به حامد نگاه کردم. یا یدادم، و با لبخند حرص

 !م؟یخوردنش هم بمون یکه تو یهمه سفارش بد نیا یمجبور بود-

از بشقابم  یا ینیزم بیکه دهنش پر بود؛ شونه باال انداخت و س همونطور

 برداشت.

 ست،ین یهم مشکل یخوشمزه ست، حاال بخور! اگر جا ندار یتو که گفت-

 کشم! یخودم جور تو رو م

 ساالد رو با پشت دست به طرفم هل داد و ادامه داد: و

 ! کنهیبخور، به هضم غذات کمک م نمیا-

سپردم به  یم میکه دست و بالم بسته بود وگرنه به عمو سل فیحامد، ح آخ

تونستم  یکه نم فیروغن. ح گیتورو بندازه تو د یاون فالفال، کله  یجا

 کنم! یغلط نیهمچ

لقمه تو  دنیدست از جو یکه لحظه انگاهش کردم  ضیبا غ نیهمچ

بد  یلیخ ییدهنش برداشت و ساکت نگاهم کرد. خب حق هم داشتم، خدا

کردم که لقمه تو دهنشو آروم  یظلم کرد بهم! همچنان داشتم نگاهش م

 یرفت و به طرز بد نییآروم آروم پا کشینه چندان کوچ یقورت داد. لقمه 

 ریکه احساس کردم لقمه ته گلوش زد رو ترمز و گ یطور د،از گلوش رد ش

 و به دستش دادم و غر زدم: ختمینوشابه براش ر وانیل هی یکرد. عصب

 رو دستم! ینموند ینمُرد یکوفت کن تا خفه نشد ریبگ-
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 نییرو از دستم گرفت و چند قلوپ گنده ازش خورد که لقمه اش پا نوشابه

ها  ینیزم بیونطور که به ستاسف تکون دادم و هم یاز رو یرفت. سر

 بودم آروم لب زدم: رهیخ

 گاو بخوره...! نیخر سفارش بده و ع نیانگار مجبوره ع-

نگاهش  یرچشمیم حبس شد و ز نهیبه سرفه افتادن حامد، نفسم تو س با

دو  یتون ی... آرامش خاکبرسر، نمیبود؟! لعنت دهیخدا... حرفامو شن ایکردم. 

 ؟یشیمردک بهت رو داده تو چرا پررو م نیا ؟یریزبونتو بگ یجلو قهیدق

 وتنیو گ گازبندازنت تو اتاق گاز؟! خب... اتاق  ای وتنیگ ریخوبه سرت بره ز

تاسف  یاز رو یکردن! سر یم یگلوله تو مخم خال هیاغراق بود، فوقش  کمی

دادم سکوت  حیو ترج یصندل یخودم تکون دادم و الل وار، نشستم رو یبرا

اونم دثت از خوردن بکشه که  گهیمد خواست عقب بکشه و دکنم. حا اریاخت

 گفت: عیسر یپر

 ییتا لقمه آخرش خورده بشن، خدا دیبا فن،یح ناینه عمو، نـــه! ا-

 !دشونیبخور

که  رونیزده بود ب کمیذره ش هیبه سر و وضع حامد انداختم،  ینگاه مین

اومد. فکر کنم به صالحش بود کال  یو درشتش نم دهیورز کلیاصال به ه

 یاگه دوبار در هفته هم م ینکنه، حت ینره و خودشو مهمون کس یمهمون

شد به بشکه نفت! انگار که  یم لیخورد، سر ماه تبد یرفت و در حد گاو م

آروم سمتم خم شد    یفکر کرده بودم، چون پر ینسبتا بلند یباز با صدا

 :دیپرس
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 نفت؟ چرا بکشه آب نه؟!... حاال چرا بکشه گمیم-

به حامد هم نگاه کردم و متوجه شدم با اخم زل زده بهم. البته  یرچشمیز

کرد که جونم در امانه! نفس  یراحت م المویخ نیو ا دنیخند یچشماش م

دادم، تو  یم رونیخاطر نفسمو ب یگرفتم و همون طور که با آسودگ یقیعم

 حامد زل زدم و گفتم: یچشما

آب،  ریو اگه بره ز شهیم لیفس گهیسنش باالست و چندسال د کمیچون -

 !شهیازش نفت ساطع م

. دیخنده و تا جا داشت، محکم و بلند خند ریزد ز یبلند یبا صدا یپر

فشرد تا  یاما به زور لباشو به هم م ارهیخواست به روم ب یحامد هم نم

 یچشما که خب تناقض دیتو هم کش شتریتونست اخماشو ب ینخنده و تا م

و گره  اوردیتابلو بود! آخرسر طاقت ن یلیدرهمش خ یخندون و اخما

دهنش گذاشت تا کش اومدن  یباز کرد، و پشت دستشو جلو شوابروها

 لبخندش مشخص نباشه! 

 !یستین ریهم پ نیزده باشم، وگرنه همچ یخب... گفتم که فقط حرف-

بدبخت  افهیباال داد و ق یکمیچونش گذاشت و تاج ابروهاشو  ریز دستشو

 هارو به خودش گرفت. چارهیب

 زنم؟یم ریحاال واقعا اونقدر پ-

 ( www.nevisadl.com سایشده توسط انجمن نو هی)ساخته و ته

 



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 369

و  دمیبه حالش کش یداشت که دلم به حالش کباب شد! آه یلحن چنان

به روش  یبزرگ شخندیو عفتم مانعش شد! ن ایخواستم لپشو بکشم که ح

 زدم و گفتم:

 خب، راستش نه، اصن تو دوازده سالته! یلیخ-

 گفتم: میبشنو یکه فقط خودم و پر یروم طورآ و

 !یموش بخوردت گوگول-

و گرم و سرد شدن و رنگ باختن و رنگ  دنیو حرف شن یهزارجور بدبخت با

گرفتن )نفسم گرفت( ناهارمون تموم شد. تا بلند شدم برم و حساب کنم، 

شونه هام گذاشت و گفت  یمتواضع و متشخص دستاشو رو یلیحامد خ

خواست؟ منم  یم یحساب کنه. کور از خدا چ رهیسر جام، خودش م نمیبش

پا انداختم، با لبخند ژکوند  ینشستم و پا رو یصندل یرو لیبا کمال م

 یدرخواستش رو قبول کردم! اول کم ،ینگاهش کردم و بعد از دو پلک متوال

هم فشرد تا نخنده،  یموضعم تعجب کرد و بعد لباشو رو رییتغ نیاز ا

از خندهش  یلرزون حاک یکه از پشت نظاره گر شونه ها یدرحال و دیچرخ

و  میاومد رونیدور شد و به سمت کارتخوان رفت. از فست فود ب نبودم، ازمو

پدال گاز گذاشت و تا جا  یحامد پاشو رو م،ی. تا سوار شدمیشد نیسوار ماش

 نهیروند، آ یم نشویکه ماش یداشت، گاز داد و از اون محل دور شد. درحال

 متفکر گفت: یکرد و با حالت میتنظ یصورت پر یرو رو

 محله؟ نیهم یتو ؟یخوند یجا درس م نیتو ا نم،یبب-
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 به من انداخت و آروم گفت: ینگاه مین یپر

فست فود هم... خب  نیاطراف، ا نیآره، به خاطر آرام اومدم دانشگاه هم-

 و... دمیجا د نیجا، آرام رو ا نیا میاومد یم یلیخ

رو عوض کرد  نشینگفت و به تکون دادن سرش بسنده کرد. ال یزیچ حامد

 غیو خورد. ج نیبه چراغ و بدنه ماش یموتور هیو تا خواست دوباره گاز بده، 

داد  نویسرعتشو کم کرد و آروم آروم ماش عیو حامد سر میدیکش یفیخف

ن ی. حامد از ماشستادیا نشیماش یهم اومد و جلو ی. موتورابونیکنار خ

کالهشو  یاومدم! موتور نییهمراهش پا ینامعلوم لیشد و منم به دال ادهیپ

خشکم زد. احساس  د،یسرش برداشت و تا به سمتمون چرخ یاز رو

 ...یبهت زدگ ،یداشتم؛ ترس، سردرگم یمختلف

به حامد و موتورش بده، به طرف من اومد و  یتیکه اهم نیبدون ا محسن

هم و با نگاه  یبود تو دهیداشت کش. اخماشو تا جا ستادیرو به روم ا

! با ذاشتمیدلم م یکجا گهید نویا ایوحشتناکش زل زده بود بهم. خدا

 :دیدندوناش غر یبم شده بود، از ال تیکه از شدت عصبان ییصدا

 ؟یکن یکار م یجا چ نیجا... ا نیتو ا-

 یجا چ نیدونستم. واقعا من ا ینم قایدادم؟ خودمم دق یبهش م یجواب چه

 کردم؟! یمکار 

 نگاهش کرد. تیبه طرف حامد سوق داد و با خشم و عصبان نگاهشو
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 یبه بهونه کار از خونه زد ،یزد تییپسردا نهیدست رد به س گه،یخوبه د-

 تو... یتموم آبرو و اعتماد مام کرد رون،یب

محسن  یشد و جلو اومد رو به رو ادهیپ نیهم از ماش یلحظه پر همون

 .ستادیا

 نیبا ماش کیتصادف کوچ هیفکر کنم  د؟یدار شونیبا ا یشما مشکل-

 خانوم نبوده! نیا نیماش یو مسلما راننده  دیداشت

که  یچشم تنگ کرد و درحال ی. الدیما چرخ ومیمتعجب محسن م نگاه

 گفت: د،یچرخ یم یمن و پر نینگاهش ب

 !د؟یرو هم که دختر بلند کن یختیآقا ر نیبا ا ،یخودتو شکل پسر کرد-

بلند شد و  یچطور دست پر دمیصدامو بذارم پس کلمه م که نفهم خواستم

 صورت محسن فرود اومد. یرو

 حرف دهنتو بفهم آشغال، آرام خواهرِ منه! -

اعضا داشت  یبدون اطالع از رابطه خون یخانوادگ یدعوا هیجا  نیاوه... ا اوه

ه به محسن بودم ک یپر یلیگرفت و من چنان تو بهت اون س یشکل م

 زبونم بند اومده بود!

بود و زل زده بود تو  ختهیچشماش ر یتو تشویتموم خشم و عصبان محسن

کردم دارن با همون چشم هاشون  ی. حس میپر یو عصب اهیس یچشما

رفتم و از بازوش گرفتم، و به  ی! به طرف پرکننیپاره م کهیرو ت گهیهمد

 .دمشیطرف خودم کش
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 نشو. یعشقم آروم باش، عصب-

 گفت: یحالت داد مانند با

ماست نگاهش  نیو بمونم ع ارهیبه زبونش ب ینشم؟ هر زر مفت یعصب-

 کنم؟

گفت خودم  یخب؟ هرچ لته،یپسر فام نیا ،یفهمینم یتو االن داغ سا،یوا-

 هی یول میهم سن و سال بایکف دستش چون تقر ذارمیخوب حقشو م

 !یاحترامشو نگه دار دیبزرگتر از توئه، با ییجورا

کرد.  یجاشو داده بود به تعجب و گنگ نگاهم م تیخشم و عصبان اون

 نیبه کاپوت ماش دیمحسن رو گرفته بود. اونو کوب ی قهیحامد جلو اومده و 

 :دیصورتش غر یو تو

 )...( کهیهـــان؟ مرت ؟یزنیبه آرام م یحرف نیهمچ یبه چه حق-

ابا... خودمم دلم ب یکرد؟ ا یپاره م ریزنج یکیگرفتم، اون  یرو م یکی چرا

اما خب... اگه  نشیآست یبکنم تو شویاون موتور فکستن رمیخواست بگ یم

شونه حامد گذاشتم  یدستمو رو هیدادن! جلوتر رفتم و  یدونفر امون م نیا

. به عقب ماز لبه کتش گرفت ییجورا هیاز پهلوش رد کردم و  گمویو دست د

 گرفته گفتم: ییو با صدا دمشیکش

باهاش روشن کنم باز اگر  فمویتکل دیباش توروخدا، بابا بذارحامد؟ آروم -

 دیآروم باش قهیبکن تو حلقش! فعال دو دق نتویچرت و پرت گفت اگزوز ماش

 !کنمیم یچه غلط نمیبب
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 ه،ینگاهم کرد. چندثان یحرف چیسرشو به طرفم چرخوند و بدون ه حامد

م گرفتم و ازش چش عیهم قفل شد و سر یکم و کوتاه نگاهمون تو یلیخ

انداختم. سرشو به نشونه موافقت تکون داد، نفسشو با تموم توان  نییسرمو پا

 یکه داشت خودشو رو ی. محسن درحالدیفرستاد و عقب کش رونیبه ب

کرد، با غضب بهم زل زده بود و داشت تو  یجمع و جور م نیکاپوت ماش

نگاهش  نه،یزدم و دست به س یزد! پوزخند یهمون نگاهش منو دار م

 کردم.

موقع  تشونیاون عصبان ؟یدینگاهشونو د یخشم تو ؟یدیشن ؟یدید-

هستن؟  یهستن؟ چ یک نایا یدون یم ؟یحرف زدن رو احساس کرد

 !یکه تو نبود یزیخانواده، دوست، آشنا، هرچ گنیبهشون م

ابرومو باال انداختم تا قشنگ  یاشاره کردم و تا یچونه م به سمت پر با

 .نمیعکس العملشو بب

اما  میستی... خواهرمه، همخون نیکه هرزه خطابش کرد یدختر نیهم-

 ریکرد؟ چطور خوابوند ز کاریبه خاطرم چ یدیخواهرمه، دخترعمته! د

 ...کنهیم نکارویگوشِت؟ خانواده واسه خانواده ا

 ادامه دادم: یپوزخند تلخ با

به زور بخواد  یخانواده ش نظر داشته باشه و حت یکه خودشم رو نینه ا-

 اخالق بذاره! یخودش پا رو یبخاطر خواسته ها
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من...  یپر شده بود و چشما یپر یکردم، چشما یخوردنشو احساس م جا

 یمرد دل خوش نیرو گرفته بود. من از ا دمید یجلو یاحساس یپرده ب هی

 ازم سوء داد،یآزارم م یکه از همون بچگ ینداشتم، از مرد

کنه... من  یکرده بود بهم دست دراز یهم سع یکرد، و چندبار یم استفاده

 مرد متنفر بودم! نیاز ا

 دخترعمه؟ واقعا؟! ه؟یتو... منظورت چ-

 میهم بهشون اضافه شده. ن گهیسر بار د هینگاهم کرد که انگار  یجور بعد

 به حامد انداخت و ادامه داد: ینگاه

 کارته؟یچ ؟یچ کهیمرت نیرته. احاال بر فرض مثال باور کردم که اون، خواه-

 باباته، آره؟ نمیالبد ا

نبود که به بابا بودنم بخوره! سرمو کوتاه و  ریحامد اونقدرام پ ییخدا گهید نه

. ابروهامو امیب رونیتند تکون دادم تا از فکر کردن به سن و سال حامد ب

 و گفتم: دمیش کوب نهیانگشت اشاره مو به س دمویهم کش یتو

اون دخالت  یتو یکه تو بتون ستین یزیمنه، چ کارهیمرد چ نیکه ا نیا-

 نه بابام، پس زر اضافه موقوف! ،ی. نه ننمیکن

شد و با ترس نگاهم کرد. آرامِ  کیبه سمت حامد نزد یهم چند قدم یپر

مرد باعثش بود اما حاال  نیشد، ا یم یخندون و صبور داشت عصب شهیهم

و چهارسالم بود و  ستیودم، بنب فیدختر ضع هیمن بچه نبودم، من 

! انگشتمو رمیعرضه داشتم که بتونم از خودم دفاع کنم و حقمو بگ یاونقدر
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 یاز رو یبهم انداخت و برام سر یانداخت، با طعنه نگاه نییگرفت و پا

 تاسف تکون داد.

 جـ... نیبا خواهرت اومد گه،یخوبه د-

 گهیبود که د ی. االن از همون مواقعدیکش ریت جگاهمیداغ شد، گ سرم

 ،یکه پر ادی! حامد خواست جلو بشدینم میحال لیدوست و آشنا و فام

حامد  یجلو ستادنیهمونطور که تو چشمام زل زده بود دستشو به نشونه ا

به  دمشیمحسن گرفتم و محکم کوب قهیدراز کرد و بهش گفت صبر کنه. از 

هم نبود، داخل رفت. برام م کمیکه احساس کردم کاپوتش  نیکاپوت ماش

هم قد و قواره  بایمرد کف دستش مهم بود! تقر نیاالن فقط گذاشتن حق ا

نکرده بودم و هرچقدر هم خواسته  یاحترام یبهش ب م،یو همسن هم بود

آروم و دخترونه کتک  یلیجوابشو با در رفتن و خ ،یکن یحرمت یبود بهم ب

سرش  یوقت در رفتن و دست نوازش رو گهیبودم، اما حاال د ادهزدنش د

قدرت داشته  نهمهیا شدیبهت بود، باورش نم ینبود! همچنان تو دنیکش

کار خودشو کرد! مشت  نیشد اما خب... آدرنال یباورم نم ادیباشم. خودمم ز

 :دمیغر تیصورتش خوابوندم و با عصبان یتو یمحکم

 یبخوا گهید اربی... فقط گهید باریخواهرمه احمق!  یاون مرد، عمو-

در حقم  ییکه دا ییها یگذرم از تموم پدر یم ،یکن یاشتبــاه نیهمچ

بزرگ نشدم،  یکه با جماعت درست یدون یمحسن! م زمیر یکرده، خونتو م

منتظر حرکت  ،یزد یزر هیهمه الت و دزد و چاقوکش! اگه باز به اشتباه 
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 ینم دتیتو صورتت و تهد امیبا مشت نم گهیمونم. اون موقع د یت نمیبعد

 ! خرفهم شد؟ایفرستمت اون دن یم سرهیکنم، 

ش گرفتم و به سمت مخالف، و به طرف موتورش پرتش کردم  قهیاز  دوباره

 گفتم: یو با حالت داد مانند

 !یرو هم ازت نگرفتم، هر نیحاال گورتو گم کن تا خسارت ماش-

پسر، قد  هی یشد. برا بلند شد، خودشو تکوند و سوار موتورش نیزم یرو از

به حامد  ی. نگاهمیکرد یم یبا هم برابر بایبود و تقر کیکوچ کلشیو ه

منتظر حمله بود و خب... اون در برابر حامد  یزخم ریش هی نیانداخت که ع

شد! بدون حرف، به سمت موتورش رفت، سوارش شد  یموش محسوب م هی

 یکه رو یازمون دور شد. به سمت اون دو نفر برگشتم و با همون اخم و

 صورتم بود، گفتم:

 .میبر دیایتموم شد، ب-

حرف گوش کن سوار  یاومد، جفتشون مثل دوتا بچه  یدر نم کشونیج

بودم!  دهیترس نیحجم آدرنال نیشدن که خندم گرفت. خودمم از ا دیماش

کرده بودم حساس بودم و تحمل  دایکه تازه پ یخانواده ا یخب... رو یول

شده بود به تموم  لیتبد یرو نداشتم. پر یکس چیاز طرف ه ینیتوه چیه

 بجنگم... ایو حاضر بودم به خاطرش با کل دن یزندگ یتو مشوقمو  دیام

 نوی. حامد نه ماشمیرو به سکوت گذروند یا قهیو چنددق میشد نیماش سوار

 یکم کم داشتم براشون نگران م گهیزد. د یم یکرد و نه حرف یروشن م
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 نیدونستم ا ینگاهش کردم. م نهیو دست به س دمیشدم. به طرفش چرخ

 یکردم، چندبار ی! همونطور که نگاهش مستین شیب یشیحالتشون نما

 گفتم: یپلک زدم و با لحن محکم و سرزنش وار

!  م؟یکن یباز ن،یماش نیقراره تو هم ؟یرو روشن کن نیماش یخوا ینم-

 !یشهر باز یما رو ببر یخواست یسرت م ریخ

 ریروشن کرد. کل مس نشویدست به کار شد و ماش یحرف چیبدون ه عیسر

 ی. حدس ممیکرد یاومده فکر م شیو به اتفاقات پ میساکت بود یرو همگ

 کیکنم اما از نزد یم یزندگ نایا ییدا شیدونست که من پ یم یزدم پر

گوش  ریخوابونده بود ز یکیهم نداشت اگر  یریبودشون. خب تقص دهیند

اونم حق محسن بود... و آهان، مشت منم حقش بود! حامد  همحسن، ک

دادم که  یسرعتو کم کرده بود و منم غرق تو افکار خودم، مشتمو ماساژ م

 یکیپدال گاز فشرد. لبخند کوچ یبه مشتم انداخت و پاشو رو ینگاه مین

خندم بلند نشه. خوب  یگاز گرفتم که صدا لبام اومد و از داخل لپمو یرو

خبر از وجودش بودم، کردم! اونم شصتش  یاز هنرم که ب ییرنماهن هیشد 

آرام حالت "جلو من پاهاشو دراز کنه! به خودم طعنه زدم  دیخبردار شد نبا

که؟!  یمتوجه ا،یباقال یتونه بفرسدتت قات یاگه اراده کنه م نیخوشه؟ ا

کاراش همه  نینره ا ادتی نیبب ،یدرازتر کن تمینکن پاتو از گل یسع

دلت هم زرزر  یتو یحت گهیاعتماد به نفس گرفتن تو، پس د دیو شا رهتظاه

 "نکن!
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 ییو تا حامد جا میشد ادهیپ نی. از ماشمیدیرس یسه ربع بعد شهرباز حدود

و  غیج ی. صدامیرو گرفتم و داخل شد یدست پر داکنه،یپارک پ یبرا

ترن  یو رو به رو دمیرو کش یآورد. دست پر یبچه ها منم به وجد م یشاد

 به بازوش زدم. ی. با ذوق نگاهش کردم و محکم چنگمیستادیا

 !م؟یسوار بش می... برنویا یپر یوا-

 یرنگ به روش نمونده. اوه اوه، خواهر کوچولوم م دمیکردم که د نگاهش

دستش حلقه کردم و پشتمو به ترن  یو دستمو تو دمیگونشو بوس د؟یترس

 کردم.

 ترن، نترس عشقم! الیخ یب ،یتاب باز یسرت، بر یفدا-

نگاهمو به ترن انداختم و با آه حسرت  نیآخر م،یشد یکه دور م یدرحال

حامد، همه  یازش رو گرفتم. حامد هم بهمون اضافه شد و با همراه یبار

. اما هنوزم میو امتحان کردر جانینسبتا کم خطر و نه چندان پره یها یباز

 گاهشگشتم و ن یبر م یتموم فکر و ذکرم همون ترن بود و هر از چند گاه

 یخواست سوارش بشم و به خاطر پر یکردم. خب دروغ چرا، دلم م یم

موجود  یباز نیو چندش آور تر نیوارد آخر یپر یزده بودم! وقت دشویق

نشستم و نگاهش کردم. آخه  مکتین یو رو دمیعقب کش گعیشد، من د

 اه اه... جان؟یو خرس گرفتن هم شد ه یراندازیت
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زدم که متوجه حامد شدم. به سمتم اومد و کنارم  یداشتم غر م نطوریهم

چشم دوخت و منو  یبه پر نه،یداد و دست به س هینشست. تک مکتین یرو

 مخاطب قرار داد:

 کنم حوصله ت سر رفته؟ یچرا احساس م-

 سر نرفته، خوبم.نه بابا، -

 شناسم! یآخه... اون نگاهتو م-

با چونه ش به ترن  ،یلبخند موذ هیبا  دمیبه طرفش چرخوندم که د سرمو

 !دیفهم یکنه. خندم گرفت، خوب زبونمو م یاشاره م

 یشاد میشدم، اومد الشیخ ی! منم بدیپر یطرفش، رنگ پر میتا رفت-

 که بچه مردمو سکته بدم! نینه ا میکن

و دستشو به طرفم دراز  ستادیبلند شد. رو به روم ا مکتین یو از رو دیخند

 کرد.

 م؟یبر یایکنمت... م یبرمت سوار ترن م یگفتم م یبه پر-

 هیرفتم؟  ینگاه هم به ترن انداختم. با اون م هیکه دستش نگاه کردم.  مردد

پرت  نییمثال منو از اون باال به پا ایداد؟  یوقت منو به کشتن نم هیوقت... 

دستش  یکردم افکاز مزخرفمو پس بزنم و دستمو تو یکرد؟! سع ینم

 بلند شدم.  مکتین یگذاشتم، و از رو
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تا  میها، منتظر شد طیو بعد از گرفتن بل میرفت یفروش طیسمت باجه بل به

و ترن آروم  میسوار شد یمعطل قهینوبتمون برسه. باالخره بعد از چند دق

 نییاز همون پا یآروم به حرکت دراومد. حامد هم کنارم نشسته بود و پر

 امونمحافظ جلو پ لهیکرد! حامد دستاشو محکم به م یم قمونیداشت تشو

زدم اونم  یشده بودن. حدس م دیدستش سف یکه انگشتا یفشرد طور یم

 یول ؟یبورنبود بگه آخه مگه مج یکیو به خاطر من اومده بود.  دیترس یم

آوردم؟!  یدر م یچرا طلبکار باز گه،ی، اومده بود مثال بهم محبت کنه دنه نه

چشم  امدح مرخیگرفتم و به ن یسرمو تند تکون دادم و نگاهمو از پر

 دوختم.

 !؟یترس یحامد آقا؟ تو م یآقا-

 که سرشو به طرفم برگردونه، نگاهم کرد. نیبدون ا یرچشمیز

 نه، چطور؟!-

 !یدیرو چسب لهیبد م یلیآخه... خ-

بگه، ترن سرعت گرفت و به سمت نقطه اوج رفت. انگار  یزیخواست چ تا

 لهیتونست حرفمو انکار کنه و دستشو از م یکه زبونش بند اومده باشه، نه م

کنه! تا به نوک نقطه اوج  دییداد حرفمو تا یها برداره، نه غرورش اجازه م

داد  التم و باال بردم، و با حطرف من بود رو گرفتکه  یدست م،یدیرس

 گفتم: یمانند

 !یلذت ببر شتریخودتو رها کن ب-
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هم پشت بند  هیبق غیج یو صدا دمیکش ییبلند و پر سر و صدا غیج و

از حدقه دراومده  یمن بلند شد. حامد ساکت مونده بود و با چشما یصدا

اوج ترس و  یو تو میدوم نشسته بود یکرد. صندل یبه رو به رو نگاه م

 انیدوستان و آشنا ریو سا یخودم و حامد و پر ی. من به جامیبود جانیه

دونم پاره  غیکردم امکان داره ج یزدم که هرآن احساس م یم غیچنان ج

 گفتم: یداد مانند یبشه. حامد چشماشو بست که خندم گرفت، با صدا

 !میدیرس جانیچشماتو باز کن، تازه به اوج ه-

 یرحم ینگاهم کرد. دلم واسه ب یچارگیب یز کرد و با حالتچشماشو با ناچار

افتاده بود و خبر نداشت! بلند  ییچه اژدها ریاون سوخت، گ یخودم و ناچار

 گفتم: یبلند یآخر بود، با صدا یبیو دوباره دستشو باال بردم. سراش میخند

 داد بزن، بلند داد بزن همه صداتو بشنون!-

باز  خشیاومدن، اونم بلند داد زد و انگار تازه تازه داشت  نییهمزمان با پا و

بشم که حامد از مچ دستم  ادهیو خواستم پ ستادیشد! باالخره ترن ا یم

نگاهم  دنیدرخش یم جانیکه از ه ییخندون و چشما یگرفت و با صورت

 کرد.

 ام! هیمن پا م،یهم بر دوری ایب-

خندم گرفته بود، با تکون داد  !دمیشن یم ی. چدنیاز تعجب باال پر ابروهام

ترن، دور دوممون  یبا متصد یکردم و بعد از هماهنگ دییسرم حرفشو تا

 شروع شد.
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 یاون حس و حال سابق رو نداشتم، به جاش به داد زدن ها گهیدور د نیا

نگاهم کرد و  ،یآخر یبی. تو سراشدمیخند یکردم و آروم م یحامد نگاه م

 گفت: یبلند یبا خنده و صدا

 کن! میآخره، همراه یبیسراش ؟یزن یداد نم گهیچرا د ه؟یچ-

 یجور هیکردم! حالم  شیکردم و به قول خودش، همراه دییسر حرفشو تا با

به قول حامد  دی... شادونمیحال و حوصله ترن رو نداشتم. نم گهیبود، انگار د

کار صداش  دیکار چشماش نبود، شا نینه، ا یچشماش منو گرفته بود! ول

خنده نگاهم  او ب میستادیهم ا ی. رو به رومیشد ادهیبود! ترن نگه داشت و پ

 :دیکرد که متوجه سکوتم شد. آروم پرس

 شده؟ حالت خوبه؟ یچ-

محکم و  یلیخ د،یتپ یدونم چم شده بود! قلبم م یخوب بود؟ نه... نم حالم

دم و پلک کر ینگاه م رهیدلم آشوب بود. به چشماش خ یوار! تو وونهید

مخمورِ  یجرئت نگاه گرفتن و پلک زدنو نداشتم! اون چشما یعنیزدم،  ینم

 جذابش... 

. ستادیم ا نهیبه س نهیشد و س کمینزد یلباش کنار رفت، قدم یاز رو لبخند

تحمل نداشتم، سرم داشت  گهیسرمو باالتر گرفتم. د نمش،یکه بب نیواسه ا

هاش گرفتم که انگار بد برداشت کرد و  قهیرفت. دستمو به  یم جیگ

 وششج هوینبود.  نمونیب یفاصله ا چیه بایکه تقر یاومد، به حد کترینزد

و ساالد و  چیو ساندو تزایخورده و نخورده بودم، اعم از پ یدلم زد باال و هرچ
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و تموم لباسا و به  دیجه رونیبه صورت کامال مخلوط ب ینیزم بیس

 ... دمیدو به گند کشحام یخصوص شلوار و کفشا

 ینگاه م تمونیحد امکان چشماشو درشت کرده بود و بهت زده به وضع تا

! اوه اوه... هیوسواس یکمیافتادم، که گفته بود حامد  یحرف پر ادیکرد. 

کردم تا باالخره زبون  یبود، اونم از نوع دو قلوش! من و من م دهییگاوم زا

 یخارج م هنمبزنم اما فقط اصوات نامفهوم بودن که از د یزر هیباز کنم و 

 ،یچارگیاز من فاصله گرفت و با انزجار و حالت ب یشدن! حامد دوقدم

مکث کرد، نفس  هیبه سر تا پاش انداخت. چشماشو بست و چندثان ینگاه

بگه اما  یزیخواست چ یم یگرفت و چشماشو باز کرد. ه یقیعم

کرد. با نوک انگشت  یهدف باز و بسته م یو همچنان دهنشو ب تونستینم

بزنم، به  یکه الم تا کام حرف نیو شصتم، از لبه کتش گرفتم و بدون ا رهاشا

هم باشه،  یبهداشت سیزدم داخلش سرو یکه حدس م یسمت ساختمون

 یکرده بودم. خب اون که نم ریزنونه و مردونه گ یدو راه ونیکشوندمش. م

 یذاشتن، اما من که م یزنونه چون آبرو و شرف براش نم ادیتونست ب

شدم  ه،یباز شعوریزشت بودن و ب یهرچ الیخ یتونستم برم سمت مردونه! ب

اون جا نبود. به سر تا  ی. خدا رو شکر کسمیشد یبهداشت سیو داخل سرو

 انداختم و با خجالت گفتم: ینگاه اجمال هیحامد  یپا

 اریلباساتو درب-

 نگاهش کردم و گفتم: یرچشمیروش خودم شدم. ز رشیخنگاه  متوجه
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عوض  دیبا ار،یهمون لباسا تنت بمونن! درشون ب هیبذار یتون یخب... نم-

 بشه.

 یبهم بود؛ کتش رو درآورد و دستشو به طرف دکمه ها رهیطور که خ همون

 رونی. نفسمو محکم به بدمیانداختم و نگاهمو دزد نییبرد. سرمو پا رهنشیپ

 برم. رونیفرستادم و برگشتم تا ب

 ؟یریکجا م-

نگاهش کردم و  یقراربود بمونم لخت شدنشو تماشا کنم؟! با لبخند کج مگه

 گفتم:

گندم رو جمع و جور کنم.  دیمن با ؟یجا بمون نیربع ا هی یتون یخب... م-

 نیخوشگل روش...! البته منم همچ یکه، اون لباسا و لکه ها یدون یم

 همون دور اول تمومش کنم! یخواستم تو ستم،یمقصر ن

بهم زل زده بود،  یکرده بود و همونطور که با حالت عصب زیچشمهاشو ر یال

عضالت بدنش ثابت مونده بود و  ی. چشمم رودیکش رونیاز تنش ب رهنشویپ

 ایهاش! نرم بودن؟ کردم جز لمس اون پک یفکر نم یچیاون لحظه، به ه

خوره افتاده بود به  نیلمسشون ع یمثال مثل سنگ سفت بودن؟! وسوسه 

حامد، نگاهمو از بدنش گرفتم و سرمو باال آوردم، و گنگ  یکه با صدا جونم

 نگاهش کردم.

 هان؟!-

 زحمت، زحمتِ لباسامم بکش!  یاگر نگاه کردنت تموم شد؛ ب گمیم-
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 به جمله اش اضافه کرد: طنتیبا ش و

نگاهم  رهیبمونم و خ یهرچقدر که خواست میتون یخونه م بعد برگشتن به-

 !ستیکارا ن نیا یجا یمکان عموم ،یکن

آرامش، گند  ی. گند زددمیاز داخل گاز گرفتم و نگاهمو ازش دزد لپمو

کرد؟ چرا داشتم  یم یخودش چه فکر شیشد... حاال پ یزی! بازم آبروریزد

 نیگفت بعد برگشتن به خونه... چقدر ا یکردم؟ وا ینگاهش م یاونطور

باز پشت دستشو داغ نکرد! اصال کار  دایبشر پررو بود! حاال ضرب شصتمو د

همونه! همونطور  اقتشیل شعوریآوردم، مردک ب یکردم روش باال م یخوب

 ییدستشو نیهم یکردم که برم و تو یفکر م نیداشتم، به ا یکه قدم بر م

 زشیوسوسه انگ یبا همون بدن لخت و پکاتنهاش بذارم تا خفه بشه و 

کردم زودتر خودمو از  ی! سرمو تند تند تکون دادم و سعرهیاونجا بپوسه و بم

 یدست لباس برا هیفروشگاه برم و  نیتر کیببرم که به نزد رونیب یشهرباز

 ! رمیاون مردک خوش پک بگ

به سر حامد آوردم و  ییزنگ زدم و بهش گفتم که چه بال یراه، به پر یتو

بود  رمیمس یکه تو یفروشگاه لباس فروش نیبره به حامد سر بزنه! وارد اول

چونه زدم و  ریرفتم، دستمو ز یورزش یو شلوارها شرتیشدم. به سمت سو

بودم.  دهیند ینگاهش کردم. خب... حامد رو تابحال با لباس اسپرت و راحت

منو به مرگ  ندفعهیا گهیبود د ممکن ایبود؟  زیاال سوء استفاده کردن جا

مانکن رد شم که دوباره  یو خواستم از جلو دمیکش یمحکوم کنه؟! پوف

 شرتیشد گذشت! سو ینم نیبرگشتم و نگاهم قفل لباس شد. نه... از ا
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 ختشلوار خوش دو هیقرمز که بدن نما بود و  یو با طرح ها یخاکستر

ه شدنم و دفن شدنم گرفتمش امکان کشت یهم روش بود. اگه م یخاکستر

تونستم بگذرم!  ینم رشمیاز خ یباال بود، ول یشهرباز ییهمون دستشو یتو

 رونیشدم. خوش و خرم ب کیباال انداختم و وارد بوت یشونه ا الیخ یب

 یدکمه دار آب رهنیپ هی ،یرفتم و سرسر گهید کیبوت هیاومدم و به سمت 

 هیاومد، پس با  یم یلباسا کتون نیگرفتم. به جفت ا یشلوار مشک هیو 

 قهیدق ستیب نیا یاومدم. به به، تو رونیگرفتم و ب یمشک-قرمز یکتون

 نیرو ماش یفروشگاه تا شهرباز ریبه خرج داده بودم! مس یا قهیعجب سل

 ودممونده ب یبهداشت سیدر سرو یبعد جلو قهیگرفتم تا زودتر برسم. ده دق

 یگشتم. انگار یم یزدم، با چشمم دنبال پر یکه نفس نفس م یو درحال

کرده بود، منم به  ی! کار خوبشیباز یعموشو ول کرده بود و رفته بود پ

 کردم! یم شعوریب نهیبوز نیبا ا یکار نیاون بودم همچ یجا

مردونه شدم و با چشم دنبال حامد گشتم. با همون  یبهداشت سیسرو وارد

پهن کرده و با  نیزم یه کتشو روک یدرحال رهن،یبدون پ فش،یشلوار کث

 یآرام کش بیبود مشاهده اش کردم. به به، عجب ت ستادهیجوراب روش ا

 زده!

رو به سمتش گرفتم،  و با لبخند گل و  دیخر یطرفش رفتم و بسته ها به

 گفتم: یگشاد

 ایت بشن، حاال خوشت اومد اندازه دوارمیجبران مافات من، ام نمیا ا،یب-

 !ستیهم چندان مهم ن ومدین
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نازک کرد که خندم گرفت. خب  یها رو از دستم گرفت  پشت چشم بسته

 وید، اصال خودش سر شوخبر یخواست منو رو دور دوم نم یبه من چه؟ م

برداشت و قبل از  رهنویو شلوار رو از داخل بسته در آورد. پ رهنیباز کرد! پ

به  نگاهم هیو  ،رهنینگاه به پ هینگاه به من کرد و  هیکه به تن کنه،  نیا

 حوصله گفت: یکرد و ب یخودش. پوف

 من چنده؟! زیبه نظرت سا-

 گرفتمش! یخب... من چه بدونم؟! چشم-

 داخل بسته انداخت و با طعنه گفت: رهنویپ

 یکجا رو نشون ستیکه معلوم ن دیچرخ یو اونور م نوریچشمت از بس ا-

 یم منگاهم به باالتنه هی! یاسمال گرفت زیسا رهنیبرام پ زشیگرفته و به سا

 !یچشم دارِیبد نبود، خانوم خر یانداخت

خورده و نخورده بودمو  یاه اه، چه طلبکار هم بود. حقشم بود دوباره هرچ اه

 سیسرو نیهم یتو یاز سر ناچار ندفعهیتن و بدنش و ا یرو ارمیباال ب

 یوسواس کهیبشه! مرت میتسل نیرگشو بزنه و جان به جانافر یبهداشت

 لرو از داخ شرتیداده بودن! سو ادیگرفتن رو بهش  رادیفقط ا شعور،یب

که  یطور د،یباال کش پشویبه تنش کرد و ز ،رهنیبسته درآورد و بدون پ

بود. با چشم و ابرو به در اشاره کرد که منم  رونیش ب نهینصف قفسه س

شاره کرد و متوجه نشدم دوباره ا "!شده؟یچ"مثل خودش با اشاره فهموندم

 که بلند گفت:
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داشته باش تا من شلوارم رو عوض  فیتشر رونیب ستین یگفتم اگر زحمت-

 !ستین یکنم. البته اگر زحمت

 نیرفتم، به ا یم رونیکه به سمت ب ی. درحالدمیگاز گرفتم و چرخ لبمو

لوس،  ،یوسواس ،یمرد خجالت هی! هیفکر کردم که حامد چقدر خجالت

که باهمون دو مورد اول، خوب آتو  گهید یاخالق صیخصا ریچندش و سا

 سایدونم چطور بچزونمت، فقط وا یداده بود دستم. دارم برات حامدخان، م

 یسرم بود خنده ا یکه تو یکنه! از فکر یکن آرام چطور لهت م او تماش

 . ساکت شدم ودمیخنده هام ترس یسر دادم که خودمم از صدا یطانیش

خندم  یم یطانیش یقلبم گذاشتم. خدا لعنتت کنه حامد، طور یدستمو رو

 رونیترسم! بازدمم رو محکم به ب یخودم م یخنده ها یکه خودمم از صدا

 یرو یطانیش یبودم، لبخند رهیخ یکه به نقطه نامعلوم یدرحالفرستادم و 

 شومم فکر کردم...  یلبام نشوندم و به نقشه 

عوض کردن لباس هاش و  یلباساشو عوض کرد و تو فاصله زمان حامد

 حی. بهشم توضمیکردم و باهم مشغول حرف زدن شد دایرو پ یاومدنش، پر

. عاشق دیخند زیر زیعموجانش گند باال آوردم و اونم ر یدادم که چطور رو

 ی. بدیخند یم یبامزه و دوست داشتن یلیبودم، خ دنشیخند ینخود نیا

با ابرو به پشت  یو خواست اعتراض کنه که حامد اومد. پر دمیشک شوهوا لپ

 کرد با دهن بسته حرف بزنه: یسرم اشاره کرد و سع

 اوه اوه، آرامش اونو!-
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! دیحامد، ابروهام تا جا داشت ، باال پر دنیسمت مخالفم برگشتم و با د به

 یو درحال دیم! بهمون رس قهیسل نیاومد. دمم گرم با ا یالمصب چه بهش م

کرد با دستاش به طور نامحسوس خشتک شلوارشو جا به جا  یم یکه سع

که  یو درحال دیکش یسوت کشدار یبه رومون زد. پر یکنه، لبخند کج

 گفت: دیلرز یاز خنده م داشص

 ! یعمو چه دخترکش شد-

 دیانداخت و لبشو گز نییسرشو پا عیسر یبا اخم نگاهش کرد که پر حامد

 یباال رفته نگاهش م یبلند نشه. منم همچنان با ابروها خنده ش یکه صدا

کردم! ساق و رون  یم زشیبه باال آناال نییو از پا نییکردم و از باال به پا

 ی نهیبراش تنگ بشه و اون س کمیپاش باعث شده بودن شلوار  یعضالن

 ییدختر مردمو هوا ی! خدا ازت نگذره حامد، داری... لعنتشیستبر عضالن

 اصال خاک بر سرت، اه! !یکن یم

 خونه. میمنم کار دارم، برگرد شه،یتموم شد؟ داره شب م حتونیخب... تفر-

 :دیدهنم پر از

 !میخوشمونو بگذرون یبذار با پر ؟یدار یچه کار گهیشب د-

! تیبا جمله ساز یآرام گند زد ه؟یچه جمله ا گهید نیا م؟یبگذرون خوشمونو

شدم خصمانه بهم زل زده. اوه اوه،  و نگاهش کردم که متوجه دمیکش یپوف

 یکارم رو م یشهرباز نیهم یتو ایکارم ساخته بود، شک نداشتم که 

 یبرد خونه و اونموقع مجبور م یم ایکرد،  یدفن م نجایساخت و منو هم
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 شعورمویبا خودش خوشمو بگذرونم! صدام زد که نگاه ب ،یپر یشدم به جا

 از تن و بدنش گرفتم و تو چشماش زل زدم.

 حواست کجاست؟ ،یه-

! انیلباسا بهت م نیکردم که چقدر ا یفکر م نیداشتم به ا ،یچیهان؟ ه-

 من خوبه ها، نه که تن و بدن تو خوب باشه! قهیالبته سل

 من؟! یتوئه؟ نه قد و باال قهیفقط به خاطر سل یمطمئن-

شد  یبحث م نیبا کش دادن ا دی. شاگرفت اما موضعم رو حفظ کردم خندم

کش بدم، به  یتو شهر باز ادیز تونستمیهم نم ی. اما از طرفمیبمون شتریب

نقشه م مجبور بودم شب زودتر برم سراغش، چون نصفه شب  یخاطر اجرا

خودمم بد بشه! سرمو تند تکون دادمو حواسمو به حرفاش  یممکن بود برا

 .ادمد

 یالک گه،ید ننیدوخته شدن که به تن خوب بش یآره آره، خب لباسا جور-

 که خداتومن ندادم پاشون!

ولش  یکردم، ول دیفروشگاه که آف زده بود خر هیاز  زدما،یداشتم زر م حاال

تاسف تکون داد و راه خروج  یاز رو ی! سرهیکن بذار فکر کنه جنس خارج

 گفتم: یبلند یگرفت که از پشت سرش با صدا شیرو در پ

 ارم،یب رمیبگ ی! حداقل بذار برم بستنمیحاال زوده بر مایخوبه گفت بابا، یا-

 !رونیب ختمیخورده و نخورده بودمو ر یهرچ
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لبام جا خوش کرد.  یرو یموذ یلبخند دمیشدن دستشو که د مشت

 که نگاهمون کنه، جوابمو داد: نیبوق! بدون ا کهیحقته، حرص بخور، مرت

 رو روشن کنم. نیماش رمیبخر، من م یخوا یم یهرچ یتو برو با پر-

 ! یهست ییچه عمو گهیتو د ؟یدوتا دخترو تنها بفرست یخوا یم-

زود  یبگه پر یزیفرستاد و برگشت، تا خواست چ رونیبا شدت به ب نفسشو

 از دستش گرفت. نویماش چیبه سمتش رفت و سوئ

 دیتو و آرام بر ارم،یب رونیروشن کنم و از پارک ب نویعمو بده من برم ماش-

 .دیایب میریبگ یبستن

 یکرد و من با لبخند دییرو تا یتو هم رفته حرف پر یا افهیبه ق حامد

 کردم...  یبه نقشه م فکر م ،یموذ

که با چشم دنبال  ی. درحالمیو سالنه سالنه، راه افتاد میفاصله گرفت یپر از

 گشتم، به حامد گفتم: یم یفروش یبستن هی

دوست  یا یندارم، چه بستن ییآشنا یپر قیبا عال ادیکه... من ز گمیم-

 داره؟

 حوصله گفت: یب

هم  یتوت فرنگ ،یریاصال نگ کنمیم هیمتنفره توص یلیاز وان ،یشکالت-

 .یرو امتحان کن یزعفران یتون ینبود م یدوست نداره، اما اگر شکالت
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خودم هم خودمو  دمید یکردم م یبود، دقت که م یکامل و جامع پاسخ

 عالقه داشتم؟ آروم زمزمه کردم: یشناسم! من به چ یانقد خوب نم

و دست  ینه بگ یزیبه چ یتون یم ،یکنیکوفت م ادیدم دستت م یهرچ-

 !؟یش بزن نهیرد به س

بگه،  یزیخودم تکون دادم و تا حامد خواست چ یتاسف برا یاز رو یسر

 اشاره کردم و ذوق زده گفتم: یفروش یبا انگشتم به بستن عیسر

 .میبر ایکردم، ب داشیپ-

ها رو  یتاسف تکون داد و پشت سرم به راه افتاد. بستن یاز رو یسر

فرو  بشی. حامد دستاشو داخل جارنیتا ب میو منتظر موند میسفارش داد

 یکرد. دوقدم ینگاه م یشهرباز یتو تیحوصله، به جمع یبرده بود و ب

با  عیکردم تا نگاهم کنه. تا نگاهم کرد، سر یه اشدم و تک سرف کشینزد

 گفتم: دیبار یم یکه ازش آرامش و عشوه خرک ییصدا

 تا خشتکت بازه؟! تقهیوقت زشت نباشه  هی... گمیم-

 میبا اون عشوه خرک یمثال جمله م تناسب ایکنم جمله م ناجور بود.  فکر

نگاهش  رهیکرد! خ ینگاهم م یبا تعجب و بهت زدگ ینداشت که اونطور

شل کردم و منتظر عکس  شمویپشت هم پلک زدم. ن یکردم و چندبار

 نمیبابا... ا ی. ارهیگ یالعمل شدم، که متوجه شدم داره لپشو از داخل گاز م

! یایعشوه ساده ب هی یستیما. آرامش خاک بر سرت که بلد ن یزیعشوه ر زا

 یتا بستن دمیوش چرخفر یافتاده به طرف بستن ییپکر شدم و با شونه ها
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بود و متاسفانه من فقط دوتا دست  ی. دستش سه تا بستنرمیها رو ازش بگ

 مییکیتا بگم اون  دمیداشتم! دوتاشونو برداشتم و تا به طرف حامد چرخ

 لختش فرو رفت. قهی یها تو یاز بستن یکیخودش برداره، 

من  یو آسمون برا نی... گندت بزن، گندت بزنن! امروز داشت از زمیلعنت

اومد؟ آب  یبدبخت م نیتوسط من به سر ا دیچرا همه بالها با د،یبار یم

 یلختش بستن نهیدهنمو قورت دادم و با ترس نگاهش کردم. به سر س

ذهنتو خفه کن! وسوسه لمس  یشده بود و... آرامش صدا دهیمال یشکالت

خفه "دم تشر زدم مثل کنه به جونم افتاده بود و... به خو  یشکالت دناون ب

 "!یکرد یحامدو گل گل کلیکن که امروز واقعا ه زیشو، گمشو گندتو تم

برداشتم، و افتادم  شخوانیپ یاز رو یگذاشتم و دستمال زیم یرو رو یبست

 یا گهیرو پاکش کردم، دستمال د یکه بستن نی. بعد از اشرتشیبه جون سو

تا  دمیکش شرتشیسو ینم کردم و رو شخوانیپ یآب رو وانیرو با پارچ و ل

که به  یزیشد. چ دهیبره. نگاهم به طرف بدنش کش نیاز ب شیچسبندگ

کردم! آب دهنمو قورت دادم  یشدت وسوسه م کرده بود و من ازش فرار م

کمرنگ و بور  ی. موهادمیش کش نهیقفسه س یباال یو دستمال نم رو رو

 غِین و جشد دنیدادن واسه کش یش تر شده بودن و جون م نهیس یباال

برداشتم تا  یا گهیحامدو در آوردن! آب دهنمو قورت دادم و دستمال د

خشکش کنم که مچ دستمو گرفت و تو چشمام زل زد. دستش گرم بود، 

کردم  یپاک م ی! داشتم بستنیگند زد یتونستم بخونم، لعنت ینگاهشو نم

 یخواستم برم سر نقشه م که... پوف یکرد، اگه م یم اهمنگ یطور نیو ا
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نقشه رو زدن که  دیآرامش کارت زاره، حاال ق"و با خودم گفتم  دمیکش

که امکانش  ینباش دشیو جلو د یخودتو گم و گور کن دیجام با نیا چ،یه

  "عفتت کنه! یعموم ب دید یو جلو یمکان عموم نیهم یهست تو

به فروشنده  گهید یبستن هی ره،یاز دستم گرفت تا نم بدنشو بگ دستمالو

برداشت و باهم  شخوانیپ یدستمال رو هم از رو یکیسفارش دادم. اون

تا اونم  دمیها رو برداشتم و کنار کش یانداختشون داخل سطل زباله. بستن

 هیسهم خودشو برداره و پولشونو حساب کنه! خب مسلما در حضور  ادیب

به راه  نیبرد! به طرف ماش ینم بشیج یخانوم دست تو هیمتشخص،  ردم

 بهش گفتم: م،یبرس نیکه به ماش نیو قبل از ا میافتاد

تو تا سر  قهی یخواست یخودتم بود، م ریتقص یبابت اون اتفاق. ول د،یببخش-

 !یذاشتینافت باز نم

 به روش زدم. یشخندیو چپ چپ نگاهم کرد که ن برگشت

 م؟ قهیتو  یبر یدونستم قراره با بستن یچه م-

. بعدشم بودمت دهیهم ند هیو از اون زاو یدونستم تو پشت سرم یمنم نم-

 دونستم دومتر قدته! ینم

 ؟یبود دهیمنو ند هیو نود... درضمن، از کدوم زاو کیدومتر نه، -

 :دیزدم، از دهنم پر یم یگنده ا سیخودم ل یکه به بستن یدرحال

 !یکینزد نیلخت جذاب اونم از ا مهین نهیسک و س نیبا هم-
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نگاهش کردم. گره ابروهاش باز شده بود و  یرچشمیگاز گرفتمو ز زبونمو

دو  یتون یاومدن. گندت بزنن دختر، نم یلباش داشتن به سمت باال کش م

 یکرد؟ سع یخودش م شیپ یاه... االن چه فکر ؟یریخفه خون بگ قهیدق

 هجمالتت به درد نقش نیاشکال نداره بابا، فوقش ا"بدم  دیکردم به خودم ام

 "تر جلوه کنه، اصال ناراحت نباش! یعینقشه ت طب شهیباعث م خورن،یت م

 یکلمه هم حرف نزدم. بستن هی یحت نیبه ماش دنیموندم و تا رس ساکت

 یا افهیرو بهش دادم که تشکر کرد و مشغول شد. منم نشستم و با ق یپر

شدم. البته هر  رهیخ رونیپنجره گذاشتم و به ب ی، دستمو لبه پکر و درهم

کردم و به لبخند مسخره و  ینگاهمو عوض م ریهم مس یاز چندگاه

کردم داره با همون نگاه مسخره  یکردم و احساس م یمزخرف حامد نگاه م

تا بره داخل خونه.  دیپر رونیب نیاز ماش یو پر میدیکنه! رس یم همیش تنب

! حامد هم داشت دنیزدم و مطمئن بودم حالم د یمنم سالنه سالنه قدم م

 ربلند به طرف ساختمون رفت و جلوت ییبا قدما ن،یبعد از پارک کردن ماش

شده به  ریغرور کاذب برداشدتش، االن جو گ گه،یاز من داخل شد. خوبه د

 ! اه اه اه...یدیبو م ایدنبالم ن فیپ فیپ گهیپشت مبارکش م

 یاز قبل کفر شتریکردم و ب یه نقشه م فکر مرفتم؛ ب یکه باال م همونطور

غرور کاذبش امکان نداشت وا  نیاومد، با ا یشدم. اخه اصال جور در نم یم

نبودم که بشه جلوش وا داد. اگر  ی، منم دختردادم یبده! البته بهش حق م

نبود،  ختراد هیشب میچیکردم! ه یشک م التشیبه تما دیداد هم با یوا م

کردم؟ خودمو  یم کاریچزوندنش چ یمسخره! برا یو بلند یجز دوتا پست
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چطور؟ و اگه  یکردم؟! ول یخودمو هات م ،یکردم؟ به قول پر یدخترتر م

کردم خودمو  یسع ؟یآخر، چ مینداشت و زد به س امویشوخ یاون جنبه 

به  یمسلما کار ینه بابا نگران نباش، تو خواهرِ برادرزادش"بدم  یدلدار

از عذاب وجدان خفه  یکنه هم مسلما به خاطر پر یواد کارکارت نداره، بخ

 "کنه! ینم یچکاریو تهش ه شهیم

داشتم خودمو قانع کنم که  یدادم و سع یم یحرفا به خودم دلدار نیهم با

 افته!  ینم یاتفاق جیه

 یاتاقم شدم و لباسامو از تنم کندم. به طرف حموم رفتم و رو به رو وارد

بهم گفته بود  یافتاد. پر نهینگاهم به کمد پشت آ .ستادمیحموم ا ی نهیآ

گذاشته.  نجایداشته باشم هم ازین دیدخترونه که شا یبهداشت لیتموم وسا

 یگرفتم و سع قینفس عم یشدم که بازش کنم! چندبار یداشتم وسوسه م

و  لتیکردم به خودم مسلط باشم. در کمد رو باز کردم که چشمم به ژ

چزوندمش،  یم دی! من باتونستم ازش بگذرم ینم ...یافتاد. لعنت نیموچ

! آب ستین شیب یکردم که غرور کاذبش، احساس پوچ یبهش ثابت م دیبا

 وزدم. در کمدو بستم و موهام لتیو ژ نیبه موچ یدهنمو قورت دادم و چنگ

که دور مچم بسته بودم باال دادم. ابروهام پر بودن اما  یبا هدبند نازک

دوتا تار مو هم  یکی نیدست توشون ببرم، به هم ادیخواست ز یشلخته؟ نم

. دمیبود! با ترس و لرز باال آوردمش و چندتا تار مو کش یکردم کاف یاکتفا م

دوستان و  یمامحامد، و ت ان،یدار ان،یآخم باال رفت و بر پدر شا یصدا

وسط  یگفتم؟ با حالت زار یم ی... اه، چنیکه مارا در ا یدست اندر کاران
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 ریمو ماساژ دادم. چشمام پر شده بودن و هرآن امکان داشت بزنم زابروها

 !هیگر

مزخرف، به خاطر شماها مجبور به  یمسخره ها د،یریهمتون بم دیبر-

 احمق! یشعورایشدم، ب یخفت نیتحمل چن

 اومد. یداد مانند پر یدر و پشت سرش، صدا یلحظه صدا همون

 حالت خوبه؟ ؟یآرام جونم خوب-

 نکیس یاز دستم ول شد و تو نیکه موچ دمیو پر دمیکش یفیخف غیج

که بر اثر  ییداد. دوباره به خاطر صدا یبد یافتاد که صدا ییدست شو

و  دمیکش یکوتاه غیشده بود، ج جادیا یکیسرام نکیبا س نیبرخورد موچ

داخل اومد. تا چشمش به تن و  یدر باز شد و پر گهید ندفعهی. ادمیباال پر

 برگشت. عیو سر دیکه نگاهشو دزد دمیکش غید، دوباره جافتا لختمبدن 

 دونت پاره شد! غی، جآرام گهیاه بسه د-

 حامد اومد. یبگم، در اتاقم باز شد و صدا یزیموندم و تا خواستم چ ساکت

 چه خبره؟ حالتون خوبه؟-

که بهش وارد شده بود و  یبر اثر شوک یو پر دمیکش غیمن ج دوباره

 دهیرو باز گذاشته و امکان د یبهداشت سیکه در سرو نیاز ااسترس و ترس 

و  دیداد کش هیزد که حامد هم  یغیشدن من توسط حامد باالست، چنان ج

ها فقط  یباز یها و وحش دنیکش غیج نیا یدر اتاقو بست! همه  عیسر

 یشوک و بهت بودم که نم یتو یاتفاق افتاده بود و اونقدر قهیدو دق یتو
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که از  یشسته شده و نمور یرهنایاز پ یکیکنم!  هیگر ایدونستم بخندم 

رفتم  سیکرده بودم به تنم کردم و از سرو زونیپشت در آو زیرخت او

و همزمان با هم  میمات به هم نگاه کرد یچندلحظه ا ،یپر دنی. با درونیب

ر گرفتم و به زو یقیاشکم دراومد! نفس عم دمیخنده. از بس خند ریز میزد

 گفتم:

 دختر! دمیخدا نکشدت، پاچ-

 ، گفت:کرد نخنده یم یکه سع یجمع و جور کرد و درحال خودشو

 ؟یکرد یکار م یاون تو چ یداشت-

! بعد خواستم رنیخواستم برم حموم، که خب مسلما با چادر چارقد نم یم-

 یو صدا نیاومد نیدیبدم که شما زحمت کش میپشم افهیبه ق ییصفا هی

 دوستان بلند شد! ریمن و متعاقبا، سا غیج

 ازیتا بره از اتاقش لوازم مورد ن نمیتخت بش یو بهم گفت رو دیخند زیر

تخت  یبچه خوب رو هیاز حرفش، مثل  تی! به تبعارهیرو ب زونیپشم ر

زدم تا عوضش کنم.  رهنمیبه پ یرفت، چنگ رونینشستم و تا از اتاق ب

 یبچه خوب رو صندل هیتوالت انداختم و مثل  زیم یرو سویخ رهنیپ

 ... ادیب ینشستم تا پر

هاش رو باال  نیداخل اتاق شد و رو به روم نشست. آست یبزرگ فیبا ک یپر

 گفت: یو دستاشو دو طرف صورتم گذاشت و با لبخند کشدار
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 هیو ... اوه اوه،  یا لهی. دوتا چشم تمیدار یجا چ نیا نمیخب خب، بذار بب-

 پشم به جا ابرو!کُپه 

 داد،یکه سرشو آروم ماساژ م یآروم زدم تو سرش. درحال یکیو  دمیخند

 و گفت: دیخند

 هیقبال  یخواست یمگه بچه زدن داره؟ تازه حرف حقه، م ؟یزنیچرا م-

 !یدیکشیم تیپاچه بز یابروها نیدست به ا

 نگاهش کردم. دهیو لب برچ دمیکش یحسرت بار آه

گفتم دختره  یاومد به ابروهام دست بزنم. با خودم م یاولش که خوشم نم-

کردم! البته  یرو واو به واو تکرار م ییزندا یو پشم سر و صورتش، حرفا

اونو برداشته بودم.  دیهم نداشتم، با همون بزرگ شده بودم و عقا یریتقص

و  نیا یدوتا آدم و چشمم به جمال گل گل ونیمدت هم که رفتم م هیبعد 

 یم یعهد قجر زندگ یبردم که طبق افکارم دارم تو یپ نیاون باز شد، به ا

بهشون بکشم و سر و سامونشون بدم که خب...  یدست هیکنم! اول خواستم 

 یعده گرگ داشتم بزرگ م هی ونی. من مذارهینم طیشرا یعنی. شهینم دمید

ن پشم و با همو دیدرنده شون بهم جلب نشه با یکه نگاها نیا یشدم، برا

که رفتم دانشگاه. خودت که دانشگاهمونو  نیکردم! گذشت تا ا یسر م یلیپ

انتظامات و  چیبه کارم نداشتن، ه ی! اونا کارکرهیدر و پ یچقدر ب ؟یدید

و  پیهم نبود که بخوان احضارم کنن، منم با همون ت ییچرتو پرتا نیاز

 م دانشگاه رفتم. افهیق
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افتادم و  یموضوع هی ادیداد که  یداشت با دقت به حرفام گوش م یپر

 خندم گرفت. 

 ؟یافتاد نتیریخاطرات ش ادی-

 گفتم: یکش دار شین با

خلوت باهام حرف  یخودشون تا تو شیدوتا از استادها صدام کردن پ یکی-

کردن ممکنه ترنس باشم و  یبزنن، ازم چندتا سوال و جواب کردن، فکر م

کنن تا چطور برگردم به قالب  مییبهم قوت قلب بدن و راهنما داشتن یسع

عالقه  چیگردم و ه یم یختیر نی! بعد که بهشون گفتم من کال هممیواقع

 میتصم یگرفتن که تا وقت ی، ازم تعهد لفظبه قالب جنس مخالفم ندارن یا

رو شروع نکنم و هروقت خواستم  یدرباره قالبم نگرفتم رابطه ا یدرست

 بدم، باهاشون مشورت کنم! تیجنس رییتغ

کردم  یدرآورد. متعجب به نخ نگاه م فشیرو از ک یو نخ دیپرصدا خند یپر

 که با سوالش، حواسمو از نخ پرت کرد.

 ؟یبمون یقالب مردونه باق نیهم یتو یگرفت میبعدش به خاطر کارت تصم-

و با شکل  یکردن و دختر زیجنس دختر دندون ت یبرا دمید یآره، وقت-

گرفتم با همون قالب مردونه م برم  میمن رو هم قبول ندارن... تصم لیشما

خانوم داره رو  هیکه  ییدردسرا گهید رفتن،یبهتر منو پذ ینطوریسر کار! ا

 یخوب یستاقالب، دو نیا یبود... تو نیکه داشت ا یپوئم مثبت هینداشتم، و 

 که همه جوره هوامو داشتن.  ییکردم. دوستا دایپ



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 401

 :زدم و ادامه دادم یچشمک

اتاق پرو  یتو هویدختر  هیکه  نیهم به دنبال داشتا، مثال ا ییامدهایالبته پ-

و  د،یتولدش، بازم منو بوس امیبه زور مجبورم کرد ب د،یخفتم کرد و منو بوس

 در آخر...

 حرفام. ونیم دیحرفم تموم بشه که پر نذاشت

تواِ مثال پسر رو به خودم  اِ خب به من چه؟ من اون کارارو کردم که توجه-

 یلیخ چ،ینداشت که ه مییپس گناه ،یجلب کنم! درضمن، تو که خواهرم

 هم روا و حالل بود!

و مشغول بند انداختن به صورتم شده بود. قبل نشستنش، در اتاق  میدیخند

حامد در رو باز کنه و بپره داخل، که آبرو  ییهویرو قفل کرده بود که مبادا 

 یصورتم حرکت کرد، صدا یبار هزارم به باد نره! تا بند رو یمن برا تیثیح

 و داد کردم!  غیآخ و اوخم بلند شد و تا جون داشتم، ج

دست از کار  ی. پرادیدر م یصدا میو دادم بودم که متوجه شد غیج مشغول

پشت در،  ی. با بلند شدن صداهیک نمیو منم صدامو قطع کردم تا بب دیکش

 د.م حبس ش نهینفسم تو س

 افتاده؟ یآرام؟ اون جا چه خبر؟ حالت خوبه؟ اتفاق-

شد. آب دهنمو  نییباال و پا یچندبار رهیحامد بود! دستگ یاوه، صدا اوه

وسط حرف زدنم کرم  هویگذاشتم تا  یدست پر یقورت دادم و دستمو رو
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حرفام گند نزنه! صدامو صاف کردم اما انگار هنوزم داشت از ته  ونیو م زهینر

 اومد. یچاه در م

من خوبم نگران نباش، تو به چرت و  وفتاده،ین یاتفاق ست،ین یچینه نه، ه-

 پرتات برس!

بابا... کاش  یبلند شد. ا یپر زیخنده ر یکه صدا دمیدهنم کوب یرو دستمو

 دهیشدم! انگار که حامد صدامو نشن یتو صورتم که الل م زدیهمون با بند م

 :دیباشه، آروم پرس

 ؟یمتوجه نشدم... تو خُل ؟یچ-

 دهنم در رفت: در

 ... آآخ!کهیخُل عمته، مرت-

سر وقت،  دیدفعه رو گند نزدم. با نیا گهیبود، د دهیبه دادم رس یبار پر نیا

 !دمیماچ یماهشو م یرو

 نشده شما برو به کارت برس. یچینه گفتم ه-

 اون داخله؟  یکس نم،یآرام درو باز کن بب ؟یمطمئن-

دارم چه  دید یحتما م دیبابا... با یشد. ا نییمحکمتر باال و پا رهیدستگ و

کرد؟ با  ینم یداخل اتاقه... فکر ناجور یگفتم پر یکنم؟ اگه م یم یغلط

 یهم قبال کردم از سر نادان ینه بابا، خواهرمه خب. هر غلط"خودم گفتم 
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کردم و  صافصدامو  "ناموس؟! یوگرنه من رو چه به چشم داشتن رو ،بوده

 بلند گفتم:

 .میتوام، کار دار نیا ی... من با پرزهیچ-

در  ه؟یو داد واسه چ غیهم اونجاست؟ خب... اون ج یپر د؟یشماها کار دار-

 چرا قفله؟

 یخواهرانه م یبه تو چه؟ داشتم کارها کهینبود بهش بگه آخه مرت یکی

 یتخت بلند بشم که پر یو خواستم از رو دمیکش یبابا! پوف یا م،یکرد

بچه خوب و  هی نی. به حرفش گوش دادم و عنمیو گفت بش دیدستمو کش

 . آروم گفت:تخت یمودب نشستم رو

 کنم، تو حرص نخور! یخودم درستش م-

 نگاهش کردم. نه،یبه نشونه مثبت تکون دادم و چهارزانو و دست به س سرمو

ورجه وورجه  ادیاتاق آرام بود، ز یسوسک تو هی. ستین یخاص زیعمو چ-

 یدیکرد آرام فرار کرد حموم من رفتم بزنمش که شما دفعه اول پر یم

 ! رمیداخل. االنم اومدم سوسک رو بگ

خندم بلند نشه. الحق که خواهر خودم بود، خوب بلد  یتا صدا دمیگز لب

دادش بلند شد. حامد  یصدا که ناخوداگاه دمیکنه! لپشو کش یبود الپوشون

 :دیپرس عیسر

 شد؟ یباز چ-
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 گفت: یپر یبه جا من

 پاش رد شد! ریسوسکه بود، از ز ،یچیه یچیه-

 سوسکش کنم! امیب نیباز کن ن؟یخب درو چرا قفل کرد-

 !میایب میتون ینم م،یتخت یما باال شه،ینه نه، نم-

 یکه پام رفت رو ارمیتختو درب ریج ریج یتخت و خواستم صدا یباال رفتم

 یبلند غیرفت تو کف پام. دوباره ج زینوک ت ءیش هیو  شیلوازم آرا فیک

 :دیحامد کالفه پرس نباریکه ا دمیکش

 شد؟ یباز چ ندفعهیا-

 ! زنهی! سوسکه داره افتابه باالنس میچیه زه،یخب... چ-

 یجمع و جورش کردم و رو به رو یجور هیاسفناک رو  میوخ تیوضع اون

 وار گفتم: دیتهد یبه ابروهام بکشه. با حالت ینشستم، تا دست یپر

زنم  یم یچنان داد ،یصورتم کن کیبه حالت اگه باز اون نخ رو نزد یوا-

 جا! نیا زنیکه کل عمارت بر

 نگاهم کرد. ان،یکرد نذاره کش ب یم یکه سع ییو با لب ها دیبرچ لب

 یکی نیسفت نگه دار که ا! حاال خودتو اریدر ن یخب بابا، لوس باز یلیخ-

 !یتحملش کن یبتون دوارمیدرد داره! ام بیهم عج

هم فشردم تا کارش  یم حبس کردم و چشمامو محکم رو نهیتو س نفسمو

 یآخ هیکه دهنمو باز کنم  نیبدون ا دنش،یمو کش دونهیرو انجام بده. با هر 
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داشت، تار مو رو که بر نیگفتم و دوباره همون آش و همون کاسه. آخر یم

 !حال نداشتم تکون بخورم یشده بود. حت ریاشکم از چشمام سراز گهید

 بکشم؟ رشیهم به ز یدست هی، کردم زشیآرام؟ وسط ابروهاتو تم-

 شق و رق نشستم و براق نگاهش کردم. عیسر

 نایتار تارشون حساسم،  ا ی! من رواینزد ،یمن زد یابروها ریدست به ز-

 آبرو و عزت من هستن!

 کرد. زیتاسف تکون داد و صورتمو با دستمال تم یاز رو یسر

، چقدر رنگ و روت خودتو نگاه کن ایخب بابا، حاال اونو ولش کن ب یلیخ-

 باز شد آرام!

ناخوداگاه شل  شمین نه،یم داخل آ افهیق دنیتخت بلند شدم و با د یرو از

 لقیپوست صاف و س یدستت طال! نوک انگشتامو رو ،یپر یشد. چه کرد

 . المصب چه صاف و براق شده!دمیم کشداده شده

 شده! یعال ،یعشقم، گل کاشت یمرس-

 !ریکنم. من برم اتاقم استراحت کنم، توام برو دوشت رو بگ یخواهش م-

رفت.  یتخت جمع کرد و به طرف در خروج یاز رو لشویزد و وسا یچشمک

گرم گرفتم  یدوش طوال هیمنم بعد از قفل کردم در، به سمت حموم رفتم. 

خواب  یهم تشنه  یدر رفته بود و از طرف می. تموم خستگدمیپر رونیو ب

تخت انداختم و تا  یبود! خودمو رو ینیریچه تضاد ش نیا یبودم! لعنت
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بهش زدم و  یشدم. چنگ میگرم خواب شده بود، متوجه لرزش گوش امچشم

اسمشو زل زدم. آروم  یبه صفحه گوش د،یبار یکه ازش خواب م یبا نگاه

 "انیدار"لب زمزمه کردم...  ریز

 یریاز ما نگ یخبر هیگذره نامرد؟  یخوش م ا؟یآر ی. خوبریسالم، عصر بخ-

 نیاونجا، آخر امیگذره! امشب م یداره بهت خوش م یها، معلومه حساب

تو  تونمیم ،ی. اگر بخوای، تو هم آزاددختر رو هم با خودم ببرم. بعد از اون

 رو هم از حامد بخرم!

شد... من آزاد  یجور هی. ته دلم امشیخنده زده بود ته پ یموجیا هی و

چطور خواهر خودمو  ؟یچ یاما... پر ما؟ین شیتونستم برگردم پ ی؟ مبودم

 یسرش نبود، زندگ یباال شهیکردم؟ حامد هم یعده گرگ ول م هی ونیم

 انیجواب دار یدونستم چ یخطرناک بود. نم یپر یخونه هم برا نیا یتو

بردم؟ اما...  یرو هم با خودم م یپر دیدرمونده بودم! با ییجورا هیرو بدم. 

کدومشون رو  ؟یگرفت چ یداد؟ اگه جلوم رو م یحامد اجازه اش رو م

حرکت  بردیک یدوستام؟ دستمو آروم رو ایکردم؟ خانواده ام...  یانتخاب م

 دادم و نوشتم:

امشب رو منتظرتم، حتما  ... خوبن؟انیترنم، شا ما،ین ؟یسالم، تو چطور-

 متیق دیمن بل دنیخر ی. و آهان، برامیهم باهم بزن کیگپ کوچ هی یایب

از چنگش  یراحت نیبذاره منو به هم یفکر نکنم پر ،یبپرداز ییباال

 !یاریدرب
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 دیکرد! با یخوند، سر از تنم جدا م یرو م اممیپ نیا یبودم اگر پر مطمئن

که همه  یکردم، تا وقت یرو م بتشیکردم و غ یرو تحمل م یچند مدت هی

 به روال سابقش برگرده...  زیچ

اومدم و  رونیب انیدار یها امی، از پچک کنم شویبعد امیکه پ نیا بدون

حرکت دادم و تند تند  بردیک یعسل. دستمو رو یها امیرفتم تو پ عیسر

 نوشتم:

 دیکه شد نجایقربون دستت، خودتو حتما برسون ا ؟یعسل؟ خواهر هست-

 ختم،یصورتمو ر یجا، منم زدم پشما نیا ادیدارم. صاحب کارم داره م ازتین

 نجایا ایپشم و چسباتو جمع کن ب عی! سریمامان یدخترا نیا نهویشدم ع

 دارمت، منتظرتم! ازیکه ن

 یشد زودتر م یاومدن؟ نم یکرده بود برا دایوقت پ نمیدراومد، ا کارم

فرستاد دنبال دخترا؟  یرو م یکی ایاومد؟  یمثال دو هفته بعد م ایگفت؟ 

کمد  ی. در کمدم رو باز کردم و تودمیپر نییو از روب تخت پا دمیکش یپوف

تنگ شده بود!  شونیوجود لعنت یدنبال بانداژهام گشتم. دلم برا

. برگشتم و از چوندمشیو با تموم توانم، محکم دور بدنم پ برداشتمشون

صورتم  یتو ختمیر یم یموهامو طور دیبه خودم نگاه کردم. با نهیداخل آ

معلوم نشه! موهامو مرتب کردم و منتظر اومدن عسل  زمیتر تم یکه ابروها

 لباسام ادیکنه.  ییهم اس زدم تا عسل رو به اتاقم راهنما یموندم. به پر

مردونه  ی. گندش بزنن، لباساستادمیو صاف وا دمیپر یصندل یافتادم، از رو

 ده بود.م کنج کمد بود و تا افتا
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 .ستیچروکا، بپوش بابا، وقت ن یگور بابا-

ساعت بعد، عسل  میبه تنم کردم. ن نیو شلوار ج دیمردونه سف رهنیپ هی

پرز گذاشت پشت لبام. بهش گفتم تا  کمیو  هیبا سا یمشت لیبیس هیاومد و 

شک نکنه و نگه چه زود پشت لبم  انیکمرنگ و کم پشتش کنه، دار تونهیم

 یداد و سه م ینگه، اگه لو م یزیکردم حامد چ یسبز شد! فقط خدا خدا م

داده بودم  حیرفت! اما بهش توض یم نیداشته و نداشته ام از ب یکرد، آبرو

فکر کنن همجنسگرا بودم که اونطور دختر  هیخوام بق یگفته بودم نم گه،ید

 دهیخر یکرد دخترا ی، فکر م دید یم دارشمیو اگه خر دمیبرده اش رو بوس

بره و  ادمشده رو بهش انداختن و دختراشم خاکبر سرن! عسل رو فرست

 ی، نمبده. استرس گرفته بودم امیپ انیکه دار یخودمم تو اتاقم موندم تا وقت

دونم چرا دلشوره داشتم! صورتم از استرس داغ شده بود و سر درگم بودم. 

داشتم  یهمشون، از تشنگ یرفتم. گور بابا رونیبلند شدم و از اتاقم ب هوی

 !شدمیتلف م

 وانیو حامد اومد. ل انیدار یگفتگو یپامو داخل آشپزخونه گذاشتم، صدا تا

 دیرفتم که به بهونه رفتن به اتاقم، اون دو نفرم د رونیآبم رو پر کردم و ب

 بزنم.

 لحظه... هی ا؟یآر-

نگاه کردم. آب دهنمو قورت دادمو نگاهمو تا جا داشت و به حامد  برگشتم

 کشی. نزددمشیکوب زیم یو رو دمیگشادش کردم. آب رو تا ته سر کش

 نگاهش کردم. یو سوال ستادم،یشدم و رو به روش ا



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 409

 شده؟ یزیبله؟ چ-

نگفت. چشماشو به  یزیچ یبه پشت لبم که سبزتر شده بود افتاد ول نگاهش

 زل زد تو چشمام. میکرد و مستق تیسمت چشمام هدا

تو  گهید قهیکار دارم. تا ده دق یکن به اتاق کارم، من کم ییآقا رو راهنما-

 اتاقم...

 بله، حتما.-

 نگاهش کنم گفتم: میکه مستق نیرفتم و بدون ا انیطرف دار به

 .دیایدنبالم ب د،ییبفرما-

بغلش  یحکم توپله گذاشتم، از بازوم گرفت و منو م نیآخر یپامونو رو تا

 .دیکش

 د! دلم واست تنگ شده بود، نامر-

و پشت کمرش گذاشتم. آروم  دمیدستاش باال کش ریبه زور از ز دستامو

 گفتم:

داره  نیجا دورب نیزحمت ول کن، ا یمنم دلم واست تنگ شده بود. فقط ب-

 .میریاگه چک کنن به باد م

 پلک زد.  یشد و چندبار رهیصورتم خ یو ولم کرد. با دقت تو دیخند

 ! یکرد رییچقدر تغ-

 .دمشیو به سمت اتاق حامد کش دم،یگرفتم و از بازوش چسب رو
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 کنهیخفتمون م ادیحامد م ست،یحرفا ن نیداخل اتاق، االن وقت ا میبر ایب-

 !رهیسرمون به باد م

 ی، روکه نگاهش کنم نیو بدون ا میسرم به راه افتاد. داخل اتاق شد پشت

 هیکه  ی. درحالستادمیاز اتاق ا ینشوندمش و خودم هم گوشه ا یصندل

تکون خوردن لباش  نیلبخند بزرگ زده بود تنگ لباش، آروم و با کمتر

 گفت:

 جا؟ نیبرم، چرا منو آوردن ا رمیدخترارو بگ هیقرار بود بق گمیم-

بخور  توییچرت و پرت ها. تو چا نیو از ا یچه بدونم، آداب مهمون دار-

 جا برو! نیاز ا ریتراتو بگدست دخ

هم گره زده بود و به  یانداخت. دست هاشو تو نییو سرشو پا دیخند

شده بود. در باز شد و حامد  رهیشصتش دور هم، خ یحرکت انگشت ها

 .ستادیبلند شد و به احترامش ا انیداخل اومد که دار

 .یبلند ش ستیالزم ن ن،یبش-

 زیچپش رو به م یکف پا نه،یزد. دست به س هیو تک ستادیا زشیم یجلو

و صورت  ینگاه جد نینگاه کرد. نگران بهش زل زدم. ا انیداد و به دار هیتک

رفتم،  یترسوند! خب... بهتر بود من م یم بیحالتش... منو عج یب بایتقر

 نبود!  زیموندنم جا

 رون؟یتونم برم ب یمن م-
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رو به من  ره،یبگ زیاش رو از م هیکه تک نیکرد و بدون ا یسرفه ا تک

 باال انداخت. ییابرو یو تا دیچرخ

 بمون... یندار یاگر کار-

 یترسوند! آب دهنمو قورت دادم و آروم رو یطرز حرف زدنش منو م نیا

 نگاه کرد. انیفرو برد و به دار بشینشستم. دستاشو داخل ج یصندل

 ...یخب... آقا-

 .سرشتکیمحسن هستم، محسن ن-

ستش... با عرض پوزش، چندتا از نگهبان هام ... راسرشتکین یآهان، آقا-

اما الزم بود که جوانب  خوام،یرو فرستادم تا دنبال شما باشن. البته معذرت م

شما  دنیفهم ک،یکوچ قیتحق هیکنم... اون ها بعد از  تیرو رعا اطیاحت

که مخفق  تمانآپار هیطبقه از  هی، بلکه تو خونه تون یدخترها رو نه تو

 ینو و تازه راه ییدخترها رو با سر و رو ی. بعد از مدتدیدار یهست نگه م

 ! ستیو... بهم اطالع دادن که اسمتون هم محسن ن دیکن یم

از اون نداشتم. زبونم بند اومده  یبود. منم دست کم دهیعمال پر انیدار رنگ

بزنم. آب دهنمو قورت دادم تا گلوم تر  یتونستم الم تا کام حرف یبود و نم

بود.  یبد تیموقع یلیخ یگلو راحت بشم. لعنت یخشک نیاز شر ابشه و 

گرفتم  یقیاومد. نفس عم یکدوممون در نم چیه یبود و صدا نیفضا سنگ

 و پاهامو جا به جا کردم تا حس بهشون برگرده.
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دخترها رو به من  یکار مختص خودش رو داره. شما همه  یخب... هرکس-

چندتاشون رو  نیهم یتونم همه شون رو نگه دارم. برا یمنم نم د،یفروخت

هام، و چندتاشون رو بعنوان برده دادم به چندتا از دوست هیبه عنوان هد

 هی یسباشه. اما درباره اسمم... هرک یجاش مشکل نیفروختم. فکر نکنم تا ا

 حیها هم ترج یو بعض زننیاسم و رسم به ام م ایکنه. بعض یم یجور باز

باشن. منم از دسته دوم  یخفا بمونن و از دور نظاره گر باز یتو دنیم

 کارم باشه. یتو میهستم، که دوست ندارم اسم واقع

، نفسم قطع حامد یکه به جمله بعد دمیکش یداشتم نفس راحت م تازه

 شد.

 بره؟!  شی... جز ترنم! اونو چرا ندادیداد هیو هد یهمه برده ها رو فروخت-

 زشیرو دور زد. پشت م زشیحرف زدن نداد و م یبرا یمجال انیدار به

 گشت. یزیو کشو رو باز کرد، و داخل کشو دنبال چ ستادیا

 هوم؟ راستش رو بگو، خجالت نکش! ؟یگیرو نم قتیچرا حق-

پشتم نشسته بود و  یخشکش زده بود، من بدتر از اون عرق سرد انیدار

 یپس مسلما م ،هیک انیبود دار دهیجرئت تکون خوردن نداشتم. اگه فهم

 یکردم. قطره ها کاریاومدم تو خونه و باهاش چ یدونست من با چه هدف

بود،  یبد یلیخ تیرفت. وضع یم نییخورد و پا یعرق سرد از پشتم سر م

 بد... یلیخ یلیخ
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 رونیهم ب یگذاشت. دستمال زشیم یآورد و رو رونیب یو براق یمشک کلت

گذاشت و  اسلحه اش رو به  زیم ینشست. پاهاشو رو یصندل یو رو دیکش

 بود، گفت: زکردنشیکه با دستمال مشغول تم یدستش گرفت. درحال

 د؟یتو و ترنم... باهم خواهر  و برادر یگیچرا نم ؟یحرف بزن، چرا ساکت-

و همه برده ها رو  یکرد یبه بهونه گرفتن خواهرت، نقش باز یگیچرا نم

 هان؟ ؟یتا از اسارت آزادشون کن یدیخر

و  دیهم کش ینشست. اخماشو تو یصندل یآورد و صاف رو نییپا پاهاشو

زل زده بود، اسلحه ش رو  انیحالت ممکن به دار نیکه با ترسناکتر یدرحال

 کرد. کیآماده شل

 ! یهست یبگو تو ک ،ید حرف بزن لعنت-

هم بلند شد و به  انی. داستادیا انیدار یبلند شد و رو به رو یصندل یرو از

و آماده  دیکش رونیاز پشتش ب یکیکوچ یمحض سرپا شدنش، کلت نقره ا

کار رو کرد که  نیحامد گرفت. چنان با سرعت ا یکرد، و رو به رو کشیشل

 اصال متوجه سرعتش نشدم.

 !شهیحامد، وگرنه برات گرون تموم م نییپا اریاسلحه تو ب-

 شیشونیپ یو انگشت شصت و اشاره ش رو رو دیخند یکیریستیه حامد

 .دیکش
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 یحامد، تو یتو منطقه حکمران شه؟یمن گرون تموم م یجالبه، برا-

منو  یتون یم یو فکر کرد یبه دست گرفت یاسباب باز هیعمارتش 

 هوم؟ رون؟یب یجا بر نیو خودت سالم و سرحال از ا ؟یبترسون

اره کرد به سمتش برم. نکنه به من افتاد. با چشماش، بهم اش انیدار نگاه

از من بعنوان طعمه استفاده کنه؟ ادم قحط بود؟ واقعا چرا من  خواستیم

عکس  دید یشانس بود که داشتم؟ وقت نمیشدم؟ ا یم یقربان شهیهم دیبا

 یتو پشتخودشو با دوتا قدم بلند بهم رسوند و منو از  دم،ینشون نم یالعمل

اش،  گهیاز دستاش شونه هامو گرفت و با دست د یکیبغلش گرفت. با 

 یسرد نیام گذاشت. بهش اعتماد داشتم اما ا قهیاسلحه رو کنار شق

داد! آب دهنمو قورت دادم و با ترس به حامد  یاسلحه... بهم حس مرگ م

 یادوئل دونفره  نیبودم. از ا دهیهم ترس بیبودم، عج دهینگاه کردم. ترس

 دنیحامد با د یشده بودم، وحشت داشتم! اخما شیتها که انگار منم قا نیا

داد. اونم نگران شده  بیآروم و عج یجاشو به نگاه ان،یعکس العمل دار

 مگه جون من براش مهم بود؟ ؟یچ یبود؟ برا

خون همه  زنهیم یبشه، پر ختهیاگه خون تو ر نجایآرام چرت و پرت نگو، ا"

 "!زهیر یرو م

 نگهبان ساده ست. هیاونو ولش کن، فقط -

 با پوزخند گفت: انیدار

 نکنه... ؟یقدر نگرانش نینگهبان ساده؟ پس چرا ا هیفقط -
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همون داشت بعنوان  یام؟ و برا یبود من ک دهیفهم انی... نکنه داریوا

 نیتونست همچ ینم انیشد.. دار یکرد؟ باورم نم یطعمه ازم استفاده م

 ادم رو نداشت! به اعتم انتیباهام بکنه، اون حق خ یکار

 نگهبانه. هیچرت نگو، ولش کن بره، گفتم اون فقط -

 و چرا جون نگهبانت برات مهمه؟-

 یدستش و شونه ها یطعنه داشت، لحنش ترسناک بود، اما گرم صداش

 یپوشوند و نم یبترسم، تموم دلهره و ترسم رو م ذاشتیمحکمش... نم

 یام بود اما اون احساس ترس و مرگ قهیتونستم نگران باشم. اسلحه کنار شق

 که داشتم...

 تیاعتماد مسخره؟ آرام حواستو جمع کن، االن تو وضع هیهمش به خاطر "

 نیاالن جان به جانافر نیامکانش هست که هم ،یافتاد ریگ یبد یلیخ

 یبه خودت دلگرم یاعتماد مسخره دار هی! اونوقت تو به خاطر یبش میتسل

 "؟یدیم

! همون لحظه در ییش به خاطر همون اعتماد کذاد. آره، همهمعلوم بو جوابم

 نیاومده، بدون ا شیپ تیوضع دنیاز نگهبان ها داخل اومد. با د یکیباز و 

 گفت یغرش مانند یکه بدونه از چه قراره، با صدا

 !نییپا اریاسلحه تو ب-

 با داد رو بهش کرد و گفت: حامد

 ستین یزیرضا چ رونیبرو ب-
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 رونیمنو از بغلش ب انیآن، دار کیکرد و تو  کیاسلحه شو آماده شل رضا

برخورد کرد  یا شهیبه سطح ش میشونیافتادم و پ زیم یپرت کرد. با آرنج رو

 یرو حس م میشونیپ یرو یگرم عیبلند شد. حرکت ما کیشل یو صدا

اومد و بعد، صدا قطع شد.  انیداد بلند دار یرفت. صدا یم جیکردم. سرم گ

زد. صداها گنگ بودن و متوجه حرف هاشون  یداد م یکیحامد داشت سر 

. برگشتم و به ستادمیجدا کردم و سر پا ا زیشدم. به زور خودمو از م ینم

نگاه کردم که شونه شو گرفته بود و  انیخمار از درد، به دار ییچشم ها

فواره از  نیبود و خون عنشسته  یصندل یتو هم بود. رو دیاخماش شد

پاش زانو زدم و کرواتش رو از  یزد. به طرفش رفتم، جلو یم رونیب ازوشب

 شیزیدور گردنش باز کردم. کروات رو محکم دور بازوش گره زدم تا خونر

پاش بلند شدم. چشماشو باز کرد و نگاهشو بهم  یکمتر بشه و از جلو

ت اوضاع نشده بود و دوخت. نگاهش گنگ بود، انگار هنوز متوجه وخام

که بلند شدم و رو به روش  ادی. حامد خواست جلو بدیفهم یخودشو نم

م به شدت  افهیبود و مطمئن بودم ق ختهی. سر و صورتم به هم رستادمیا

 و داغونه. نیخون

 هان؟ ؟یمرد چ یاگر م ؟یکرد کیبهش شل یتو به چه حق-

خواست تو رو  یاون که م ؟ینکردم، کار رضا بود. تو چرا نگرانش کیمن شل-

 بکشه، چرا...
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تونست جمله  یمات نگاهم کرد. انگار زبونش بند اومده بود و نم یا لحظه

. دیموهاش کش ونیو جفت دست هاشو م دیخند یکیریستیشو ادامه بده. ه

 به عقب برداشت. یو قدم دیدور، دور خودش چرخ هی

اونم درست قبل از شد،  دایسر و کله ت پ ییهویچطور  دمیفهم یم دیبا-

 هویو   ؟یشناس ینه؟ تو اونو م د،یبرده ها! تو و اون... با هم همدست دهیمزا

تا تنور داغه، نون رو  یو گفت یخانواده از آب دراومد یاز اعضا یکی

 بچسبونم، آره؟

زده بود. با  خیبدنم  د،یترک یداشت م یسرم که از شدت گرما و داغ برخالف

 لرزون گفتم: ییصدا

 .دمیم حیبه کارش نداشته باش، من بهت توض یکارتو -

لبم رد شدن. دستمو  یسر خوردن و از رو میشونیخون از پ یها قطره

دهنم  یصورتم پاک کنم و تو یتا خون رو از رو دمیمحکم پشت لبم کش

داشت، مهم نبود که حامد قراربود  یزینره. برام مهم نبود که سرم خونر

 بود... انینجات جون داراالن مهم فقط  ره،یجونمو بگ

رفتم و بلندش کردم. به در  انیاومد، به طرف دار لیلحظه جل همون

 دادمش، رو بهش گفتم: لیبه جل یرسوندمش و وقت

 .عی. فقط سرمارستانیکن، ببرش ب نشیسوار ماش-

 چشم خانوم.-
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. سرشو باال آورده بود و گنگ، نگاهم دمیدزد انیو نگاهمو از دار دمیگز لب

 کرد. آروم لب زد: یم

 ؟یش هستخانواده یگفت؟ تو... از اعضا یم یحامد... اون چ-

سالمش گذاشتم، و نگاه لرزونمو دوختم  یبازو یشدم و دستمو رو کشینزد

 آروم و لرزون گفتم: ییتو نگاهش. با صدا

 ...یحالت خوب بشه، مراقب خودت باش دوارمیام-

 ؟یهست یتو ک ا؟یقدر... آر نیصدات چرا ا-

 لی. رو گرفتم و به جلدیچک نییاز چشمام پا یبستم که قطره اشک چشمامو

 دهیمن رس هیرو ببره، و خودم به داخل اتاق برگشتم. وقتِ تنب انیگفتم دار

که رو به  ینیمرد خشمگ نیتاوانش رو به ا دیکرده بودم که با ییبود. خطا

 دادم...  یمکرد، پس  یحالت ممکن نگاهم م نیبود و با بدتر ستادهیروم ا

 یاز سو یانداختم و چشمهامو بستم. منتظر هرعکس العمل نییپا سرمو

کنه.  یسرم خال یتو ریت هی ایگوشم  ریحامد بودم. انتظار داشتم بخوابونه ز

برق گرفته ها  نیچونه م، سرمو باال آوردم و ع ریبا قرار گرفتن دستش ز

بود. تا حد امکان اخم  دهیکش رونیکتش ب بیاز ج ینگاهش کردم. دستمال

که دستمال دستش  یکرد. دست یتو چشم هام نگاه نم میکرده بود و مستق

. چشمامو از درد دیکش میشونیآروم، روز زخم پ یلیبود رو باال آورد و خ

 ،یبردم! لعنت یم یگفتم. تازه داشتم به عمق فاجعه پ یبستم و آخ آروم

 زودترسوخت. چرا  یم داید و شدبرداشته بو یقیزخم نسبتا عم میشونیپ
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هم فشردم.  یو چشم هامو محکم رو دمیکش یمتوجه دردش نشدم؟ پوف

زد، دستمال  یصورتم کنار م یاش موهامو از جلو گهیکه با دست د یدرحال

 حرکت  داد و آروم لب زد: میشونیپ یرو رو

 ؟یبهم ظلم کرد نطوریا یچ یآرام؟ برا یکارو کرد نیچرا ا-

 ریم سرازگونه یآروم رو یکه چشم هام بسته بودن، قطره اشک همونطور

براقش. نگاهش  یرنگ یشد. چشمامو آروم باز کردم و زل زدم تو چشما

زخمم بود اما بعد چشماشو قفل چشمام کرد و دستش از حرکت  یرو

تو  یزیچ هیکردم  ی. چرا حس مدیچرخ یچشماش م نی. نگاهم بستادیا

احمقانه ت.  ماتی، لعنت به تو و تصمآرامبهت  نتچشماش شکسته؟ لع

 ! هات یلعنت به تو و ندونم کار

بگم، مچ دستمو گرفت و باال آورد. دستمال رو داخل  یزیخواستم چ تا

 میشونیپ یکه دستمالو رو یرفت. درحال زشیدستم گذاشت و به طرف م

رو لمس  زشیم ری، زل زدم بهش. کلتشو داخل کشو گذاشت و زفشردم یم

 گفت: یگرفته و عصب ییکرد. با صدا

 رضا گند زد به اتاق کارم. د،یکن زیاتاق رو تم دیایب-

 یکه نگاهم کنه، از بازوم گرفت و منو به سمت نیطرفم اومد و بدون ا به

و درش رو باز کرد. منو به داخل اتاق  ستادیاز  اتاقها ا یکیدر  یکشوند. جلو

 گفت: یپرت کرد و با لحن تند
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 یواریچهارد نیپاتو از ا یکه من بگم. حق ندار یتا وقت یمون یم نجایهم-

 که... ارمیبه سرت م ییوگرنه بال یبذار رونیب

تونست...  یکردم. اون نم یو من، بهت زده نگاهش م دیحرفش رو بر ادامه

 کنه! میجا زندان نیحق نداشت منو ا

رو مچاله کردم و وسط اتاق پرت کردمش. مثل خودش  یخون دستمال

 و نگاهش کردم. دمیاخمامو تو هم کش

 ؟یکارمی! مگه چیندار نویحق ا ،یکن یجا زندون نیمنو ا یتون یتو نم-

 هان؟!

بازوهام  یو قفل کرد. دستاشو رو دیاومد و در اتاقو محکم به هم کوب جلو

 یم خیاکش مو به تنم سنگاه وحشتن نیگذاشت و زل زد تو چشم هام. ا

تا آسمون با اون مرد  نیمرد، زم نیحامد، همون حامدِ صبح نبود. ا نیکرد. ا

 به سرش اومد؟ به خودم تشر زدم: ییبال نیفرق داشت. چرا همچ

چقدر به خانواده اش وابست ست  یدونست یخودت بود آرامش... م ریتقص"

که حامد  نیدونستم؟ بعد ا یچطور م دونستم؟یم "...یو تو باز گند زد

 دنمیمهربونشو نشونم داد. اما آره، بعد فهم ی، روام یمن خواهر پر دیفهم

و دفاع از اون. واقعا گند زده بودم!  انیهم گند زده بودم. با گرفتن طرف دار

 کردم، گفتم: یکه تقال م یدرحال

 حامد؟ ولم... ولم کن احمق. یکن یکار م یچ-

 اومد. یاز اون سر سالن م یپر یصدا



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 421

 ... آرااام؟؟دمیشن یراندازیت یآرام حالت خوبه؟ صدا د؟یی؟ عمو؟ کجاآرام-

 :دمیحامدو از کنار گوشم شن یصدا

  ؟یکه باهام کرد یکنم؟ اونم بعد از کار یامشب ولت م یواقعا فکر کرد-

 یباعث م نیداشت و ا دیدهنم رو آروم قورت دادم، لحن صداش تهد آب

شب  "ترسوند واژه  یمن رو م شتریکه ب یزیو چ نه،یشد ترس به جونم بش

که امروز انجام  یها یحرف هاش بود... بعد از اون همه خراب کار یتو "

شد...  یم شتریکه رخ داد، ترسم لحظه به لحظه ب یریداده بودم و اتفاق اخ

  !ره؟یتونست بد باشه که من رو از خودم بگ یحامد اونقدر م یعنی

به جونم  شیزده بود و سرد خینگاهش کردم، نگاهش  دهیترس ییچشم ها با

 یحامد اون حامد صبح و ظهر نبود که مرتب سر به سرم م نینشست، ا

به  لیحامد برام تبد نیکرد، ا یم یاشتباهاتم چشم پوش یگذاشت و از تمام

ازش... سرش رو  دمیترس یشناختم و م یشد که روز اول م یهمون حامد

 یبرده بودم ول ادیرو از  دنیآورد و کنار گردنم توقف کرد، نفس کش ترجلو 

شد حس سرما تموم  یخورد و باعث م یداغ اون به گردنم م ینفس ها

که دستم بود از  یدست هام شل و شل تر شد و دستمال ره،یوجودم رو بگ

و من هم  دیرس یم انشیبه پا ایلحظه دن نیدستم افتاد... دوست داشتم هم

هم افتاد و از ته  یدر زدن اتاق چشم هام رو ی.... با صدادمیرس یم انیپابه 

انجام بده، چند بار محکم در  ینجاتم کار یبرا یکاش پر یدل آرزو کردم ا

حامد به گردنم خورد و حس کردم که سرش رو  یزد نفس گرم و کالفه 
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 وبارهد ده،یمد سمت در چرخحا دمیازم فاصله داد، آروم چشم باز کردم و د

 دیبه گوشم رس یپر دهیخش دار و ترس یبه در خورد و صدا یمشت

عمو تو رو خدا باز کن، حالتون خوبه؟ عمو، عمو جونم... باز کن مردم از  -

 ... خواهرم خوبه؟ عمو؛ عمو حامد...ینگران

که گفت بغض به  یو خواهرم ینگران پر یصدا دیلرز یهام از بغض م لب

شد باعث  ینگرانم م یکس نکهیا یاصال جاش نبود ول دیگلوم انداخت، شا

رو  یشد و پر یباز م یخواست اون در کوفت یشد دلم گرم بشه، دلم م

کردم... آب دهنم رو  یم هیگر یآغوشش حساب یکردم و تو یمحکم بغل م

 ختمیصدام ر یوو به قامت حامد نگاه کردم و تموم التماسم رو ت دمقورت دا

 گفتم: دیرس یو آروم به گوش م دیلرز یکه از بعض م ییو با صدا

 حامد تو رو خدا... -

 و با نگاه اخم آلودش نگاهم کرد و حرفم رو قطع کرد دیسمتم چرخ عیسر

 !؟ی! هااا چ؟یتو رو خدا چ -

 اد،یب نییاز چشمم پا ینگذاشتم اشک یشدن چشم هام رو حس کردم ول پر

 قورت دادم و نگاه ملتمسم رو به چشم هاش دوختم گهیاب دهنم رو بار د

 ...دهیتو رو خدا جوابش رو بده... آرومش کن... ترس -

کرد، قدم  یکه تا عمق وجودم نفوذ م قینگاه دق هیلحظه نگاهم کرد،  چند

 سمتم برداشت و گفت: یکیکوچ
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  از نقشه هات بود؟! یجزئ نمیا ای یواقعا دوستش دار -

نداشت و سد چشمم شکست و چند قطره اشک از  یا دهیمقاومتم فا گهید

 هیدونستم  یدادم، م یجواب حامد رو م دیبا یچ د،یچک نییچشم هام پا

روشن شدن  ت،یموقع نیا یحامد و تو یاما نه برا شهیروشن م قتیروز حق

 یحدس م یو پر مایو ن انیو شا انیدار یو باز شدن مچم رو برا قتیحق

تکون خوردن  دیلرز ی... لب هام متیموقع نیا یحامد... نه تو یبرا نهزدم، 

 یزد و نگاه یتونستم بزنم، حامد پوزخند ینم یو حرف دمیدیلب هام رو م

 به سر تا پام انداخت و بعد داخل چشم هام زل زد

 یقبل دو سه متر قهیچند دق نیتو که تا هم ؟یگرفت یچرا اللمون ه،یچ -

و  دیکش ادیرو فر " یلعنت "!  ؟یلعنت یحاال چرا الل شد !یزبون داشت

خورد و  یکه به در م یاپیپ یمشت ها یمن بسته شد... صدا یچشم ها

 بلند تر از قبل شد یپر یصدا

 عمو... ؟ی! آرامم خوبده؟یجواب نم یکیاونجا چه خبره؟ چرا  -

شه چشم که از گو دمیانداختم و د یهام رو باز کردم و به حامد نگاه چشم

که  یانداخت و بعد نگاهش رو به من داد همون نگاه یبه در بسته اتاق نگاه

سوزوند و حس گناهکار بودن رو  یکه تو رو م ینفوذ داشت همون نگاه

 مکرد یکرد و نگاهش م یاون طور نگاهم م یکرد.... وقت یبهت منتقل م

 متن کوتاه  افتادم که چند وقت قبل خونده بودم هی ادی

 همه دوستت دارم را نیا "
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 یدهانت پنهان کرده ا یکجا

  "زند یم رونیاز چشمانت ب نطوریا که

شدم قطعا در  سیلحظه پوکر ف کی یاون متن از ذهنم گذشت برا یوقت

داد، آخه  یمتن م یذهنم از کار افتاده بود چون داشت اشتباه طیشرا نیا

 ارهیم رو بخواست دخل یدادن بود؟! حامد م لیعاشقانه تحو یاالن جا

 دوست داشتن واقعا چند من بود؟! 

حامد بود،  ینداشت و مشکل از چشم ها یواقعا ذهن من مشکل دمیشا

دونست چشم هاش جادوگره که از روز اول بهم هشدار  یخودش م یلعنت

 ونهیقادر بود آدم عاقل رو د دیچشم هاش نگردم... چشم هاش شا یداد حوال

 کنه...

تکون دادم تا کمتر ذهنم چرت و پرت به هم ببافه، حامد  نیرو به طرف سرم

 به سر تا پام انداخت و با دست به در اتاق اشاره زد و گفت: ینگاه

زنه؟! به اونم  یچطور برات بال بال م ینیب یچطور نگرانته؟! م ینیب یم -

 یاون نجاستیکه ا ینیکه ا دونهیم ؟یخونه شد نیکه با نقشه وارد ا یگفت

گولش  دونهی! مه؟یسر و سرت با اون خونواده چ دونهی! مدونه؟یمکه  ستین

 !؟یزد

رو گول زده بودم؟ چشم هام رو  یبود؟ من کس یحامد چ یسوال ها جواب

رو گول  یو مرتب بشه... من کس رهیام آروم بگ ختهیبستم که ذهن به هم ر

 یاز کل ماجرا یرو بهشون نگفته بودم پر قتینزده بودم من فقط تمام حق
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 قی... من الدونستیاز ماجرا رو نم یمن خبر نداشت فقط حامد بود که بخش

 کردم....  یم یکار دیهمه حرف از جانب حامد نبودم... با نیا دنیشن

بودم. آب  دهیند یطور نیتا حاال حامد رو ا د،یلرز یام از بغض م چونه

 قتیدونست حق یدهنم رو قورت دادم و به حامد چشم دوختم، اون نم

از  یدونست پر یکرد... اون نم یو فقط داشت من رو محکوم م هیماجرا چ

 رکه اگ نیزد، با فکر ا یطور با من حرف نم نیخبر داره وگرنه نه ا زیهمه چ

داد لرز  ینشون م یاز همه ماجرا  خبر داره چه واکنش یپر دیفهم یحامد م

من خبر داره  یاز ماجرا یپر دیفهم یکه اگر حامد م یبه جونم نشست... وا

خورد  یبه هم م یکه تصورش از پر یبر آتش داره... وا یو خودش هم دست

کردم و  یاز خودم نم ی... پس اگر دفاعختیر یبه هم م یحساب زیو همه چ

 یپر تیراه بود...چون با حرف زدنم ممکن بود موقع نیزدم بهتر ینم یحرف

کردم به  یودم نماز خ یزدم و دفاع ینم یافته، پس اگر حرف یبه خطر ب

خورد من تا حاال محکوم بودم اگر به خاطر خواهرم سکوت  یبر نم ییجا

 نکرده بودم. یکردم کار شاق یم

گفتن داشتم اما  یبرا یادیز ینزدم، حرف ها یموندم و حرف رهیحامد خ به

هم گره خورد و منتظر جواب من  یزد، اخم هاش بد تو یشد حرف ینم

پام گذاشت و  یپنجه  یدوباره پاش رو رو زنمینم یحرف دید یشد، وقت

هم گذاشتم و آروم آخ  ینبود، چشم هام رو رو ادیفشار داد اما فشارش ز

 گفتم و ادامه دادم

 کار رو... نیحامد، نکن با من ا یوا -
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 ...یبه جهنم حامد خوش اومد ،یبکش دیبا نایاز ا شتریب -

شدن  دهیکوب یو صدا به هوا رفت میآ یرو محکم فشار داد که صدا پاش

 مشت ها به در شدت گرفت

 !؟یکن یم کارشیچ یدار یباز کن حامد، باز کن لعنت -

شد  یاز حامد گرم نم یبه حامد کردم، آب یبه در انداختم و نگاه ینگاه

بده، سرم رو سمت در چرخوندم و به در نگاه  یبه پر یخواست جواب ینم

 کردم و صدام رو بلند کردم

 جان نگران نباش، من خو.... یپر -

شکمم  یکه به شکمم زد بلند آخ گفتم و دستم رو جلو یمحکم یضربه  با

 شکمم خم شدم یگرفتم... لبم رو از درد گاز گرفتم و رو

 نکن، نکن... یلعنت -

 به در بندازم ینگاه میباعث شد ن یمانند پر غیج یصدا

وا  نیا لین تا نگفتم جلباز ک ؟یکن یم کاریباهاش چ یباز کن دار یلعنت -

 مونده رو بشکونه...

ام گرفت و بلندم  قهیسمت من اومد و از  یپر یتوجه به حرف ها یب حامد

 شرر بارش نگاهم کرد یکرد و با چشم ها

 ...یاصال، چرا با نقشه اومد یهست یحرف بزن، بگو... ک -
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اومد  یلبم اومد، انگار خنده ام م یرو یشدم و ناخوداگاه لبخند رهیخ بهش

گرفت  یحامد، حامد تا جواب سوالش رو نم یهمه بال بال زدن ها نیبه ا

 شک کنه یکردم که مبادا به پر یدهنش رو دور م دیشد... با ینم الیخ یب

به دستگاهت نفوذ  یکیهمه اهن و تلوپ  نیکه با ا نیاز ا یسوز یم ه،یچ -

 کرده؟

بار  نیصورتم فرود اومد، ا یحرف رو زدم دستش باال رفت و محکم تو نیا تا

زدم و  یهمه ضعف دادن دست حامد... پوزخند نینگفتم بس بود ا یزیچ

 چشم هاش یزل زدم تو

 فی... اصال ضعیکن یم یکش فیضع یچون دار ،یپس معلومه سوخت -

 کارته... یکش

 خفه شو، خفه شو... -

و آخ گفتن هام به هوا  یشکمم فرود اومد و باز ا دو باره تو یبعد یضربه  و

نشستم و با دو دستم دلم رو  نیزم یبود که رو ادیرفت... دردش اونقدر ز

داخل چشمم  نکهیدوباره راه افتاد و به خاطر ا میشونیپ یگرفتم، خون رو

دستم  همونو مجبور شدم با  دیکش ریدلم ت رینره با دست پاکش کردم، ز

حامد عالوه بر  ،یلعنت بهت حامد که آش و الشم کرد رم؛یدلم رو بگ

که داخل شکم آدم  ییخورد... ضربه ها یهم م نیبه درد سقط جن استیر

آدم سقط  یبچه  یبود که به راحت ادیکرد شدت و قدرتش اونقدر ز یوارد م

 یها ستام حتما با د چارهیشد... خوب شد حامله نبودم وگرنه بچه ب یم
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 یتو یمرد قطعا شکست بزرگ ی... اگر بچه ام مدیسر یحامد به قتل م

 خوردم؛ خدا رو شکر که حامله نبودم... یم میزندگ

شدم، اخه من مجرد رو چه به حامله  سیکه فکر کردم دوباره پوکر ف یکم

 یم اتیحامد ارور داده بود و داشت چرند یشدن؟! ذهنم از شدت ضربه ها

ببافم که با  اتیه کمتر چرندکردم ک یبافت... داشتم خودم رو مالمت م

نگاهم رو سمت صدا چرخوندم، در اتاق با شدت باز شده  "شترق" یصدا

هم پشت بندش داخل اتاق شد و  لیهراسون داخل اتاق شد و جل یپر ،بود

چرخوندم  ینگاه سرگردونش رو داخل اتاق چرخوند، نگاهم رو سمت پر

 نگران کنارم نشست و جز به جزام رو از نظر گذروند

 قربونت برم؟ یخوب -

 اومد نیینشست و قطرات اشکش پا میشونیپ یرو دستش

 بال رو سرت آورده؟!!!  نیا یک ؟یشد یتو چ یوا -

 

اونکه  یکردم، ناخودآگاه ب دایپناهگاه امن پ هیانگار که  دمیرو د یپر یوقت

 یرو نگران تر م یپر نیاومدن و هم یم نییبه خود پا بخوام اشک هام خود

به من  یگذروند و با ترس نگاه یمن رو از نظر م یشتریب یکرد و با وسواس

 دیپرس یا انهنگاهش رو به حامد داد و با حالت پرخاشگر عیانداخت و سر

 بال رو سرش آورده هااا؟! نیا یشده؟! ک یطور نیآرام چشه؟! چرا ا -
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 یکس یجواب حامد نموند و نگاهش رو دور تا دور اتاق چرخوند وقت منتظر

 نکرد، دوباره به حامد نگاه کرد دایرو  پ

 کار رو با آرامش کرده؟! نیا یحامد ک -

 یدر هم رفته به من و پر ییبه کمرش گذاشت و با اخم ها یدست حامد

 نگاه کرد و گفت:

 میپرورش داد نمونیقدر براش دل نسوزون، مار تو آست نیا -

 عمو؟!  یگ یم یچ -

خونه شده واسه  نیخواهرت با نقشه وارد ا نیبه اصطالح ا یدون یم چیه -

 کنه؟!  یکار م گهید یآدما

که  نیشوک فرو رفته، از ا یتو دمیشد فهم رهیچند لحظه به حامد خ یپر

به من انداخت و موشکافانه نگاهم  ی... بعد نگاهدهیرو فهم زیحامد همه چ

 کرد که حامد گفت:

 ییبال دیباشه؟! با یمار خوش خط و خال نیشه همچ یتو هم باورت نم -

 کنن.... هیآسمون به حالش گر یکه مرغا ارمیسرش ب

 گفت: ادیو زود از جاش بلند شد و با خشم ز د،یبه صورتم کش یدست یپر

! نگو که دست روش بلند یآورد بال ها رو سر آرامش نینگو که تو ا -

 ...یکرد
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قدر  نیکه من رو ا نیبه من انداخت، انگار از ا یزد و نگاه یپوزخند حامد

 کرد یاحساس قدرت م دید یو من رو تو  چنگال خودش م  فیضع

با  یدون یتازه اول ماجراست... تو که م ادیها سرش ب نیاز ا شتریب دیبا -

 کنم... یها چه م نیامثال ا

 نیخشمگ یتو انبار باروت انداختن و پر تیحامد انگار کبر یحرف ها نیا با

 دیکش ادیتر از قبل فر

 یکار رو کرد نیا ی! به چه حق؟یخواهر من بلند کرد یتو دست رو -

 ! ؟یانداخت تیوضع نیا یاون رو تو یهااا.... به چه حق

 هینفوذ هیاون  -

 اون خواهر منه... -

 اون... -

و  دیکش ریدلم ت ریباره ز کیداد که به  یمکالماتشون رو گوش م داشتم

گفتم که حامد حرفش رو خورد و  یدلم گذاشتم و آخ بلند ریدستم رو ز

 و کنارم اومد دیهم زود سمتم چرخ یپر

 چت شده دردت به جونم؟! -

 هم فشردم و با درد گفتم: یهام رو از درد رو چشم

 ...یپر رمیمیم مکشه... دار یم ریدلم بد ت ریز -
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و باز  هیگر ریسراغ داشتم منتظر بودم که بزنه ز یکه از پر یدل نازک با

قربون صدقه ام بره و من خرس گنده هم خودم رو براش لوس کنم، اما 

بگه نگفت و آروم چشم هام رو باز کردم  یزیچ یمنتظر شدم که پر یهرچ

من رو  راهنیمدام در حال رد و بدل شدنه و گوشه  پ یکه نگاه پر دمیو د

موند، دوباره  رهیلباسم نگاه کرد و بعد به حامد خ نییگرفت و به خون پا

که سرم رو باهاش   ینگاهش رو از حامد گرفت و مبهوت دستمال خون

اونطرف تر افتاده بود رو دستش گرفت و چند لحظه با  یگرفته بودم  کم

... قربون دهیکه انگار تا حاال خون ند یموند، طور رهیشوک تمام بهش خ

سرم اومده، خون خشک  ییمن چه بال دهیبرم که انگار تازه فهم خواهرم

 ! د؟یند یعنیرو  میشونیشده رو پ

 مبهوتش رو به حامد داد و تو همون حالت گفت: نگاه

 حامد؟! یکرد کاریتو چ -

 بهش نشون دادم که جهنم حامد کجاست... ینکردم، فقط کم یکار خاص -

به من و بعد به دستمال انداخت و مقابل  یاز جاش بلند شد نگاه جیگ یپر

 گفت: دهیبر دهیو بر ستادیحامد ا

 !؟ینکنه... نکنه... اون کار رو ... با خواهرم کرده باش -

خود به خود عقب رفت و  یو کم دیحامد باال پر یابروها یحرف پر نیا با

 کردم....  یکنجکاوانه به ماجرا نگاه م تمیتوجه به وضع یم بمن
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دستش رو باال آورد و مقابلش  کیتکون داد و  نیسرش رو به طرف حامد

 گرفت و انگشت اشاره اش رو تکون داد

 نه، نه فکر اشتباه نکن... -

 یچه فکر یپر یعنیزنن،  یحرف م یدونستم راجع به چه موضوع ینم

 دستمال دستش رو باال آورد و مقابل حامد تکون داد یکرده بود؟!  پر

 ! ؟یگه لعنت یم یچ نیپس ا -

 که تو ذهنته رو انجام ندادم... یمن اون یاشتباه نکن پر -

 اومدن و گفت: نییپا یشتریبا سرعت ب یپر یها اشک

 یچطور باورت کنم، تو قول داد ،یکرد یکار نیهمچ گهیبار د هیتو قبال  -

 ...یکه تکرارش نکن

 یپر یاومد و با دست هاش بازوها یجلو برداشت و سمت پر یقدم حامد

 رو گرفت

 ینکردم پر یقولم موندم، من کار یرو -

 دیکش ادیحامد زد و اون ها رو کنار زد و بعد فر یدست ها ریدست ز یپر

 ...یگ یدروغ م یلعنت یگ یدروغ م -

 تر آورد نییلرزونش رو پا یصدا یو کم دیدست داخل موهاش کش بعد
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 یکه آرامش آه و ناله م دمیحامد؟! خودم شن یکن یرو انکار م یچ گهید -

که هست از دراز  یکار رو، دستمال خون نیگفت با من نکن ا یکرد، و م

 ... یگفت یبودن م

و لبم رو محکم به دندون گرفتم، خاک  دیبرق از سرم پر یحرف پر نیا با

 دیداره... حامد به اعتراض و با تاک یذهن منحرف نیبه سرم که خواهرم همچ

 گفت: یرو صدا زد و عصب یاسم پر

 اوردمیسرش ن یی! چند بار بهت گفتم من بالیگ یم یچ یبفهم دار یپر -

 گه؟! یم یدستمال چ نیپس ا -

 کردم! زییخونش اومد با دستمال براش تم ز،یبابا سرش خورد به گوشه م -

 بود پس؟!  یچ یآه و ناله هاش برا -

دستش رو به کمرش زد و با دست  کیانداخت و  شینیبه ب ینیچ حامد

 دیاش کالفه داخل موهاش کش گهید

تو  یشد یبا پر قو نازش رو بکشم و بگم دمت گرم که نفوذ یانتظار ندار -

 از خودش بپرس  دم؛یم حیتو توض یدستگاه من؟!  اصال من چرا دارم برا

بازوم گذاشت و به چشم  یرو یو کنارم نشست و دست دیسمتم چرخ یپر

 دیشد و اروم پرس رهیهام خ

 حالت خوبه؟ -



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 434

تونستم منکرش  یدرد داشتم و نم قتایبه شکمم آوردم، حق یدستم فشار با

فشار  یگفتم، پر یتکون دادم و نه خفه ا نیبشم، پس سرم رو به طرف

دونستم  یم دمید یبه بازوم وارد کرد، پر شدن چشم هاش رو م یآروم

کرد به خودش مسلط باشه  یبود، سع یدختر  احساس یشده چون پر متاثر

 راحت حرف بزنه هتا بتون

 سرت آورد؟ ییبال... بال -

همچون  یسرم آورده بود؟! مسلما اورده بود اون همه با اون پاها ییبال

مشت هم نثار  ییگوشم خوابوند و دو سه تا ریپام فشار آورد ز یغولش رو

سرم آورده بود)!( پس سرم رو به  ایبود بال شترینوام کرد، از بال ب یشکم ب

 و باال کردم...  نییجواب مثبت پا ینشونه 

داد و زود نگاهش رو سمت حامد  یو بازوم رو فشار دیابروهاش باال پر یپر

 دیکش غیج بایچرخوند و تقر

 !اوردم؟یسرش ن ییبال یتو که گفت -

 گفت: یبلند یرد و طلبکارانه با صدادست هاش رو از هم باز ک حامد

 !اوردمیخب سرش ن -

 گه؟! یم یپس آرامش چ -

 گه؟! یم یچ -
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دهنش  یبگه دستش رو جلو یزیتونست چ یکرد نم یم یهر کار یپر

من هم چون  ستاد،یسرم ا یسمت من برداشت و باال یگذاشت، حامد قدم

اومد نگاهم رو گرفتم و به کف اتاق چشم  یخوشم نم هشیکر افهیاز ق

درونم در لحظه  یندا نم،یدلقک وارانه اش رو نب یدوختم تا اون پک مک ها

 دیبهم انداخت و ازم پرس یا هیسف ندنگاه عاقل ا

 دمیدرونم دزد ینگاهم رو از ندا  "پک هاش دلقک وارانه است؟!  ییخدا "

 یم کیش یلیبود و خن یپک هاش دلقک ییو با خودم خلوت کردم خدا

کردم، مردک  یبهش اقرار م دیخب چون مختص حامد بود نبا ینشستن، ول

به پشتم...  دینوام چسپ یلگد پروند که معده ب یبزغاله برام لگد پروند، جور

 یا ،یپک بش یب یخوبن؟! ا میلیگفتم پک هاش خ یاومدم م یحاال من م

همه پک هات  ؛یپک بش ینه اصال ب ،یبه وان پک بش لیپک تبد کسیاز س

جرو واجر بشن، مردک بزغاله لگد پران... اه اه حالم ازش به هم خورد، 

 رینامعلوم تو عالم بود درگ یدرونم و هرچ یبا خودم و ندا یطور نیهم

 داد حامد من رو از جا پروند یکه صدا دمبو

 ستم؟یمگه با تو ن -

 تم:خودش طلبکارانه گف نیو نگاهش کردم و ع دمیجا پر از

 ؟یزنیچته، چرا داد م -

مجبورم داد بزنم  یدیجواب نم زنمیدو ساعته دارم باهات حرف م یوقت -

 که هنجرم جر نخوره
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 ام انداختم و ناخوداگاه گفتم: ینیبه ب ینیبهش نگاه کردم و چ ظیغ با

 ملت از دستت خالص شن... هیکه  یهنجره بش یب یا -

و من هم زود  چشم هام رو  ادیباال رفت که داخل صورتم فرود ب دستش

بستم و تو خودم جمع شدم و منتطر موندم که از ضربه شستش صورتم 

 یبه جهت شمال غرب یام از جهت شمال چارهیب ینیمنحرف بشه و احتماال ب

 یهشدار دهنده  ینداد و در عوض صدا ریمس رییبده، اما تغ ریمس رییتغ

 دیبه گوشم رس یپر

 هااا... ینکرد یدستت رو روش بلند کرد -

عمل  ریتونست مثل سرعت گ یجونم خوشم اومد، م یحرف گل پر نیا از

خب از اونجا که  یسرعت برخورد دست حامد رو کم کنه، ول یکنه و کم

حرف ها بود ممکن نبود که سرعتش رو کم کنه، بلکم  نیحامد سرتق تر از ا

برد و پر سرعت تر جفتک  یباالتر م  یپر یسرعتش رو به خاطر جانب دار

ام ممکن بود  چارهیب ینیاومد، پس ب ینوا فرود م یصورت من ب یتو هواران

... منتظر دیچسپ یرفت و کال به غرب م یاونور تر م یکم یاز شمال غرب

 یعنینشد،  یشدم که به غرب برم و همون جا گم و گور بشم، اما خبر

وارد کنه؟!  آروم  یحکم ترکرده باشه تا ضربه م زیممکن بود حامد دور خ

که چه خبره، آروم  نمیپلکم رو باز کردم تا ماجرا رو با چشم باز بب یال

 ... دیابروهام باال پر دمیکه د یزیچشمم رو باز کردم و از چ
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داده بود؛ متوقف شده بود، و  یکه پر یراه توسط هسدار ونهیحامد م دست

 یاهرم گرم که اگر مدم خو "همه ابهتت  نیجون به ا "جا داشت بگم 

 پا حامد بود... کیجذبه داشتن  یخواست تو

 یشد ترسناک به نظر م یحامد م یشد... چون حامد وقت ینه، حامد نم یول

شدن بهش رو نداشت...  کیجرات نزد یشد و کس ی... خالف کار مدیرس

شد  یو م دیرس یخواستم که مهربون به نظر م یرو م یمن همون حامد

 از چشم هاش... یراحت تو چشم هاش غرق شد... آخ از چشم هاش وا

 من هر صبح یایرو " 

 شود آغاز یم تیپلک ها از

 ستین یحرف چیه میچشم ها در

 انعکاس جز

  "دارم  دوستت

 عیو سر "دوستت دارم  "که از ذهنم گذشت فکر کردم  یآخر شعر کهیت به

سرم نقش بست،  یچند عالمت سوال و عالمت تعجب به تعداد فراوان رو

کرده بود که داشت  دایپ یمشکل هیواقعا  یدوستت دارم؟! ذهنم انگار یچ

رحم رو  یحامد ب نیشه ا یداد، آخه مگه م یم لیاشتباه تحو یشعر ها

شه اون موجود رو  یدوست داشت؟! نه واقعا ذهن جان به نظر خودت م

ذهن جانم، تو بگو من اصال کشته  میرو هم بگذر نیشت؟! حاال ادوست دا

دن، نه آخه  یم لیوقت از شب شعر صبح تحو نیا یحامد ول نیا یمرده 
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و  یخالق شد دایخب ذهن جان تو که جد "من هر صبح  یایرو "گن  یم

چند تا شعر  هیدست و پنجه ات طال خب  ید یم لیوفرت فرت شعر تح

 یروزها جدل ها نیا دمیکش یبده... پوف کالفه ا لیدرست و درمون تحو

ذهن  دیبود؛ با هیثابت قض یاز پاها یکیحامد هم  یشده بود و پا ادیذهنم ز

 نیکردم.... ذهن جان قربون قد و باالت اطراف ا یجانم رو از حامد دور م

 حامد نگرد....

 ".. .تو کنـار افـتـد ےکـنم بـاز مـ ۍحـواسـم را هــرکـجا پـرت مـ "

من کوتاه اومدم جون آرام  الیخیذهن، بابا ب نیشد ا یما نم الیخیبابا، ب یا

 یعمو و برادر زاده رو ول کرد نیب یدعوا به اون خوشگل ا،یتو هم کوتاه ب

 بشه؟!  یبه چندتا شعر که چ یدیچسپ

و حامد نگاه کنم، حامد دستش رو  یکردم گلوم رو صاف کنم و به پر یسع

مقابل  دیتهد یو انگشت اشاره اش رو به نشونه  دیآورد و عقب کش نییپا

 من تکون داد

 بزرگت گوشت بود.. کهیجلوم رو گرفت، و گرنه ت یکه پر یشانس آورد -

دور  کیو آب دهنم رو قورت دادم و  دمیزد که ترس یحرف م یجد اونقدر

نه، نک یگردوندم که وجودش باعث شد حامد کار یکامل خودم رو گرد پر

 اخم هاش رو تو هم فرو برد و کنارم اومد حامد رو مخاطب قرار داد یپر

با  ی... حق نداریبر یکم کم حوصله ام رو سر م یبس کن حامد، دار -

 !یبر خورد کن یطور نیآرامش ا
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چه ها کرده... چرا دفاع  یدون ی! تو که نم؟یکن یازش دفاع م یواسه چ -

 !؟یکن یم

بلند تر از اون جوابش  یو پر دیکش ادیفر بایرو تقر " یکن یچرا دفاع م "

 رو داد

 چون خواهرمه... -

 یشده بودن، پر رهیباره اتاق تو سکوت فرو رفت، هردو به هم خ کی به

و حامد هم دست هاش رو مشت کرده بود، اخم  دیلرز یداشت ازخشم م

 " یآ "داخل موهاش زد... با حس دل درد  یهاش تو هم رفت و چنگ

گفتم و شکمم رو فشار دادم و اون وقت بود که نگاه هردو سمت من  یرومآ

 یاش سع گهیبازوم گذاشت و با دست د ینشست و دست رو ی... پردیچرخ

 :دیپرس یو سرم رو بلند کنه و با نگران رهیکرد چونه ام رو بگ یم

 قربونت برم؟! یستیخواهرم؟! خوب ن یخوب -

 کشه...  یم ریشکمم ت ریکم درد دارم؛ ز هیخوبم، فقط  -

به حامد  یزیهم رفت و اول نگاه ت یاخم هاش تو یاون حرف رو زدم پر تا

 تمام گفت: یانداخت و بعد به من نگاه کرد و با نگران

 سرت آورده؟! ییگه؛ بال یحامد دروغ م یعنی -

زدم و همون طور نگاهش کردم، نگاهش سمت دستمال  یم جیخورده گ هی

افتاد  میافتاده بود، تازه دو هزار نیزم یمن رو یجلو که حاال دیچرخ یخون

هم کج گرفته، حاال حامد هر چقدر  یلیباز ماجرا رو کج گرفته و خ یکه پر
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کردم در اون حد که  یکرد گمون نم یشد و باهام بد م یهم بد م

تونست بد بشه؟!  یحد م نیحامد در ا یعنیبد کنه.....  رهیرو بگ میرانگدخت

 ذهنم تکرار شد یبه حامد زد تو یکه پر ییحرف ها عیسر

  " یکه تکرارش نکن یقول داد ،یکرد یکار نیتو قبال همچ "

لبم رو به دندون گرفتم و ناخودآگاه به  عیافتادم سر یحرف پر نیا ادی تا

تونست بد باشه...  یحد م نیحامد در ا یعنیانداختم،  یحامد نگاه

دونستم، برام قابل هضم نبود  یرو نم لشیناخودآگاه دلم از حامد گرفت و دل

قبال برام  انیرو انجام بده.... اما نه، دار یکار نیکه حامد هم بتونه همچ

که با پدر ترنم داشته  یکرده بود که حامد به خاطر خصومت شخص فیتعر

برده بودم... هنوز هم برام  ادیرو از  نیاون بال رو سرش آورده... اما من ا

باشه  ییویمدت من شناخته بودم همون د نیا یکه تو یسخت بود حامد

 کردن... یم فیتعر گرانیکه د

نبود که مثل بز دارم به حامد نگاه مب کنم، اخم هاش تو هم رفت و  حواسم

 اش طلبکارانه بهم اشاره زد  گهیبه کمرش گذاشت و با دست د یدست

 !؟یکن یبز به من نگاه م نیچته، چرا ع -

به خرج  یبزغاله لگد پران، اما خب خانم کهیمرت یدتداشت بگم بز خو جا

 یکه کاسه  گهید زیچ ایدونستم از درد دل و تنمه  یدادم و نگفتم اما نم

خط اشک از چشم  کی ایکره ا لمیف یتو یدخترا نیا نیچشمم پر شد و ع

 کال ای یکره ا لمیهر ف یدونستم چرا تو ی.... المصب نمدیچک نییهام پا
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 هیکرد  یم هیگر یساختن هر ک یچشم تنگ م یکشورا نیکه ا لمایف نیا

خودمون ساخت  یلمایف نیا یتو یول د،یچک یخط اشک از چشماش م

آبشار از چشماشون  نیاومد قشنگ ع ینم نییپا یخط اشک هی گهید یوطن

لحظه نگران شدم مبادا که منم  کی.... در آن نییاومد پا یکرده م یشره م

از  یبا اومدن قطره اشک بعد یبخوره، ول ایچشم کره ا نیبه ا مییرگ ها هی

... لمیاص یرانیا کیکه من  دمیمنحل شد و فهم هیفرض نیام ا گهیچشم د

بودنم مطمئن شدم نگاه پر دردم رو از حامد گرفتم، دلم  یرانیاز ا یوقت

 یخواستم داد بزنم اما نگاهم به دستمال خون یکرد که م یاونقدر درد م

رو گرفته بود فکر  یکه ذهن پر یاون مسئله منحرفانه ا ادی افتاد و باز

کردم اونچه  یروشن م یپر یبرا دیاز درد غش کنم با نکهیکردم، قبل از ا

نسبتا بلند حامد مجبور شدم  یذهنش نقش بسته اشتباهه، با صدا یکه تو

 بهش نگاه کنم

 با توام، حرف بزن یه -

 یریشدم، چه گ یم ادهیصورتش پ یجفت پا تو دیاگر سالم بودم با ییخدا

کردم خودش  یشدم بز اگر نگاهشم نم یکردم م ی... اگر نگاهش منیبود ا

نداشت  دهیداد، واقعا جا داشت بگم وات د فاز حامد؟! فا یدرخواست نگاه م

 مکردم، آب دهنم رو قورت دادم و من ه یدردم رو فراموش م یکم دیبا

 و طلبکارانه گفتم: یمثل خودش عصب

 !؟ییبشنو یخوا یرو م یهمش؟! چ یزنیچته، چرا داد م -

 !اوردمیسرت ن ییبگو که من بال یبه پر -
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 زدم و به کل بدنم اشاره زدم یپوزخند

! نا شتر؟یب نیبال از ا یآش و الشم کرد نی!؟ ببینیب یم یبال رو تو چ -

کردن  کهیت کهی! ت؟یچ یعنیندارم تکون بخورم... تو فرهنگ لغتت بال 

گلوم سر از  خیبذار ب اریچاقو ب هی ایاشم ب هیبق یرفت نجایآدما؟! تو که تا ا

تو که  ،یلدکه خودت ب یهر روش ایکن...  کهیت کهیتنم جدا کن بدنمم ت

 ها ؟! یوارد زایچ نیا یتو

 یزدگ خیصورتش کنار رفت و رنگ چشم هاش از اون  یهاش از رو اخم

کنم،  ریتونستم  اون رو تفس یشد که نم یزیاومد و چ رونیکم کم ب

 نگاهش شدم و بغض گلوم رو قورت دادم اما...  ریتفس الیخیب

سمتم اومد و با چشم هاش صورتم رو سانت زد و چند لحظه تو چشم  حامد

و نگاهش رو از چشم هام  دیموند و بعد اخم هاش رو تو هم کش رهیهام خ

 گرفت و گفت:

ها  نیاز ا شتریکنم، ب ینم کاریکنم و چ یم ارکینداره من چ یبه تو ربط -

 ... نهیکنه سزاش هم یهر کس بخواد مقابل حامد زنگ اد،یسرت ب دیبا

 تاسف تکون دادم یزدم و سرم رو از رو یپوزخند

تر از خودت  فیمتاسفم برات... متاسفم برات که دست بلند کردن رو ضع -

 ...یاریسرش ب یشتریب یخواد بالها یو دلت م یدون یرو افتخار م

 نیموند؛ من هم تو ا رهیرو باال کرد و چند لحظه تو چشم هام خ سرش

زده  خیاز اون حامد  یخبر گهیفرصت نگاهم رو تو چشم هاش چرخوندم د
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خودش هنوز  ینگاهش آب شده بود ول خیقبل نبود... حاال  قهیچند دق ی

هم کرد و بعد  زده جلوه بده، اخم هاش رو تو خیداشت که نگاهش رو  یسع

 زد و جواب من رو داد یندپوزخ

 رییرو تغ فیضع ی... لطفا معنیمار خوش خط و خال هیتو  ؟یفیتو، تو ضع -

 نده!

 کیمرد نبود..! با  نیبه ا یدیبه سر تا پاش انداختم، انگار ام یتاسف نگاه با

 خودم اشاره زدم و بعد به حامد نگاهم رو دوختم کلیدستم به کل ه

هوم؟!  هیبودن تو فرهنگ لغتت چ ی! قو؟ینیب یمن م یتو یبودن یتو قو -

هم قدو قواره وزن  ننیکنن بب یم یوزن کش هیقبلش  یواسه هر مسابقه ا

اون وقت  یچند برابر من یتو چ دونیفرستنشون تو م یشن بعد م یهم م

 یگیو بهم م یکن یتهش به خودتم افتخار م ید یزور بازو نشون م یایم

 برات؟! نایحرف هاست؟! افتخاره ا نیاز ا شتریکه سزام ب

و بعد  دیداخل موهاش کش یگرفت و دست یرو از داخل مدام گاز م لبش

 طلبکارانه دستش رو مقابلم گرفت و گفت:

 یم کاریچ یخائن نفوذ هیبا  یبه مغلطه کردن؟! خودت بود ینشست هیچ -

 یرو برا یکیبعد  یمسابقه است که بفرستمت وزن کش دونیمگه م ،یکرد

 ادم کردنت بفرستم!

 ( www.nevisadl.com سایشده توسط انجمن نو هی)ساخته و ته
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داشتم چرت و پرت  یلیخ گهیگفت و حق با حامد بود د ینظرم راست م به

از  دیشد... و منم نبا یمتنبه م یحامد اندک نیا دیخب با یبافتم ول یم

 آوردم یزبون کم م

رو  نیهم یول هیمجازاتتون چ ستمیمن خالف کار نبودم که بدونم س -

 تر ظلم کرد...  فیقدر به جنس ضع نیا دیکه نبا دونمیم

 ...یگ یباشه تو راست م -

 ...یگ ینه تو راست م -

اخم  یبهم انداخت و به صورت جد یحرف رو زدم چپ چپ نگاه نیا تا

 دیهم کش یهاش رو دوباره تو

وگرنه خودم زبونت رو  یکن یخواد بلبل زبون ینم ،یاریاز زبونم که کم نم -

بگو که من اون کار و بال رو سرت  یفقط به پر رون،یکشم ب یاز حلقومت م

 ...اوردمین

 و آب دهنم رو قورت دادم و اروم گفتم: دمیاز اخم هاش ترس یکم

 !؟ییچه بال -

 دیکش یانداخت و دستش رو باال آورد انگار که خجالت م نییرو پا سرش

بهت  یمن ... دست دراز نکهیکنه... ا یم الیخ ی... پرگهید نی...همنیهم -

 کردم...



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 445

تا  دیدست پشتم کش یحرف رو زد شروع کردم به سرفه کردن که پر نیا تا

 نگاهم کرد و گفت: یدادم که با نگران یآروم بشم، نگاهم رو به پر یکم

 !اورده؟یکه سرت ن ییبال -

خجسته  نقدریخواهر من چرا ا نیمن آخه ا یرو به دندون گرفتم، خدا لبم

و خون از  ادیم ادیداد و فر یکه مدام صدا یاتاق یداشت آخه تو فیتشر

 دی! البته خب شاشه؟یوقت اون کارا م یک نییکنه پا یطرف شره م یشونیپ

 یبر م یکرد یو فکر م یگفت یم یخالفکار ها هرچ نیشد از ا یهم م

مثل حامد که همه رقم خالف رو داشت... فقط  یکی... مخصوصا از مداو

 یکجا دیدونستم! اون رو با یبود رو نم یچ دنشیاون خجالت کش لیدل

 گذاشتم؟!  یدلم م

 یغلط چی... همون! از اون نظر هیعنیبزت...  یعمو نینه! ا ینه نه، پر-

 نکرده!

درشت شده به حامد نگاه کردم که  یو با چشما دمیدهنم کوب یرو دستمو

 یتموم اون خجالت و شرمشو کنار گذاشته بود و با اخم و تعجب نگاهم م

 هم طلبکار شدم، به به! یزیچ هی گه،ید. خوب بود دکر

 رسم! یتو... من به حسابت م-

 یجلومون و با حالت داد مانند دیپر یبشه پر کمیکه خواست نزد نیهم

 گفت:

 !نجایجا، من با نقشه آوردمش ا نیا ومدیبس کن عمو، آرام با نقشه ن-
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و بهت زده  دیچرخ یبه طرف پر ستاد،یوارش ا ورتمهیهمون حالت  یتو

 :دیپرس

 ؟یکار کرد یتو... تو چ ؟یچ-

 سپر کرد و ادامه داد: نهیشده باشه، س رتریانگار که ش یپر

 یکار من بود، همه اش نقشه خودم بود. آرام رو تو ،یدیآره درست شن-

ظاهر پسرونه... باهاش دوست شدم، بعدم ازش خواستم  یتو دم،ید کیبوت

کنه و  شیهم هماهنگ کردم که بهت معرف لیکنه. با جل یباهام زندگ ادیب

 یشب که حساب هیخونه بمونه. اما  نیهم یمن تو شیپ گاردیبه عنوان باد

باال آورده بودم... اعتراف کردم که خواهر منه و همه کارام نقشه بوده. و  گند

 خبر نداشته. ایقضا نی... حاضرم قسم بخورم که آرام روحشم از ایدون یم

خورده  یاز پر ینیسنگ یلیهم بود. ضربه خ یحامد همچنان تو یها اخم

 یگرفت و از بازو یقیکردم! نفس عم یکه منم دردشو حس م یبود، ضربه ا

پخش شده بودم انداخت و از  نیبه من که کف زم ینگاه می. ندیچسب یپر

 :دیدندوناش غر یال

حق تکون خوردن  ؟یدیتا برگردم، فهم یمون یم یاتاق کوفت نیتو هم-

 ! کنمیخونتو حالل م یوجب جا به جا بش هیکه اگه  یندار

رو محکم به  یحرف فقط نگاهش کردم. پر یدهنمو قورت دادم و ب آب

بود. اما از  یپر یدر انتظار یسخت هیاز اتاق کشوند. معلوم بود تنب رونیب

 کنه! تیخواست خواهر من رو اذ یکه م یمادر زاده نشده بود کس
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امکانات  نیزاده شده بود؟ البد باباش؟! مگه اونموقع ها از ا یاز چپس "

 "بود؟!

تند تند تکون دادم تا از شر افکار مزخرفم خالص بشم. کشون کشون  سرمو

 یسیدر بلند شدم. خ یو بدنه  رهیخودمو به در رسوندم و با کمک دستگ

واقعا . وفتهیب نیچ مینیشده بود، باعث شده بود ب یکه ازم جار یخون

 نمزدم و با تموم توا هیبود! هن هن کنان به در تک یمنزجر کننده ا تیوضع

 صداش زدم:

 ...یپـــــر-

و  غیهم دست از تقال و ج ی. پردیو به طرفم چرخ ستادیاز حرکت ا حامد

به زور خودشو از شر  تیاون وضع یتو دنمیداد برداشت و نگاهم کرد، با د

 نیهم افتادن و سرم سنگ یپلک هام رو .دیحامد خالص کرد و به طرفم دو

فرو  یمیعظ یاهیس یاطرافم گنگ و گنگ تر شدن و تو یشد. صداها

 رفتم...

گوشه اتاق انگار  یکیاز خواب پاشدم.  یبیو غر بیتو هم و عج یصداها با

چشم باز کنم، نور باعث شد چشم  یکرد. تا خواستم ال یداشت پچ پچ م

گفتم و نفسمو با  ی. اه ادمیکم به بالشت کوبهامو بسته نگه دارم و سرمو مح

 رمیگنور رو ب یکردم چطور جلو یفرستادم. داشتم فکر م رونیحرص به ب

 توجهمو به خودش جلب کرد: ،ییآشنا یپچ پچ مردونه  یکه صدا
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 شبیبکنم. د یتونم کار ی. نه نه، تا به هوش اومدنش نمهوشهینه، فعال ب-

... باشه مارستانیکرد و آوردمش ب کهیت کهیزد دختر معصوم رو ت کهیاون مرت

خوام  یزنم. فعال م یو باهاش حرف م نمیشیچشم، حتما تا فرصت شد م

... گردنیچون االن برم ستین حینقش بمونم، فرصت توض نیهم یتو

 ...احافظخد

 یرو قطع کرد و به طرف تختم قدم برداشت. از سر و صداها و بو تماسش

حرف ها و  نیاما... ا مارستانمیب یاالن توتونستم حدس بزنم  یالکل م

 بود، نبود؟!  بیعج یلیصاحب صدا... مکالمه شون خ

به بدنم  یکش و قوس شم،یم داریکه انگار تازه دارم از خواب ب یطور آروم،

گفتم که  یموقع! اخ بلند ی. لعنت به درد بدیکش ریدلم ت ریدادم که ز

  دمیصداشو از کنار تختم شن

 . حالت خوبه؟ یاومد خوبه به هوش-

چشمامو باز کردم و نگاهش کردم. کنار تختم مونده بود و داشت  یال آروم

. ذاشتیدونستم، داخل گلدون م یکه اسمشونم نم یرنگ یصورت یگل ها

 گل ها حس کرد و گفت: یرو رموینگاه خ

 تو گرفتمش... یبرا اد؟یخوشت م-

 ینگاه مین سیپوکر ف افهیبز زل زدم به گل و با همون ق نیتوجه، باز ع یب

چشم دوختم. مشغول مرتب  یصورت یبهش انداختم و دوباره به گل ها

 کردن گل ها شد و در همون حال گفت:
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 کردم؟ حدس بزن؟! یکار م یشغلم، چ نیقبل ا یدون یم-

 گفتم: سمیپوکر ف افهیهمون ق با

 سر چهار راه؟! یگل فروش-

خال!  یک زد. انگار زده بودم تونگاهم کرد و پشت هم پل رهیخ یا هیچندثان

 افسوس تکون داد و به گل ها چشم دوخت. یاز رو یسر

 کردم! یم یآشپز ر،ینخ-

 موقع پختنه؟! یگنده ت هم حاصل همون ناخنک ها کلیه نیالبد ا-

 حرص گفت: با

 گنده ست؟ کلمیه-

 تو چشمه! یلیخ کمتیآره ناموسا ش-

از اتاق، دست به  ینگفت و به تکون دادن سرش اکتفا کرد. گوشه ا یچیه

حرصم گرفت و با همون حرص  اوردم،ینگفت. طاقت ن یزیو چ ستادیا نهیس

 گفتم:

 خوره!  یسر چهار راه م یبهت گلفروش شتریاما ب-

بهم  ینگاه میطور که سرش رو صاف نگه داشته بود، از گوشه چشم ن همون

نبود  یکیالزمم! آخه  یکردم شلوار قهوه ا یاس مانداخت که قشنگ احس

که دوتا  یکم کتک خورد ؟یشد ریبهم بگه دخترک بوق، مگه از جونت س
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بازم  ؟یکم کتک خورد یینه خدا ؟یغول تشن بخور نیچک هم از دست ا

 خب گمشو برو حموم، اه! خاره؟یتنت م

افتادم.  انیدار ادیبودم که  دهیتخت دراز کش یحرف رو یب یا قهیدق چند

 :دمی، آروم پرسکه چشمامو باز کنم نیبدون ا

 چطوره؟  انیحال دار-

 ...هیبستر مارستانیب نیهم یخوبه، تو-

 از چشمامو باز کردم و پرسشگرانه نگاهش کردم. یکی یال

 کدوم اتاقه؟ یدون یواقعا؟ م-

و  دیکش ریدلم ت ریبه نشونه مثبت تکون داد که پاشدم و نشستم. ز سرشو

 به جلو برداشت و با حرص گفت: یاز سر درد گفتم که قدم یآخ

واقعا متوجه وخامت اوضاع و احوال  ؟یشیبلند م هویدراز بکش، چرا -

 هم به جهنم، حداقل به فکر خودت باش! یستی! خب ن؟یستیخودت ن

 رو ندارم! یکیآخ آخ آخ... ول کنا، حوصله تو -

شونه م گذاشت و منو به  یدو قدم بلند خودشو بهم رسوند و دستشو رو با

 تخت دراز بکشم. یکرد که رو یسمت عقب هل داد و کار

جا  نیهم دیکه خواهرت برگرده با یدراز بکش؛ حرف هم نباشه. تا وقت-

 !؟یدیفهم ،یحق تکون خوردن رو هم ندار یتخت بخواب نیهم یرو

 ...یبه چه حق ؟یکن یم فیتکل نییتو واسه من تع-
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در اومد و بحث ما همونجا قطع شد. خصمانه نگاهش  یلحظه صدا همون

مشت خوشگل نثار صورت  هیکردم و اگه جونشو داشتم، شک نداشتم  یم

 یم یعیطب ریغ یکمیکردم! هرچند... به نظرم  یزشت و کج و معوجش م

 زهایچ نی، اون تو اانداخت یبهش م ینگاه هیگفتم  یبه عسل م دیزد. با

تخت انداخت. محکم بغلم  یاق شد و خودشو روداخل ات ی! پردواردتر بو

 کردن و در همون حالت گفت: هیشروع کرد به گر یها یکرد و ها

 نطوریمن بود، بشکنه دست حامد که ا ریبرات، همه ش تقص رمیبم یاله-

 زده داغونت کرده...

 یکنه. تو یزشتش داره بر و بر نگاهم م یشدم مونده و با اون چشما متوجه

با  رم،یمن بغض رو بگ دمیو شا رهیاوج احساساتم و تا خواست بغض منو بگ

 گند زد! آروم لب زدم: شیگل گل افهیق نیا

 !گهینحستو ببره، گمصو برو اونور د افهیاه، مردشو ق-

 نگاهم کرد. شیاشک یازم جدا شد و با چشما یپر

 من برم گم شم؟ اونقدر ازم بدت اومده؟!-

 با سر، به شخص رو به روم اشاره زدم و گفتم: عی! سرگند زده بودم که آخ،

 بودم!  شونی، با انه نه-

 انداخت و بعد به من نگاهش رو داد یشک به پشت سرش نگاه با

 سرت آورده؟! ییمگه بال -
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 یداشت نگاهم م یچ نیبه مرد مقابلم که ع یهام تو هم رفت و نگاه اخم

 کرد انداختم 

 بالست... یخودش کال واژه  نیا -

اگه دختر از  ییخدا د،یمردونه اش  باال پر یپاچه بز بایپهن و تقر یابروها

جفت ابرو  هیداشت  یابروهاش رو بر م شیاومد و شب عروس یآب در م

همه ابرو رو از کجا آورده  نیا یاومد، لعنت یو خوش فرم ازش در م کیش

ازش  گاهن یزک کردنمن... با پشت چشم نا دینه به دوتا شو نیبود؟! نه به ا

گره خورده به مرد  یینگاه کردم که داشت با ابروها یگرفتم و به پر

 کرد و زود گفت: یمقابلمون نگاه م

 ؟یکرد کاریتو با خواهرم چ نمیبب -

 هاش رو گرد کرد و دست هاش رو جلو آورد چشم

 باهاش نداشتم یمن اصال کار ؛یچیخانم به خدا ه -

داشتم که خرخره اش رو  یبیعج زهینگاه کردم، انگ اتشیبه دفاع ظیغ با

کامل از بدنش انجام بدم تا طعم بال رو بفهمه،  ونیالسیاپ هیبجوم و اون 

 نکردم... یگه کار یبزغاله م یمردک پشمالو

اون رو فشار داد تا  یدستم گذاشت و کم یبهم نگاه کرد و دست رو یپر

گرفتم و به  یدک ابرو پاچه بزتوجه ام بهش جلب بشه، نگاهم رو از اون مر

 :دیمهربونم نگاه کردم که پرس یپر

 باهات نکرده؟! یآرام؟ کار گهیراست م -
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 نیا قتشیدادم، حق یرو م یکردم و جواب پر یدو دو تا چهارتا م دیبا خب

اش هم بهم بر نخورده  کهیانگشت کوچ یبود، حت اوردهیسرم ن ییبود که بال

برام نکرده بود از صد تا بال بدتر بود و دلم بدجور از  یکه کار نیبود، اما هم

 یونیپا در م هی داشتمو انتظار  میدستش گرفته بود؛ باالخره مثال دوست بود

اون  یغربتم تو یآور ادی... با یچیبه ه یچیبه من بکنه، اما ه یکمک هی

 که حامد در حقم کرد بغض گلوم رو گرفته و غم باد زده با لب یاتاق و ظلم

 رو گفتم: قتینگاه کردم و حق یبه پر زونیآو ییها

کرد؟! مثال دوستش  یم یکار دیخب به نظرت نبا ینکرده؛ ول ینه کار -

بگه؛ نکرد  یزیچ هی رهیبکنه، الاقل دست حامد رو بگ یکمک هی ومدیبودم! ن

گوشه  هیبز  نی... فقط عیهر چ ایکلمه بگه که حامد خان نکن، بگذر  هی

... انگار تموم رهیمینفر داره م هیو تماشا کرد... انگار نه انگار اون وسط  ستادیا

خراب شه اون خونه  یعادت کردن... ا گرانیاون خونه به مرگ د یآدم ها

ابرو پاچه  نیسر اون حامد بعدم ا یرو سر تمومشون اول از همه هم رو

 ...یبز

حرف هام به  از یبعض دیدونستم شا ینگاهم کرد، م یبا حالت خاص یپر

کرد باالخره  یحامد هر چقدر هم بد بود و به من ظلم م اد،یمذاقش خوش ن

کردم  یم نشیکه من نفر نیبه گردنش داشت ا یعموش بود و حق پدر

 ریگ زشیدو عز نیب ی... پرستین یزیبخنده و بگه چ یتونست به راحت ینم

 نیطرف هم من... قرار گرفتن ب کیطرف عموش بود و از  کیبود از  هافتاد



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 454

حال  نیخودش رو داشت... با ا یها یاز هر کدوم سخت یجانب دار زیدو عز

 :دیلبش آورد از من پرس یرو یلبخند

 که من خبر ندارم؟! نیبا هم دوست شد یک -

 طونیطور با لحن ش نیخواد حالم رو خوب کنه که ا یم یدونستم پر یم

 یبسوزه پدر ب یکردن نبود، ا یکنه، االن حالم مساعد شوخ یداره سوال م

 ... چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:یکس

 حرف زدم... یجد یلیندارم، خ یاالن اصال حال شوخ -

! شما که ن؟یدوست شد یک دم،یپرس یجد یلیخب آرامش جان منم خ -

 !ن؟یزد یم ریهم رو با ت هیسا

نکرده بود که حالم خوب شه اونم  یزد، پس شوخ یحرف م یجد یلیخ

 یو در جواب پر دمیخودم رو باال کش یبود! گلوم رو صاف کردم و کم یجد

 گفتم:

 ...میداد یظاهر یدست دوست هیخب  یول میجور نبود یلیخ دیخب شا -

به مردک کردم و ادامه  یهم رفت و نگاه یاون زمان اخم هام تو یاور ادی با

 حرفم رو زدم ی

بز تو اتاق فقط بر و بر نگاه  نیکمک کوچولو به من بده... ع هیمردک نکرد  -

 کرد! یم

 جلو اومد یو قدم دیرو تو هم کش شیپاچه بز یابروها
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 حرف بارم کن...  یگم ه ینم یچیحاال من ه -

 یکار نجاستیا یدونستم چون پر یاما م دم،یقدم جلو اومد ترس کی چون

شده بودم، بدون در نظر گرفتن  ریش یحساب یرکنه، منم به پشتوانه پ ینم

 دستم رو به کمرم گذاشتم کیصاف نشستم و  تمیوضع

دور تو هم من رو  هی ایگم؟! تعارف نکن تو هم ب ی! مگه دروغ مه؟یهااا چ -

بزن مردک  ایشه، ب یم یدگیراحت تر بهم رس میکه هست مارستانمیبزن... ب

 بزغاله

 گفت: یجلو اومد و عصب گهیقدم د میو ن دیرو در هم کش ابروهاش

 !م؟یشروع کن یخوا یم ه،یفکر خوب -

 نگاه کردم یحرف زد که آب دهنم رو قورت دادم و به پر یجد اونقدر

جا  چیخواد من رو بکشه، من ه یم گاردتمیباد ر،یبگ لیخانم تحو یپر ایب -

 یندارم... به محض مرخص شدنم اون خراب شده رو ترک م یجان تیامن

 کنم..

دستش گرفت و اخم کرده نگاهش رو به مردک  یدستم رو دوباره تو یپر

 محترم گفت: یهر چه تمام تر رو به ابرو پاچه  بز تیداد و با جد

 یخواد کار ی! دلت میرو فراموش کرد تتیبس کن؛ انگار موقع لیجل -

 !؟یآرامش باش یکنم تو جا
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 یبودنش رو م یصبانداخت، ع نییو سرش رو پا دیلبش رو جو ی گوشه

کرد و  یدست نبود قطعا اول من رو نصف م ریدونستم اگر ز یو م  دمید

 ینزد باالخره پر یخب حرف یداد ول یرو هم سرش رو به باد م یبعد پر

 سم،یرئ لیدست... همون جا خدا رو شکر کردم که فام ریبود و اون ز سیرئ

انداخته بود و با  نییسرش رو پا لیداد... جل یبودنم حال م سیرئ لیفام

 اش رو گرفت و گفت: گهیدستش مچ دست د کی

 میشه... چون دوست بود یخانم قصد جسارت نداشتم... تکرار نم دیببخش -

 ...میکرد یشوخ یکم

و  هیآدم مغرور لیزدم جل یغول وارانه اش کردم، حدس م کلیبه ه ینگاه

بر  شیزنه چقدر به رگ مردونگ یطور باهاش حرف م نیزن ا کیهر وقت 

 یشد نم یم یطور نیا یخوره و غرورش در حال شکستنه و وقت یم

که دلم  نیسوخت، با ا یبشر م نیکه دلم به حال ا هیدونستم چه حس

به من نکرد پس  یرفت که کمک ینم ادمیهنوز  یول لشسوخته بود به حا

 گفتم:

 ...یداد یکمک م هی  میبا تو ندارم؛ اگر دوست بود یدوست چیمن ه -

 یبزنه که پر یبه من انداخت و خواست حرف یرو باال کرد و نگاه سرش

 زودتر گفت:

 ....یکن یحالش رو بد م یدار رون،یبرو ب لیجل -
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 یرفت، پر رونیگفت و از اتاق ب یبه پر ینگاه از من گرفت و چشم لیجل

 زد یمن گذاشتو لبخند یبازو یهم دست رو

 حالت بهتره؟ -

 یآور ادیبا  یکردم، حالم بهتر بود ول نییآره باال و پا یرو به نشونه  سرم

حال خوب و بد  مارستانهیب نیهم یهم تو انیکه گفته بود دار لیحرف جل

به  یکردم، خش یم تیرعا اطمیجانب احت دیبا یخودم رو فراموش کردم ول

 :دمیپرس یگلوم انداختم و از پر

 پس اون عموت کجاست؟ -

 خونه -

 واقعا؟! -

 چطور؟! نجا،یا ادیآره، نذاشتم ب -

 تکون دادم و بعد گفتم: دنیبه نشونه فهم یسر

 راسته؟! نجاست،یا انمیدار دمیشن -

 دمیآره منم شن -

 ششیمن رو ببر پ نمش،یخوام بب یم -

 دونم... یدونم، شماره اتاقشم نم یبخشش  رو نم -

 یرو سع یخر کن ستمیسرو مظلوم کردم و لب هام رو به جلو دادم و  خودم

 ادب دور از جون خواهرم... آدم بشو نبودم.... یب یکردم اجرا کنم، ا
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 !؟یخواهر -

 جونم؟ -

 کجاست؟ ینیبب یبپرس یشه بر یم نم،یرو بب انیدار دیمن با -

 سوال کنم رشیشه، بمون برم از پذ یحتما م یبخوا یزیتو چ یوقت -

رفت،  رونیو از اتاق ب دیو تشکر کردم که خند دمیزده صورتش رو بوس ذوق

اومدم و سرمم رو برداشتم  نییمن هم لباسام رو مرتب کردم از تخت پا

 انیدر اتاق دار یپر م،یبرگشت همراهش سمت بخش مردان رفت یپر یوقت

 یحامد هم رو یها گاردیاتاقه، دو تا از باد نیرو نشون داد و گفت که ا

 انیاون ها رو مرخص کرد، به در اتاق دار یپر ها نشسته بودن که یصندل

 ... دمیکش نییرو پا رهیچشم دوختم و جلو رفتم و دستگ

تخت افتاده بود و رنگ  یگشتم. رو انیاتاق شدم و با چشم، دنبال دار وارد

 تیچشماش گود رفته بود و کتفشو بسته بودن. تو وضع ریبه رو نداشت. ز

 ریبودمش. قلبم ت دهیحال و رنجور ند یاندازه ب نیبود، تا به حال به ا یبد

 نیسر ا ییبه سرش اومده بود؟ خدا ازت نگذره حامده، چه بال یچ د،یکش

گفتم؟  یداشتم م ی! تند تند سرمو تکون دادم. چ؟یطفل معصوم آورد

شدم،  کشیو سرمو تند تند تکون دادم. نزد دمیکش یطفل معصوم؟! پوف

 دمیهمراهش نبود؟ شا یکردم. چرا کسو نگاهش  ستادمیکنار تختش ا

بود که  نیدونم... مهم ا یاومده بودن، و االن رفته بودن استراحت. نم



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 459

از عمارت جون سالم به در ببره. زنده موندن و فرارکردن از دست  ونستت

 آسون نبود. مییلیصفت، خ ویحامد د

فرستادم و پلکامو محکم به هم فشردم تا از  رونیبه ب قیمحکم و عم نفسمو

و وحشتناک درد  دیکش یم ریدلم همچنان ت ریسوزش چشمام کم بشه. ز

 ادتیاومدن به ع نینبود بهم بگه آخه نونت کم، آبت کم، ا یکیکرد.  یم

 ش! کنار تختیمارتریب ،یماریبود؟ تو که خودت از هر ب تیچ یبرا مارتیب

کنم اما  دارشیاومد ب یبه صورتش. دلم نم نشستم و زل زدم یصندل یرو

رفت! دستمو  یمغزم رژه م یرو بیبرگشته و بلندش، عج یلمس مژه ها

شدم و  مونیکه خواستم مژه هاشو لمس کنم، پش نیآروم جلو بردم و هم

آروم با پشت انگشت  یلیدادم. گونه شو خ ریمس رییبه طرف گونه ش تغ

 ریصورتش به حرکت درآوردم. از ز ی، رواشاره م لمس کردم و نوازش گونه

آوردم. همون جا  نییو دوباره انگشتمو پا دمیهاش کش قهیچونه ش تا شق

دستمو ساکن نگه داشتم و بازش کردم. انگشت شصتم به لبش برخورد کرد 

 یم یشتم کار احمقانه اتونستم... من واقعا دا یکه تنم مور مور شد. نم

مشت کردم و تا خواستم دستمو عقب بکشم، مچ دستم  عیکردم! دستمو سر

گرفته و خش  یحبس شد و صدا انیو مردونه دار یقو یانگشتا ونیم

 :دیدارش به گوشم رس

 ...یکرد رید یلیمنتظر اومدنت بودم، اما خ-

 دهیود هم پرکه تو صورتم ب ییرنگ و رو ذرهیخدا... شک نداشتم همون  ای

پلک زدم تا مطمئن بشم واقعا به  یبود!  آب دهنمو قورت دادم و چندبار
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چشماشو باز  یآروم، ال یلیهوشه! گره انگشتاشو از دور مچم شل کرد و خ

 کرد.

 واست افتاده بود؟ یتنته... اتفاق مارستانیتوام لباس ب ؟یکجا بود-

 گهیچرا د وفتاده؟ین یاتفاق چیکرد که انگار ه یرفتار م یقدر عاد نیا چرا

 ینقش باز یتونستم داد بزنم و بگم لعنت یکرد. کاش م ینگاهم نم یاونطور

 ! خواستم از کنارش بلند بشم که اسممو صدا زد:هی، بسه، کافنکن

 کارت دارم... ن،یبش ریبگ ا؟یآر-

! هیبرام کاف یزنده ا دمیکه د نیبه کارت ندارم، هم یکار گهیمن د المصب

کرد و با چشم و حرکت  یو با التماس نگاهش کردم که اخم دمیکش یپوف

انداختم و  نییاشاره کرد. به ناچار نشستم و سرمو پا یچونه اش ، به صندل

 منتظر حرفاش موندم.

جنس  نیدونستم ا یلنگه. م یکار م یجا هیدونستم  یاز همون اولم م-

همجنس  یونه برات یها نم طنتیرفتار و ش نینرمش و آرامش، ا نیصدا، ا

گذاشتم اما بعد  ونیدرم انیو با شا یترنس دیخودم باشه. شک کردم، که شا

 یکردم. از همون اول شک داشتم که تو، نم یمتوجه شدم که اشتباه م

اما  یپسرونه باش یخواست یرفتارت، هرچقدر هم م ی. تویمرد باش هی ینتو

نگفتم، منتظر  یزیعشوه ها و حرکات دخترونه تو کارهات مشهود بود. چ

دادن خوشت  یکردن و باز یاما تو... انگار از نقش باز یبودم خودت بهم بگ

که چندماه از من  یچهره ا دمت،ید روزی... دروزیکه د نیاومد! تا ا یم
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 بهیاونقدر برات غر ؟یکرد ی! چرا؟ چرا از مخفدمیرو د یکرد یپنهون م

 ؟یرو شروع کرد یاحمقانه ا یباز نیچرا چن ؟یهست یبودم؟! اصال تو ک

 چرا باهام... 

تونستم نفس  ینم یاومد، اونقدر شوکه شده بودم که حت یباال نم نفسم

با کمک آرنج سمت سالمش، به  انیداشتم؟ دار دنمیبکشم. جرئت نفس کش

 نییداد و دوباره نگاهشو بهم دوخت. از شدت شرم، سرمو پا هیتخت تک

رو به  شیاهش کنم. دست سمتِ زخمانداخته بودم و جرئت نداشتم نگ

 چیچونم گذاشت. بدون ه ریانگشت اشاره شو تا کرد و  ز وطرفم آورد 

به دستش وارد نشه.  یسرمو باال آوردم تا نگاهش کنم و فشار یممانعت

تونستم تو اون  یشده بود و حالت نگاهش... نم رهیرنگش ت ی... نگاه آبیلعنت

 نشون ندم!  یعکس العمل چیبمونم و ه رهیچشم ها خ

 یاگر م یبود؟ فکر کرد یچ لتیدل ا؟یآر یبهمون دروغ گفت یواسه چ-

و هول  بهیما رو اونقدر غر ای م؟یممکن بود اخراجت کن ،یدختر میدیفهم

 ممکنه برات گرون تموم بشه؟ میاگر بفهم یکرد یکه فکر م یدونست یم

و جرئت حرف زدن . گونه هام گر گرفته بودن زدیبا صراحت م حرفاشو

تونستم به زبون  یکردن اما... نم ینداشتم. حرف ها داشتن خفه م م

تونستم به زبون  یکه نم یی. پر بودم از حرف، پر بودم از ناگفته هاارمشونیب

حرفام بدون  ینشست پا یم یشد برا حرفام؟ ک یگوش شنوا م ی. کارمیب

 دیلرز یدت بغض مکه از ش ییازم بکنه؟ آروم و با صدا ین که گله ایا

 گفتم:
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 گفتن ندارم، بذار برم... یبرا یحرف-

 خش داشت، درد داشت... صداش

 !یرفتن ندار ییحقِ جا یکه جواب منو ند یتو تت موقع-

لعنت بهت... نفسمو حبس کردم، سرمو باال آوردم و با  ان،یبهت دار لعنت

 نم دارم نگاهش کردم. یچشما

نگفتم؟  یواسه چ یدونیباهات صاف و صادق باشم؟ باشه... م یدوست دار-

 ینگاه م یکاال و اسباب باز هیبه چشم  یدختر کار هیچون امثال تو به 

اون  یو برا ستهیخودش وا یپا یکه بخواد رو یکنن هردختر یکنن. فکر م

که خدمتگزارشه بده!  یبه شخص ی، مجبوره همه جور خدماتشخص کار کنه

بودم  ییدخترا پیداشتم نه از اون ت اتویجفنگ نیمن... من نه حوصله ا اما

رفتم به  یبخوان استخدامم کنن! هردفعه هرجا که م  نمیکه به دلشون بش

 ست،یگفتن لباسات مناسب محل کارت ن یبار م هیدادن.  یم ریگ زیچ هی

 ...یرسیگفتن به ظاهرت نم یبار م هی

 ادامه دادم: یحالت داد مانند با

تونستم  یبودن که منم نم یدنبال کارمند نبودن، دنبال عروسک جنس نایا-

عالم و  یوقت ؟یکرد یکار م یچ یدر حق خودم بکنم! تو بود یظلم نیچن

 عیبشه تا سر دهیتار موت د هیتو زوم کردن و منتظرن  تیجنس یآدم رو

 بپرن روت...
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 یکرده بود که چرا نم درک دیگفت. شا ینم یزیمونده بود و چ ساکت

 خواستم بگم من دخترم. نگاهشو از من گرفت و به مچ دست هاش دوخت.

کردن باهاش  یمدت زندگ هیو  انیشا یفکر کنم بعد از اومدن به خونه -

. مسلما ما رو شناخته یکن یکه تو فکر م میستین یکه ما، کس یدیفهم یم

 یمیاونقار باهم صم یعنی... یازت انتظار داشتم حداقل به من بگ ،یبود

 ؟یدونست یمنو قابل نم م؟ینبود

که هست،  ینیرو از ا تیخواستم وضع یگفتن نداشتم... نم یبرا یحرف

 دیبار منو محکم تر کش نیخرابترش کنم. خواستم از کنارش بلند بشم که ا

 ش افتادم و آخش بلند شد...  نهیقفسه س یبا کف دستام رو ار،یاخت یو ب

بسته از دردش نگاه کردم، لبش رو هم به دندون  یهابه چشم  دهیترس

بود و  ضیکرده بودم، مثال مر یخاک به سرم که جفتک پران یگرفت، وا

براش افتاده باشه و زود  یمبادا اتفاق بد دمیبود... ترس دهید بیکتفش آس

 گفتم:

 ان؟یدار یخوب -

 یهم فشار داد، انگار که درد داشت عذابش م یرو شتریهاش رو ب چشم

 سرش آورده بودم ییقطعا بال گهید دمیداد... ترس

 ؟یپسر با توام خوب یه -
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کردم به  یداد، پس دستم رو جلو بردم و سع یمورد نظر پاسخ نم مشترک

و باز  دمیچشمش رو د یچشمش رو باز کنم،  که مردمک رنگ کی یزور ال

 گفتم:

 !؟یزن ی! خب چرا حرف نم؟یزنده ا انیدار -

تکون  نیبه طرف یشدم، سرش رو چند بار یهر لحظه نگران تر م داشتم

 نیکار رو کرد ه نیداد و من دستم رو محکم به چشمش گرفته بودم، تا ا

 گفتم: دهیو ترس دمیکش یبلند

 خاک به سرم تشنج کرد... -

من که  یکردم؟! وا یم کاریچ دیبود؟! با یراه متوقف کردن تشنج چ حاال

کردم آرامش  یآوردم... سع یسر در نم یاز پزشک یزیدکتر نبودم اصال چ

 وبمیبه ذهن مع ی! خب من راهکردم؟یم کاریچ دیخودم رو حفظ کنم، با

چشمش  یکردم، پس دستم رو از رو یدکتر رو خبر م دیبا دیرس ینم

 برداشتم و بلند گفنم:

 پرستار.. -

اش وارد کردم و خواستم بلند بشم تا پرستار رو  هنیبه س یخودم هم فشار و

و خواستم  ستادمیا خیو س دمیآخش دوباره بلند شد، ترس یصدا کنم، صدا

 کهیانداختم در حال انیبه دار یسمت در برم که مچ دستم گرفته شد، نگاه

لبش رو از درد گاز گرفته بود رو  دیخند یلبش بود و داشت م یرو یلبخند

 آزاد کرد
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 !؟یزنیداد م یواسه چ -

 یتشنج کرد ارمیولم کن برم پرستار رو ب ؟یخوب انیدار -

 گفت و بعد ادامه داد یکرد و از درد آ یخنده ا تک

 شاهکار... ا،یآر یتو شاهکار -

رو  قتیحق گهیزنه اون که د یصدا م ایدونستم چرا هنوزم من رو آر ینم

 انی! پس قطعا دارد؟یخند یاز درد م یکدوم آدم عاقل نکهیدونست؟! و ا یم

 مخش تاب برداشته بود

 که اونم.... یخل و چل نبود -

بهش انداختم من خودم نوبر عالم بودم  یزبونم رو گاز گرفتم و نگاه زود

بلند تر  یبار کم نیا انیرسوندم. دار یم تشیرو به حد نها یداشتم پرو باز

ش بگه تو که نبود به یکیگفت،  یآ یخنده هاش چند بار نیو ب دیخند

 ! ؟یاریدر م یچرا خوشمزه باز یدرد دار

 کردم که خنده اش رو کنترل کرد و گفت: یطور داشتم نگاهش م نیهم

 من تشنج کردم؟!  یواقعا چطور فکر کرد -

! بهم بر دیخند یداشت به من م یمردک اجنب نیپس ا د،یخند دوباره

بهش  ینگاه ... چپ چپدیخند یخورد من نگرانش بودم و اون به من م

 انداختم و گفتم:
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 دنیخند گهید نیا ،یصدات کردم جواب نداد یخب نگران شدم، هر چ -

 نداره...

 نگاهم کرد مونیرو جمع و جور کرد و پش خودش

 قصد ناراحت کردنت رو نداشتم -

 نداره... یتیاهم -

 هیبرم، دلم گرفته بود و به شدت دلم گر رونیگرد کردم که از اتاق ب عقب

 است، قدم اول رو سمت در اتاق برداشتم که صدام زدخو یم

 ...ایآر -

بارم داشت  نیا دیدونست، شا یم ایزدم، اون هنوزم من رو آر یپوزخند

 گرفته بود... یکرد.... حاال انگار اون بود که من رو به باز یمسخره ام م

 یرو ب یبعد یبره، قدم ها نییدهنم رو قورت دادم تا بلکه بغضم پا آب

زار  انیدار یمونده بود جلو نمیبرداشتم هم انیدار یتوجه به صدا زدن ها

 بزنم... 

 یرفتم و به محض خروجم به جسم رونیانداختم و از اتاق ب نییرو پا سرم

شخص رو به روم دهنم باز  دنیبرخورد کردم، زود سرم رو باال آوردم و با د

 گذاشتم...  یدلم م یرو کجا نیموند... حاال ا

کنم، ذهنم واقعا قفل شده بود... اون هم چند  کاریچ دیدونستم با ینم

نه؟!  ایدونستم من رو شناخته  ینم ق،ینگاه عم کیلحظه به من نگاه کرد 
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 دیمن رو شناخته بود؟! با یعنیبه هم زده بودم  یدخترونه ا افهیحاال که ق

ن یموندم و بعد ع یم رهیبز بهش خ نیطور ع نیکردم، هم یم کاریچ

دادم و  یآدم متشخص سالم م هی نیع ایشدم  یگوسفند از کنارش رد م

کردم  یکردم؟! خب اگر مورد دوم رو انتخاب م یم یحال و احوال پرس

از  ینطوری! منم که ا؟یهست یک گهیممکن بود من رو نشناسه و بگه تو د

شناخت قطعا خودم راحت تر بودم، با  یشدم اگر من رو نم یم عیضا خیب

 یدادم همون بهتر که من رو نم لشونیکه تحو یگند و دروغ مهاون ه

 یگوسفند از کنارش رد م نیع دیاول بهتر بود با نهیشناخت... پس گز

زدم و از کنارش  یلبخند قشیشدم... آب دهنم رو قورت دادم و به نگاه عم

سر جام  خیخواستم رد بشم که بازوم توسط دستش گرفته شد و من م

لبم رو به  یکرد... گوشه  یم شیموندم و چشم هام رو بستم، گاوم داشت زا

رو نداشتم که خودش مقابلم قرار گرفت و  یکار چیدندون گرفتم توان ه

 بهم زد یلبخند

 !؟ییتو ایآر -

رو  یباز نیخواستن ا یزد چرا نم یصدا م ایمن رو هنوز آر نمیخدا ا یوا

با خودم آورده بودم هنوز پا بر  انیاخل اتاق دارکه از د یتموم کنن... بغض

کردم غم دارن  یکه حس م ییجا بود، بغضم رو قورت دادم و با چشم ها

 بهش انداختم ینگاه

 ...ستمین ایمن آر -
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من هم  یاز کنارش رد بشم که محکم تر بازوم رو گرفت و چشم ها خواستم

دادن؟! خواستم بگم  یهم افتاد، چرا همه داشتن امروز من رو آزار م یرو

 دیولم کن که صداش به گوشم رس

! ؟یکن یم کاریچ نجای... اصال تو ادمیپرس انیحالت رو از دار یلیخ ؟یخوب -

 سرت اومده؟! ییچه بال

خوب بود... نسبت  یلیهام رو باز کردم و نگاهش کردم، حالش انگار خ چشم

کرده  رییتغ یبودمش حساب دهید دهیو تک فیکه اونقدر نح یبار نیبه آخر

که حالش خوب بود  نیبود و به اصطالح رنگ و روش باز شده بود... هم

 نیبگم که مثل ا یدونستم چ یشد... واقعا نم یحساب م یخودش نعمت

 راه نجاتم شد یچند وقت پر

 افتاده؟! یآرامش اتفاق -

که  یمن و دست نیکه نگاهش ب یلبم نشوندم و به پر یرو یتلخ لبخند

شد، سرم رو  یبازوم نشسته بود رو دوختم، بغضم مانع از حرف زدنم م یرو

که دستش دور بازوم شل شد و نگاهش رو به  دمیتکون دادم و د نیبه طرف

از  کی چیتو ه یپر نکهیباشه با ا دهیترس یکم دیدونستم شا یداد، م یپر

اون  دیساکن اون خونه بود و باالخره شا یکرد ول یحامد دخالت نم یکارها

هم سمت اون  یبراش مرور بشه... نگاه پر یباشه و خاطرات تلخ دهیرو د

 گفت:  یو سوال دینگاهش کرد و ابروهاش باال پر قیو عم دیچرخ

 ترنم؟! -
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ندونستم و از کنار هردو گذشتم و سمت اتاق خودم رفتم  زیصبر رو جا گهید

و به اشک هام  دمیسرم کش یو خودم رو به تخت رسوندم و ملحفه رو رو

با خودم خلوت کردم  یدونستم چقدر و چه زمان یدادم... نم دنیبار یاجازه 

 ای کارمدونستم گناه یچند مدت رو با خودم مرور کردم، نم نیو اتفاقات ا

تر بود چون  نیسنگ میگناه یب یترازو یکفه  دیبه نظرم شا یگناه ول یب

منافع خودم هم  یکه پاانسان تالش کرده بودم، هر چند  کینجات  یبرا

کردم که چند تقه به  یطور با خودم دو دوتا چها تا م نیبود... هم ونیدر م

 در خورد و پشت بندش در اتاق باز شد. 

به  یسر کش یپرستار بود که برا دیکه وارد اتاق شده، شا هیدونستم ک ینم

داخل اتاق  یعطر خنک یبودن، بو یپر ای لیهم جل دیمن اومده بود و شا

زد، پس  یهم از ابن نوع عطر نم یعطر زنانه بود، پر کی یبو بو نیا د،یچیپ

بود...  ومدهبودم و حاال خودش به اتاقم ا یترنم بود که من از دستش فرار

تق تق کفش هاش  یصدا دارم،یکردم تکون نخورم تا نفهمه که ب یسع

کاش  اد،یم و حدش راحت بود که داره سمت تخت من دیچیداخل اتاق پ

طور با ترنم تنها  نیاتاق بودن که من ا نیهم داخل ا گهید ضیچهار تا مر

 شت،دردسر ها رو هم دا نیا یو پولدار یخصوص مارستانیشدم... ب ینم

بردن که کنار چهارتا از هم  یم یدولت مارستانیب هیشد حاال من رو به  ینم

نداشت انگار قسمتم تنها شدن با ترنم  دهیبودم؟! فا یببمارم م یوطن ها

 یملحفه ام تکون نم ریاز ز یسانت دیگفتم، همون با یم یچ دیبود، حاال با

 دیرو نبا ماریب کیکه  دیرس یخوردم که فکر کنه خوابم، قطعا شعورش م
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شد، بعد هم  یحل م زیخوردم همه ج یکنه... اگر من هم تکون نم داریب

 یرفتم خودم رو گم و گور م یشدم م یص مخال مارستانیب نیاز ا یوقت

از ترنم  یا هی... از مشت ملحفه ساافتهین چکسیچشمم به ه گهیکردم که د

 ادیرو از  دنینفس کش یبیبه صورت عج ستاده،یسرم ا یکه باال دمیرو د

از من داشته  یریبرده بودم، زود جشم هام رو بستم که مبادا اون تصو

 باشه...

 ؟یداریب ا؟یآر -

کنه،  داریرو موقع استراحت ب ماریب دیکه نبا دیرس یانگار شعورش نم نه

 نییسرش رو پا یطور هر کس نینداشت که ا کریدر و پ مارستانیب نیانگار ا

 شد...  یانداخت و داخل اتاق م یم

 ... ایآر -

زد، اصال از  یاسم خودم رو صدا نم گهیشد، حاال چرا د ینم الیخیبابا ب یا

دونست؟! ترنم فقط حاال چهره  یرو م میماجرا خبر داشت؟! اصال اسم واقع

شد و  لیطور ذل نیا دیهم که تا فهم انیبود، دار دهیاز من د یدخترانه ا ی

ندونه،  یزیداشت که ترنم چ یکم دیشد ام یافتاد، پس م مارستانیگوشه ب

تونستم بگم  یکردم؟! خب م یم کاریتابلو دخترونه ام رو چ افهیق نیا یول

خدا  یدروغ بگم... وا نمیکه باز من بش شهینه نم ام،یآر یمن خواهر دو قلو

 یزدم بهتر بود بعدم ن یکردم من... همون خودم رو به خواب م یم کاریچ

 کردم یم تانداخت پر یکه عرب ن ییرفتم خودم رو همون جا
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 !؟ینگاهم کن شهیم ،یداریب دونمیم -

کردم  یهمه نفسم رو حبس کردم و نقش باز نیداشت که بگم زرشک، ا جا

اومدم... حاال چه نوع  یاز آب در نم یخوب گریاصال باز یجیبه ه یجیاما ه

 !ختم؟یر یسرم م یرو تو یخاک

باهات حرف  یلیهمون ملحفه بمون، خ ریز ،یخب باشه هر طور راحت -

دونم از کجا  یهردومون راحت تر باشه... نم یبرا یطور نیا دیدارم شا

که من آزاد بشم  یازت ممنونم تو باعث شد یلیشروع کنم... اول بگم که خ

 جاتخونواده ام برگردم، بازم ازت ممنونم که نه تنها من رو ن شیو دوباره پ

تا نبودم رو کمتر  یموند زامیکنار عز ،یبلکه کنار پسرمم موند یداد

حرف  کیپرسه و ما هر بار  یهر روز حالت رو م بایتقر مایاحساس کنن، ن

.... نه بهتره بگم آرامش.... یها برات تنگ شده آر یلی... دل خمیزن یبهش م

 ! گه؟یاسمت آرامشه د

 پیاز آب ک مینیاومده بود و هم ب نییکرد و من هم اشک هام پا سکوت

بسته شده  دنمیراه نفس کش بایسرم بود تقر یملحفه هم رو نکهیشده بود ا

دونست من  یبکنم، ترنم هم که م یحساب نیف هیداشتم که  دیشد ازیبود، ن

خودم  یدست یپس بهتر بود دست ستمیکنم و خواب ن یم یدارم نقش باز

دادم، ملحفه رو کنار زدم و نگاهم به ترنم افتاد که  ینم یبه دست خفگ ور

و از ترنم گرفتم و به کرد، نگاهم ر یبه من نگاه م یداشت با لبخند کم رنگ

کنار تختم نگاه کردم که بسته دستمال اونجا قرار داشت، دستم رو جلو  زیم

رو دستم داد،  یلو ترنم به کمکم اومد و برگه دستما دیدستم نرس یبردم ول
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صورت ترنم  زدمیجانانه کردم و حدس م نیف هیبرگه دستمال رو گرفتم و 

 یبه رو نکهیدم نبود، بدون اخب چه کنم دست خو یجمع شده ول ظیاز غ

کردم  یبه ترنم گفتم و سع یلب ریدماغم رو پاک کردم و تشکر ز ارمیخودم ب

و تو نشستن  کمکم  اومدباز ترنم به کمکم  نم،یبدم و بش هیکه به  تخت تک

 یدستم فقط نگاه م یانداخته بودم و به انگشت ها نییکرد، سرم رو پا

 رمیترنم هم باعث نشد که نگاه از انگشت هام بگ یکردم  و صدا

 ؟یبه من نگاه کن یخوا ینم -

 نه باال انداختم یرو به نشونه  سرم

 چرا؟ -

 کشم؟!  یداشت؟ خب مشخص نبود که خجالت م دنیسوال پرس نیا واقعا

 ...نمتیکنم سرت رو باال کن بب یخواهش م -

داشت که  یتاد؟! چه معناف یم یکرد چه اتفاق یمثال من رو نگاه م حاال

 !نمت؟یدختر به دختر بگه بب

 کنم... یآرامش... خواهش م -

 کشم یخوام، من خجالت م ینم -

 !یکش یاز من خجالت م ستمینامزدت که ن -

داشت بگم هر هر خندبدم نمکدون، انگار بعد از خونه حامد تو آب نمک  جا

... دخترک مسخره کننده حقا که خواهر همون ستمیبود... نامزدت ن دهیخواب
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مرد عرب  هیفروختت به  یکردم که حامد م یاصال کمکت نم دی... بایانیدار

 ...ینکن شخندیمن رو ر یکه ابن طور

 یبهش انداختم، خنده اش رو کنترل کرد و مهربون نگاه ینگاه یچشم ریز

 بهم انداخت

در اومدم مثال...  تیمیکردم، گفتم فضا عوض شه از در صم یشوخ -

 یبا کس ستمیمن چندان بلد ن ینه ول ایدونم برات گفتن  ینم دیببخش

آدم  شهیداشته باشم... کال هم یطنتیو به قول معروف ش رمیارتباط بگ

 بودم... یآروم

 یبود دست عربا ب فیهمون خوب شد نجاتش دادم ح ،یجوجو ناز عخه

 نگاهش کنم شتریب یبزنم و کم یکردم لبخند یافته، سع

 اشکال نداره...  -

حاال نوبت  دینگفت و فقط نگاهم کرد، شا یزیزد، و چ گهیمهربون د لبخند

 بزنم یمن بود که حرف

 !؟یدیاز کجا فهم -

 رو... زیدونستم من همه چ یم -

 !؟یچطور -

از گوشه اتاق  یو نگاهش رو دور اتاق چرخوند و صندل دیکش یقیعم نفس

 زد یمن گذاشت و روش نشست و لبخند کیبرداشت و نزد
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 سر پا شمیبا هم، خسته م میدار یادیز یمن و تو حرف ها -

اکتفا کردم که خودش شروع به  ینگفتم و به زدن لبخند کمرنگ یزیچ

 حرف زدن کرد

اون همه ظرافت  لنگه،یکار م یجا هی دمیفهم دمتیهمون موقع که د -

خاطر  نیو به هم  یدختر هی که دمیپسر باشه، فهم کی یتونست برا ینم

کردم همه از  دایاز اونجا نجات پ یباهات راه اومدم و بهت اعتماد کردم... وقت

رو که نگو  مایباعث نجاتم شده... ن ایآر نکهیگفتن، ا یم ایبه اسم آر یپسر

شک کرده  ییزایچ هیبه  انیو شا انیخب دار یگفت... ول یبند از تو م هی

 بودن

کردم و  یترنم رو گوش م یوجودم گوش شده بود و داشتم حرف ها سراسر

برده  ادیمرد رو به کل از  نیآه از نهادم بلند شد ا انیاسم شا دنیبا شن

 دمیو پرس دمیحرف ترنم پر ونیبودم... م

 ! دونه؟یهم م انیشا -

 باال انداخت و چشماشو تو کاسه شون چرخوند. یا شونه

 دهیبودا، خان داداشم زحمت گفتنش رو کش دهیراستش... نه! البته فهم-

 تتیجنس یکس یکه نخواست یداشت یلیدل دیبود. و خب... با خودم گفتم شا

فهموندم که تو  یجور هیهم  انیکردم، به شا ینه نیهم یرو بفهمه، برا

 ،یدون یشد از دستت! م یکوچولو عصب هیو  اونم... راستش  یستیدختر ن

 از ذهنت بود! کوچولو دور هیآخه دروغم 
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جز گند زدن بلد نبود. انگار ناف اونم با گند باال  یهم مثل من کار ترنم

 یکه لبخند پرحرص یو درحال دمیکش یبودن! نفس پر حرص دهیآوردن بر

 شده م گفتم: دیکل یدندونا یصورتم نشونده بودم از ال یرو

 !؟یباورم شه همونو گفت یعنی... یکه تو ذهنمه رو گفت یزینگو چ-

 اتیح یشدم و بهت زده زل زدم بهش. خاک تو سر ب الیخیو غصه مو ب غم

 انیهمون بهتر برنگشتم که به دست شا ،یمنم برد یذره آبرو هیترنم، اون 

 کشته نشم!

از  یکیگفتم  انی... به شایتو ذهنته ول قایدق یچ دونمیخب... البته من نم-

 ی... عشق بازکمی اتاق خواب و جلوش یها مجبورت کرد من رو ببر خیش

رو  خی... شیآورد یمنم در م یلباسا یو داشت یدرآور رهنتویپ ی! وقتمیکن

 دمیتو رو د نه! من... من گفتم که باالتنه مردورونیب میرفت عیصدا زدن و سر

که  نینداشته باشه. حاال عالوه بر ا یشک گهید انیتا شا یو مطمئنم پسر

مشت  هیخواد  یماهتو ببوسه، دلش م یرو خوادیمتشکره و م یلیازت خ

 محکم هم تو فکت بزنه!

 گهی، دگرد شده به ترنم نگاه کردم. به به یدهنمو قورت دادم و با چشما آب

 ریت یرو از رو یکه اون آگه یآرام، از همون اول گند زد یبدتـــر! گند زد

من  ت،یشانس گل گل نی. خاک تو سرت با ابتیتو ج یو انداخت یبرق کند

 !کردمیخفه م ییو ساقه طال تکسیتو بودم خودمو با وا یبه جا

 نگفت؟ یزیچ انی... دارنمیبب-
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 یزینزده، منم بهش گفتم که چ یحرف انیبا دار زایچ نیدرباره ا انینه، شا-

 نپرسه.

 یمسئله ا ادیدفعه  هیشده بودم به گوشه تختم که  رهیموندم و خ ساکت

 افتادم.

 شده که! انیکردن؟! خوشبحال شا متی. واقعا ترماونا واقعا.. نم،یبب-

نگاهش کردم که سرخ شده بود و با  یرچشمیو ز دمیدهنم کوب یرو دستمو

از  گذرهی. آرام خودتو جمع کن وگرنه ترنم مدیگز یلب م یخنده و عصب

 خالصت کنه! ادیب کنهیحامدو صدا م رهیجونش و م

 و با خنده گفت: دیبا بازوم کوب یمشت

 !ایکن یم یتالف یدارخوب -

گفتن  میاومده بود. از قد شیبود که برام پ ینبود، سوال ینه نه تالف-

 است! بیندانستن ع ست،ین بیع دنیپرس

لبم رفته رفته  یکه لبخند رو م،یبه هم نگاه کرد رهیخ یو لحظه ا میدیخند

 :دمیمحو شد و آروم پرس

 اونقدر تابلو بودم که دخترم؟-

 ،یو تو گوشم زمزمه کرد یبار اول اومد یبرا یوقت خب... نه راستش...-

و موقع رقص منو به  یبغلم کرد یو نازک بود. وقت فیظر یلیصدات خ

باالتنه ت شدم. قدت بلندتر از منه اما  یاحساس برجستگ یخودت فشرد
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زن هرچقدرم بخواد خودشو  هیرو احساس کنم.  یراحت تونستم برجستگ

! و... ونهیآقا یبازم اندام زن نرم تر از اندام عضالنبپوشونه و مرد جلوه بده اما 

اگر هم بشن عمرا با  ،شنیقدم نم شیبوسه پ ی! اصوال دخترا تواون بوسه ت

و  یطرف مقابلشونو ببوسن. تو همون شرم و خجالت رو داشت یشرم یب

 !ستین ونیبه آقا هیشب زتیچ چیمتاسفانه..  جز ظاهرِ مثال گول زننده ت ه

 و پکر نگاهش کردم. دستامو با صورتم پوشوندم و زمزمه کردم: دمیکش یپوف

از دستم دلخور و ناراحت شده.  انیکنم ترنم، مطمئنم دار کاریچ دونمینم-

بفهمه  انیترسم، که شا یمتاسفانه بو برد. من... م یدوست نداشتم بفهمه ول

 !شهیازم متنفر م اد،یاز من بدش م مایهم بگه، اونوقت ن مایو به ن

نگه. با  مایبه ن یزیکه چ گمیو م زنمیحرف م انیبا دار رمینگران نباش، م-

اون  ؟یبرگرد یخوا ی. فقط، آرامش... نمزنمیهم اصال حرفشو نم انیشا

تو گرون تموم بشه؛  یجهنم بزرگ. موندنت ممکنه برا هیخونه جهنمه، 

 که... نیقبل از ا یایب رونیبهتره ب

 خونه شما؟!برگردم؟ کجا برگردم؟ نکنه -

 زدم و ادامه دادم: یتلخ پوزخند

 !شهیحاال خانواده حامد، خانواده منم م یانگار خبر ندار-

به خودم لعنت فرستادم و گفتم لعنت بر  شهیبود و مثل هم دهیدهنم پر از

کرد؟!  یرو دوا م یحرفامم درد نیموقع زر بزند، اما مگه ا یکه ب یدهان
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کرد. آروم و  یناباور و بهت زده نگاهم مبه ترنم نگاه کردم که  یرچشمیز

 :دیپرس ریمتح

 خدا من، نه!  ینکنه اون با توام... وا شه؟یتو محسوب م یحامد... خانواده -

دونم چرا همه  یابروهام رو باال دادم و دست هام رو مقابلم گرفتم، نم عیسر

 عیکنن حامد با منم بله... دستم رو مقابلم تند تند تکون دادم و سر یفکر م

 گفتم:

اون  یول یاز حامد ندار ینه نه اشتباه نکن، اصال... درسته تو دل خوش -

 نداشته... یرفتار بد چیواقعا با من ه

تو  نجاینداشته من ا یرو خود به خود قطع کردم، اگر رفتار بد حرفم

تکون  یبه چشم هام زدم و سر یفکر چرخ نی! با اکردم؟ یچه م مارستانیب

 دادم و اصالح کردم

 ...میریمورد آخر رو فاکتور بگ نیالبته اگر ا -

حاال خونه ما  رون،یاز اون خونه ب ایبه تمام معناست آرامش، ب وید هیحامد  -

تو  یاونجا جا رونیب ایفقط ب ،یکن یزندگ گهید یجا هی یتون یم یاینم

 ...ستین

 هم گذاشتم یتکون دادم و چشم هام رو چند لحظه رو نیرو به طرف سرم

 ...امیتونم ب یفعال نم رون،یب امیاز اونجا ب شهیتونم... نم یمن نم -

 دستم گذاشت و فشرد ینگاهم کرد و دستش رو رو قیلحظه عم چند
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 رونیمانع از ب یپس چ ومدهین شی! اگر اون مسئله پ؟یتون یچرا نم -

 شه؟! یخونه م اومدنت از اون

نه؟! سرم  ایگفتم  یماجرا رو م قتیحق دیدادم؟! با یجواب ترنم رو م دیبا

 انداختم و آب دهنم رو قورت دادم نییرو پا

 نیبهت بگم ا دیدونم با ینم ینه، حت ایجوابت رو بدم  دیدونم با ینم -

تونم از اون  یمن نم نکهیا لینه؟! خب دل ایخودمون بمونه  شیمسئله پ

 ...هینسبت خون هیوجود  رونیب امیخونه ب

 و با تعجب زود گفت: دیحرفم پر نیب

 !؟ینسبت خون -

 کردم که دوباره گفت: نییبله باال و پا یرو به نشونه  سرم

 با حامد؟! ینسبت خون -

 نه، حامد نه...  -

 !؟یپس با ک -

 بهش انداختم و جوابش رو دادم یکوتاه نگاه

 خواهر منه... یپر ،یپر -

 خواهرته؟! -

 یخودم و پر یکردم و براش از ماجرا نییبله باال و پا یرو به نشونه  سرم

نگفت از  گهیگفتن نداشت... د یبرا یحرف گهیاونم د یگفتم که متاثر شد ول
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چه  دیدونست با یمن بود نم یهر کس جا دیشا رون،یاون خونه بزن ب

 ...رهیبگ یمیتصم

 رونیکرد و  اتاق ب یحرف زدن از من خداحافظ قهیهم بعد لز چند دق یپر

 هیاز ترنم نزد، و بق یبعدش داخل اتاق شد و خدا رو شکر حرف یرفت. پر

به سر برد و بعد اون هم به خواست من  یعاد یوقت مالقات رو با حرف ها

 کیخواست  یم ییتنها کیکرد، دلم  یرفت خداحافظ  مارستانیاز ب

 که بشه خودم رو راحت توش غرق کنم... ییاتنه

 شب ها همیشه همین شکلی است اخر

 ، تنگ تاریک

 وادارت میکند یاد بیاوری انگاری

 را دستهایش

 را آغوشش

 نگاهش

 ها همیشه همینطوربوده!اینقدر تنگ که ممکن است خفه ات کند! آخرشب

 شد...، باالخره همین آخر شب ها دستش به خون من آلوده خواهد  میدانم

 م _زهرا

سرمم  یشدم، پرستار داشت تو داریپرستار دل از خواب کندم و ب یصدا با

کردم خودم رو باال بکشم و نگاهش کنم،  یکرد، سع یم قیرو تزر یآمپول
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لب هاش نقش  یرو ینینگاهم رو حس کرد، لبخند نمک ینیسنگ یوقت

 بست و نگاهم کرد

 ؟یشد داریاز خواب ب -

 االنم توهمه...نه هنوز خوابم،  -

 و گفت: دیکردم که خند یعذر خواه عیلبم رو به دندون گرفتم و سر عیسر

خوش سر و زبون  ماریب هیقبل دوستمه، بهم گفت که  فتیپرستار ش -

 میدار

 خوش سر زبون منظورش خل وضعه؟! -

 تکون داد و سرم رو چک کرد یو سر دیخند

همه اش  نحایا انیکه م ییرامایاکثر ب یدون ینه خوشگلم، دور از جون. م -

مثل  یکی یپوسه، وقت یخب ما هم دلمون م دن،یکنن و نا ام یآه و ناله م

 شهیمثبتش به ما هم منتقل م یاش خوبه انرژ هیکه روح ادیشما م

 زدم و بعد گفتم : یلبخند 

آدم خود به خود  ن،یساکته و غمگ یلیخ ه،ینجوریا مارستانیب طیخب مح -

 برم نجایدوست دارم از ا نقدریخودم ا ره،یگ یدلش م

 تو هم حوصله ات سر رفته؟! ه،یچ -

کردم و بعد با  نییبله باال و پا یهام رو جلو دادم و سرم رو به نشونه  لب

 گفتم: یتاراحت
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 ...یکس یب یبیغر ییی... هومدیکس هم که امروز مالقات من ن چیه -

 یو کس یباش مارستانیمخصوصا اگر تو ب ،یکس یبده ب یلیاره خ  -

 ندارن یدونه هم مالقات هی یهستن حت ایلی... خهیحال بد یلیخ ادین ادتتیع

 مگه زندانه؟ -

نباشه خود به  یو دلتم گرفته باشه و کس یتنها باش ایدن یهر جل یوقت -

 ...یکس یواقعا امان از ب ،یکس ییب یبیبه قول تو غر شه،یخود زندان م

نداشته ام رو پشت گوشم  یاز موها یکردم و دسته ا نییرو باال و پا سرم

 به پرستار خانم مهربون کردم یفرستادم و نگاه

خواهرم قرار بود  ستم،یکس و کار ن یب میلیگفتم خ نویخب من حاال ا -

 ستمیکس و کار ن ینگران شدم... گفتم که من ب ومدهین یول ادیب

اش رو با لبخند جمع انداخت و لب ه شینیبه ب ینیو چ زیهاش رو ر چشم

 ییبودن، و انگار لبخند جز جدا دهیدختر رو با لبخند بر نیکرد، انگار ناف ا

قدر خوش  نیو آداماش ا ایدن یشد همه  یصورتش بود، چه خوب م ریناپذ

 اومدن... یاخالق از آب در م

و  زم،یحرف زدم عز یکل ،یستیکس و کار ن ینکرده ب ییدونم  خدا یم -

که االن پشت در  نیدار کیو پ کیش شیدونم شما قوم و خو یگرنه م

 باهات داره؟ یهاست هااا، حاال چه نسبت کهیکس و کارت از اون ت ستادن،یا

 پرستار خوشگل خانم االن با من بود؟!  نیا
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 االن؟ نیبا من بود -

حاال چه  ادتش،یداره، اومدن ع یبودم گفتم مالقات واریپه نه په با د _

 ت داره؟باها ینسبت

 ن؟یگ یرو م یک -

 که پشت دره؟ پهیهمون آقا خوشت -

 !په؟یآقا خوشت -

بگه که چند تقه به در اتاق خورد و پرستار مهربون  یزیباز کرد که چ دهن

 حواله من کرد یرو جمع کرد و چشمک لشیوسا

 تحمل نداره پشت در باشه نیاز ا شتریب گهیآقا من برم، انگار که د -

فکر کردم که اون  نیبرام تکون داد و سمت در اتاق رفت و من به ا یدست

 تونست باشه....  یم یکه به مالقات من اومده بود  ک یآقا خوشتپه ا

رفتن پرستار، حامد داخل شد  رونیبه درگاه در زل زده بودم که با ب منتظر

که انتظارت رو ندارم  ییوقتا شهیو آه از نهاد من بلند شد. لعنت بهت که هم

جا بود سر  نیترنم ا یخوب شد که االن اومد و وقت یلی. اما خیرس یسر م

به فکر  دی. بادمش یم گهید یریدرگ هیمنتظر  دی. وگرنه اون موقع بادینرس

من کامال عمدا ترنم  دیفهم یبودم، چون اگه حامد م یم هم مجنازه عییتش

 کرد...  یقطعه قطعه م م م،یدادم و تازه باهم دوست هم هست یرو فرار
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 یداشت حرفاشو برا دیکرد. شا یانداخته بود و نگاهم نم نییپا سرشو

بزنه.  یچه زر دیبا قایکرد که دق یفکر م نیکرد و به ا یم یخودش حالج

گرفتم. تا نگاهم کرد،  قیگرفت و منم همزمان باهاش نفس عم یقینفس عم

 یبفهمه اصال آدم حسابش نم یعنیو چشم به پنجره دوختم، که رو گرفتم 

 یسرم احساس م ی. حضورشو باالستادی! جلوتر اومد و کنار تختم انمک

بود سر برگردونم تا با سر برم تو شکمش. اما نه، قدش بلندتر  یکردم و کاف

بم و خش دارشو از  یبرم! صدا دیکه نبا ییرفتم به جا یبا سر م دمیبود، شا

 :دمیپشت سرم شن

 آرام؟ حالت بهتره؟-

 یشد که تند ینم یلیدل نیشدم، اما ا یجور هیاسمم از زبونش  دنیشن با

 نکنم:

خوبم دوباره  یبه حال تو داره؟ اگه بفهم یبهتر بودن و نبودنم چه فرق-

 بد تیبار مثل شخص نیمثال ا ای وار؟یتا خون بپاچم به در و د یزنیکتکم م

خونم  یکن یم مکهیت کهیبه جونم ت یوفتیم یاشتباه، با اره برق چیپ لمیف

بشه و توام  ینحست خون افهیو ق ختیو اون ر واریفواره بزنه بپاچه رو در و د

 !؟یلذت ببر یکه دار یسمیاز ساد

دادم. حق  یحامد نم یزر زدن ها یبرا یزدم و مجال ینفس حرف م کی

 یناراحت شده بودم و اگه م یلیهم داشتم، دلم گرفته بود، از دستش خ

کردم و خالص! دم از  یم یامپول هوا تو گردنش خال هی نجایتونستم، هم
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مشت و لگد خودش  ریزد، بعد خانواده شو ز یم یخانواده و خانواده دوست

 کرد... یله م

که از  دمیبه طرفش چرخ یشونه م حس کردم و با پرخاشگر یرو دستشو

 چونه م گرفت و صورتمو سمت خودش نگه داشت.

 کنمیو فراموش م شمیحرفات خام م نیفکر نکن با ا ار،یدر ن یچموش باز-

 ی. من نمینابخشودن انتیخ هیآرامش،  یکرد انتی. بهم خیکرد کاریتو چ

 یحامد وقت یدون یگناهت بگذرم، خودتم خوب م نیوجه از ا چیتونم به ه

 شناسه! یبشه، خانواده و دوست و اشنا نم یصبع

و آب دهنمو جمع کردم و  دمیکش رونیفشار انگشتاش ب ونیمو از م چونه

 .نیزم یتف کردم رو

باد  رتتیرگ غ ادیکه تا اسم خانواده م تیو مردونگ رتیتف به اون غ-

 یم یخانوادتم قربان یحت ادیم شیهات پ یاما تا حرف کثافت کار کنهیم

که به خاطر منافعش حاضره  فیکث وونیح هیحامد،  یوونیح هی. تو یکن

 خانواده شم بفروشه! یبکنه، حت یهرکار

شد. لعنت بهت  لیکه تو دهنم خورد، سرم به سمت شونه م متما یلیس با

 نیزدم و بدون ا یکه بهت داشتم... پوزخند یحامد، لعنت به تو و اعتماد

 لبام مخاطب قرارش دادم: یروکه نگاهش کنم با همون زهرخند تلخ 

، اونوقته که منم ضرب شستمو دستت بهم بخوره گهیبار د هی هیفقط کاف-

 مگه نه؟ گه،یدارم د ینیکه چه دست سنگ یدی... خودت ددمینشونت م
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 شدم. رهیخون خ یگوشه لبمو با انگشت شستم پاک کردم و به قرمز خون

. تو یباهام ندار ینسبت خون چیچون ه ،یبهم دست بزن یتو حق ندار-

دستت بهم  گهیبار د هیباشه،  ادتیآقا!  ،یدر قبال من ندار یحق ـــچیه

 کنم... یم کارتیچ نیبخوره، اونوقت بب

تخت هل داد. اخماش به طرز  یشونه م گذاشت و منو رو یرو دستشو

 .دیبار یهم بود و از چشماش خشم م یتو یوحشتناک

کنم  یکار تونمیمن نم یگیم ؟یضرب شستت رو نشون بد یخوا یم-

 باهات ندارم؟  یچون نسبت

که به لبام زل  یشده ش، درحال دیکل یدندونا یصورتم خم شد و از ال یرو

 زده بود زمزمه کرد:

پست باشه؟  گرونیتونه واسه د ینشونت بدم حامد تا چه حد م یخوا یم-

 ار داشتن من نمونه؟ هـــوم؟!واسه ک یمانع چیکنم که ه یکار یخوا یم

دهنمو قورت دادم و وحشت زده نگاهش کردم. اون... اون داشت چه  آب

روم  شتریگاه قفل کرد و ب هیتک یتختم رو یکرد؟ دستشو باال یم یغلط

 شد...  لیمتما

 :دمیمرتعش و لرزون پرس ییصدا با

 برو عقب حامد... ؟یکن یم کاریچ یتو... تو دار-

 آروم و خشدار شده بود. صداش
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 ...میرس یخوب خوبش م یبه جاها میتازه دار ؟یمن برم عقب؟ واسه چ-

کردم به عقب هلش بدم اما  یتوانمو تو وجودم جمع کردم و  سع تموم

 ظاهرا موفق نبودم. با عجز نگاهش کردم و آروم لب زدم:

 ولم کن، گمشو عقب تا نزدمت...-

کنار داد و  میشونیافتاده بود رو از پصورتم  یاز موهام که رو یا تره

 جزء به جزء صورتم حرکت کرد. یچشماش رو

خودته. تو حرصم  ریتقص میهست تیحال و وضع نیا یکه االن تو نیا-

 آرامش!  یشروع کرد یباز نیتو ا ،یداد

پوکر  یپلک ممتد زدم و با چهره ا ینگاهش کردم، چندبار رهیو خ موندم

 نگاهش کردم. سیف

 شیمن دو ساعت پ ؟یسبک فرض کرد یلی... االن خودتو خگمیم-

بختک  نیبعد االنم ع رونیب یختیدل و رودمو ر ینداشتم؟ زد یزیخونر

 ؟یکن یم ییقدرت نما ؟یروم که چ یافتاد

باال رفته  یحس و حال اون موقعش رو فراموش کرده بود و با ابروها تموم

 .کردینگاهم م

 ها؟-

 اونور!ها و زهرمار، گمشو -
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تر  کیشد و رنگ نگاهش عوض شد. سرشو نزد طونیلحظه نگاهش ش هی تو

 .دیگونه م کش یآروم رو یلی، خآورد و با پشت انگشت اشاره ش

کشم؟ مگه به  یو عقب م دمیمن به حرفت گوش م یکن یچرا فکر م-

 خواست تو جلو اومدم که به خواست تو هم عقب بکشم؟

خواستم دوباره هلش بدم که  یاومده بود. مبشر بند  نیا ییاز پررو زبونم

گفتم و از  یشد. آخ سیخ میریو لباس ز دیکش ریدلم ت ریاحساس کردم ز

کرد  یحرف نگاهم م ی. تو چشمام زل زده بود و بدمیدندونام نفس کش یال

 گرفت. یعکس العملم، نگاهش رنگ نگران دنیکه با د

 شد؟  تیزیحالت خوبه؟ چ-

هم فشردم  یکه اخم کرده بودم، چشمامو محکم بستم و پلکامو رو یدرحال

 شده م گفتم: دیکل یدندونا یو از ال

 !لیبهت گفتم تن لشتو بردار از روم، گور-

 جمع کرد و سبک تر شد.  کمیباال برد و خودشو  میبا حالت تسل دستاشو

 نزن. غیباشه، باشه، ج-

فت دستاشو دو طرفم گذاشت گم بشه که ج رهیداره م گهیکردم د یم الیخ

از زانوهاشم گذاشت اون سمتم که چشم هام  تا جا داشتن گشاد  یکیو 

 نیا یما رو تو یکیمن... اگه  یکرد؟ خدا یم یشدن. داشت چه غلط

 گفتم: یبلند یکرد؟ با صدا یبا خودش م یچه فکر د،ید یم تیوضع
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 ؟یسوارم شد یاومد الغوزینداره که توئه  کریدر و پ یکوفت مارستانیب نیا-

نداشته باشه تا  یکریدر و پ چیه یکوتاه میتا هی یسپردم که برا دمیشا-

 من به کارام برسم!

 :دمیهوا پرس یب

 کدوم کارت؟!! قایدق-

گرمش  یگرفت. هرم نفسا یقیگردنم فرو برد و نفس عم یگود یتو سرشو

پوست گردنم به  یکرد. نوک دماغشو رو یخورد و مور مورم م یبه پوستم م

گوشم  ریکرد، ز یکه با لباش الله گوشمو لمس م یحرکت درآورد و درحال

 زمزمه کرد:

 کارا.. نیا-

 زد و سرشو به سمت چونه ام آورد...  یالله گوشمو بوسه آروم و

تنفس هم فراموشم  یبند اومده بود و اونقدر هول کرده بودم که حت نفسم

بهش  یزیبارش کنم و چ یتا حرف دیچرخ یشده بود. زبونم تو دهنم نم

 ینم دینبود، شا یباز دیاحمقانه ش برداره. شا یباز نیبگم که دست از ا

 یخواست سر به سرم بذاره و واقعا داشت... واقعا داشت کارمون به جاها

 !دیکش یم کیبار

بگم اما... لعنت بهت آرام، نگو که خوشت اومده! اه، گمشو  یزیچ خواستم

کنم، زده دل و  یم تکهیت کهیکه ت یچشمم نباش یتورو خدا، فقط جلو
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 نیخاک بر سرت با ا یاون وقت تو... ا رونیب ختهیرودتو از خشتکت ر

 روش!  نمینرفت، ا زادیبه آدم زتیچ چیاحساسات ناقصت که البته ه

گونه م اومدن و به طرف چونه م رفتن.  ریشم تا خط زهاش از الله گو لب

بهش داد که  یچونه م مکث کرد و با لب ها و دندوناس فشار آروم یرو

کرد؟ تو  یکار م یاالن داشت احساس نی... ایآخم دراومد. لعنت یصدا

مثال خوشگلتره و بهتر  یریهرچقدر محکم تر گاز بگ نا،یاحساس و منطق ا

هستن که گوشت  یخواستن ثابت کنن عاشق کس یر مالبد اگ کنه؟یم وهجل

 کندن! یطرف رو با دندوناشون م

گرمش به لبام، حواسمو جمع کردم و چشمامو باز کردم.  یخوردن نفسا با

. اگه من آرامش بودم، ادیزل زدم تو چشماش و منتظر موندم سرش باال ب

جرئت  گهیبشه برات و د یکارت کنم که درس عبرت یدونستم چ یخوب م

 ! یبش یکیمن  کینزد ینکن

 یکه از خدا م یا گهید زیبشه و چ یکردم نقشه ام عمل یخدا خدا م فقط

کرده باشه تا من  هیمورد نظر رو از قبل تخل زیبود که اون چ نیخواستم، ا

 راحت تر بتونم...

موهاش فرو بردم و چشمامو  یدستمو تو رانه،یحرکت کامال غافلگ کی در

که حاال درخشان تر از قبل  یرنگ یآب یزدم تو چشما خمار کردم و زل

 یدوتا گو نیا ذاشتمیم دی، اما نباکردن یشده بودن. چشماش آدمو جادو م

 جادو کار دستم بدن!
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چرخوندم و حامد مسخ شده، به صورتم  یموهاش م نیانگشتامو ب آروم

شد که باالخره  یکرد. انگار باورش نم ینم یحرکت چیمونده بود و ه رهیخ

بهش بدم و موهاشو سفت  یدلم پوزخند یزدم! تو یحرکت هیمنم 

 یو چندتا کله  ارمشیجلو ب هوی. اول خواستم سرشو عقب بکشم و دمیچسب

 نی، ابودم فیمن ظر یکه به سر خودم رحمم اومد. لعنت نم،بهش بز یمشت

 یلبه  هی به ازیهم ن شیشونیخون اومدن ساده از پ هیواسه  یغول بود، حت

موهاش بود سرشو  یو چندتا پاره سنگ داشت! همون طور که دستم تو زیت

کردم. نگاهش از نگاهم  تشیهدا نییجلو آوردم و آروم آروم به سمت پا

تر رفت.  نییشد و پا دهیلبام کش یتا رو مینیلب هاش از نوک ب وگرفته شد 

 وقتش بود...

خوام مثل  یکرد م الیدندونام گرفتم. خ نیب شوینیباز گردم و ب دهنمو

که با دندونام به دماغش  یکه با فشار رمیبگ یخاکبرسر یخودش ازون گازا

حرکت خودشو ازم جدا کرد و از روم  هیدادش بلند شد و تو  یآوردم، صدا

 کردن زیکنار تختم برداشتم و مشغول تم زیدستمالو از م عیبلند شد. سر

 کردم با انزجار گفتم: ینطور که تو دستمال تف مدندونا و زبونم شدم. همو

 اونور؟ یهار بشم که گمش دیحتما با-

دستش گرفت و فشرد. همونطور که چشمامو بسته بود و  نیب دماغشو

 فشرد گفت: یهم م یپلکاشو محکم رو

 گندت بزنن... ؟یریگ یم ینطوریگاز که ا یمگه سگ-
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 ،یتو بود که اول گازم گرفت ریگرفتم تقص یخودتو گندت بزنن، اگه هار-

 هار!  کهیمرت

آوردم و  یگذشت و نه من کم م یلفظ یبه بحث و دعوا یساعت مین حدود

 رونیتاسف تکون داد و از اتاق ب یاز رو یشد. آخر سر، سر ینه اون آروم م

سگ هار! سگ  گهیاالغ، به من م کهیرفت. همون بهتر که بره گمشه، مرت

تختم  یاالغ هار بدبخت! خودم رو ش،یگر یشوح یهار خودشه با اون خو

 نیکردم و با حرص، بالشتمو جا به جا کردم تا کپه مرگمو بذارم. ا مینظت

 . آروم زمزمه کردم:رمیبم رمیراحت بگ قهینذاشتن دو دق الغوزای

به اونا نداره،  یربط چیه نهیتو خون تیکه وضع نیآرامش آروم باش، ا-

 کنترلت رو حفظ کن فرزندم!

رو  یکیخواست سر  یگرفتم تا آروم بشم. دلم م قینفس عم چندبار

 قینفس عم یدستام خفه کنم. چندبار نیرو با هم یکیمثال  ایبشکونم، 

و کلنجار  ی... اصال حوصله اعصاب خوردیگرفتم که در اتاق زده شد. لعنت

 و پشتمو به در کردم تا دمیرو نداشتم. پتو رو تا سرم کش یرفتن با نفر بعد

 بکپم.

از پشت سرم اومد. نه...  یکس نیسنگ یقدم ها یاتاق باز شد و صدا در

! هنورم مزه دماغ ستیمردونه ن یقدم ها یصدا، صدا نیگفتن ا یکاش م

زد که گازش  یاونقدر به پوستش کرم م یدندونمه! لعنت ریاون مردک ز

 یکرد؟ کرم ضد چروک برا یاستفاده م یگرفتم دهنم مزه کرم گرفت. چ
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کردم و با  زیشخص پشت سرم، گوشامو ت یچهل سال؟ با صدا یالافراد با

 صاحب صدا گوش دادم: یدقت به گفتگو

و باهاش صحبت  امیتا ب دمی. فرصت رو مناسب دستین داریسالم... نه، ب-

 ه؟یانگار خوابه. دستو چ یکنم ول

 یکنجکاو بودم بدونم چه زر یلیاما خ دمیشن یطرف مقابلو نم یصدا

تا مبادا سرم به  ارمیکرد دراز بکشم و صدامو درن یادب حکم م ی. ولنزنیم

خواست بهم بگه؟ با  یم ی. اما اون... چلهیباد بره! از صداش حدس زدم جل

حرف  یبرا یزد و چرا... چرا خلوتمون فرصت مناسب یداشت حرف م یک

باال انداختم و  یداشت؟ شونه ا یچه اشکال هیبق یبود؟ مگه جلو دنمونز

 .گهیم یچ نمینگه داشتم تا بب زیهمچنان گوش هام رو ت

مرخص شد  یبمونم وقت ؟یباشه چ هوشیکنم؟ اما... اما اگه ب دارشیب-

دختر گند بزنه... اگه  نیترسم ا یم یکنم؟... چشم، ول فیماجرا رو براش تعر

به باد  تیمامور نیقربان، منم تو هم شهیخراب م تمونی؟ مامور یلو بده چ

تونه یاز حامد داره و مطمئنم م یدل پر ه،ی! دختر قابل اعتمادرمیم

 که... دی. شما مطمئنهیدست و پا چلفت یادیکمکمون کنه اما ز

 یبه رو یول دمیمحسوس پر یلیمنم خ ،یپشت گوش یغویج غیج یصدا با

 غیج غیداره ج دمیفهم یاما م شدمی. حرفاشو متوجه نماوردمیخودم ن

 یحرفا ادیدا ازت نگذره، پرده گوش بدبخت پاره شد چه خبرته؟ . خکنهیم

 هیاونم به من؟  ؟یگفت؟ دست و پا چلفت یافتادم. خطابه به من چ لیجل

 کی یکه تماسشو قطع کنه، ط نیبه جوش اومد. قبل از ا ونملحظه خ
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وارانه به طرفش گرفتم و با  دیو انگشت اشاره مو تهد دمیپر یحرکت انتحار

 گفتم: یحالت داد مانند

کاکل به سر  یکنم کفترا یم یکار یخطاب کرد نیمنو چن گهیبار د هی-

 به حالت زار بزنن!

گند زده  یزد. خب... انگار یکرد و پلک نم یباز نگاهم م مهین یدهن با

 یاب بودنه، واقعا زده بودم! آرامش جان، دلبندم، خو یبودم! نزده بودم؟ ول

 یچشم باز م یو بعد ال یدادیکش و قوس به بدنت م هی دیفرزندم، االن با

ر دندونت و یمزه کرمِ حامد رفته ز ی. انگاریکرد یو خمار نگاهش م یکرد

 سایوا ی! ولیریگیطور پر و پاچه ملتو م نیکه ا دهیبهت چسب دیاون گاز شد

که قبال ازش  یبم یو صدا لیجل نیبود! ا یجد هیقض ی... انگارنمیبب

فرق داشت! آب دهنمو قورت دادم و دستمو  یقبل لیبا جل شد،یاستخراج م

 آروم جمع کردم.

 ...ییجورا هیو  زهیت یلیخب... من گوشام خ-

 گرفتم و زل زدم تو چشم هاش. یقیعم نفس

  ؟یهست یتو ک-

تخت  یکرد. منم صاف رو یحرف فقط نگاهم م یگفت و ب ینم یچیه

 ایعکس العمل خفن  هینشسته بودم و زل زده بودم تو چشماش و منتظر 

حداقل خاص و متفاوت ازش بودم. که مثال نقاب برداره و بگه من افسر ارشد 

 نیهستم! هر چند ا ایسازمان س یمثال بگه مامور مخف ایفالن جا هستم 
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من طلب اومد و از  یم دیچرا با ایبود، مامور س یادیز کمی یوممورد د

وارانه زل زد  سیپوکرف یلیخ یا افهیکرد؟ بر خالف انتظارم، با ق یکمک م

 گفت: یتو چشمام و بعد از چند پلک متوال

 ؟یشناس یرو نم لیتو منِ جل یعنیام؟  یمن ک ستیمگه مشخص ن-

 باال انداختم. یگفتم و ابروهامو با تخس ینوچ

وگرنه  ،یهست یشناسم، اما تو رو نه! زود باش، بگو ک یرو که م لیجل-

 داخل اتاق! زنیبر مارستانیاندازم که کل ب یراه م یدادیچنان داد و ب

باشه، باز هم بز وارانه بهم زل زد که تموم  یکامال پوچ و الک دمیکه تهد انگار

به منظور  یقیچشم تند کردم. نفس عم یو ال ختمینگاهم ر یحرصمو تو

دستاشو به حالت  عیسر ارم،یدر ب کمویو تا خواستم ج دمیلند کشب یداد

 رو به روم گرفت و گفت: میتسل

 !اریدرن یباز یخب، کول یلیخ سا،یوا سایوا-

تاسف تکون داد و با انگشت شصت و اشاره ش ، چشماشو  یاز رو یسر

آورد و کنار  یا یو صندل دیکش ششیبه ر یآروم ماساژ داد. دست یلیخ

 نگاهم کرد. نه،ینشست و دست به س یصندل یتختم گذاشت. رو

 ؟یساعت دار ایهمراهت تلفن همراه -

 گفتم: ضیچشم نازک کردم و با غ پشت
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نگران نباش جفتشون جا موندن خونه. نه  کروفون؟یم ؟یهست یدنبال چ-

فراموشم شد  نیهم یبرا مارستان،یو سرزده اومدم ب ییهوی یلیکه خ

 رو بردارم! میشخص لیوسا

که کمکم نکرد و حاضر  نیدونست از دستش شکارم و به خاطر ا یم خوب

از  دایحامد نجات بده، شد یلگدا ریو منو از ز ادیقدم جلو ب هینشد تا 

 نیفرق داشت. ا تیخب... االن موقع یو ناراحت بودم. ول یدستش عصب

سر به سرش  یطور نیداشتم ا اسبق نبود که لیانگار همون جل لیجل

کرد که  یها دقت نم گاردیاز نگهبان ها و باد یکس دیشا. ذاشتمیم

و کدوم ابروش شکسته و کدوم سمت صورتش رد چاقو  هیهمکارش چه شکل

دختر بودم  به جزء به جزءِ چهره تک تکشون واقف بودم!  هیهست. اما من 

آروم و با  یو با لحن دیبه صورتش کش یکردم که دست یطلبکار نگاهش م

 گفت: نهیطمان

داخل  یرهایاومدم حامد تموم ت یجلو اومدن نبود که اگر م تیخب موقع-

 کرد. یم یسرم خال یخشاب رو تو

 ترسناک بهم زل زد. یباال آورد و با نگاه سرشو

 ...شهیچطور هار م شهیم یعصب یوقت یدیخودت که د-

دو جمله از  یکیو  نمیبش الغوزی نیا شیتونستم حداقل پ یم کاش

 یاون سگ هار رو بهتر  از من م الغوز،ی نیا نیمحسنات حامد بگم، ا
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 سیاز من خ شتریسه تا شلوار ب-در محضر حامد دو یشناخت و ناسالمت

 کرده بود!

راجع به  ایدرباره اش ندارم. ب یباره کامال قانع شدم و حرف نیخب آره، در ا-

که  رتیاخ یدوتا تماس تلفن نیمثال ا... میخوب خوب حرف بزن یزهایچ

 بشم و ناخواسته حرف هات رو بشنوم! داریباعث شد من از خواب ب

کردم ابراز  یشونه ش زدم و سع یرو یو من کرد که ضربه آروم من

 کنم. یهمدرد

هستم  یزیمن عاقل تر از چ ،یبهم اعتماد کن یتونی، منگران نباش جوون-

پروندم، اصال  ینامربوط زیچ هوینکرده  یی. بعد اگر خدایکن یکه فکر م

روز هم  هی دیو با میاومد ایدن نیروز به ا هی. ما همه ستین ینگران چیه یجا

 خوش نکن! ایدن نیدلتو به ا ق،ی. مهم آخرتته رفمیبر

خواست  یرو  داشت که دلش م یبودم االن حس شخص مجنون مطمئن

 یکه داشت، مانعش م یوم! اما متاسفانه کار ناتمواریسرش رو بکوبه به د

 شد! 

 :دیشده ش غر دیکل یدندونا یحرص و از ال با

 تا من حرفم رو تموم کنم؟ یکمتر حرف بزن کمی شهیم-

 :دمیحرفش پر ونیم

 !یتمومشم کن یکه بخوا یتو که اصال شروع نکرد-
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 گفت: یحالت داد مانند با

 !کنـــمیشـــروع م یاگـــه تــو بـــذار-

از خودم نشون  یعکس العمل چیالل بمونم و ه یدادم تا اطالع ثانو حیترج

به باد نره!  هیاول یدوستانه  یبحث و گفتگو نیهم یندم تا مبادا سرم تو

بسته نگاهش کردم. سرمو به نشونه  یآب دهنمو قورت دادم و با دهن

 ونی! سرشو مدییچشم، من الل، شما بفرما یعنیموافقت تکون دادم که 

 نیگرفت، به ا یم یدر پ یو پ قیعم یکه نفسا یگرفت و درحال ستاشد

 دمیترسیکنم اما م شییکرد که از کجا شروع کنه. خواستم راهنما یفکر م

به مرگم بشه، پس الل موندنم بهتر بود! منم مثل  یمنته یبند ییراهنما

 نیکردم. سرشو از ب یو منتظر نگاهش م نهیحالت قبلش، دست به س

داد. دستاشو قفل هم کرد و  هیتک یگاه صندل هیآورد و به تکرون یدستاش ب

 گرفت و شروع کرد به حرف زدن: یقیپاهاش گذاشت. نفس عم یرو

پرونده مهمم  هیدنبال حل کردن  ،ییجنا رهیهستم، از دا یسرگرد محمد-

... یبهم کمک کن دیکنم با یم فیو توهم... حاال که داستان رو برات تعر

تونم به جرئت  یقاچاق انسانه. م نهیخالفکار تو زم نیاز بزرگتر یکیحامد 

به  ای زننیم رونیکه از خونه ب یپناه یب یدخترا یکابوسه برا هیبگم 

کنه که  یکار م زیو تم ی. اون قدر حرفه اکننیاعتماد م یشخص اشتباه

 کیپرونده کوچ هی یذاره. تا به حال حت یاز خودش به جا نم یسرنخ چیه

من... مجبور شدم خودم  نیو به خاطر هم میازش جمع کن میونستهم نت

که  ییها گاردیاز باد یکیپرونده بشم. مجبور شدم خودم رو به  نیوارد ا
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 یکنم و ازش درخواست همکار کینزد دیرس یهم به نظر م یظاهرا ناراض

من کار  میاش و گر افهیق یرو یکردم. اونم قبول کرد و بردمش سازمان. کل

 هی. اون بعد از میجا بزن گهیهمد یخودمون رو جا میتا باالخره تونست میکرد

دم و  یموندم تو ،یمیکاربلد و قد گاردیباد هیمدت استعفا داد و من بعنوان 

 دستگاه حامد.

 نیشد... انتظار ا یسیپل انیشد. جر یباز و بسته م یحرف چیبدون ه دهنم

باشه! اما انگار  یزیچ ،یفیگروه حر هیکردم البد  یموردو نداشتم! فکر م هی

ترسناک تر از  یلیماجرا... خ نیحرفا بود. ا نیتر از ا یخطر یلیخ تیوضع

 !دیرس یاون چه که تو ذهنم بود به نظر م

حامد به تو سپرده شده؟ بعد از من... از من  یو پرونده  یسیپل هیتو... تو -

ک کنم؟ خودم تونم بهت کم یمن چطور م ؟یکمکت کنم؟ که چ یخوایم

 امروز کمک الزم بودم!

هم فشرد.  یهاشو با انگشتاش ماساژ داد و چشماشو محکم رو قهیشق

 دییعکس العملش، حرفمو تا نیرفتم و ا یم یداشتم رو مخش اسک یانگار

 کرد! یم

و برامون مدرک جور  یاعتمادش رو جلب کن ،یبش کیبه حامد نزد دیتو با-

. یکمکم کن خوامینامعقول بنظر برسه اما ازت م کمی. خواسته م ممکنه یکن

دخترهارم  هیچطور از خانواده ش دور شده بود، بق یدید ،یدیترنم رو د

 طمشابه توس طیتعداد دختر و با شرا نی. فکرش رو بکن هرماه همیدید
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کمک  دی. به خاطر همون دخترا هم که شده، باشنیهمون آدم جا به جا م

 .یکن

دادم؟ ممکن بود جونم  یکردم؟ به حرفش گوش م یکار م یبودم، چ جیگ

مظلومش افتادم. چطور  یو چشما ماین ادی. اما اون دخترا... وفتهیبه خطر ب

 تونستم به صاحب اون چشم ها کمک نکنم؟  یم

 

بس خوب و انسان دوستانه بود، اما از  یکردن به هم نوع قطعا کار کمک

نه؟! چشم  ایرفت  یبر باد م ایشدم؟! سر محترمم آ یم یخودم چ یطرف

 کردم و نگاهش کردم زیهام رو ر

 !اد؟یمن م ریگ یکمکت کنم، چ -

شد و بعد اخم هاش تو هم رفت، خودم احساس  سیحرفم اول پوکر ف نیا با

نداشت و  یبه انسان دوست یربط چیکردم که لحنم کاسب وارانه بوده و ه

 نبود... شیب یقبلم زر یفکر ها یبس

پس مفرد استفاده نکن،  یکن یکنم نه، تنها به من کمک نمکمکت  کی -

 ...یبهت بخوره و سابقه دار نش یاتهام چیذارم ه ینم نکهیدوم ا

 و چشم هام گرد شد دیحرفش ابروهام باال پر نیا با

 بخوره؟! یبهم اتهام یکردم که تو نذار کاری! مگه من چ؟یچ -

 به سر تا پام انداخت یزد و نگاه یپوزخند
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 نیو گرنه ا یکن یعمل م شهیفکر هم یمشخصه کامال سنت کمه و ب -

 یزد یحرف رو نم

تجربه بودنم  یسن و ب یدونستم احتماال کم یم دمیهام رو تو هم کش اخم

زده،  نیبه خاطر فرم صورتم سنم رو کمتر تخم نکهیا ای زنه،یرو تو سرم م

 یاهلل ماشاهلل سروو ماش یقد و قواره داشتم به چه بلند هیاما خب باالخره 

... آخه دلم شتمدا فیتشر یالقیجانم د ییبه قول زن دا ایخودم،  یبودم برا

گفتنش... فکرم رو متمرکز  القیاون د یبرا یبراشون تنگ شده بود حت

 لیرو به بعد موکول کردم و مثل خود جل لیکردن فک و فام ادیکردم و 

بزرگ رو به من نکنه  نیتوه نیبه سر تا پاش انداختم تا ا یمرموز نگاه

 وگفتم:

هم خانم  یلیخ ستمیبا من درست حرف بزن، اصال هم بچه و کم تجربه ن -

تو  یبودنم کم سیف یب یو ب یبه خاطر الغر دیدارم، حاال شا فیتشر

 !؟ینیب یرو نم دمیاما قد رش یسن اشتباه کرده باش نیتخم

 یزیلب چ ریو ز دیداخل موهاش کش یزد و کالفه دست یا گهید پوزخند

 باال آورد و گفت: یبگم که صداش رو کم یزیخواستم چ دم،یگفت که نشن

 خانم  دهینزدم رش نینه سنت رو اشتباه تخم -

کرد؟! اخم هام رو  ی! داشت من رو مسخره مده؟یگفت رش ی! به من م؟یچ

اش  قهیتوجه به من دستش رو باال آورد و به شق یتو هم فرستادم و اون ب

 ادامه حرفش رو از سر گرفت و گفت:اشاره زد و 
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 عرض کردم یرفتار -

شد بهش چروک  یکه جا داشت و چروک م ییتا اون جا میشونیپ وسط

عقل، فقط نوع  یگفت ب یانداختم، مردک بوفالو علنا داشت به من م

کرد، و گرنه با اون حرکت انگشتش و چرخوندش  کیو پ کیگفتارش رو ش

 یب ی ونهیاز د ریغ یزیکه داشت، چ یاش و پوزخند مسخره ا قهیکنار شق

 بگه بهمتونست  یعقل نم

 !؟یباهوش یلیمثال االن تو خ دم،یهر، هر خند -

در خصوص باهوش بودنم ندارم، مسکوت  یادعا ،ینگفتم که بخند یزیچ -

 دم یکار خودم رو انجام م

 ییادعا چیه ما هم ،یندار ییبابا مسکوت؛ خوش به حال تو که ادعا -

 هستم ینیشتیکال البته من بر همه روشنه که چه ان م،یندار

 !؟یقدر فروتن نیهم شهیهم -

 نازک کردم یزدم و پشت چشم یحیکردم و لبخند مل نییرو باال و پا سرم

 است؟! انیاست چه حاجت به ب انیخب آنچه ع -

 تکون داد زیشلوارش فرو کرد و سرش رو ر بیهاش رو داخل ج دست

 مشخصه... -

 بهش انداختم یکردم و نگاه مو شکافانه ا کیهام رو بار چشم

 !؟یکن یمسخره ام م یدار -
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تر من اومد، آب دهنم رو  کینزد یو کم دیهاش رو دوباره تو هم کش اخم

 یکفر یبار واقعا ترسناک شده بود. انگار که از دستم کفر نیقورت دادم، ا

 بود

و من  هیخاله باز یزیبچه جون، که هر چ یفکر کرد یتو با خودت چ -

 ییکجا ستین تی! انگار حالم؟یو د برو که رفت دمیو کار هام رو انجام م رمیم

 رهیگ یو پات تو چه جهنم یقدم گذاشت یو خونه ک

 نکردم یمن خالف -

 کنه یطور فکر نم نیقانون ا -

 کنه  یفکر م یمگه قانون چطور -

 

 بهم انداخت یتکون داد و نگاه کل تاسف یاز رو یزد و سر یپوزخند

 یآسونه پا تو یطور نیهم یکرد الیخ ،یفکر یب یلیواقعا مشخصه خ -

باهات نداشته باشه؟! با خودت تو خونه  یکار یو کس یلونه زنبور بذار

ها؟!  جانیبهتر از ه یچطوراوقات فراقتم رو پر کنم، چ یو فکر کرد ینشست

پسر جا بزنم و به  هی یخونه حامدم که هست برم خودم رو جا گهیخب د

 یوم میکن یم حیکم تفر هیشم،  گاردیبشم و بعدم باد کینزد ترشوندخ

که دختره خواهرم از آب در اومد، خونه هم به اون  نیبهتر از ا یو چ میخند

گل و بلبله،  نقدریهم شهیهم هم ایکنم و دن استیر نمیبش یکیو ش یبزرگ

 ...یکه دختر جون نوبرش هست واقعا
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 یازم مجازات م یدفاع دنیشن یتو هم رفته بود، داشت ب یهام حساب اخم

شد...  ینم دایاطرافش پ یانصاف چیه یکرد، مردک مثال مرد قانون بود ول

 یم یادگاری میمامور قانون داشت نیا واریچهارتا مثل ما رو باش که رو د

شد رو  یاز دک و هنم خارج م یو هر چ ... خواستم دهنم رو باز کنممینوشت

 یانصاف یهمه ب نیکردم که راجع به من ا یغول وارانه اش م کلیبار اون ه

 یرو به هوا برد، دستم رو رو غمیج یکه صدا دیکش ریدلم ت ریز ینکنه، ول

گرفتم و لبم رو  دهیدست هام رو نا د ریز یسیشکمم گذاشتم و احساس خ

درد حرف  با لیجل یگرد شده  یتوجه به چشم ها یو ب دمیبه دندون کش

 زدم

دلم نزده بود که خودم رو انداختم تو اون  ریز یمن خوش ست،ین نطوریا -

 جهنم، تو...

 نگاهم کرد یاومد و با نگران کینزد

 سرت اومده دختر؟! ییچه بال -

 ادامه دادم لیتوجه به جل یدهنم رو با درد  قورت دادم و ب آب

 ...یزی... که چ یزی... فقط ادعات شد که چیدون ینم یچیتو... ه -

 گفت: یهاش رو باال آورد و با نگران دست

 ... فقط حرف نزن برم دکتر رو خبر کنمیتو بگ یباشه، باشه هر چ -

شر  ستین یدیتو ام ریو بگم مرا به خ ارمیدر ب یخواستم باکالس باز یم

نکرد و به جاش درد کل بدنم  یتن نامرد پر دردم همراه یمرسان ول
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و  دیهول شد و از جاش پر لیرو به هوا برد، جل غمیج یروگرفت و صدا

 سمت در اتاق رفت و تو همون حال گفت:

 ارمیدکتر ب رمیم -

 اره،ینا مرد ب لیجل نیرو که ا یخواستم دکتر یدبد، نم یهام تار م چشم

 دیآخرمه با یاکردم نفس ه یرفت، احساس م یم ینفسم داشت رو به تنگ

حال  یکردم و با درد و ب ینامرد نم نیا ونیدم آخر خودم رو مد نیتو هم

 گفتم:

 خوام ... ین... نم.. نم -

 هم افتاد احساس خال سراسر وجودم رو گرفت.  یچشم هام رو و

به  یبم مردونه ا یزدم و خواستم تکون بخورم که احساس کردم صدا ینق

 گوشم خورد

 وول نخور دختر چموش ادیز -

از چشم  یکیگفت چموش؟  یقشنگش به من م یصدا نیبود با ا یک نیا

پرستار خانم خوشگل رو  هیهام رو آروم باز کردم که به صورت تار صورت 

گرفتمش اگر حرف  ینه نم یگرفتمش، ول یکه اگر خودم مرد بودم م دمید

 یم بایصورت ز نیبه ا یعنیکردم صداش بم مردونه بود،  یزد سکته م یم

 یتر قیام رو باز کردم و نگاه دق گهیاون صدا باشه؟! چشم د صاحباومد 

صورت خوشگلش آورد که منم نا خودآگاه  یرو یبهش انداختم، لبخند

 گفتم: ییشل شد و با خوش رو شمین
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 سالم -

زده بود  رونیتر شد و چند تار از موهاش که از مقنعه اش ب ضیعر لبخندش

 د و گفت:رو داخل فرستا

 تو... یهست یخوش اخالق ماریماهت خوشگلم، چه ب یسالم به رو -

 نکهیکرد، ا یم دایکش پ شتریذوق ابروهام رو باال دادم و دهنم هر لحظه ب با

 رو گوش کنه نیخواست ا یناز بود و آدم فقط دلش م یلیصداش خ

 خانم پرستار؟ -

 جونم؟ -

 من رو مرخص کنن؟ دیبگ شهیم -

 به سرمم زد و با همون خنده گفت: یو دست دیخند نینمک

 زم؟یعز یدی. خواب دیکه مرخص بش ،یشد داریاز خواب ب یطور نیهم -

 گعتم و در ادامه اضافه کردم یباال انداختم و نوچ ییابرو

 همه دردام خوب خوب شد گهید دم،ید یحور هیآخه چشم باز کردم  -

 ؟یستیرو که با من ن یحور -

 ایاز پر یوشگل تراتفاقا، تو که خ -

صورتم آورد و آروم  کیو سرش رو نزد دیبار بلند تر از حد معمول خند نیا

 دیگونه ام رو بوس
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 یدلم، تو چقدر به من لطف دار زیعز -

مردونه  یدهنم باز کنم و جواب تعارفش رو بدم که دوباره اون صدا خواستم

 ازش پخش شد

 هیمخ زدنش عال نیمراقب باش، ا -

به خانم پرستار خوشگله انداختم و که داشت با لبخند چپ چپ رو  ینگاه

 دمیاونچه که د دنینگاهش رو گرفتم و با د ریکرد، مس یبه روش رو نگاه م

نگاه ازش  ظیبه من انداخت، با غ یاخم هام تو هم رفت و اون هم نگاه

 گرفتم و به خوشگل خودم نگاه کردم

 خانم پرستار -

 جونم -

 کنه؟! یم کاریچ نجایه اغول لیجل نیا -

 باال رفته گفت: ییو با ابروها دیخند

 غوله؟! لیجل -

 بابا... گهیمن رو م -

گفت و نگاه  یگفتم، که خانم پرستار آهان یشیداد ا لیکه جل یجواب با

 به من انداخت یمهربون

 زمیعز گهیهمراهته د -

 شکشیپ ینکشه من رو همراه نیا -
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 تو رو بکشه؟ نیا یک -

مبگن، خوشم اومد خانم  زیرو به م نیا ،یرو خوب اومد نیا نیآفر -

خانم پرستار  فیح فیغوله است، ح لیجل ستین زیم نیخب ا یپرستار، ول

 رمتیپسرش نموند که بگ امرزممیگرفتمت ننه خدا ب یو گرنه م ستمیپسر ن

 براش

اخم کرد و خانم پرستار دستش رو مقابله دهنش  لیکه جل دیخند بلند

تو هم رفت و  شتریب لیجل یخنده هاش باال نره، اخم ها یگذاشت که صدا

 به خوشگل من گفت:

 !؟یینجایکه همش ا یندار گهید یمارایشما ب -

داشت  نیکرد خنده اش رو کنترل کنه، ا یسرش رو تکون داد و سع پرستار

 کرد که من طلبکارانه بهش گفتم: یمهم دخالت  مارستانیتو کار ب

 مونهیدوست داره م ؟یدار کارشیتو چ -

 خوشت اومده ازش؟ چشمت رو گرفته؟!-

 نایا یخب به نگاه خواهر یزد،  ول یرو که گرفته بود از بس ناز م چشمم

راجع به من فکر کرده بود؟! نکنه  یچ لهیحل نیمن چشم و دل پاک بودم ا

داشت؟! لبم رو به دندون گرفتم و  یخاک بر سر یراجع به من فکرا نمیا

 رها کردم

 !؟یفکر کرد یهووو تو راجع به من چ -
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بزنه که پرستار خوشگلم زود دست هاش رو تکون داد و  یخواست حرف تا

 گفت:

 رونیب رمی... من االن مدیبحث نکن د،یبحث نکن -

 غوله بره لیجل نیخوشگلم، ا  یشما کجا بر -

 سر بزنم مارایب هیبرم به بق دیمن با زمینه عز -

 به سالمت به منم تند تند سر بزن دیآها باشه، بر -

انداخت و راه افتاد و  لیبه جل ینگاه د،یزد و از لپم آروم کش یلبخند

 براش تکون داد یدست

 فعال بهنام جان -

اون  یچیغوله خودمون؟! حاال بهنامش ه لیبود بهنام؟! با جل ی! با ک؟یچ

انداختم که  لیبه جل یبود؟! نکنه زن منش بود؟! نگاه یا غهیحانم چه ص

 ییبره با ابروها رونیپرستار جون ب نکهیسرش رو تکون داد و قبل از ا زیر

 گره خورده تو هم گفت:

 موهات رو بکن تو مقعنه ات نایم -

 نا؟یجانم م د،یمن تا جا داشت باال پر یخانم پرستار گفت و ابروها یچشم

شد؟! نکنه زنش بود؟! واقعا  یرتیغ یاالن واسه چ نیو؟! اموهاشم بکنه ت

 چه خبر بود...  نجایا
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شدم، و دوباره  رهیچرخوندم و با دهن باز بهش خ لیرو سمت جل نگاهم

دستش کاشت و بعد سمت  یرو یخانمشون انداختم، که بوس نایبه م ینگاه

لبخند  لی! جللیجل یفرستاد برا ییفوتش کرد، جلل خالق بوس هوا لیجل

تاسف تکون داد و پرستار جان  یاز رو یلبش نقش بست و سر یرو ییمحو

قفل  لیجل یخارج شد، آب دهنم رو قورت دادم و نگاهم رو رو اتاقهم از 

 انداخت ینگاهم رو احساس کرد و بهم نگاه ینیکردم، سنگ

 چته؟! -

 یبا ابرو به جا دم،یخودم رو باال کش یرو جمع و جور کردم و کم خودم

 خانم پرستار اشاره زدم و گفتم: یخال

 زنته؟! -

 ومدهیبه تو ن شیفضول -

 پرسمیم ییشدم و بعد اخم هام رو تو هم کردم، خب چه سواال سیف پوکر

اونه، معلومه  یبرا اشیباز یرتیو غ اشیمن معلومه که زنشه، خوش اخالق

 "بهنام  " یآور ادیشه... با  یبه من مربوط نم یزن و شوهر هیزنشه... و قض

اخم هام رو باز کردم و  ناست،یاسمش م دمیگفتن پرستار جون که فهم

بار  نیا لیجل رون،یب ختیزدم که تموم دندونام ر یلیو طو ضیلبخند عر

 :دیشد و پرس سیپوکر ف

 !؟یخند یم ی. به چیخل تر شد ،یالحمداهلل خل بود -

 براش اومدم و گفتم: ییو ابرو چشم



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 511

 بهنام اسمته؟ -

لب زمزمه  ریو ز دیداخل موهاش کش یهم افتاد و دست یهاش رو چشم

 کرد

 !؟ینبود سر من نازل کن نیبال بهتر از ا ایخدا -

 ها... یگفت یچ دمیشن -

 ییگفتم که بشنو -

 ...زنمیمن رو باش اصال با تو حرف م ش،یا -

 زود گفت: لیکه جل دمیرو سر دادم و کامال دراز کش خودم

همش  ستمیکه ن کاریب ،یکن یم یزیاالن باز خون ر تر دختر، واشی یه -

 نمیسر تو بش یباال

 نیحامد اول دستت بشکنه که همچ یبهش انداختم، ا یچپ نگاه چپ

رو تو دامن من  لیجل نیکه ا یمنقرض بش شاهللیدوم ا یسرم آورد ییبال

سرم  یحوصله کل کل کردن باهاش رو نداشتم،  ملحفه رو رو ،یگذاشت

 و صدام رو بلند کردم دمیکش

 خوام استراحت کنم یاز اتاقم، م رونیبرو ب -

 یدیاستراحت، االن چند ساعته که خواب یاستراحت ب -

من و خواب و کار و بار من داشت، بچه پرو،  کاریبود؟! چ یک گهید نیا

 جوابش رو ندادم و فقط گفتم:
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 لطفا رونیب -

آدم بشو نبود، اخم هام  یا د،یکش نییصورتم پا یملحفه ام گرفت و از رو از

 و گفتم: دمیرو تو هم کش

 ؟یکن یم کاریچته؟ چ یاو -

 میبا هم حرف بزن دیبا -

 خوام ینم -

 ست؟یدست تو ن -

 توئه؟! یپس دست عمه  -

فوت کرد و  رونیبه ب ینیهم افتادم و نفسش رو از راه ب یهاش رو چشم

 دستش رو به کمرش گذاشت و گفت: کی

 مودب باش -

 یکن یم تیاذ یدار یبه کارت نداشتم خودت یمن مودبم، کار -

 میحرف بزن دیبا گمیخب با زبون خوش دارم م -

 !؟یبند تو اتاق من کیکه  یندار یولم کن بابا، تو اصال کار و زندگ -

 شما، دستور حامده که از کنارت جم نخورم یمن شد یفعال کار و زندگ -

 کشم از دست اونه یم یمردک بزغاله، هر چ رهیبره بم -

 به صورتم نگاه کرد و بعد گفت: یجلو گذاشت و جد یقدم لیجل
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رو کنار بذار و  یدختر جون وقت تنگه، االن ناز کردن و بچه باز نیبب -

 یدونیمن گوش کن، داخل عمارت حامد خودتم م یخوب به حرف ها

 حرف زد یبه راحت شهینم

 ت:تکون دادم که گف دنیفهم یرو به نشونه  سرم

 گمیکه م یدختر خوب، پس قشنگ گوش هات رو باز کن و هر چ نیآفر -

 ذهنت نگه دار یرو تو

تونه  یو چقدر م هیحامد چه موجود یدیخودت احتماال تا حاال فهم -

 یاز خودش باق یرد چیکنه و ه یم کارایخطرناک باشه، برات گفتم که چ

 یحامد رو با کم میتون یمهره هستش ما م کیحامد هم تنها  یول ذاره،ینم

 یحامد م قیما از طر ست،یما حامد ن یاما مسئله  میکن ریتالش دستگ

 میناخدا برس یعنیباند  یم به سر کرده یخوا

 نا خدا؟! -

 جلو تر اومد یتکون داد و کم زیسرش رو ر -

 ه،یآدم پست و خطرناک یلیآره، سر کرده باند که به ناخدا معروفه، خ -

 هیشاخه هاشه،  ریاز ز یکیو چند برابر حامد قدرت داره، حامد تنها  نیچند

 یکه فکرش رو م یعرب که کارش قاچاق انسان و مواد و هر گند کار خیش

 یکار کردن تو زییهم دنبالشه، اما اونقدر تم نترپلیا سیهست، پل یکن

 هیاز خودشون به جا نگذاشتن، حاال ما  یهمه سال که تا حاال رد نیطول ا

 میدواریو ام دهیام یکور سو هی م،یکرد دایحامد ازش پ نیهم قیاز طر یرد
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 یکنن، م یبه هدف تالش م دنیرس یها دارن برا یلیبه سر انجام برسه، خ

 نه؟!  ای یکن یم یخوام بدونم تو هم کمک

کردم، و حتما  یگوش م یبه موضوع یبار به صورت جد نیاول یبرا داشتم

که  دیشد فهم یم لیجل یحرف ها یشد، از البه ال یروش فکر م دیهم با

 یخوام نفوذ یباز م دیفهم یرومه، و حامد اگر م شیپ یچه کار خطرناک

 یرو کنار م یمسخره باز دیبود... با نیوتیگ ریبار سرم ز نیبشم قطعا ا

 زدم یحرف م لیبا جل یو جد ذاشتمگ

 ...هیکار پر خطر -

کنم، از اول هم گفتم که پر خطره خودتم االن تو بطن  یاصال انکارش نم -

 یدون یو م ییماجرا

 تکون دادم و زبونم رو به لپم چسپوندم و رها کردم زیرو ر سرم

 افته یپس جونم به خطر م -

 بزرگ پشت ماست و منم هستم میت هیخب  یکنم، ول یانکار نم نمیا -

 دمیندم گرفت و خندرو حفظ کنم و خ تمیحرف آخرش نتونستم جد نیا با

 خنده هام گفتم: یو از ال به ال

 ینم نایا خیبه ش گهیخوره د یتو بمونم که حامد من رو م دیاگر به ام -

 کشم

 شلوارش فرو کرد بیکرد و دستش  رو داخل ج اخم
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کرد  یکنم هم حامد شک م یتونستم بهت کمک یچند دفعه بهت بگم نم -

 هیتو تازه  ا،یبود ممکن بود هر دو مون رو بفرسته اون دن یهم چون عصب

 کنم یساله که براش کار م نیمن االن چند ییمدته با حامد آشنا

 سال؟ نیچند -

 تکون و من بهت زده گفتم: زیرو ر سرش

 ؟یسیپل یگ یبعد چرا م یکه داداشم خودت اند خالف ینطوریخب ا -

 ینگاهم کرد حس کردم تو یدیتاسف تکون داد و با نا ام یاز رو یسر

به  گهید زیچ یول " مینوشت یادگاری یک واریما رو باش رو د"ذهنش گفت 

 زبون آورد

 ریباند بزرگ شد و در جا سر نخ گ کیمدت کم وارد  هی شهیبه نظرت م -

دختر جون  ،یدید یسیپل لمیف یادیکرد؟! انگار ز ریآورد و همه رو دستگ

اعتماد جلب کرد،  دیرفت... با شیآرام آرام پ دیاب ته،یواقع ستین لمیف هی نیا

تنها  فعالشدن؟!  دیبودن شه ینفوذ نیتا حاال چند نفر سر هم یدون یم

 که مونده و لو نرفته منم... یکس

من برم به حامد بگم تو هم  ؟یکه ماجرات رو به من گفت یترس ینم -

 ؟یبش دیشه

 جلو تر اومد و بعد گفت: یعمق چشم هام زل زد و کم به

 ؟یگ یم -
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 نه... -

 دونمیم

  ؟یمطمئن نقدریچرا ا -

... یکه کرد یینجات ترنم و کارا م،یدونیها رو م زیچ یلیچون ما خ -

 روت حساب کرد شهیم یول یهست یو دست و پا چلفت طونیش

دونست واسه  یبرد کردم، حاال خوب بود م ادیکه از من  یفیبه تعار یاخم

بهش  یداد، نگاه دلخور لمیوارد خونه حامد شدم و اون حرف ها رو تحو یچ

 انداختم و گفتم:

 ریزده ز یکه من خوش یچرا اون حرفا رو بهم زد م،یمن چ یدونیاگر م -

 یخالف یدلم وارد خونه حامد شدم؟ چرا گفت

 نینوع خالفه حاال به کنار ا هیپس خودش  ن،یخود سر عمل کرد نیبب -

 یکن یتو جلساتشون شرکت م یاونجا؟ دار یموندگار شد گهیموضوع تو د

شناسه حرف رو  یقانون مدرک م نه،یمشخصه ا رونیکه از ب یزیخب چ

 قبول نداره

جز کمک  یراه چاره ا م،یش یکباب م میدار میثواب کن میپس اومد -

  ستین

دردسر  یاالن هم ب نیبدم که هم یبیتونم ترت یتونم اجبارت کنم، م ینم -

راهت   ای یو کمک کن یبمون یبسته به خودته بخوا یماجرا خارج بش نیاز ا

 ...یو بر یرو بکش
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 یم ای رفتمیکردم م یکار م یچ دیبا دم،یرو به داخل دهانم کش نمیریز لب

شد و رفتن هم خب کار من  یجونم تموم م متیبه ق دیموندم؟! موندنم شا

بودم؟ لبم رو  یاومد، من آدم نا مرد یبه حساب م یحور نا مرد کینبود و 

 شدم رهیخ لیرها کردم و به جل

 منم هستم -

 یمطمئن -

که به  ییسوزه واسه اون دخترا یدلم م ستمین یمعرفت یخب آدم ب -

که با  ییشه بدنشون و اون جونا یکه قطعه قطعه م ییاونا ای رنیفروش م

خواد  یمنم دلم م شن،یفروشن بدبخت م یم نایکه ا ییمواد مخدر ها

 بکنم یکمک

 افته! یجونت ممکنه تو خطر ب -

 به سر تا پاش کردم یانداختم و نگاه مینیبه ب ینیچ

دونم تو هم  یمن بگم م ،یبگ الوگیمن د یبرا لمایف نیخواد ع یحاال نم -

منم قطعه  ای رمیممکنه بم گهینم د دیو فالن، خب م میپس بزن بر یبگ

 خواد یخر سرم رو گاز گرفته و دلم درد سر م چه کنم که یقطعه بشم ول

 تا لبخندش رو پنهون کنه و بعد گفت: دیدور لبش کش یدست

 یتو نوبر -

 دونمیم -
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 کنم با تو ممکنه سرم به باد بره یاحساس خطر م گهیمنم د -

 کنم مراقب سرت باشم یم یسع ینکن تمیاذ ادیحاال ز -

 :دمیتاسف تکون داد  که من پرس یاز رو یزد و سر یلبخند کم رنگ دوباره

 بکنم؟  کاریچ دیخب حاال بگو من با -

انگار در گفتن  د،یداخل موهاش کش یبه من انداخت و بعد دست ینگاه اول

از من  ینا معقول یخواست بگه مردد بود، نکنه در خواست ها یاونچه که م

م و خواست به خودم نارنجک ببندم و خودم رو منفجر کن یداشت؟! مثال م

نه  یلبودم و یبشم، درسته دختر فدا کار و از جان گذشته ا یعامل انتحار

کردم و مو شکافانه  زیحد که خودم رو بپوکونم. چشم هام رو ر نیدر ا

 نگاهش کردم

 !؟یتو گفتنش دار یهست که مشکل یزیچ نمیبب -

 داخل موهاش برد و گفت: یو دوباره دست دیلبش کش یرو زبون

ترسم جبهه  ینه! م ای ادیخوام بگم خوشت م یاونچه که م دونمیخب نم-

 ...یریبگ

 ! ؟یکن یمن توجه م یتا حاال تو به دلخواه ها یاز ک -

 کنم؟! ینم -

 خواد سر به تنم نباشه یاونقدر که دلت م ،یلیچرا خ -
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 ریهمش اون کمک نکردن من رو بکوب تو سرم باشه؟! هر وقت منم گ -

 باشه؟!نکن  یافتادم خب تو کار

 دیمن با نمیحرف ها بگو بب نیا الیخ یحاال ب ستم؛یمعرفت ن ینوچ من ب -

 ادیکنم؛ زود بگو خوابم م کاریچ

دستش رو  کیو  ستادیسرم ا یجلو اومد و کامال باال یو کم دیکش یپوف

 تختم قرار داد یلبه 

جمع  یو اطالعات میبش کیبه حامد نزد میبخوا یما هر طور ایتو  نیبب -

 کیداره و کشف  یفهمه، خب دم و دستگاه بزرگ یحامد م میکن یآور

 نیکرد، ا ریها رو دستگ ینفوذ هیبراش راحته، همون طور که قبال بق ینفوذ

تو  یعنی میکن یکار میخوا یم م،یجلو بر یقبل یبه روش ها میخوا یبار نم

نباشه،  یباز یکه حامد خودش اطالعات رو بهت بگه و الزم به مخف یبکن

 باال تره میکن یم دایکه پ یبشه هم صحت اطالعات نیتو تام تیکه هم امن

از  یلیخ ستیکنم؟ ن یکار رو بکنم؟! جادو گر نیمن ا یاون وقت چطور -

آرام جون  گهیداش حامد چه خبر اونم م گمیم رمیمنم م ادیمن خوشش م

 شونیکیهاش فرستادم مرز فالن قلب  هیکل میکرد یامروز سه نفر سالخ

 اونور منورا... میفاسد شد، مواد پوادم رد کرد

 دیحرفم پر ونیو م دیداخل موهاش کش یهاش رو بست و کالفه دست چشم

بعد  گمیم یچ نیترمز کن بب یزنیبسه سرم رفت، چقدر تو حرف م یوا -

 اریدر ب یخوشمزه باز
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 نازک کردم یبهش انداختم و پشت و چشم ینگاه ظیغ با

برو سر اصل مطلب  گمیگفتم؟! خب م یزیمن چ یف زدهمه حر نیتو ا -

 یچونیپ یهمش م

 تکون داد یهاش رو باال آورد و سر دست

 یگ یباشه تو راست م -

 یگینه تو راست م -

 گذاشت شینیب یکرد و انگشت اشاره اش رو رو یاخم

 کم حرف بزن وسط حرفمم نپر و گوش کن س،یه -

 کنم یم یباشه، سع -

لب  یبهم انداخت که خودم دلم سوخت، دستم رو رو ینگاه یحالت زار با

 رونیحرف نزنم و گوش کنم، نفسش رو با شدت به ب گهیهام گذاشتم تا د

 فرستاد و شروع به حرف زدن کرد

 کیشدن  کینزد نیا ،یبش کیبه حامد نزد دیصاف و پوست کنده بگم، با -

 مفهوم شد؟! ،یکن دایتو اتاقش راه پ دیبا ست،ین یشدن معمول کینزد

تو  یچ یعنیفکر کرده بود  یواقعا راجع به من چ نیهام گرد شد، ا چشم

کردم سر جام  یو سع دمی! اخم هام رو تو هم کش؟یکن دایاتاقش راه پ

 گفتم: تیو با عصبان نمیبش
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 یکرد الیخ ؟یراجع به من فکر کرد یتو چ ،یچ یعنیحرف هات  نیا -

سر و زبونم نگاه نکن من اگر بد بودم واسه  نیبه ا مییدختر هر جا هیمن 

 ... یلینبودم! خ نجایاالن ا یخاطر دو لقمه نون کوفت

 نیهمچنان مورد ترورش قرار بدم که دست هاش رو باال آورد  و ب خواستم

 دیحرفم پر

 یخودت، من ک یبرا یر یدختر صبر کن تخت گاز جلو م یه یه -

 زدم؟! یحرف نیهمچ

 کن تو اتاقش دایراه پ یاالن گفت نیمذهنتم که ناقصه ه -

 دختر یچقدر تو منحرف -

 یخودت -

 تاسف تکون داد و گفت: یاز رو یسر

راجع به تو نکردم، حرف منم بد  یفکر اشتباه چیدختر خوب من ه نیبب -

که وارد  نهیکن تو اتاقش استعاره از ا دایراه پ گمیبهت م نکهیبرداشت نکن، ا

 محرمش ییجورا هیبشو  شیخصوص میحر

فکر کرده راحع به  یمردک بوق چ دیحرفش سوت کش نیا دنیشن مخم

 دمیمن با خشم بهش توپ

 حامد شم غهیمونده ص نمیبدتر هم گهید -

 دیبار اون بهم توپ نینگاهم کرد و ا نیو خشمگ یعصب
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بعد تند تند  زنمیم یمن چه زر نیاون فک المصبت رو ببند بب قهیدو دق -

 حرف من اعتراض کن و بپر تو

دهنم رو قورت دادم و کز کرده مظلوم نگاهش کردم که نفسش رو به  آب

 فوت کرد و گفت: رونیب

و عاشقت بشه که  یکن به قلبش نفوذ کن یبگم کار نویآقا ختم کالم ا -

 مفهومه یببر یپ زشیبه همه چ یتون یم یاونطور

 ... یگفت یرو از اول م  نیخب ا لیتو جل یبترک یا

 

 بهش انداختم و گفتم: یچپ نگاه چپ

 !؟یرو بگ نیهم زادیآدم نیاز اول ع یمرد یم-

 یکنم، تو هم که اال ماشاهلل فرصت نم ینیمقدمه چ خواستمیسرم م ریخ -

 کنه یسره کار م کیدهن مبارک  نیا ید

 مراقب حرف زدنت باش! یه -

 گم؟! یغلط م -

کوچولو پر  یخورده  هیدونستم  یبود، م لیحق با جل میاز حق نگذر خب

 ریاش تاث هیکنه تو روح ییرو بزرگ نما بشیع دینبا یخب آدم یحرفم ول

 گذاشت یم

 !ه؟یباشم مشکل یطور نیخواد ا یمن دلم م ،یحاال هر چ -
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بهم انداخت و اما در  ینگاه یدیتاسف تکون داد و با نا ام یاز رو یسر

 عوض گفت:

 !ست؟ین یاالن واضحه؟! حله؟! مشکل زی... خب همه چمیبگذر -

 هست... -

 !ه؟یچ گهید -

 نگاهش کردم یدیبار من با نا ام نیو ا دمیخودم رو باال کش یکم

 تو بوده؟! نشیمسئول استخدام گز یواقعا ک -

شمردم و از سکوتش  متینزد، من هم فرصت رو غن یکرد و اما حرف یاخم

 استفاده کردم و ادامه حرفم رو زدم

 ینیب یم یاخم نکن... تو خودت دار یطور نیا گه،یگم د یخب راست م -

کرد؟ حامد  نجایا یمن رو راه یک مارستانیجسد افتادم گوشه ب نیع

که به خون من  یآدم نیتونم به قلب همچ یجون... بعد به نظرت من م

خوب باشم و اعتمادش رو جلب  دیتشنه است نفوذ کنم؟! تازه اونقدر هم با

 عاقالنه است؟! نیکنم که خودش از کارهاش برام بگه؟! واقعا به نظرت ا

 تار موه کیفاصله نفرت تا عشق  -

گفتم،  یکوچولو احساس درد کردم و آخ هیکه  دمیحرف بلند خند نیا با

 بهم انداخت و گفت: یهم با اخم نگاه لیجل

 ؟یخند یم یبه چ -
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به نظرت؟ اون به خاطر دست  شهی! حامد تار مو حال؟یگ یشعر م یدار -

خواد هفت جد و آبادم رو از  یکه به آب دادم به خونم تشنه است م یگل

 یتو... حامد عاشق من بشه وا یگ یم یدار یمقابل چشم هام رد کنه، چ

حتما حامد رو  گهیبلدم د یدلبر یلیمنم خ ستیخدا مردم از خنده... بعد ن

 کنم... یخودم م یدایش

 شتریزدم ب یموضوع حرف م نیکردم و راجع به ا یچقدر بهش فکر م م هر

تو هم بره  لیجل یموضوع باعث شد که اخم ها نیگرفت، و هم یخنده ام م

 بتوپه بهم بایو تقر

 !قا؟یدق یخند یم یبه چ یاالن دار -

 ادیحامد عاشق من بشه و از من خوشش ب نکهیا -

 یفقط مونده عاشقاز تو که خوشش اومد...  -

 ادینگو حامد از من خوشش ب یخود یشعر ب یعنیچرت... نه  -

 تکون داد و بعد اضافه کرد دییتا یرو به معن سرش

افته و گرنه بهت  یکج م تیخورده دو هزار هیتو  اد،یبله از تو خوشش م -

 ستین لیم یب

 !یگ یم یبرو بابا چ -

 دمیرو د شیقبل یرفتارها شناسمش،یوقته کنار حامدم و م یلیمن خ -

 چیعاشقانه اش ه یقبال تو رابطه ها یحامد حت نم،یب یاالن رو هم م
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خنده به  یهات م یبه شوخ ادیحاال با تو داره کنار م ینداشته، ول ینرمش

کنه،  یم طنتیهم ش یو گاه زنهیلبخند م یزنیهم که م یتند یحرف ها

رفتار کنه،   هیتونه با تو مثل بق یانگار که نم شه،یتو داره عوض م کنارحامد 

و از تو کمک  میکه اومد رهیتو گ شیحامد پ یگلو میکن یو ما فکر م

 میخواست

انگار تمام  د،یسوت قطار کش یبه بلند یحرف هاش مغزم سوت دنیشن با

بدنم به خصوص مغز نداشته ام فلج شده بودن، با دست به خودم  یاعضا

حالم  یوقت لیفقط بتز و بسته کردم، جل یاشاره  زدم و لب هام رو مثل ماه

 زد و گفت: یلبخند کمرنگ دیرو د

 !شه؟یباورت نم هیچ -

 نه -

 چرا؟! -

کردم خودم رو  یو سع دمیلبم کش یدهنم رو قورت دادم و زبون رو آب

 جمع و جور کنم

 نیهم بود راستش من باز هم یا گهیبگم فقط حامد، هر مرد د نکهینه ا -

 ادیاز من خوشش ب یشدم، سخته باور کنم مرد یحالت م

 چرا؟ -

نه  ستمیدخترا ن هیمن چندان مثل بق یخب آخه البد تو هم متوجه شد -

 پا مردم هیمن خودم  مییبه قول پسر دا ،ییعشوه بلدم نه ناز و ادا
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 تفاوتته که ازت خوشش اومده نیبابت هم دیشا -

 ادیحرف توئه عمرا حامد از من خوشش ب نیا -

 ادیکن که خوشش ب یخب پس کار -

 گفتم ظیام انداختم و با غ ینیبه ب ینیچ

 !زم؟یعشوه بر -

همون خودت باش، آرام آزاد و  یکنم، فکر نکنم بلد باش ینم شنهادشیپ -

 رها

 ونهیدفعه بگو د هی -

 ...هیدلبر نیبهتر دنتیخب به نظر من خند -

 عیداده سر یچه سوت دیفهم یکه بله وقت لمیبه به آقا جل د،یباال پر ابروهام

 حرفش رو درز گرفت

کن که  یکار هیکه خوشش اومده  یالبد خوب گهید دونمیاه من چه م -

 ۸.میخوا یتو با حامد رو م یکیعاشقت بشه، نزد

 ...یکوفت مارستانیب نیتو ا دمیکنن پوک یمرخصت م یک مینیبرم بب من

از اتاقش خارج شد اما اون حرفش تو ذهن من  عیکه تموم شد سر حرفش

 موند

 " هیدلبر نیبهتر  دنتیخند "



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 527

شد، حامد  یکه اگر م ی! وااد؟یامکان داشت حامد از من خوشش ب یعنی

 جون دارم برات... 

رو انجام دادن و منو برداشتن ببرن  صمیترخ یگذشت و کارها یچندروز

سر بزنم که خب... روم نشد  انیخواستم برم به دار یم یدم آخر نیخونه. ا

 یمردونه  ی. کم کارهادمیکش یازش خجالت م ییجورا هی. ششیبرم پ

 یهستم و ک یمن چ دونستیجلو روش نکرده بودم و حاال که م یخاکبرسر

 یم خیتنم س یاز فکر کردن به افکارش هم موها یخدا حت یهستم... وا

راه  ونیکه م م،یکرد و به سمت خونه رفت نشیمن رو سوار ماش یشد! پر

 گفتم: یجمع و جور کردم و با حال زار یپشت یخودمو از رو صندل

 هیزحمت... برو  یب شه،یخوام برگردم اون خونه. اگه م یمن... من نم ؟یپر-

 هتل...

 :دینگاهم کرد و ناراحت پرس نهیآ از

 ؟یکن یزندگ شمونیپ یخوا ینم یآرامش؟ اونقدر از ما بدت اومده که حت-

شدم، دوســـــت  الغوزتی یعمو یخواستم بگم نه، عاشق چشم و ابرو یم

 یدارم دائم جلو چشمش باشم و خودمو به کام مرگ بکشونم، اما جلو

از  ریخونه غ هیگفته بود  لیزبونمو گرفتم و خصمانه نگاهش کردم. جل

 یدور نی. امیو بعد وارد عمل بش میهارو انجام بد یعمارت حامد هماهنگ

! ادیجور ناز کردن هم به حساب ب هیتونست  یحامد م یز خونه موقتم ا

 گفتم: یخودم تکون دادم و در جواب پر یتاسف برا یاز رو یسر
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آروم  کمیرو خلوت کنم، اون عموت هم  ینه عشقم، دوست دارم چندروز-

 بشه، بعد برگردم خونه...

از خودت  یتون ینم ست،یمونم. تو حالت خوب ن یباهات م امیپس... منم م-

 که کنارت باشه و کمکت کنه. یدار یکیبه  ازین ،یمراقبت کن

مغز نداشته ام واقعا داشت  گهیتونستم دست به سرش کنم؟ د یم چطور

 لبام نشوندم. یرو یزورک یو لبخند دمیکش ی! پوفدادیارور م

که  ستیرو خلوت کنم، حالمم اونقدر بد ن یچند روز خوامینه عشقم، م-

 یتوهم هروقت خواست شتون،یزود برگردم پ دمیقول م ستم،ینتونم سرپا با

 خوام چندروز اول رو کامال تنها باشم. یاما م شم،یپ یایب یتونیم

مدارکم  فینگفت و به تکون دادن سرش اکتفا کرد. خوشبختانه ک یزیچ

اس ام اس  نیمونده بود. آخر فیهم داخل ک میهمراهش بود و کارت بانک

. دیکارت، مخم سوت کش یمبلغ موجود تو دنیرو چک کردم و با د میبانک

خدا... نکنه اختالس کردم و  ایچندتا صفر داشت؟ هشت تا؟ نه تا؟  نیا

خبرم؟ آب دهنمو قورت دادم و دوباره به مبلغ نگاه کردم. پشت  یخودم  ب

 داشتم که نوشته بود: انیاز شا یبندش اس ام اس

 ... یداده بودم، ممنونم پسر، گل کاشتکه قولش رو  یهم مبلغ نیا-

 مین نهیبود که قولش رو داده بود؟ از داخل آ یاوه، همون پول هنگفت اوه

 رییبه بنگاه تغ رویخواست بگم مس یدلم م یلیانداختم. خ یبه پر ینگاه
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 حیشد! ترج یم یباز دیند یلیخب خ یخوام برم خونه بخرم، ول یبده م

 !رماستفاده رو بب تیپولدار شدنم نها یدادم ساکت باشم و از حس خجسته 

خواست حساب  یپر یو وقت میماه گرفت هی یرو برا ینسبتا بزرگ تیسوئ

که بهم دست  یکنه، اجازه ندادم و با افتخار کارت درآوردم و با غرور کاذب

 هیا انهیالکچر یهمون احساس نیخودشه، ا ،ی. لعنتدمیداده بود، کارت کش

 که دنبالش بودم!

 یو منم بعد از استقرار داخل خونه  ارهیبرگشت خونه تا لباس هام رو ب یپر

 نیزنگ زدم. دوم لیدرآوردم و به برادر سرگرد جل فمیتلفنمو از ک دم،یجد

 بوق نخورده بود که تلفن رو جواب داد:

 .امیدنبالتون بودم، دارم م-

 یورده بود، اصال به من چه؟ ولسرما خ دیچرا عوض شده بود؟ شا صداش

شده بودم. بدون حرف تلفن رو  جیآخه... االن که فصل سرما خوردن نبود! گ

 تخت انداختم و منتظر اومدنشون موندم...  یقطع کردم و خودمو رو

داد واال  یحال م یپول دار ینرم بود، لعنت یلیتخت خوشم اومده بود خ از

 یداد و از سفت یم ریج ریج یما تختاش صدا یطرفا یمسافر خونه ها

گفتن هر چقدر  یدرست م ایمیقد ینشست... لعنت یتموم جونت به درد م

! نه گمونم آش ماش ؟ی... تخت بهترشهیم بتینص یتخت بهتر یریپول بگ

هر چقدر پولدار  دیو جد میرو بچسپ اصال تو قد دیجد میقد الیخیبود... ب
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هم افتاد و کم کم خواب مهمون چشم  یراحت تر... چشم هام رو یتر زندگ

 هام شد...

سر جام زدم و بالشت رو  یام انداختم و غلت ینیبه ب ینیزنگ چ یصدا با

 یدست بردار نبود و انگشت مبارک رو از رو یگوشم گذاشتم، لعنت یرو

در رو باز  نیخراب شده نبود که ا نیا یتو یکس یعنیداشت...  یزنگ بر نم

 یحامد نبودم، پوف یخونه  یفکر کردم، خب نبود من االن تو یکنه؟! کم

اومدم و  نییاز تخت پا یگوشم برداشتم و نا راض یو بالشت رو از رو دمیکش

 گفتم: ظیبا غ

 زنگ... یصاحب رو وردار از رو یبر مردم آزار لعنت اون انگشت ب یا -

 دهیشن غر زدنم رو یصدا زنگ قطع شد ، انگار که یصدا دهیدر نرس به

 نگاه کردم لیدرشت جل کلیباشه... در رو باز کردم و با اخم به ه

 ضیزر زر زر، مثال خونه است ها... مر ،یداریاون انگشتت رو ور نم ه،یچ -

 ...دهیخواب نجایا

شد  یم داریبود ب لمیف ،یکن یزنم خب باز نم یدو ساعته دارم زنگ م  -

 یاونم کم کرد یرو

 بهش انداختم یو چپ چپ نگاه دمیهم کش یهام رو تو اخم

 یغول گهیمنم تو د لیکن، ف نیهمش توه ،یباز شروع کرد -

 انگشت اشاره اش رو باال آورد دیهاش رو تو هم کش اخم
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 بهم غول تا بهت نشون بدم گهیبار د کی یجرات دار -

 ...لیغوله جل لیگه،جلید یخب غول گم،یم -

 یغیبالم بدوه که من جخواد دن یدوم رو نگفته احساس کردم م غول

با  دمیو د دمیکه دور شدم سمتش چرخ یو پا به فرار گذاشتم و کم دمیکش

که هنوز مقابل در  یگرد شده در حال یباال رفته و چشم ها ییابروها

 بود من رو نگاه کرد و با بهت گفت: ستادهیا

 یا ونهیتو د -

 ...یخودت -

 ... برق گرفت تو رو؟یا ونهینه واقعا، د -

خودم رو کج و کوله  یدادم، لب هام رو جمع کردم کم یسوت دمیفهم یوقت

 کردم

 ؟یمن رو بزن یایب یخواست یخب م -

 بزنم؟! دیچرا با -

  یدونم... خب چون تو به خون من تشنه ا ینم -

 تکون داد یبهم انداخت و بعد سر یشد و نگاه سیف پوکر

 به خونت تشنه باشم دیبا ... چرایدار یریخود در گ یا وانهینه واقعا د -

 و تاب دادم  چیخودم رو پ یدونستم و کم یرو نم لشیخودم هم دل خب
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 ؟یستادیحاال چرا دم در ا -

 شدم یمنم داخل م یداد یاگر تو اجازه م -

 صاف کردم ییدهنم رو قورت دادم و گلو  آب

 خونه خودته بفرما داخل  -

 یبست تازه به بسته ها تاسف تکون داد و داخل شد و در رو یاز رو یسر

 نیبود و من هم ع ستادهیا کیوسط حال کوچ فیدستش نگاه کردم، بالتکل

 کردم.  یبز نگاهش م

 ه؟یاون... بسته ها چ یراست ؟یبزن یحرکت یخواینم شده؟یخب چ-

 زد. دیچرخوند و اطراف رو با دقت د یباال انداخت و سر شونه

 هیآموزش و مسلح شدنت دربرابر بق یآوردم نشونت بدم برا زیچندتا چ هی-

 . میحتما بهت بشناسون میدیکه صالح د

دست مبل نسبتا نو و  هی ییرایطرف مبل رفت و روش نشست. وسط پذ به

واسه بپر بپر کردن  دادیهم جون م لشیگذاشته بودن که شکل و شما کیش

 روش!

بچه حرف گوش کن کنارش  هیکنارش و منم مثل  نمیاشاره کرد بش بهم

مبل گذاشته بود و با  یرو به رو زیم یمبل نشستم. جعبه ها رو یرو

رو از  یکیکوچ ءیشون رو برداشت و بازش کرد. ش یکینشستن من، 

 داخلش درآورد و رو به روم گرفت.
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 ی. اونقدرمیکن قشیداخل بدنت تزر دیضبط با یرو برا کروفونیم نیا-

 هوشمند حامد قسر در بره. یسنسورها ریهست که بتونه از ز شرفتهیپ

بهش انداختم ، دوباره به سرگرد جون نگاه کردم، دوباره به  ینگاه مین

کردن؟ هرچقدر که فکر  یم قیچطور و کجام تزر نوی... ناموسا اکروفونیم

گرفتم.  یقیو نفس عم اوردمی. طاقت ندیرس یبه ذهنم نم یزیکردم چ یم

 :دمینگاهش کردم و متعجب پرس یسوال

... کمی دیکن یحس نم د؟یکن قشیچطور قراره تزر قایدق نارویکه، ا گمیم-

 وار داره؟! افیمثال کاربرد ش ای ق؟یبزرگه واسه تزر

گفته بودم؟  یخنده دار زیخنده ش باال نره. چ یتا صدا دیو دهن گز لب

گرفت تا خنده ش رو قورت  یقیاومده بود! نفس عم شیخب برام سوال پ

. دوباره دیچک یاما از چشماش خنده م دنیخند ینمبده. نگاهم کرد، لباش 

 کرد تا خنده ش بپره. ینفس گرفت و تک سرفه ا

عدسه که قراره  هیداخل قابه، اندازه  کروفونیم ه،یاصل کروفونیظرفِ م نیا-

آرامش،  یبشه بازش کنم نشونت بدم؟ اوه اوه... گند زد قیتو مچ دستت تزر

 ... اهم!ـیبگم ر دیبا یجد یلیدفع واقعا بطور خ نیا

 یچ یجعبه بعد یخب تو ه،یبه چ ینه نه قربون دستت متوجه شدم چ-

 هست؟

رو برداشت و بازش  یرو داخل جعبه ش گذاشت و جعبه بعد کروفونیم

 وصلش بود. ییزایچ هینخود بود و  هیهم اندازه  یکی نیکرد. ا
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 هیتو سر و صورتم نباشه، اندازه  دوارمیام د؟یکن قیرو قراره کجام تزر نیا-

 !یلعنت لهیزگ

 و با ابروهاش به گوشم اشاره کرد. دیخند آروم

 هیبهت توص ،ی... راستینامرئ میقراره به گوشت وصل بشه. با چندتا س-

 .یهم به سر و روت بگردون یدست هی کنمیم

 :دمیپرس تیکردم و با جد اخم

 گردونم؟ با سر و روم ب یمن چشه که دست افهیمگه ق-

مرد رو جذب خودت  هیخب... اگر بخوام باهات راحت باشم... در وهله قراره -

! شهیدختر پسرنما نم هیاون مرد سالم باشه عاشق  التی. مسلما اگر تمایکن

 ...کمیحداقلش موهات رو  کنمیم هیتوص

نازک کردم و با  یبا دستش اشاره کرد که موهامو بلند کنم. پشت چشم و

 حرص گفتم:

خودم موهامو  تونمی. درضمن، مگه مادیکه خوشش ن خوامیم اهیصد سال س-

 بلند کنم؟

 تفکر گفت: هیبابا...بعد از چندثان یبود؟ ا یاسمش چ ن،ینه خب بب-

کنه. اول  یروت کار م ادیم مورمونی. گرنیآهان آهان، اکستنشن؟! آره هم-

و  یهست یدست و پا چلفت کمیکرد که گفتم نه،  هیرو توص سیکاله گ

 ! یممکنه بند به آب بد
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از من جلو  گهیبا پشت دست بزنم تو دهنش که د یکیخواست  یم دلم

 ییاومد و از اون جا یاز دستم بر نم یخودم بد نگه! اما متاسفانه کار یرو

بزنم و دوتا بخورم، هم  یکیهم  دمیترس یبود، م یگل گل یلیکه شانسم خ

و  نپرونده قطور بزن هیوارد کردم، برام  یچدن به مامور قانون ضربه جسم

 حیآب خنک نوش جان کنم! پس ترج یبفرستنم حبس ابد و تا چند وقت

 لب هام بسنده کنم و کمتر زر بزنم! یرو یدادم به لبخند ژکوند

تو درباره  ینو یها شهیمچکرم بابت لطفت، اصال من محو در اند یلیخ-

سخنان  یخب ادامه بده، شنوا. یقدر بهم لطف دار نیا یوقت شمیخودم م

 گهربارت هستم!

 و زر زدناشو از نو گرفت: دیخند آروم

ها قراره پوشاننده اون  نیسرت ندارن. ا یرو ینیموهات فقط جنبه تزئ-

رو  یباشه بهت گفتم که گوش ادتیصورتت هم باشن. اگر  یها رو میس

 داخــ...

 که ندارم! یفراموش ادمه،یبله -

 یو چپ چپ نگاهم کرد که واسش پشت چشم رونیپر حرص داد ب نفسشو

مملکت  سیبرام، پل ادیم یو افاده ا سینازک کردم و رو برگردوندم. چه ف

 انقدر لوس؟!

خونه  میقراره بر ی! کِیجنابِ ســرگــردِ محمـــد یِخب، آقا یلیخ-

 جا بمونم. نیماه رو هم هیحامد؟ نگو که قراره کل 
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آموزش  هیو طبق حرف هام،  یجا بمون نیماه رو هم هیدرسته... قراره -

 . درواقع... من قراره باهات کار کنم.ینیمختصر و کوتاه هم بب

 نویا ی. اصال کرمینگ یدادم خودمو بزنم به اون راه و حرفشو جد حیترج

! احساس کردم زدیباشم؟ فقط زر مفت م شیگرفت که منم دوم یم یجد

مبل جمع و جور کردم که حس کردم  یخونه، خودمو رو یذهنمو م یصدا

به  بیترستاک و عج یلینگاه متعجبش روم نشسته. خب... به من چه؟ خ

شک داشتم  گهید ش،یدم و دستگاه حبوبات نیا ی. با معرفدیرس ینظر م

که نگاهس  نیخوندن ذهن سراغ نداشته باشه! قبل از ا یبرا یا لهیوس

 منو آزار بده، گفتم: شتریتر از قبل بشه و با سکوتش ب بیعج

به حامد  ی... اونوقت چه جوابیجا باش نیماه رو ا هیتو قراره کل  یوقت-

 یمثال پهلو درد گرفت ایشده؟  شونیزیبال به دور، ننه بابات چ یگیم ؟یدیم

 مثال... ای ؟یبش نیخونه نش یمدت هی یخوا یم

 ؟یزن یبند حرف م هیآرام، چرا  سایوا-

کم آورده،  گهیو انگار که د یعصب یه با حالتنگاهش کردم ک سیف پوکر

 ادامه داد:

کن.  ضمیسواالتت مستف هیامون بده جواب سوال اولت رو بدم، بعد با بق-

 ؟یپرس یبند سوال م کیجوابتو بدم و  یدیچرا امون نم

 چونه م زدم و زل زدم بهش. ریحرف، دست ز یبستم و ب دهنمو
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 یاز همکارهامون رو به جا یکیقراره  ،ستمیکه من اون جا ن یتو مدت-

و خوشبختانه  میندار یا یسخت چیه میخونه حامد. موقع گر میخودم بفرست

 یلیخ ممونیگر نیهم ی. برامیبه هم ندار ی... کم شباهتیاز لحاظ ظاهر

کنه،  یما نم افهیو کال ق میبه گر یدقت یهست. و چون کس قیو دق هیشب

 افهیماه رو در کمال آرامش و البته با ق کی نیتونم ا یمن م نیهم یبرا

 جا بمونم. فقط... نیخودم، هم

 به اطراف انداخت و ادامه داد: ینگاه

که مجبور  یمن داشته باش یاتاق اضافه برا دتیخونه جد یتو دوارمیام-

 کاناپه بخوابم! ینباشم رو

 نیجا بمونه؟ اما ا نیماه رو ا کی نیخواست هم یم نیجد سادات... ا ای

ماه رو  کیداد  یشون چطور اجازه م یلعنت گاهیامکان نداشت... اون پا

 دختر بمونه؟ هی شیو جاست فور فان پ یطور نیهم

 کرد: یونیدرونم پا در م یندا

 ؟یکن یناموسا تو خودتو دختر حساب م-

با سر رفتم تو شکمش که  یرو فرستادم به جنگ با وجدانم و طور خودم

 بود؟ یک یبعد ن،یاز ا نمیسفره ش کردم. خب ا

افکار مزخرف خالص بشم. با جفت  نیتند سرمو تکون دادم تا از شر ا تند

 نگاهش کردم و با تته پته گفتم: دهیباال پر ییابروها



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 538

قدر راحت؟ اون  نیا یطور نیجا؟ هم نیمـ...اه ا هی ؟یچ یعنیخـ... خب -

تو  دشیانداز یم  عیسر دینیبب ابونیوقت اگه دختر مردمو با عشقش تو خ

که نفله بشه، اون وقت خودتون  دیزن یقدر کتکش م نیا ایگشت  نیماش

 یم یماه زندگ هیماه  هیتو خونه هاشون و  دیریراحت با دختر ملت م یلیخ

 به خدا!  نیبیعج یلیناموسا خ ی!  حاج؟یچیبه ه یچیو ه  دیکن

حرف نزدنش منو نگران تر از  نیزد و ا یپا و اون پا کرد. حرف نم نیا یکم

 یبابا... پوف یا گه،یشدم د یزد؟ داشتم تلف م یکرد. چرا زر نم یقبل م

! کنم که خودش  یو داد باهاش برخورد جد غیو خواستم با  ج دمیکش

 جلوم گرفت و تند تند گفت: ستادنیقدم شد. دستاشو به حالت ا شیپ

خواد تو  ینم ه،یبه چ یچ دمیم حیباشه باشه، آروم باش. من واست توض-

 .یراه بنداز دادیداد و ب خودیو ب یبش ینگران و عصب

لب  ریکه منم بشنوم ز یفرستاد و آروم جور رونیرو با شدت به ب نفسش

 زمزمه کرد:

 تحملش کنم؟ نویماه ا هیمن، چطور قراره  یخدا-

 به کمر زدم و طلبکار گفتم: دست

 !یگفت یچ دمیشن-

 !یگفتم که تو بفهم یمنم از عمد طور-

 و گفت: دیفهم عیخواستم غر بزنم که خودش سر باز
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 ...زنمیباشه بابا باشه، نخور منو! االن حرف م-

 ندارم! حاال حرفتو بزن! یبه گوشت تلخ عالقه ا-

کرد و  یازم فاصله گرفت. تک سرفه ا یتاسف تکون داد و کم یاز رو یسر

ه طرف جلو خم شد. آرنجاشو نگاهم کرد. دستاشو به هم گره زد و ب یجد

 رون پاش گذاشت و آروم و شمرده شمرده، شروع کرد به حرف زدن: یرو

پرونده به  نیشد مامور ا نیقرار بر ا م،یسازمان گذاشت یکه تو یطبق قرار-

 نیکه ا نیصرفا جهت ا ارهیخودش درب تیصورت موقت تو رو به محرم

و  دی... معذب نباشدونمیمثال... چه م ایهمخونه بودن با تو برات دردسر نشه 

افتاد به  روندهپ نیو... که خب... ا دیو مبارزه کن دیلباس بپوش دیراحت بتون

 ...یعنیعهده من و... قراره من و تو... 

نگاهم کرد. خب... االن انتظار داشت  یرچشمیگرفت و ز یقیعم نفس

 نیگفت مامور ا نیلحظه ترمز کن آرام... ا هیمتوجه من و من هاش بشم؟ 

سرگرد  هیسرگرد نشد،  نیا یعنی اره؟یپرونده تورو به عقد خودش درب

شوتم  گهیبه هم د ینطوریبودم که ا ازیپ ینیزم بیاصال مگه من س گه؟ید

 یتو دمیکش دیشدم... ابروهامو شد یتازه تازه انگار داشتم لود م  دادن؟یم

نگاه کرد.  واریهم و زل زدم تو چشماش که نگاهشو ازم گرفت و به در و د

 آماده کردم... تشیترور شخص یگرفتم و خودمو برا یقینفس عم

مامور نشد  نیا گه؟ید یکینشد  نیمگه من توپ فوتبالم، به ا ؟یچ یعنی-

مملکت  نیا د؟یریخانوم برام بگ یمرب هی دیتونیدرضمن نم گه؟یمامور د هی
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به منِ خانوم  دیخراب شده صاحب نداره؟ قانون نداره؟ چرا توئه آقا با

 راچ ؟یخونه رو دار نیبهت گفته حق موندن تو ا یاصال ک ؟یآموزش بد

با لشکرش،  ادیآقا؛ شاه ب رمینه خ دم؟یمن بهت جواب مثبت م یفکر کرد

 !امینه نم کترش،یشاهزاده ها دور و برش، واسه پسر کوچ

 یعنیکرد.  یحرف نگاهم م یکن درشت شده بود و بتا حد مم چشماش

 هیچرت و پرت به هم بافته بودم؟ شونه باال انداختم و به افکارم  یادیز

من  یه یچ یعنی. ادیچشم غره درشت رفتم که حساب کار دستش ب

 یدار ی! اه، چگه؟یبود د نیکنه؟ هم یم یاون بلبل دراز یه گمینم یچیه

طرفش چرخوندم ! سرمو به گه؟یم یچ الغوزی نیا نیشو بب خفهآرام،  یگیم

 و با حرص گفتم:

 ؟یگیم یهان؟ چ-

شما بودم! خب،  شاتینگفتم، منتظر ادامه فرما یزیواال، من که چ یچیه-

 ...دمیشن یم

 ؟یکن یمنو مسخره م یاالن دار-

 نه نه، باور کن!-

 خودشو گرفته بود که نخنده. منو یش گرفته بود اما به زور جلو خنده

 کنم...  شیچطور حال دونستمیم نداخت؟یدست م

 :دیزدم و از جام بلند شدم، نگاهم کرد و بعد پرس یحیمل لبخند

 کجا؟ -
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 براش تکون دادم یبه سر تا پاش انداختم و راه افتادم و دست ینگاه

کم داره و  ینکن الیکه خ یکیکن بهت کمک کنه،  دایرو پ گهید یکیبرو  -

 آقا. با اجازه یبهش نخند

 یتوجه بهش سمت اتاق رفتم تا لباس ها یو من هم ب دیباال پر ابروهاش

بم و مردونه  یصدا دهیبه در اتاق نرس رون،یبپوشم و از خونه بزنم ب یمناسب

 فاصله به گوشم خورد نیتر کیاش در نزد

 ...یگ یم یدار یچ یه ،یه -

و اخم هام رو تو هم  دمیو زود سمتش چرخ دمیو از جا پر دمیترس یکم

 دمیکش

 من رو... یچه خبرته ترسوند -

 زد یبند میباال آورد و لبخند ن میتسل یهاش رو به نشونه  دست

 خوام یعذر م دیببخش -

غوله  لیاز اون جل د،یکه کرد ابروهام باال پر یکه زد و عذرخواه یلبخند با

طور هاج  نیهمکه  دید یبود! وقت دیها بع یطور خوش اخالق نیبد اخالق ا

 باال انداخت و گفت: یزد و شونه ا یا گهیکنم لبخند د یو واج نگاهش م

 !ه؟یچ -

 گفتم: یتکون دادم ول زیهام رو جلو  و سرم رو ر لب

 ...یچیه -
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 عقب گرد کنم و داخل اتاق بشم که دوباره گفت: خواستم

 ؟یبر یخوا یپس کجا م -

 زدم هیبه چارچوب در اتاق تک الیخ یبه سر تا پاش انداختم و بعد ب ینگاه

 خوام برم یجناب، خدمتتون عرض کردم م یچیه -

 کجا -

 هر جا، خونه خودم -

 حامد؟ شیپ -

 ام انداختم ینیبه ب ینینگاهش کردم و چ یدینا ام با

 منه یحامد خونه  یاونجا آخه خونه منه؟ آخه خونه  -

 ست؟ین -

 نه... -

 تو کدوم وره؟ یپس خونه  -

رو باز کرده  یداد که باز سر شوخ یم نیکمرنگ کنج لبش نشون از ا لبخند

 گفتم: ظیفرمودن، لب هام رو کش دادم و با غ ستگاهیو من رو ا

 وره و از اون وره نیاز ا -

سراغ  لیکرد، که تا حاال از جل یبلند و مردونه ا یحرفم تک خنده  نیا با

 هیخاص  یشاد هی د،یخند یخوشگل م یلیکنم که خ ینداشتم و اعتراف م
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کرد... نگاهش رو به چشم  یخنده هاش آدم رو جذب م یحس خوب تو

که خنده  ییتکون داد و با همون صدا نیهام دوخت و سرش رو به طرف

 زد گفت: یتوش موج م

 دختر یطونیتو چه ش -

حرف  نیکرده باشه، ا رییغوله تغ لیامکان نداشت که جل گهید نیاز ا شتریب

 رهیگرد شده از بهت فقط خ یبود، با چشم ها دیها و رفتار ها واقعا ازش بع

 :دیزد و پرس یاش موندم، که لبخند

 !؟یکن ینگاهم م یطور نیچرا ا هیچ -

 تو... یچه نمکدون شد -

 و گفت: دیبه صورتش کش یو لبش رو به دندون گرفت و دست دیخند دوباره

 اد؟یبهم نم یخوش اخالق هیچ -

 ازت دهیبع یول اد،یم -

 چطور؟ -

 باال انداختم یو شونه ا ستادمیهام رو جلو دادم و صاف ا لب

 خنده ها نیا دهیغوله بع لیاز جل -

شدم،  یافق م یراه شتریو من هر لحظه ب دیحرف رو زدم دوباره خند نیا تا

 خنده اش رو کنترل کرد و گفت:

 غوله... لیباز گفت جل -
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 !؟یدار یمشکل -

 برام ستین ادیز ییخدا یه، ولمن ن -

ام رو به هم  کهیرو باال آوردم و انگشت شست و انگشت کوچ دستم

از عرض شونه هاش و  ادیچسپوندم و چند بار باز و بسته کردم با فاصله ز

 بعد به قامت بلندش اشاره زدم

 نگم غوله؟! یخوا یم ،یدو در چهار -

 قایدق هیدو در چهار چ -

 چهار متر طولتهدو متر پهناته،  -

 ییمرد سرش به جا نینه انگار ا د؛یبار بلند تر از دفاعات قبل خند نیا

 بود که گفتم: دیاما ازش بع دیخند یخورده بود، درسته خوشگل م

 خورده انگار؟! ییسرت به جا -

 یلب ریبهم انداخت و گلوش رو صاف کرد و ز یحرف رو که زدم نگاه نیا

 گفت:

 بشم... سرم رو خواهد زد یجد دیوا دادم؛ انگار با یلیخ -

حرف هاش  گهیباال انداختم و د یتفاوت شونه ا یب یول دمیرو شن حرفش

 یاونکه سرش رو خواهد زد ک اینداشت که چرا مبگه وا دادم و  یتیبرام اهم

 نیا لیخورده بود؛ از جل ییسرش به جا ریتونست باشه، البد تو مس یم

 بود... پس گفتم: دیرفتار ها بع
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 باش گهید یکیرم شما هم به فکر  یمن که م ال،یخیب -

 تر نگاهم کرد یشد و جد یآن صورتش جد در

 اول؟ یسر خونه  میباز رفت -

 وجود نداشته که اول و دومش مشخص بشه... یاصال خونه ا -

 میحرف بزن دیبا نیبش ایب -

 با تو ندارم! یمن حرف -

خورده  ییشدم که سرش به جا مونیکرد که در لحظه پش یوحشتناک اخم

 غوله بود... لیهمون جل نیباشه، ا

 میحرف بزن دیبا ن،یبش ایب -

اجبار مثل جوجه اردک پشت سرش راه  یخودش راه افتاد و من هم از رو و

 ببرم...  ضیمتفاوت ف لیجل نیا اناتیافتادم تا باز از ب

و نگاهش کردم که با دست به  ستادمیسر پا ا فینشست و من بالتکل لیجل

 مبل رو به روش اشاره زد

 نمیبب نیبش -

نشستم و مثل  یمعطل یگفت، که آب دهنم رو قورت دادم و ب یجد اونقدر

لب  یکردم، زبون روبز نگاهش  نیبچه مودب و حرف گوش کن ع کی

 لبش زد و گفت: یبه گوشه ها یو بعد دست دیکش نشییپا

 ؟یکن یهمکار یخوا یم یمگه تو نگفت نمیبب -
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 گفت: عیکردم و اونم سر نییبله باال و پا یفقط به نشونه  روسرم

 !؟یاریدر م هیچ ایباز نیخب پس ا -

 !؟یکدوم باز -

 میما هم رو قولت حساب کرد یخب قول داد گه،یبرم، برم هات د نیهم -

 !ه؟یچ دنتیکنار کش نیحاال ا

 یقیرون پام مشت شده بود رو باز و بسته کردم و دم عم یهام که رو دست

 گرفتم و بعد گفتم:

 یسازمان بش غهیکه ص یچ یعنیخوره،  یخب حرف هاتون به آدم بر م -

 و...

 دیحرفم پر ونیم عیهاش گرد شد و سر چشم

 سازمان؟! غهیگفتم ص یمن ک -

 !؟ینگفت -

 نه که نگفتم... -

و بعد اضافه  دمیکش نیدهنم گذاشتم و ه یرو مشت کردم و جلو دستم

 کردم

 نجامیا واریدر و د فی! حگهیبال به دور، تو روز روشن دروغ م یوا یوا -

 شاهد شن... واقعا که... انیکه به حرف ب ستیسخن گو ن

 کرد و بعد گفت: یزیانداخت و اخم ر بهم یچپ نگاه چپ
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سازمان  غهینگفتم ص ... منستیبه شاهد ن یازیگفتم؛ ن یچ دونمیخودم م -

 که باهاته یپرونده و کس نیمامور ا غهیشو گفتم ص

 و بعد به خودش اشاره زدم و طلبکارانه گفتم: دمیرون پام کوب یرو یدست

 داره اون وقت؟ یچه فرق گه؛یخودشم داره م ایب -

تو چشم  طنتیلحظه احساس کردم برق ش کی یبهم انداخت و برا ینگاه

 هاش نشست و سپس گفت:

به عقد همه  شهیکه قاعدتا نم یادیز یشده از عده  لیخب سازمان تشک -

 نفره که... کیمامور پرونده تنها  یدر اومد ول

 یعنیتاسف تکون دادم،  یاز رو یرو زود به دندون گرفتم و سر نمیریز لب

 کنه؟! نیما رو تام تیقرار بود امن یدم کند ذهنآ نیچن نیا

 !هیبه چ یدونستم چ یواقعا که، انگار من نم -

 داد هیباال انداخت و به مبل تک  یشونه ا الیخ یب

سازمان منم برات روشن کردم  یخودت گفت ،یخب اشتباه برداشت کرد -

 ینفر طرف کیبا 

 نشست مینیب یرو ینیبهش انداختم و چ ینگاه ظیبا غ 

 !گه؟یبهت گفته بودم د -

 !و؟یچ -

 ینمکدون شد یلیکه خ -
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 ذره دارم دونمیخودم م یول ؛ینه نگفت -

 تو...  یناز ش -

مشخص  دتشیرفت نه جد یبشر از رو نم نینگفت، ا یزیکرد و چ یا خنده

 ی! پوف کالفه ام؟یهمکار بش میخواست یبود نه شوخ بودنش، واقعا ما م

اش  نهیدادم، اون هم دست هاش رو مقابل س هیمبل تک یو به پشت دمیکش

 گفت: یجمع کرد و کامال جد

 خب -

 خب که خب -

 رو مشخص کن آرام خانم... فیتکل -

پرونده نخواهم بود  نیتو ا گهیبزنم و مخالفت کنم که من د یحرف خواستم

 گفت: عیکه دستش رو باال آورد و سر

بدم،  حیها رو توض زیچ یسر هیمن  یبد یجواب نکهیصبر کن قبل از ا -

بهتر شدن  یمن هم برا یها طنتیها به کنار، ش یآرام خانم شوخ نیبب

 ،یغوله باش لیپروند تو کنار به خودت جل نیا یتو دیرابطه بود چون با کی

به  رودتو ی... تو برادیبذار هیهم از جون ما یو برا یاعتماد کن یبتون دیبا

 هیپرونده سر نیهمون طور هم که گفتم ا ینیآموزش بب دیبا یباز نیا

 گهینفر د میتون ینم رهیگ یت مخونه صور نیتو هم داخل هم یآموزش ها

زوج  هیساختمون هم گفته شده  نیا یبه اهال م،یوارد کن رونیرو از ب

سقف  کی ریز تیوجود محرم یماه ب کیبه مدت  شهیپس نم نجاست،یا
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 یراحت یافته نه تنها برا یب یبگم قراره اتفاق خاص نکهیآورد، نه ا مدو

بشه... فقط  یزیچ ستیقرار ن... ینداشته باش یخودت... که احساس بد

وجود  یبرخورد یداشته باشه گاه اجیاحت دیآموزش ها شا یسر هیچون 

اعتقادات  یسر هینباشه خب بالخره ما  یمنع یگناه گهیداشته باشه د

که بخواد بعدا برات مشکل ساز  شهیثبت نم ییهم جا تیمحرم نی.... امیدار

غوله مطمئنم، حاال چه  لیمن از جل دمیرو من مردونه بهت قول م نیباشه، ا

 ! لم؟یبانو به قول معروف وک میکن

کردم،  یگوش م لیجل یرو به دندون گرفتم و تنها فقط به حرف ها لبم

اش  هیتک دیکه سکوتم رو د لینه؟! جل ایکردم  یبود؟! قبول م یچ فیتکل

 و گفت: دیخودش رو جلو کش یرو از مبل گرفت و کم

 نداشت؟ یحرفم جواب -

 بگم! یدونم چ یراستش نم -

 که ذهنت رو مشغول کرده رو بگو... یهر چ -

اما من دخترم  ادین شیپ یواسه تو مشکل دیخب قبولش سخته، شا -

 کنه یفرق م تمیحکا

 افشا شه ییجا تیمحرم نیا ایرخ بده؛  یاتفاق خاص ستیقرار ن -

 بگم... یدونم واقعا چ ینم -

ها  یلیبه خ نکهینگاهش کن و ا یبه چشم همکار یدونم سخته، ول یم -

 شهیبرات راحت م رششیپذ ینطوریا یکن یکمک م
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نگفتم و از جام بلند شدم و سمت آشپزخونه رفتم و تو همون حال  یزیچ

 گفتم:

 ...نیبهم زمان بد یکم -

 مییوجود نداره، ما االن تو دل ماجرا یزمان -

 سمتش برگشتم و نگاهش کردم دهیدر آشپزخونه نرس به

 تونم وقت داشته باشم؟! یدم کردن که م ییچا هیبه اندازه  -

گفت؛ داخل آشپزخونه شدم و آب  یفوت کرد و باشه ا رونیزو به ب نفسش

 نیا یایزوا یاز آشپزخونه نشستم و به تمام یرو باال گذاشتم و گوشه ا یچا

گفت  یشکل گرفت؛ عقل مدر من  یفکر کردم و متاسفانه جدال بزرگ هیقض

 دمرو  ییکنم... چا کاریگفت بکن... و من مونده بودم که چ ینکن دل م

بردم، انگار که اونم خسته بود  لیجل شیو پ ختمیر یدادم و دو استکان چا

 ینیداده و چشم هاش رو بسته بود، از برخورد س هیسرش رو به مبل تک

چشم هاش رو که سرخ شده بودن رو باز کرد و  یا شهیش یعسل زیم یرو

 دیبه صورتش کش یدست

 که چقدر خسته امه... یوا -

 یشیبهتر م یآوردم بخور یچا -

 داشتم اجیدستت درد نکنه خانوم، بهش احت -
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نشستم،  شییرو دستم گرفتم و مبل رو به رو  میزدم و استکان چا یلبخند

شوهر خسته اش  یکه برا رو داشتم یآن احساس دختر متاهل کی یبرا

 "آورده... در لحظه مغرم رو از حرکت باز داشتم و به خودم تشر زدم  یچا

 یخانوم گفت معمول هیجنبه ات کنن آرام که با  یخاک بر اون سر ب یا

 لیگلوم  رو در آن صاف کردم و به جل " یرو به عقد طرف در آورد دتخو

 خورد نگاه کردم یرو داغ داغ م شیکه داشت چا

 ها یسوز یبخور، م واشی -

 چسپه یداغش م یچا -

 یخب پس بخور بسوز -

 به من انداخت یرو خورد و بعد نگاه شیاز چا گهید یکم کیزد و  یلبخند

 خب؟ -

 فوت کردم و جواب دادم: رونیهستش، نفسم رو به ب یمنتظر چ دونستمیم

فت نکن دلم گفت بکن... هنوزم اعتقاد دارم که سخته، عقلم گ نکهیخب ا -

دلم شم مثل تمام طول عمرم، کال خدا عقل به من داده که  میخوام تسل یم

 ..کنم. یآک بمونه همون از قلبم استفاده م

 گذاشت زیم یشده اش رو رو یکرد و استکان خال یا خنده

 پس حله؟ -

 نه! -
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 چرا؟ -

 کنم یمنم قبول م نیرو بگم، چنانچه قبول کرد طمیشرا دیخب با -

جمع  نهیداد و دست هاش رو مقابل س هیباال انداخت و به مبل تک ییابرو

 کرد

 شنوم یم -

برام  یپرونده ا چیماجرا جون  سالم به در بردم ه نیاگر از ا نکهیاول ا -

 ساخته نشه

 قبوله، دوم -

گفته  ییجا تیمحرم نیاز ا یحرف نیهمون طور که قول داد نکه،یدوم ا -

 نشه یشناسنامه ا یعنینشه، 

 حله، سوم نمیا -

 راحت بودن یداره برا یخب فقط جنبه همکار نکهی.... انکهیسوم ا -

 چهارم گهید دم،یخودم شخصا قول م نمیا -

 فکر کردم یهام رو تو کاسه چرخوندم و کم چشم

 بود نیهم یچیه گهید -

 بهم انداخت و...  یو نگاه دیکش راهنشیبه پ یجاش بلند شد و دست از
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کنج لباش نشوند. به تلفنش اشاره  یکیبهم انداخت و لبخند کوچ ینگاه

 کرد و آروم گفت:

 تماس کوتاه داشته باشم؟ هیمن  شهیم-

 !دییالبته، بفرما-

مبل  یاومد. تلفنش رو رو رونیبعد ب قهیطرف اتاق خواب رفت و ده دق به

 پرت کرد و با لبخند نگاهم کرد.

 نیتونم از شر ا یم گهیحامد... حاال د یمن رفت خونه  یبه جا مانیپ-

 نیمن رو ا هویصورتم نباشه بهتره.  یرو میخالص بشم. درضمن، گر میگر

از  شهیوجود داره و... م لیکنن که چطور دوتا جل یو شک م ننیب یجا م

 استفاده کنم؟ تییدستشو

از دهنم در  هویم. بگم انگار که لکنت زبون گرفته باش یزیتونستم چ ینم

 رفت:

 !یافتتاحش کن یتون یالبته، من که استفاده ش نکردم اما تو م-

حرفام تکون داد ، و به طرف دست  دیینگاهم کرد و سرشو به نشونه تا گنگ

 دهیکوب یاز رفتن سرگرد گذشته بود که صدا یا قهیرفت. چند دق ییشو

که پشت  یدر به زن ی. به طرف در رفتم و از چشمدیشدن در به گوشم رس

... ییجورا هیبود نگاه کردم. چند نفر هم پشت سرش بودن و  ستادهیدر ا

. آب دهنمو قورت دادم و درو باز دنیرس یبه نظر م یو رسم یجد یلیخ

در کنار رفتم و اجازه دادم تا داخل بشن. بعد از سالم دادن  یکردم، از جلو
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ت پشت سرش برم. با سالم و کسب اجازه به طرف اتاقم رفتن و زن بهم گف

رو به  م. خودشنمیتخت بش یو صلوات در اتاق رو باز کردم که اشاره کرد رو

طرف و اون طرف  نیانگشتاش گرفت و به ا ونیروم نشست و چونه مو م

نگاهشون کرد و با  کمینگاه انداخت. موهامو با دستش گرفت و  هیصورتم 

 نظر گذروند. ریاز ز کلمویتنگ شده، کل ه یچشما یال

با چندتا قرص و پودر حل  ستین یمشکل م،یکنیکار م کلتیه یرو کمی-

بهت برنامه  یسرموقع انجام بشه که مرب دیروزانه ات هم با ناتی. تمرشهیم

... و درباره کنهیم نیآموزش ها که جناب سرگرد باهات تمر یسر هیو  دهیم

تر  رهیت امات الزم ندارن کنم، مژه هات کاش یات... ابروهات رو نازک م افهیق

و... رنگ موهات خوبن،  ندازمیکنم... کل صورتت رو بند م یو فرتر شون م

 نم؟یاکستنشن. دستاتو بده بب یآوردم برا اهیس یمنم مو

خودش؟  یکرد برا یداشت بلغور م یتر از قبل کرد. چ جیمنو گ حرفاش

و منگ دستامو دراز کردم و  جیهمون طور گ ؟یچ یعنیکه گفت،  یینایا

 به دستام نگاه کرد. یکیبهش دادم که با لبخند کوچ

 یبه کاشت کامل ندار ازین طور،نیست و ناخنات هم هم دهیانگشتات کش-

 ناخناش به عهده تو. ال؟ی. ژکنمیناخنات کار م یرو کمیفقط... 

که جلوم گذاشت و گفت  یزیبه روم زد. م یبه طرفم اومد و لبخند یدختر

و خودش مشغول شد. زن بغل دستم هم رفت سراغ  ز،یم یدستامو بذارم رو

زدن و صاف و صوف کردن موهام، مشغول به  یچیدور ق هیموهام و بعد از 
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کوتاه و  غیج یقول خودش اکستنشن کردن موهام شد. و من هر از چندگاه

 کردم. یها اعالم م غیج نیو اعتراضات خودم رو با ا امیکش یم یندبل

درد و رنج طاقت فرسا، باالخره کاراشون تموم شد. ناموسا  قهیاز چند دق بعد

 ؟ییبایهمه درد و کشش به خاطر ز نیا یچ یعنیضعف کرده بودم،  گهید

و تا  دمیکش یپوف م؟یبود که ما خانوما داشت ییچه دغدغه ها نیواقعا ا

 گفت: یمانند غیبا حالت ج شگریخواستم بلند بشم، زن آرا

 تخت دراز بکش! یو رو اری، لباساتو در بنه نرو-

داشت چرت و  گهید ییدرشت شدن رو نداشتن. خدا شیگنجا گهید چشمام

موردم کم بود ناموسا... لخت بشم و دراز  هی نیبافت. هم یپرت به هم م

 آموختن؟  یمعاشقه م یبود؟ بهم روش ها یچ یبکشم؟ استپ بعد

 گفت: عیخودش سر دیو تعجبمو که د سکوت

کار رو کرد. هر دوهفته  نیا شهیبا لباس که نم م،یقراره بدنت رو موم بنداز-

تا موقع رفتنش، دست و پاهات برق  میریو م میندازیو موم م میایبار م کی

 گه؟ید یتا به حال موم انداخت نم،یبزنن. بب

که تو  ی! خب، پس قرار نبود اوننداختن؟یانداختن؟ البد موهاشون رو م موم

نه کشدار دادم و در  هیکنن. خدا رو شکر! جوابش رو با  یرو عملفکرم بود 

و شلوارمو درآوردم و با  رهنیجواب تعجب چهره ش، شونه باال انداختم. پ

شدم.  نو منتظر عکس العملشو دمیتخت دراز کش یرو رم،یهمون لباس ز

سرم آوردن و از دستام شروع کردن. مواد داغ چسبناک  یرو باال یظرف هی
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خوب بود تا  زیپارچه هم زدن روش. همه چ هیو  دنیدستام مال یرو رو

 شد،ینم دهیدستم بکشن و پارچه کش یکه خواستن پارچه رو از رو یموقع

گرفته شده بود  ادیکه از شدت داد و فر ییشد! با صدا یاصال کنده نم یعنی

 گفتم:

 تونمیبخدا خودم م کنم،یآب گرم درستش م ریز رمی، مخواهر ولم کن-

 بکَنمش!

 وارد کرد. مینیبه نوک ب یو با انگشت اشاره ش ضربه آروم دیخند

 تو! یچقدر بامزه ا-

 زادیانسان نیکرد؟ ا یو مزه پرون یشوخ شدیم تیوضع نیتو ا ییخدا بامزه؟

 چه وضعش... آخ! نینبودن؟ ا

 گهیرو مشغول مهر و موم کردن بدن و صورتم بودن و بعد که د یساعت کی

رو هم بندازن که  ینیکیشده بود، ازم خواستن تا قسمت ب یدردش برام عاد

رو  یکی نیطاقت ا گهیزدم که احساس کردم گلوم زخم شد. د یچنان داد

 نداشتم!

و بعد که فرستادنم حموم و تا  دیمن طول کش یها ادیداد و فر نیشب ا تا

 ی. موهانمیبب نهیآ یبار هم خودمو تو هیکه برگردم، نذاشتن  یموقع

 هیکردن.  یبهم منتقل م یافتادن و احساس خوب یشونه هام م یرو دمیجد

تخت  یدوستشون داشتم! از حموم دراومدم و دوباره رو یلیخ ،ییجورا

رو آوردن تا  ونیو چندتا کرم نرم کننده و لوس ستالی. سشوار و کرتمنشس



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 557

رو هم پوشونده بودن که خودم رو  نهیآ یبه قول خودشون بهم صفا بدن! رو

لباس  هیدادن  تیهمه کش اومدن هام تموم شد و رضا نی. باالخره امنینب

 ازنگاه کردم که  نهیدرست درمون تنم کنم. بلند شدم و به دختر داخل آ

بزنم.  یتونستم حرف یدهنم باز موند. زبونم بند اومده بود و نم شییبایز

شد... چقدر  یمن بودم؟ همون آرامِ پسر نما؟ باورم نم نیا ن،یمن... ا یخدا

. دمیکش ینیدهنم گذاشتم و ه یکرده بودم خدا! دستامو جلو رییتغ

و بلندم  یمشک ی! موهارهیگیام م هیداره گر واشی واشیکردم  یاحساس م

داده بود. صورتم رنگ  رییام رو به کل تغ افهیکمرم بود، ق یگود یکه تا باال

و چرتو پرتاشون... به  ناخن میمژه و ترم یها نگیفتیباز کرده بود و با اون ل

شناختم! همون  یرو نم نهیدختر داخل آ نیتونستم بگم من ا یجرئت م

 نهی. از داخل آدداخل اوم یسیلحظه در زده شد و مرد جوون و خوش ف

 یبهم زل زده بود و چشم ازم بر نم نهیکردم و اونم از داخل آ ینگاهش م

که ازم چشم برداره رو  نیداشت. چقدر حالت نگاهش برام آشنا بود! بدون ا

 گفت: شگریبه آرا

 خب... کارش... تموم شد؟!-

 ...میبر گهیبله جناب سرگرد. با اجازه تون، ما د-

هاشون رو جمع کرده بودن و انگار که منتظر اجازه اش باشن، از اتاق  لیوسا

شد؛  یو با دقت نگاهش کردم. باورم نم دمیرفتن. به طرفش چرخ رونیب

 غوله خودمون بود؟ لیهمون جل ن،یا
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پرپشتش قابش گرفته بودن و  یکه مژه ها شیخمار و مشک یها چشم

چشم  بیاومد و ترک یصورتش م بیبه ترک دیپرش که شد یکمون یابروها

صاف  یا غهیمتناسب با ت ینیکرد. ب یو ابروش بود که چهره اش رو خاص م

قرمز  یقلوه ا یچندساعت قبلش نبود. لب ها یاز اون شکستگ یکه خبر

و  اهیمثل چندساعت قبل، س گهیشده بودن و د دهیساب یبکه انگار حسا

صورتش  یاز خال گنده گوشه دماغش تو ینبودن. خبر زناکیچندش انگ

قشنگ  شیته ر هیپرپشتش محو شده بود و به جاش،  لیبینبود و اون س

 صورتش جا خوش کرده بود...  یرو

کردم، نگاهم رو مثل  یبود نگاه م ستادهیباز به اونچه که مقابلم ا یدهن با

از بار قبل باز  شتریکردم و هر بار دهنم ب یم نییاسکنر مدام باال و پا کی

نقش بسته و  شیشونیپ یرو یزیصورتش موند، اخم ر یشد، نگاهم رو یم

 ابروش رو باال داده بود یتا کیحال  نیدر ع

 ؟یدیجن د ه؟یچ -

تونستم و تنها  یخب نم یول دمید یحور هیشب یزیداشت بگم نه واال چ جا

 نیا یتکون دادم و دوباره نگاهم رو رو نینه به طرف یسرم رو به نشونه 

کالفه اش به گوشم خورد و مجبور شدم  یگردوندم، که صدا دیجد دهیپد

 نگاهم رو به صورتش برگردونم

 !؟یکن ینگاه م یطور نیچته، چرا ا -
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کردم به خودم مسلط  و از شوک  یکردم و بعد سع نییباال و پا زیرو ر سرم

 خارج بشم

 شهیباورم نم -

 رو؟ یچ -

 !یغوله باش لیکه تو همون جل -

 و کالفه پنجه داخل موهاش سر داد دیکش یپوف

 بدم افهیق رییمجبور شدم تغ تمونیبود، به خاطر مامور میگر -

بودن  یعال یهام رو جمع کردم و انگشت شست و اشاره ام رو به نشانه  لب

 به هم چسپوندم و گفتم:

 کرده یشرفتیچه پ علم یلعنت -

 وقدرت دست بشره میگر نیهم ست،یعلم ن -

 هم قدرت دست بشره علم -

رو همچنان حفظ  زشیباال آورد و اخم ر میتسل یهاش رو به نشونه  دست

 کرده بود

 ؟یحاال آماده ا ؛یتو بگ یباشه هر چ -

 کردم که گفت: نییحواس سرم رو باال  و پا یب

 میخب پس بر -
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 یبرداشتم و با حواس شیدر پ یپ یحرف دست از اسکن ها نیا دنیشن با

 :دمیجمع تر پرس

 کجا؟! -

 رونیبه ب ینیهم گذاشت و نفس کالفه اش رو  از راه ب یهاش رو رو چشم

 فرستاد 

 ادیعاقد االن م -

حرف ناخودآگاه لرز به جونم نشست، ترس برم داشت، کلمه  نیا دنیشن با

قول و قرارش  ریتونستم هضمش کنم، اگر ز یبود، نم نیعاقد برام سنگ

 ینگاهش کردم، اخم ی! آب دهنم رو قورت دادم و با حالت زار؟یچ زدیم

 کرد و گفت:

 !ه؟یچ -

قبل از حرف زدن وجود  یگفتم، ول یهام م یو از نگران زدمیحرف م دیبا

 شیدو ساعت پ یکیکرد، تا  یچرا همش اخم م نیکرد ا یم تمیاذ ینکته ا

حاال چرا  یکرد، ول یم طنتیکه خوش اخالق بود و خنده به لب داشت و ش

غوله روز اول بود نه اون  لیاخم هاش تو هم رفته بود؟! انگار همون جل

موضوع رو  نیا دیبا نداشت یتیخب اهم ش،یدو ساعت پ یکیخوش اخالق 

 پرداختم  یخودم م یکردم و به نگران یرها م

 !؟یزن ینم یکه داد ییقول ها ریخوام بدونم ز یخب... من راستش م -

 ؟یچه قول یگ یم یچ -
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زد،  یحرف هاش م ریحاال داشت ز نیهم یلعنت نیشدم، ا سیف پوکر

 یتونست از من بگذره، اخم یدلبر و خوشگل شده بودم، حاال نم ستین

 گفتم: عیکردم و سر

قول به من  یسر هی م،یزد شگرایکه قبل از اومدن آرا ییهمون حرف ها -

 ؟یداد

 !؟یاالن اومدم، حرف و قول و قرار چ نیتو، من هم یگ یم یچ -

 و دستم رو مشت کردم و مقابل دهنم گرفتم: دنیباال پر ابروهام

با  شیدوساعت پ یکی ی... تو نبودزنهیحرف هاش م ریچطور ز نیاِ اِ بب -

 عمم بود اون؟!  ی! اگه تو نبود؟یگفت نایو عقد و ا تیاز مامور یمن حرف زد

 و بعد گفت: دیبه صورتش کش یگفت و دست یوا

 من بهنامم مانینه من نبودم؛ اون برادرم بود... پ -

و باال آورد و دستش ر کیگفتم، که  "یچ "  جیکردم و گ زیهام رو ر چشم

 چرخوند

به خاطر  میو مجبور میانگار برات نگفته؛ خب ما دو تا داداش دو قلو هست -

... نهیهم میکه باعث شده لو نر یعامل مهم م،یهردو شرکت کن تیمامور

. من بهنام هستم و میپر کن میتون یم یهم رو به راحت یخال یچون جا

 مانهیپ یدیکه تو د یاون
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 جیرفتم گ یهم جلو تر م تیمامور نیطول ا یشده بودم، هر چقدر تو جیگ

حرف زده بودم، االن  یشده بود؟! از روز اول من با ک یچ یعنیشدم  یتر م

 چه خبر بود؟!  نجایکرد، اصال ا یمن رو خواستگار یک

 شونه خم کردم یسرم رو رو یانگشت اشاره ام سرم رو خاروندم و کم با

 کرد؟! یخودش خواستگار یاالن اون آقا من رو برا یعنی -

 بهم انداخت یکرد و نگاه زیهاش رو ر چشم

 !؟یخواستگار -

 هم گذاشتم و دستم رو باال آوردم یهام رو رو چشم

 !؟یشما خبر نداشت ته؛یمحرم غهیهمون منظورم ص -

 دونستمیرو م غهیچرا ص -

 خب... -

لبم رو به دندون  یت، منم گوشه نزد تنها لپش رو از داخل گاز گرف یحرف

 گرفتم و رها کردم و گفتم:

 تیغوله کجاست و کدومه؟! اصال قراره محرم لیچه خبره؟! اصال جل نجایا -

 خونده بشه؟ یک یبرا

 فوت کرد رونیو نفسش رو به ب دیبه صورتش کش یدست

 یبا من سر و کار داشت شتریخب تو ب یول م،یما هست یهردوتا لیخب جل -

 خواد بشه... یم یدونم چ یخب ادامه ماجرا رو نم یول ،یو دار
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 زبونم رو به دندون گرفته بودم و رها کردم  نوک

 !شه؟یم یقراره خونده بشه؟! قول و قرار ها چ یک نیب تیحاال محرم -

 کرد و بعد گفت: زیداخل موهاش سر داد و بعد چشم هاش رو ر یدست

 کرده؟! یتو رو خواستگار مانیپ -

خب  یحرف زده بود، ول تیمحرم کیکرده بود؟! نه فقط از  یخواستگار

داشته باشم  کینزد یهمکار هیخونده بشه و من  یباالخره قرار بود خطبه ا

صاف کردم و  یی! اون قول و قرار ها... گلو؟یکه قول داده بود چ یپس اون

 بهش انداختم ینگاه

که ازش حرف  ییقول و قرارها نیبود، و ا تینه منظورم همون محرم -

 تعهد به اون ها برام مهمه... میزد

بگه که تلفنش زنگ زد و حرف تو دهنش موند،  یزیباز کرد که چ دهن

 "کرد و  یبهش انداخت و اخم یدر آورد و نگاه بشیتلفنش رو از داخل ج

و هر از چند  دیاخم هاش رو تو هم کش کیگفت، بع د از سالم و عل "الو 

اومد و اون  یاز اون طرف خط م یدنیخند یگفت، صدا یم "خب  " یگاه

گفت و تلفن رو قطع کرد، من  یو خداحافظ دیهم اخم هاش رو تو هم کش

کردم. تلفن رو که قطع کرد نفسش رو به  یهم مثل بز فقط نگاهش م

 لبش گفت: دنیفوت کرد و به من نگاه کرد و بعد از چند بار جو رونیب

که بهت دادن پا بر جاست، منم همون قول ها  ییل هاحله؛ قو زیهمه چ  -

 .دمیرو بهت م
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 !ن؟یقول و قرار ها چ یدونیم -

مرد اخمو  نیکرد، به گمونم ا نییدر هم سرش رو باال و پا یاخم ها با

شناختم و انگار اسمش بهنام بود و اون  یبود که م یغوله اصل لیهمون جل

خوش اخالق بهتر بود...  هیبا  یبود... به نظرم همکار مانیخوش اخالقه پ

 به چشم هام زدم و گفتم: یچرخ

 !؟یکه با من حرف زده تو نبود یاالن اون یعنی -

 نه؟! -

 با اون بود یهمکار یعنیکردم محر...  یم الی! خشه؟یم یپس اون چ -

 ابروش رو باال داد یتا کینگاهم کرد و بعد  زیر

 خوشت اومده؟! مانیاز پ -

بهش انداختم و  ینگاه ظیکرد؟! با غ یخودش بلغور م یداشت برا یچ

 گفتم:

 فقط سوال بود اد،ینمخوشم یمن از کس ر،ینخ -

 حیصح نیگفت که احساس کردم ا  "حیصح "کرد و  نییرو باال و پا سرش

حوصله  ینزدم و تنها ب یمتانت به خرج دادم و حرف یول ،یخودت یعنی

 فوت کرد و گفت: ونریبه چشم هام زدم، نفسش رو به ب یغلت

  ؟یحاضر رونه،یعاقد ب -
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مرد  نیبه ا یفوت کردم و نگاه رونیگرفتم و نفسم رو به ب یقیعم دم

شناختم  یکه م یغوله ا لیبه جل یشباهت چیه یمقابلم که از لحاظ ظاهر

 انیشد پا یم یعنیاخالقش چه بسا گند تر از اون بود انداختم،  ینداشت ول

 یمکردم و منم که سرم درد  یم سکیر دیبشه؟! با ریماجرا ختم به خ نیا

کردم و با اعتماد به نفس  نییو درد سر! سرم رو باال پا سکیر یکرد برا

 گفتم: یکاذب

 حاضرم -

و دستش رو به طرف در اتاق دراز  دیکنار کش ینگفت و تنها کم یزیچ

فوت کردم و قدم سمت در اتاق برداشتم و  رونیکرد، دوباره نفسم رو به ب

 و سمتش برگشتم ستادمیقدم مونده به در از حرکت ا کی

 ؟یستادیچرا ا -

 شدم کشینزد یاشاره ام رو باال آوردم و کم انگشت

خودتم خوب  خوامیم هیچ طمیشازده، به اون قلت گفتم که شرا نیبب -

 یآرام نم یطور نیرام ابرت نداره که آ یاالتیوقت خ هی ،یگوشات رو باز کن

 ...نیو بب ایکه ب شهیم یمونه و طوفان

 کرد و گفت: زیهاش رو ر چشم

 منظور؟! -

خونده شد فقط  یتیو محرم میرفت رونیاتاق ب نیاز ا نکهیا یعنیروشنه،  -

 ...یا گهید زیهستش نه چ یهمکار یبرا
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 یحاال م نیحد و حدودش رو از هم دیزد که برام مهم نبود، با یپوزخند

بهتر بگم بهنام  ای لیجل یبرم  با صدا رونیدونست، رو سمت در کردم که ب

 متوقف شدم

 صبر کن... -

جلو اومد و  ینگاهش کردم که اونم کم یو سوال دمیو سمتش چرخ ستادمیا

 بهم گفت: نییاز باال به پا یبا نگاه

 یلیخواستم بهت بگم... خ یها رو م نیمنم هم ،یخوب شد خودت گفت -

فقط  نی... ایو حد و حدودت رو بدون یباهام نداشته باش تیمیاحساس صم

 برت نداره یاالتیوقت خ هی.... هیهمکار هی

 یداد، دهن کج یم لیخودم رو به خودم تحو یبوق داشت حرف ها مردک

 به سر تا پاش انداختم و بعد گفتم: یکردم و نگاه

تو کاله  ،یاه باز کنذهنم ر یتو یکه بخوا یستیهم ن یتحفه ا نیهمچ -

 خودت رو بچسپ باد نبره...

که  یشد ینیا شگریبه قدرت دست آرا ،یستین یتحفه ا نیتو هم همچ -

 به تو فکر کنم... ستیخودم دارم اطرافم بهتر از امثال تو... الزم ن ،یهست

به  ینی! نفسم رو از راه بزد؟یحرف ها رو م نیبزغاله داشت به من ا مردک

 باال آوردم دیتهد یفوت کردم و انگشت اشاره ام رو به نشونه  رونیب
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در ضمن تا کور شود هر آن که  ن،یمراقب حرف زدنت باش شازده بعد از ا -

 یتو مراقب چشم هات باش دوارمی... امشگرهیمو کار آرا هی... فقط دینتوان د

 کنه... یم ریچشمام نگرده که بد آدم رو اس یبه قول حامد چشات حوال

 یم یدونستم داشتم زر اضاف یتکون داد، خودم م یحرف تنها سر یب اول

 نیا نایشه و اشتباه ا یمن نم ریاس یمرد عاقل چیدونستم ه یزدم، خودم م

بار  نیخب خودم ا یخواستن من دل حامد رو صاحب بشم... ول یبود که م

مردک  نیا یتا رو ستمین یمال نیبه خرج ندادم و نگفتم همچ یفروتن

 از خود متشکر رو کم کنم... صاف نگاهش کردم که گفت: غالهبز

 گفتم که بهتر از تو رو دارم -

که بهتر از  یچ یعنیکردم،  یحرفش رو حالج یکردم کم زیهام رو ر چشم

 من رو داشت؟! نکنه نکنه.... چشم هام رو گرد کردم و گفتم:

 ! ؟یتو زن دار -

 فوت کرد و گفت: رونیش رو به بلحظه نگاهم کرد و نفس خسته ا چند

 !کنه؟یم یبه حال تو چه فرق -

 مرد زن دار باشم! هیبخوام با  نکهیا ست،یخب درست ن -

 افته؟! یقراره اتفاق ب یمگه با هم بودن -

 گهینداشت و جور د یمردک افکار خوب نیرو به دندون گرفتم، گمونم ا لبم

 کردم و جواب دادم یفیبرداشت کرد، اخم ظر یا
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 گهید زینه چ هیمنظورم همون همکار -

 نداره یمشکل یهمکار -

 ی! واسه هر زن؟یخب اگر زنت بفهمه چ یول ه،یباالخره همکار دونمیم -

 !؟یاون چ هیهمکار میدونیو م میگ یموضوع... ما م نیسخته قبول ا

 !؟یتو کاسه داغ تر از آش -

ترسم مانع از  یبه خودم بلرزم، ول یو کالفه بودنش باعث شد که کم اخم

 نشد که حرفم رو نزنم نیا

 خب... یول ستم،ین -

خسته و  یخودم به اندازه کاف نیبب ؟یخب چ یهان؟ ول یخب چ یول -

 هیخودم  ،یکه کاسه داغ تر از آش باش ستیکالفه هستم تو هم الزم ن

اون خطبه خونده شه زودتر خالص  ای... فقط بزمیریبه سر خودم م یخاک

 ...یکوفت یماجرا نیهمه از ا میش

خشمش هم از  نیبود و ا یکردم، عصب ینگاهش م دهیترس یچشم ها با

هشدار دهنده اش کامال مشهود بود...  یسرخش هم از زنگ صدا یچشم ها

به  نقدریا یصور تیمحرم هیدوست  داشت که به خاطر  یلیالبد زنش رو خ

 بود... ختهیهم ر

 ؟یدوسش دار -

 رو؟ یک -
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 گه؟یزنت رو د -

 قبل نگاهم کرد قهیو کالفه تر از چند دق دیبه پشت گردنش کش یدست

 یبه بندا نمیخانم کوچولو ا نی! بب؟یدست از سر کچل من بردار شهیم -

نداره،  یاز ما به هم ربط چکدومیه یخصوص یقراردادمون اضافه کن زندگ

و چه خواهم کرد  میگم و اصال ک یم یمن به زنم چ شهیبه ت  مربوط نم

 روحاال حد خودمون  نینداره، لطفا از هم یارتباط چیتو هم به من ه یزندگ

 وسالم تمومه؟! م،یو تنها مثل دوتا همکار با هم کار کن میبدون

واسه من باال برده برد، اصال خر بودم که دلم به حال  ییچه صدا یلعنت

سوخت... به گمونم همون خانم پرستار خوشگله زنش بود، اصال  شیزندگ

همه صدات رو  نیدونه با کفشش بکوبه تو مالجت که ا  هیبفهمه  شاهللیا

 ستادمیاش ا نهیبه س نهیو س دمی... اخم هام رو تو هم کشیسرت ننداز یرو

من باال نبر، من احمقم دلم به حال تو  یصدات رو برا نقدریا نیبب -

 ...ریخودت به خودت مربوطه، برو بم یسوخت، اصال به درک زندگ

 نیبرم که از آست رونیخواستم به سرعت از کنارش رد بشم و از اتاق ب و

 بلوزم گرفت و من رو سر جام متوقف کرد

 کجا؟ -

 رو از دستش در آوردم نمیو آست دمیرو به سرعت کش دستم

 ولم کن  -
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 وحشتناک نگاهم کرد یبلوز مچ دستم رو گرفت و با چهره ا یاز رو نباریا

  گم کجا؟! یدارم بهت م -

 به تو چه -

 ز؟یهمه چ ریز یبزن رویافسار پاره کن یخوا یباز م -

 یول کن المصب مچم رو شکست ستم،ینامرد ن -

 فوت کرد رونیرو رها کرد و نفسش رو به ب دستم

 پس چه مرگته؟ -

 درست حرف بزن -

 نکن دختر  ام ونهید -

 ...یاون رو که بود -

 دیبه گردنش کش یاش دست قهی یرو باز کرد و از باز راهنشیپ ییباال دکمه

 اریدر ن یتمومش کن، بچه باز -

 رو باال بردم و گفتم: صدام

 اوردمیدر ن یمن بچه باز -

 کنترل شده گفت: ییاما با صدا اون

 ؟یریو م یکن یقهر م یپس چرا دار -
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شده بودم و باز صدام رو  یکالفه و عصب یبشر واقعا نوبر بود، حساب نیا یوا

 تم و جوابش رو دادمسرم انداخ یرو

 عاقد اومده؟! یگ یمگه نم -

 ؟یزنیچرا داد م -

 یام کرد ونهید -

 ...یبود -

 شی... مردک روان پریخودت -

 یزیباعث شد که چ یشخص سوم یبزنه اما صدا یباز کرد که حرف دهن

 نگه و سرش رو سمت اون بچرخونه... 

من  م؟یکن یخطبه عقد رو جار دیایب دیخوا یآقا؟ خانوم؟ چه خبره؟ نم-

 زودتر برم. دیعجله دارم، با

 یرفت. پشت چشم رونیو کالفه، از اتاق ب دیحرف چشمشو از من د یب

دادم و برگشتم. خب  رونینازک کردم و بعد از رفتنش زبونمو تا حد امکان ب

 دمیجد افهیو ق پیت نیداشتم که به ا یاصال لباس دم؟یپوش یم یحاال چ

خوشگل کرده بودم!  یالغوزی... منو باش واسه کدوم شعوریبخوره؟ مردک ب

 نوشتم؟ خدا داند!  یم یادگاری یک واریبابا... داشتم رو د یا

 در درونم سرزنشم کرد: ییندا

 !الغوزی نیحامده، نه ا یدلشو ببر دیکه با یاحمق اون-
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 رو به ندا گفتم: یبلند یصدا با

 کنه؟ یاست دلبرخو یاه به تو چه؟ حاال ک-

 عاقد دوباره اومد: یصدا

 رون؟یب یایعروس خانوم نم-

به  عیسر دم؟یپوش یم دیبا ی. واقعا چدمیو دور خودم چرخ دمیکش یپوف

باز  پشویکه برام آورده بودن و پشت در گذاشته بودن رفتم و ز یطرف ساک

دخترونه و  یلباسا ی... با دقت نگاهمو رومیداشت یجا چ نیکردم. خب... ا

شعورانه  یب یخاکبرسر یکه داخل ساک بود چرخوندم. چه لباسا یکیش

وجب پارچه ها رو  هی نیکردن ا الیچطور خ نا؟یفرض کردن ا ی! منو چیا

 پوشم؟ یم

کردم و  دایپ یپوریگ یو صورت دیسف کیتون هیلباس ها گشتم و  نیب

که  یرنگ یصورت یهم برداشتم و شال سه متر دیشلوار سف هی. دمیپوش

سرم انداختم. هم پهن  یداخل ساک بود رو برداشتم و به عوض چادر رو

 ... داشتم؟ایبه مانتو نداشتم.  یازیبود، ن دهیبود، هم بلند. لباسمم پوش

مخ بود. دلم  یرو دایهم شد یحاج یصدا زدن ها نیکالفه شده بودم. ا 

ر بزن، دنبال و همه شون رو تک به تک... آرام کم ز رونیخواست برم ب یم

 لباس باش! 

داخل ساک  یو صورت دیجلو باز سف یمانتو هیبه ته ساک خورد...  چشمم

 دمیهم دارن! مانتو رو پوش یباحال یگل منگل قهیچه سل نا؟یبود. چه کردن ا
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اخماشو از هم باز کرد و  یلحظه ا دنمیرفتم. بهنام با د رونیو از اتاق ب

که  یامبود! آر بیخودمم عج ینگاهش رنگ بهت و تعجب گرفت. خب... برا

 چیخودشو چارقد پ نیچن نیحاال ا ده،یرنگ شال به خودش ند روزیتا د

 هی یآروم کنار بهنام رو یلیدادم و خ یکرده بود! جلو رفتم و سالم آروم

 یکردم که اونم گه گدار ینگاهش م یرچشمیمبل اما با فاصله نشستم. ز

کرد.  ینگاه م یگرفت و به حاج ینگاه م عیسر یدوخت ول ینگاهشو بهم م

 یدادن و پس گرفتن ها، سلقمه ا یچپک یو دار ها و نگاه ها ریگ نیتو ا

 اشاره کرد. یبهم زد و تا خواستم بهش بتوپم، به ابرو و چونه به حاج

 قبِلتُ؟-

 گفتم:. با بهت دنیابروهام باال پر جفت

 بله؟!-

 انداخت. نییلباش نشست و سرشو پا یرو یمحجوب لبخند

 مبارکه!!-

االن من... زنِ  دم؟ینفهم یزیشد اصال؟ چرا من چ یمبارکه؟ چ یخدا... چ ای

 ینقشه  هیهمه اش  نایهول نکن، ا ر،یمردک شده بودم؟ آرام نفس بگ نیا

 ...!وفتادهین یشو، انگار که اتفاق الیخ یب فه،یکث

بلند شد و عزم رفتن کرد که بهنام هم پشت سرش رفت و من،  یحاج

 ینگاه م یحاج یخال یهمچنان بهت زده همونجا نشسته بودم و به جا

دخترت  ؛ینیبب ییشوهرم دادن... ننه کجا یکشک ی... چه کشکیکردم. هع
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اون  ادیعمر همه آرزو داشتن شوهرش باشه، حاال خودش شوهر کرد!  هیکه 

و گور افتادم که خنده ام گرفت. تا خواستم بلند بشم، با  بهرامضرب المثل 

 لب زمزمه کرد، بهت زده نگاهش کردم. ریکه ز یتیبهنام و ب یصدا

 که گور چگونه بهرام گرفت؟  یدیهمه عمر، د یگرفت یبهرام که گور م-

 همون حالتم گفتم: یپشت هم پلک زدم و تو دوبار

 ؟یگفت یزیهان؟ چ-

رفت آروم  یکه به سمت آشپزخونه م یانداخت و در حال هاشو باال شونه

 زمزمه کرد:

 یمنم پاسخت رو دادم. خودت رو م ،یبلند فکر کرد یکمینه، فقط -

 !یکن یبلند فکر م یکه؛ گاه یشناس

بود؟ نکنه چرتو  دهیشن ایبه حق پنج تن! حاال چ یبش دیشه ی... الهآرام

 یقیبود که... نفس عم دهییقبلشم بلند تفکر کرده بودم؟ گاوم زا یپرتا

 نگاهش کردم. یرچشمیگرفتم و ز

 نگفتم! یزیمن که چ ؟یگیم یچ-

 وانشیو ل دیکش رونیرفت و درشو باز کرد. پارچ آب رو ب خچالیسمت  به

گذاشت. آرنجاشو  نتیکاب یرو رو وانیرو پر آب کرد. به طرف اپن اومد و ل

 دستاش قرار داد. ونیرو م وانیرمر گذاشت و لسنگ م یرو
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فوق  میرو هم گفتم چون ذهن خوان تی... اون بدمینشن یزیآره، و منم چ-

 العاده ست!

 ،ینداد ینوکرتم، نداد ایخوند؟ خدا یواقعا ذهنمو م ایکرد  یام م مسخره

 یو از رو دمیکش یواقعا کَرمت رو شکر! پوف ؟یجادوگرشو داد هی یدادن

و مانتومم درآوردم که اصال  دمیکش رونیمبل بلند شدم. شالمو از سرم ب

لحظه  هیداشتم.  نایبا ا یحس مسخره و مزخرف یلیباهاشون راحت نبودم. خ

. ابروهام ناخوداگاه دینگاهم به بهنام افتاد و احساس کردم که نگاهشو دزد

سر تا پام رو در بر  یزد؟ احساس غرور کاذب یم دی. داشت منو ددنیباال پر

 یباشه بعد از خالص ادمی! مورهایو گر شگریبه کار دست اون آرا ولیگرفت. ا

 گل کاشتن! یحساب. مشخصه رمینوبت بگ ششونیمخمصه، بازم پ نیاز ا

 یحوصله تر از اون یتخت پرت کردم. ب یطرف اتاقم رفتم و لباسام رو رو به

 ییکردم دارم تموم پوال یم کنم. قشنگ احساس زونشونیبودم که بخوام آو

دست و  ریلباسارو ز یکنم و طور یم لیو م فیکه بابت لباسا دادن رو ح

که  یپول ادی! گفتم پول، ستنیقابل استفاده ن گهیپام چروک کردم که د

با  یصحبت کوتاه هیباره  نیدر ا دیبابت اتاق پرداخته بودم افتادم. حتما با

 یخرج م دیاون ها بود و خودشون با تیداشتم، چرا که مامور یبهنام م

 یبود! پول یشون هم باق میکردن. کم بود براشون تئمه شدم، دو قورت و ن

هم ازشون  لباسپول  دم،یکش یم رونیکه بابت اتاق دادم رو از حلقشون ب

 نای. ادمیخر یرفتم چند دست لباس دخترونه خوشگل م یگرفتم و م یم

 نیشد ا یوجه روم نم چید. منم که به هبو رونیکه همه پر و پاچه هاشون ب
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که در  یا فهیداد هم وظ یخزعبالت رو بپوشم. بعد اگر بهنام بهم پول نم

 نمیتمک یانداختم و اگر از لحاظ مال یم ادشیقبالِ منِ همسرش داره رو به 

کردم! سرمو  یم تیمثال ازش شکا ایدادم  یکرد درخواست طالق م ینم

گرفته بودم!  یتخت نشستم. چقدر جد یروتند تند تکون دادم و صاف 

صحبت  هیرفتم تا  ییرایفرستادم و به سمت پذ رونینفسمو  با شدت به ب

بذن بحق  شونروز کیزن و شوهرا  مایبا بهنام داشته باشم. قد کیکوچ

 گذره. آروم با خودم گفتم: یساعتمونم بدون بحث نم کیگذشت، ما  ینم

که باهات زده  یحرف نیطرف آخر ،یچه زود خودتونو جفت حساب کرد-

 ؟یکن یهم م هیطالق و طلب مهر یبوده، اون وقت تو تقاضا "گور"و  "بله"

! واقعا که ؟یریحضانت بچه هات رو ازش بگ یخوا یالبد دو روز بعد هم م

 آرام، واقعا که! 

هم از بهنام  یسکوت مطلق فرو رفته بود، اثر یرفتم خونه تو رونیاتاق ب از

احساس  یباال انداختم و سمت آشپزخونه رفتم، چون حساب یا نبود، شونه

 یاش گرفتم و نگاه رهیرفتم و از دستگ خچالیکردم... سمت  یم یگرسنگ

 به سقف آشپزخونه انداختم

 ایشه... خدا افتیمن  ینوا یباون تو واسه شکم یزیچ هیکن  یاری ایخدا -

 رو... یبرسون روز

شدم و  فیپر خر ک خچالی دنیرو باز کردم و با د خچالیاسترس در  با

 حیوقت شام ترج کیصورتم زدم، چون غروب بود و نزد یبه پهنا یلبخند



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 577

به شام خوردن نباشه... چندتا تخم مرغ  ازین گهیبخورم که د یزیچ هیدادم 

 تا املت آرام پز درست کنم...  دمیکش رونیو گوجه ب

 یشد... آب چا یم لیتکم زیخوردم همه چ یبعد از املت رو هم م یچا اگر

حال  نیرو هم باال گذاشتم و مشغول رنده کردن گوجه ها شدم و در ع

که تنها بودم  ییکردم که مورد عالقه ام بود وقتا یشروع به خوندن آهنگ

 خوندمش.... یم

 ایمردم دن یآها

 ایمردم دن یآها

 دارم گله دارم گله

 از عالم و آدم گله دارم من

 ایمردم دن یآها

 دارم گله دارم گله

 از دست خدا هم گله دارم گله دارم من

 نیکه حرمت عشقو شکست شما

 نیبه کشتن عاطفه بست کمر

 نیگذاشت متیدل ق یکه رو شما

 نیحرمت دلو نگه نداشت که
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 قراره یروح ب هی تیمن شکا ادیفر

 روزگاره یکه خسته از همه زخم یروح

 ستیخودم ن تیمن از شما حکا ی هیگال

 ستیمن که از شما سوختن و گم شدن ن یبرا

 ستین ینباشه آدم یعشق اگه

 ستین یآدم نباشه زندگ اگه

 از من چه آمد بر سر عشق نپرس

 ستین یمن به جز شرمندگ جواب

زدم که  یرو هم رنده م یازیکردن گوجه ها تموم شده بود و داشتم پ خورد

 و با خودم گفتم: دمیام رو باال کش ینیشد، ب ریآب چشم هام سراز

 یبرا ینکرد یحرمت یتو که ب زم،یآرام جان دشمنت شرمنده عز یه -

 ...ستیعشق، تو غصه نخور که شاعر با تو ن

 زدم یتکون دادم و لبخند زیرو ر سرم

تکون بده، تکون بده آخ  نیتو غصه نخور بش گهیدستت طال، راست م -

 تکون بده

رو خوندم و  یم تکون تکون دادن خودم و آهنگ شادباره شروع کرد کی به

 ب یبا صدا یول دم،یخند
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و چاقو از دستم به کف  دمیکش یبنفش غیج یو بم و خش دار مردونه

 آشپزخونه پرت شد

 !نجا؟یخونه است ا ونهید -

خواب آلود بهنام نگاه کردم که  یو به چهره  دمیصاحب صدا چرخ سمت

 کرد ینگاهم م یزیداشت با اخم ر

 کر شدم؟! یزنیم غیچرا ج -

 شد؟! داتیتو از کجا پ -

 نشد بودم... دامیپ -

 !دمت؟یپس من چرا ند -

 یگندگ نیمن به ا ستمی... مقصر من نستمیتو که ن یمن مسئول چشم ها -

 ...یدیکاناپه ند یرو رو

 فوت کردم رونیقلبم گذاشتم و نفسم رو به ب یرو رو دستم

 ...یباشه بابا تو خوب -

 زیو پشت م دیها رو عقب کش یاز صندل یکیو  دیبه صورتش کش یدست

 :دینشست، من هم مشغول انجام کار هام شدم که پرس

 !؟یریخود درگ نقدریهم شهیهم -

 مودب باش -
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 بهش انداختم و گفتم: ینگفت که از سر شونه نگاه یزیچ

 کردم مگه؟! کاریچ -

 یحس خواننده شدن شما نم یسرم بخوابم ول ریخ قهیخواستم دو دق -

 ذاشت...

 به من چه؟! ،یگرفت یگوش هات رو م -

 ...نیغمگ یگاه یخون یشاد م یکال درخواست آهنگتم باالس گاه -

 ..طهیمح یالزمه  -

 دختر یا ونهیتو د -

 ادب یب -

 آرام خانم.. قتهیحق -

حوصله حرف زدن  یبهش ندادم، موقع آشپز یرو در آوردم و جواب اداش

 ... یبهنام رو مخ نینداشتم مخصوصا با ا

 شد که بدون نگاه کردن بهش گفتم: یداشت کم کم آماده م املتم

 ؟یخور یتو هم م -

 اگر مسموم نشم آره -

 خب پس همون نخور -
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 یلنگ م ایاخالقت خوبه و ثبات داره  نیع تیخوام بدونم آشپز ینه م -

 ؟یزن

 یندارم... چشم هام رو رو یگفت ثبات رفتار یم بزغاله داشت به من مردک

گذاشتم و  زیم یرو تابهیبهش نزنم، املت رو با ماه یهم گذاشتم تا حرف

تعارف خودم شروع به خوردن  یهم تنگش زدم و ب ارشونیخ ینون و کم

 تاسف تکون داد: یاز رو یبهم و سر یکردم، بهنام نگاه

 ادب و آداب معاشرتت صفر -

 رو ندارم نایتعارف بزن بخور، من حوصله تعارف ا یب یستیشما که ب -

 ... یستیبلد ن یچیتو که ه ،یتو کمکنون کن میخوا یما که م چارهیب -

به بهنام زدم و لقمه رو  یخودم گرفتم و بعد پوزخند یبرا یتپل ی لقمه

شدم، به نظر من وقت غذا زمان  دنشیداخل دهنم چپوندم و مشغول جو

و غذا  باز به من مهیکه با دهن ن دمیکردن نبود، د بحث یبرا یمناسب

با ناز  دیدخترها با هیکرد من هم مثل بق یم الیخ دیشده، شا رهیخوردنم خ

تو خونه خودش  دینداشتم، آدم با یاعتقاد نیمن همچ یخوردم، ول یم

 اشاره زدم و گفتم: تابهیکرد... با دهن پر به ماه یم یاحساس راحت

 نکنبخور، تعارف  -

 دستش رو به عالمت سکوت باال آورد کیانداخت و  شینیبه ب ینیچ

 نگفتن بهت با دهن پر حرف نزن؟! -
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 یقبل یو لقمه  دمیچیخودم پ یرو برا یبعد یرو باال انداختم و لقمه  سرم

 رو قورت دادم

 هی دیبا هیکاهدونمم خال یکیغذا خوردنه کاه که شر گهینه، نگفتن... د -

 ...یمن رو نگاه کن بزن بخور روشن ش نیپرش کنم... تو هم نش یطور

که گرفته بودم رو داخل  یخواد بده و لقمه ا یم ینموندم چه جواب منتظر

 خودش گرفت و گفت: یبرا یهم لقمه ادهنم گذاشتم که اون

 تو شده؟! یحامد عاشق چ نیا -

بتونم حرف  سبک بشه و یتا کم دمیداخل دهنم رو جو  یسه بار لقمه  دو

 بزنم

 کنم... یباهات بحث م نمیشیبعد راجع به خودم م میبذار غذامون رو بخور -

نزد، من هم با لذت از  یحرف گهیفوت کرد و د رونیرو آروم به ب نفسش

من  یخوردم و بهنام هم تعارف رو کنار گذاشت و همپا یاملت خودم پز م

 خورد...  یم

 یشکمم پر شده و جا یکردم حساب یاحساس م دمیلقمه رو که جو نیآخر

به بدنم  یو کش و قوس هیتک یبه صندل ست،ین یتو شکمم خال یزیچ چیه

 دادم

 شدم... ریس شیآخ یوا -

 ؟یاحساس انفجار ندار -
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 نباشه چرا... ایجون بهنام ر -

 آب خورد و بعد گفت: یلحظه نگاهم کرد و کم چند

 ؟ینک یخودت رو تو خوردن خفه م یطور نیا شهیهم -

 خورد... دیتعارف نداره... با گهیکه پهن شد د یسفره ا -

 ! شه؟یم یدخترونه چ یخب ظرافت ها یاون که درسته، ول -

 نگاهش کردم ظیانداختم و با غ مینیبه ب ینیچ

 !کار؟یخواد چ یغذا خوردن ظرافت م -

 !ینره قراره تو قلب حامد نفوذ کن ادتی -

 البد با غذا نخوردنم؟! -

 هی... ییها نیناز و ادا واجبه، به نظرم تو به دور از ا یکم هیخب  ینه، ول -

 ییپسرا هیشب یلیخورده دخترونه تر ناز تر رفتار کن... خ

 نیکرد... ا یم نیسره بهم توه کینگاهش کردم، علنا داشت  سیف پوکر

کردم و از جام  زیمن رو دست کم گرفته بود... چشم هام رو ر یلیخ گهید

سمتش خم شدم و  یگذاشتم و کم زیم یرو روبلند شدم دست هام

 :دمیپرس

 !ست؟ین میحال ییناز و ادا چیپسرام و ه هیبه نظر تو من شب -

 یرو شروع م یکرد، خودش داشت باز نییباال و پا دییتا یرو به معن سرش

لبم نشوندم،  یرو یو لبخند کمرنگ ستادمیرو دور زدم و کنارش ا زیکرد، م
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که  دیرس یچونه اش م ریاز جاش بلند شد و از باال نگاهم کرد، قدم تا ز

 گفت:

 بهت بر خورد؟ ؟یدیم لیلبخند تحو هیچ -

 سرم رو باال گرفتم و نگاهم رو  یکم

 آوردم و آروم گفتم: باال

خوام تو قلب حامد نفوذ کنم... بگم  یم یخوام برات بگم چطور یم -

 برات؟!

اش جمع کرد و  نهیبهم انداخت و دست هاش رو مقابله س ینگاه حیتفر با

 گفت:

 !؟یبکن یخوا یم کاریچ نمیبگو بب -

 گفتم: یجد یلیبراش آوردم و خ ییو ابرو چشم

 ...یباشه پس خودت خواست -

به عقب  د،یاش چسپوندم که ابروهاش باال پر نهیاشاره ام رو به س انگشت

آروم حولش دادم و خودم آروم قدم برداشتم و اونم به ناچار عقب عقب رفت 

آشپزخونه خورد از حرکت  وارینگاهم کرد؛ پشتش که به د یو با کنجکاو

 بعدشدم و  رهیگردن کج کردم و به صورتش خ یرو ی... سرم رو کمستادیا

 یرو آروم روصورتش چرخوندم و انگشت اشاره ام  یرو توآروم آروم نگاهم

 گفتم: یتکون دادم و با دکمه هاش ور رفتم و با لحن اغواگر راهنشیپ
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تو چشم هاش  یزل بزن دیپسر با هیبهنام جون، واسه جذب  دونمیم -

... اونقدر که کالفه بشه، اون وقته که اونم زل یرینگاهت رو از نگاهش نگ

 چرخه و...  ینگاهت م یتو چشم هات و به قول معروف نگاهش حوال زنهیم

 ینگاهش همراه من م ستادم،یمقابلش کنار رفتم و به پهلو کنارش ا از

بازوش به حرکت در آوردم، و حرفم  ی... انگشت اشاره ام رو آروم رودیچرخ

 رو ادامه دادم

نگاهش رو  ی! بذار من برات بگم... وقتشه؟یم یاون وقت چ یدون یم -

باهات  یبر یی... هر جایرو تو دستت گرفت زیهمه چ یعنی یتصاحب کرد

 دنبالته... یهر جا نباش اد،یم

 یاش به حرکت در آوردم... نم قهی یلبه  یرو باال بردم و رو انگشتم

 یرو ادهیجا هم  ز نیداشته باشه... تا هم یخواستم دستم با پوستش ارتباط

 اثبات خودم الزم بود...  یخب برا یکرده بودم، ول

صورتش به حرکت  یهم رو سانت به سانت توهام رو خمار کردم و نگا چشم

وقتش بود به  گهیکردم ضربان قلبش باال رفته... د یدر آوردم... احساس م

 یالزم بود، چشم ها گهید طنتیخورده ش هیخاتمه بدم و فقط  یباز نیا

 صداش زدم یخمار شده ام رو تو چشم هاش دوختم و با لحن اغوا گر

 بهنام... -

لبم نشوندم و با  یرو یبگه فقط بهم زل زده بود، لبخند یزیچ نکهیا بدون

و  دمیقورت دادن آب گلوش رو د دم،یلبم کش یانگشت شستم آروم گوشه 



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 586

 یصداش زدم که بله خش دار گهیبار د کیوقتش بود...  گهیبه نظرم د

گفتم،  "پخ  "و بلند  دمیگفت، لبخندم رو پر رنگ کردم و بعد به هوا پر

و چشم هاش رو بست، بلند  دیبه خودش لرز یو کم دیرکه از جا پ دمید

فوت کرد و  رونیبخند.... نفسش رو به ب یخنده و االن نخند و ک ریزدم ز

 دیداخل موهاش کش یکالفه دست

 یا ونهیتو د -

 دونمیم -

 یکرد منم همچنان مستانه م یهاش رو تو هم انداخت و بهم نگاه م اخم

رو کنترل کردم و  دنمیتاسف تکون داد خند یسرش رو که از رو دم،یخند

 و گفتم: دمیدور لب هام کش یدست

 ...ییزایچ هی میخالصه آقا بهنام ما هم بلد -

 اومد و با خشم گفت: کمینزد یبهم کرد و قدم یتند اخم

 !؟یدیمن نشو... فهم کینزد یطور نیوقت ا چیه گهید -

با خودش  یاد، مردک چهم افت یداد زد که چشم هام رو بایرو تقر یدیفهم

 فکر کرده بود؟!

 ؟یریچرا صدات رو باال م ،یهووو چته مردک روان -

 باال آورد و گفت: دیتهد یاشاره اش رو به نشونه  انگشت
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 یدم دختر جون به قول خودت نگاهت حوال یبهت هشدار م یدارم جد -

اون حامد پست  یچطور یخوا ینداره م یتیاهم چیمن نچرخه... برام ه

 نشه... داتی... فقط اطراف من پیفطرت رو خام خودت کن

 !کرد؟یخودش بلغور م یبرا یتو هم گره خورد داشت چ یهام حساب اخم

 هیتو دارم آخه؟! فقط  کاری! من چ؟یفکر کرد یچته؟! راجع به من چ -

حاال بخوام تو  ادیازت خوشم م یلی... خیبود اونم خودت شروع کرد یشوخ

 ی! دو تا خوش رفتار؟یهست یمثال ک یکرد الی! خارم؟یرو هم به دست ب

 تیاون مامور یبرا نای! نه جونم همه اه؟یخبر یکرد الیباهات کردم خ

که دنبال من  نیشما بود نینره ا ادتی... در ضمن یکه خودت گفت تهیفکو

 ...نیاومد

 ...تهیمامور یگور پدر هر چ -

 ختهیبه هم ر نقدریا یچ یدونستم برا ی مشهود بود، نمکامال شیکالفگ

بود...  ختهیبه هم ر یطور نینگاه ا یباز هیو  یشوخ هیشده؟! واقعا به خاطر 

 نه صبر کن...  یاومد... ول یکار خوشش م نیبود از ا یا گهیهر مرد د دیشا

 !؟یناراحت یزیتو از چ -

هم  یلنگه... چشم هاش رو رو یکار م یجا هیدونستم  ینداد، م یجواب

 مرد متاهل بود...  هیگذاشت و من از ذهنم در آن  گذاشت که بهنام 

 خانمت تنگ شده؟! یدلت برا -

 تر از بار قبل گفتم: میبهم انداخت که مال یحرف نگاه یب
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.. هیزن...  هیکه با وجود  یستین یراض تیوضع نیاز ا نه،یمنظورم ا یعنی -

 !؟ی... هر چند دکوریشده هر چند صور تیوارد زندگ گهینفر د هی

 ینبود، انگار کم یاز اون همه خشمش هم خبر گهید ینگفت، ول یزیچ باز

 یبهنام  م یخودم رو جا یتونستم درکش کنم، وقت یآروم گرفته بود... م

 یوقت لج و لجباز گهیاالن د دیشا ارم،یتونستم منم کم ب یگذاشتم قطعا م

 هاشهمکار با کیدادم و درست مثل  یانعطاف به خرج م یمک دینبود و با

 اومدم یکنار م

شما هم بعدش  شه،یتموم م ییباالخره به هر نحو تمیمامور نیآقا بهنام ا -

خب  یستین یموجود راض تیدونم از وضع ی... متیسر خونه زندگ یر یم

 ... باالخره بحثختمیر یشما بودم به هم م یمنم اگر جا یدار حق هم

 نی... استیاز دستم ساخته ن یو عشق وسطه... راستش کار خاص تونیزندگ

 کیمثل  دمیخب من قول م یباشه ول دیانگار با یهم بودن اجبار کنار

 یو احساس بد ادین شیپ یشما هم مشکل یکنارتون بمونم تا برا قیرف

تموم بشه بعدم هر  تیمامور نیتا ا میمونیم قی...  مثل دو رفدینداشته باش

 ....  یدردسر چیسمت خودش بدون ه رهیم یک

 یفوت کرد، آرامش به صورتش برگشته بود... قدم رونیرو آروم به ب نفسش

تو چشم هام زل زد و  نمش،یسمتم برداشت و سرم رو باال گرفتم تا بهتر بب

 گفت: یآروم و خسته ا بایتقر یبا صدا

 یطور نیا گهینکن... د یباهام باز یطور نیا گهید نکهیممنونم؛ فقط ا -

 من فرق داره... طینشو... شرا کینزد



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 589

کردم ها... چه  یتیبابا عجب خر یزد، ا رونیرو زد و از آشپزخونه ب حرفش

 زونشیندونه انگار آو یخوره... حاال هر ک یبهش بر م نقدریا دونستمیم

بهش بگه داداش  ستین یکیبا خودش فکر کرده،  یبهنامه چ نیشدم.... ا

تو و  کاری... چستین شیب یخطر یب تیکبر کیزده  آرام فلک نیمن ا

 نیا ختمیر یخانومانه باهاش طرح دوست نقدریدارم... حاال من ا طتتیشرا

... مردک بوق... به درک اصال تو بمون و این کمینزد یطور نیگه ا یبزغاله م

دارم... من که تو  کارتی... چدیخانم پرستار خوشگله همش ور دل هم باش

تو که  حاالوقتم دنبال ستاره نبودم...  چیستاره ندارم ه هیهفت آسمون 

 رمی... همون حامد رو بگیو بخوام تو رو داشته باشم؟! زک امیب یصاحب دار

هم  نیکالهم رو بندازم باال... که به هم دیخالص شم با تیمامور نیو از ا

 ...دهیمن نتپ یبرا یوقت قلب کس چیدارم...  همن شک

 ـشـهیعــوض نمــ ـچــوَقــتــــیکـه هـ ــمیا ــوونــهیهَــمــون د مَـن

... 

 یکــه هـمـه بــاهـــاش خــوشـــالَـــن امــا کــسـ یهَــمــونـــ

 مــونــه ... یبــاهــاش نــمــ

کــه اَز  ـــدهیآهَــنـگــ گـــوش م ـهیکــه اونــقَــدر  یهَــمــونـــ

 و خــوانَنــدش مـــتـنـفـر بـشـه ... ــتـــمیتَـــرانه گـــرفـتـه تــــا ر

سخـتـه ،سَـنـگـه ، اَمـــا  ـکـنــنیکــه هـمـه فـکــر مـ یهَــمــونـــ

 ... ــشـکـنـهیم یبــا هَـــر تَــلَــنـگـــر
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مــا هـمـه نـاراحَــت نــشهـ ا یکــه مُــواظبـه کـــس یهَــمــونـــ

 ... ـکـنــنینــاراحَتـش مـ

 یگــاهــ ـهیامـا واسَـش تکــ ـــهیگــاه خـوب هیکــه تـکـ یهَــمــونـــ

 ...ـسینـ

 ساکــتـــه ..... ـشهیحَــرف داره اَمــــا هَــمـ یکه کُــلــ یهَــمــونـــ

 مَــن هَـــمونــــم .. آره

******* 

 ( www.nevisadl.com سایشده توسط انجمن نو هی)ساخته و ته

 ریمعلم سخت گ کیهام توسط بهنام شروع شده بود، بهنام مثل  آموزش

 غمیج یصدا یکه گاه یگرفت، طور یکرد و سخت م یمدام باهام کار م

... ستیکه هست و ن یهرچ ریخواست بزنم ز یدلم م یاومد... گاه یدر م

سرم به بالشت  دنیشدم که شبا قبل از رس یطول روز خسته م یاونقدر تو

 ..برد. یخوابم م

تا اسلحه   ریبگ یدفاع شخص یگذروندم از آموزش ها یرو م یسخت یروزها

هم  یشده بودم...  البته خنگ باز سیپا پل هیخودم  یو.... برا یشناس

 یگذاشت... پر یم ابونیاز دستم سر به کوچه و خ یداشتم که بهنام گاه

شد  یزد که هر بار بهنام مجبور م یاومد بهم سر م یم یمدت گاه نیهم ا

 بره. رونیاز خونه ب
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 ادیخواسته ب یم یپرسه و حت یکه حامد مدام حالم رو م دمیشن یم یپر از

از حامد نداشتم اما  یجلوش رو گرفته بود... دل خوش یبه خونه ام که پر

 یته دلم وول م یزیچ هیپرسه  یطور حالم رو م نیا دمیشن یکه م نیهم

 خورد... 

 ه بود...  کنم دلم براش تنگ شد یم اعتراف

کردم و مدام با خودم جدال  یبا احساساتم دسته و پنجه نرم م بیعج یگاه

رو  یچیو ق شیفعال ر یدرست ول یغلطه چ یدونستم چ یداشتم... نم

رسه... به بهنام  یماجرا به کجا م نیسر ا نمیدست خود بهنام داده بودم تا بب

 ختشد... شنا یاما اعتمادم ازش برداشته م یاعتماد داشتم گاه یگاه

درش  ادیشد ز یبود که نم ییازش نداشتم اونم مرد تو دار و اخمو یچندان

خندوندمش و بعد که  یهام م یبا خل و چل باز ینفوذ کرد... فقط گاه

و چهار تا  ختیر یبهار دوباره به هم م یفصل و هوا نیحالش خوب شد ع

ادر بودم که سر اون زمان ق یشد ؛ تو یکرد و داخل اتاقش م یحرف بارم م

 ...دیرس یغوله بود و زورم بهش نم لیکه جل فیاز تنش جدا کنم... ح

بود و  میآخر آموزش یاسترسم باال رفته بود، چون روزها یروزها حساب نیا

 یحامد کار سخت یرفتم... رفتن به خونه  یبه خونه حامد م دیبا گهیمن د

 یلیرو برام آشکار کنه خ شیواقع یغوله چهره لیجل نکهینبود تا قبل از ا

 حاال...  یتونستم برم خونه حامد ول یراحت م

داد تنها برم.  یانگار که ته دلم به وجودش گرم شده باشه، دلم رضا نم حاال

... از رو به رو شدن با حامد و تنها شدن باهاش وهم داشتم. تو دمیترس یم
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بودم که  دهیدم دگاه بهنام رو به خو یگاه و ب یقدر توجه ها نیمدت ا نیا

 یبره پ دیبا یهرک ،یلعنت تیمامور نیرفت بعد از ا یم ادمیوقت ها  یبعض

 هیتفاوت که  نیخودش و دوباره همون آش، و همون کاسه. البته با ا یزندگ

رو  ینسبتا مرفه تر یتونستم زندگ یکارتم بود و م یتو یمبلغ نسبتا کلون

هم  دیخوب خونه رهن کنم، و شا یجا هیداشته باشم. دانشگاه خوب برم، 

دورانم تموم  نیشد. هنوز ا یماالنم تنگ  یبخرم. اما... دلم برا نیماش هی

اما در  دمیترس ینشده بود و تموم نشده، دلتنگش بودم. من از حامد م

اومد  یداشتم. من از بهنام خوشم نم یجانیمتفاوت و پره یکنارش، روزها

کرد... قرار بود همه شون بعد  یهم القاء مکه ب یتیحس آرامش و امن نیاما ا

 نِیو روت یمعمول یموند و زندگ یاز چند ماه دود بشن و برن هوا... آرام م

 دهیکه دور خودم کش یواریداشتم از د د،یخونه جد نیا یپسرونه اش. تو

 یمزاحم رو بر م یاومدم. انگار داشتم دونه دونه اون آجرها یم رونیبودم ب

انداختم، و  یآوردم و کنار م یرو در م ایپوسته آر ذاشتم،یداشتم و کنار م

سر آرام  ییاتفاقات، چه بال نیدادم. اما... بعد از ا یم نشونآرام رو به همه 

مشقت بار  یجامعه پر گرگ و زندگ نیا یاومد؟ اون... تحمل بودن تو یم

و بعد از تجربه  یراحت نیتونست به هم یدخترونه رو نداشت. آرام نم

رو  شیرو ول کنه و راحت زندگ زیکه بهش چشوندن، همه چ یساساتاح

تخت به خودم دادم.  یرو یفرستادم و تکون رونیبکنه! نفسم رو با شدت به ب

 گه،یساعت د میبود. بهنام رفته بود اداره و ن نمیروز تمر نیامروز، آخر

صاف و صوف  یجا برا نیآوردن ا یم فیدوستان تشر ریو سا شگریآرا

تونستم جلوشون ول بشم، چون  یبدن عرق کرده نم نیکردنم. مسلما با ا
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شدن! به طرف حموم  یگند عرق خفه م یاتاق سه در چهار از بو نیا یتو

 دمیبکشم که د میخصوص یبه جاها یدست هیو خواستم حداقل  دمیدو

از خودشون خدمت برسن. تحمل غر غرهاشون رو نداشتم! بعد  سمیبهتره وا

 یبار اومدن و اون قدر اصرار کردم که توروخدا، کار هیاصالحم هم  نیآخر

نبود! دلشونم خوش  شونیاما حرف حال دیمن نداشته باش یخصوص میبه حر

چشم  بهیمال غر یبابا... کدوم شوهر؟ ما که رو یبود که شوهر دارم! ا

 واال! م،یندار

و به طرف اتاقم رفتم. حواسم به  چوندمیرو محکم دور کمرم پ حوله

فرو  یسفت و گرم یجا هیپام بود که با سر تو  یچروک شده  یانگشتا

. خواستم با دستام به طرف عقب هلش بدم که دمیکش یفیخف غیرفتم و ج

! پس قدم به عقب برداشتم اما از وفتهینه، اگه دستامو بلند کنم حوله م دمید

خوردن و هر آن انتظار سقوط آزاد و  من، پاهام به هم گره یگل گل نسشا

پشت کمرم قفل  یو محکم یعضالن یشدنم رو داشتم که دستا یضربه مغز

نگاه  میپلکامو باز کردم و به ناج یشدن. آب دهنمو قورت دادم و آروم ال

 یک رانتظا ه؟یچ"بهنام، زبونم بند اومد. به خودم تشر زدم:  دنیکردم. با د

 لیذل انیمثال دار ای ش؟یبا اون اخالق گل گل نکنه حامد جونت ؟یرو داشت

نگاهمو به سمت بهنام  "گنار داره! ینگو آرام، طفل  یمرده؟ اه اونطور

چرخوندم. احساس کردم گره دستش دور کمرم محکم تر شد. انگار که 

 قایدستش خم شده بودم و اونم سرش دق یمنم رو م،یدیرقص یم میداشت

م بود. اونقدر به عقب خم شده بودم که هر آن امکان  نهیقفسه س یباال
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 کمیدادم! آب دهنمو قورت دادم و  یدار و ندارم از حوله رو م دنیپر رونیب

تر شد. آب  کیچونه م نزد ریخودمو صاف کردم که سر بهنام به گردن و  ز

 تیچه وضع نی... ایگرفتم. لعنت یتر قیعم یدهنمو قورت دادم و نفس ها

 کرده بودم؟  ریکه توش گبود  یگند

 

و  نیمنم سنگ یکرد و نفس ها یگرمش به پوستم برخورد م ینفسا

کردم گونه هام داغ شدن و پوستم از شدت  یشدن. حس م یتر م نیسنگ

بود که امروز  دهیند یعفت یحالت ب نیا یمن رو تو یشرم سرخ شده. کس

که  نیعفت هم گشتم... آب دهنمو قورت دادم و بدون ا یبه لطف خودم، ب

 آروم و نجواگونه کنار گوشش اسمشو صدا زدم: یلیباشه، خ یاریاخت

 ...شهیبهنام... م-

هم قفل شد. گلوم خشک شده بود.  یرو باال آورد و نگاهمون تو سرش

تونست ازش بگذره. چشم  ینم د،یدیرو م راشینگاه جذاب و گ نیا یهرکس

تر از قبل شده بود.  نیکرده بودن و نفس هاش سنگ دایلت خمار پهاش حا

لبام  یو گونه هام رفت و بعد، رو ینینگاهش از سمت چشمام به طرف ب

سرشونه و  یتر اومد و رو نییمکث کرد. خواست نگاهش رو بدزده که پا

به  سم،یصاف و خ یاکستنشن شده  یلختم مکث کرد. موها نهیقفسه س

به وجود آورده  یخاک بر سر بیعج یصحنه  هیبودن و  دهیبدنم چسب

تر شدن گلوم خواستم آب  یداشت! دوباره برا دنید ب،یبودن که عج

. عرق سرد دهیدهنمو قورت بدم اما احساس کردم تموم آب بدنم ته کش



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 595

 یو پشتم نشسته بود و نگاه از نگاهِ سرگردونِ بهنام بر نم یشونیپ یرو

تونستم ازش دل  یکرد؟ چرا... چرا نم یکار م یچ... باهام یداشتم. لعنت

 یبود، با سر م تشیبودم که اگر موقع یبِکنم؟ اون قدر از دست خودم حرص

 داشیاز کجا پ هویخواستن و گرما  یمسخره  حساسا نی. اوارید یرفتم تو

پلک زدم تا حواسمو جمع کنم.  یشد؟ سرمو آروم تکون دادم و چندبار

. دستاشو از پشت کمرم به طرف ستادیام هم صاف اکمرمو صاف کردم و بهن

از  یبرق انیباال سر داد و با برخورد انگشتاش با کمر نم و لختم، انگار جر

کردم. اونم  یبودم و نگاهش م ستادهیمسخ شده ها ا لبدنم عبور کرد. مث

آروم و ناخواسته  یلیچشم هام زل زد، و خ ینگاهشو از موهام گرفت و تو

 لب زد:

 ...انیبهت م یلیموها... خ نیا-

بودم، با  جیگ د؟یصورتم کوب یبودن موهامو تو یمصنوع ایتشکر بود؟  االن

پلک زدم و  یشدم. چندبار یتر م جیخودمم گ بیو غر بیسواالت عج نیا

ابرو و  کیبا دقت نگاهش کردم. دستشو باال آورد، انگشت اشاره شو نزد

رو کنار دارد. اما دستش  به صورتم دهیچسب سیخ یچشمم آورد و موها

آروم و  یلیگونه م شروع به حرکت کرد و خ یهمون جا رو ومد،ین نییپا

گرفتم و تو  قیشد. نفس عم دهیتا استخون فکم کش قهینوازش گونه، از شق

قابل نفوذش کردم و  ریحبسش کردم. نگاهمو قفل اون نگاه سخت و غ نهیس

و  نییصورتش پا هیبه ثان هیکردم ثان یچشماش. احساس م یغرش شدم تو
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بودنم  ایو من... از آر شهیتر م کیکردم داره نزد ی. احساس مادین تر مییپا

 ... شمیدورتر م

 نیدونستم ا یهم افتادن و چشمام بسته شدن. م یهام ناخواسته رو پلک

کنه و انتظار داشت من دو متر بپرم  "پخ"خواست  یم فه،یکث هیشوخ هی

! اما با لمس لبام توسط لباش، هیکه چقدر اهل تالفبودم  دهیهوا، خوب فهم

نا  ؛کرد. انگار که شک داشت ی. مکث کرده بود و حرکت نمومدینفسم باال ن

 خواست...  ی... اجازه مدمیشا ایمطمئن بود، 

دستامو باال آوردم و به موهاش چنگ زدم. بهنام که انگار اجازه رو  ناخواسته

چونه م  ریلبام حرکت داد و تا ز یلباشو رو ینرم یاز من گرفته، به آروم

پلک هام رو باز کردم و از  یامتدادش داد. نفسم تند تر شده بود. آروم ال

تو گردنم  رشمتصل به ستون وسط سالن، به خودم و بهنام که س ی نهیآ

آرامش، برام  نیشناختم... ا یشخص رو به روم رو نم نیبود نگاه کردم. ا

آرامش  نیباشه، دوست داشت ا ایخواست آر ینم هگیبود! انگار د بیعج

در حق خودم و بهنام بکنم!  یظلم نیتونستم چن یبودن رو! نه نه... من نم

و... اون  افتادمخودم و بهنام  شیماه پ یحرف ها ایظلم؟ مکث کردم... 

شونه اش افتاد.   یپرستار... دست هام از موهاش شل شد، رها شد و رو

 کتیخوام... گفته بودم نزد یبهش گفته بودم نم کار کردم؟ یمن... چ

 کردم؟  یم ی... حاال.... داشتم چه غلطزهیبه هم بر تیزندگ ذارمیو نم شمینم
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اون پرستار خوش اخالق مقابل چشم هام جون گرفت و  یبایز ی چهره

که هر بار تکرار  دیشن یخودم و بهنانم رو م یاز صدا یگکش هام مخطول

 یذارم اتفاق یمن متفاوته، نم طی... شرااین کمیخوام، نزد ینم "شد   یم

 یبه گلوم چنگ انداخت، چشم ها یبغض بد "افته و...  یب تیزندگ یبرا

لب هاش  یرو یبهم انداخت و لبخند کم رنگ یرو باز کرد و نگاه ورشمخم

 نشست و آروم و خش دار اسمم رو صدا زد

 آرامش... -

هام، چند قطره اشک از سد اشک شکستن یبرا یصداش شد عامل دنیشن

لبش محو  یبه عقب رفت، لبخند رو یو پاهام کم دیچک نییچشم هام پا

اشکم خوب  یبهم انداخت، چهره اش از پشت پرده  ینگاه قیشد و دق

کردم، شل شدن  یحس م ینگاهش رو به خوب ینیمشخص نبود، اما سنگ

از دام  دیص کیل حس کردم، مث یرو به خوب مدست هاش از دور کمر

... حاال دمیبه چشم هام کش یبه عقب رفتم و دست زود دو قدم ختهیگر

 یم یعصب یکالفه است و مدام نفس ها یکه حسال دمید یرو م یبهنام

 یبه من م یهم نگاه ی.... هر از چند گاهزنهیکشه و پنجه داخل موهاش م

کرد... چه  یم شتریاش رو ب چارهیب یوهارنداخت و فشار انگشت هاش دور م

 هم.... یبرا میساخته بود یچهنم

 یشرمنده ام م خواستم بگم یقفل شده بود؛ م یزدن هر حرف یهام برا لب

 دمیچند لحظه نفهم یبراخواستم بگم یخواستم بگم دست خودم نبود م

هام فقط شد اما لب هام قادر به حرکت کردن نبود و در عوض چشم یچ
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سمت من برداشت و  یبه موهاش انداخت و قدم ی... بهنام چنگدنیبار یم

 به عمق چشم هام زل زد

 آ... آرا... آرامش ما.... -

ببارن که باز  یرو به دندونم گرفتم و به چشم هام اجازه دادم تا حساب لبم

 ....دمیبهنام رو شن یصدا

 آرامش؟! میکرد کاریما چ -

 و پا سمت اتاقم کنمرو تحمل  طیاون مح نیاز ا شتریتونستم ب ینم گهید

تخت انداختم و  ی.... خودم رو روهیگر ریزدم ز یبلند یتند کردم و با صدا

کرده بودم؟! چطور به خودم اجازه دادم پا  یاز ته دل زار زدم... من چه غلط

 هی! بلند بلند گردم؟بد شده بو نقدریا یعنیمرد زن دار بذارم؟!  کی میتو حر

... بهنام دمیشدن در خونه رو به هم شن دهیبلند کوب یکردم که صدا یم

هام  یفکر یتمام ب یزد تا من هم تو خلوت خودم برا رونیانگار از خونه ب

 ... زمیاشک بر

کردم سرم در حال انفجاره...  یکرده بودم که احساس م هیگر اونقدر

 یآروم پلک هام رو هم تموم بدنم رو گرفته بود که آروم یاحساس خستگ

برام که اتفاقات چند  یدیهم افتاد و خواب چشم هام رو گرفت تا بشه ام

 نبوده باشه... شتریخواب ب کیلحظه قبل 

پلک  یآروم ال یزمزمه ا یصدا دنیبودم که باشن دهیدونم چقدر خواب ینم

 لحظه کی یمواجه شدم، برا شگریخندان آرا یهام رو باز کردم و با چهره 
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با  ینبود ول شیب یکه هر آنچه گذشته بود خواب دیتو دلم درخش یدیام نور

 شد... دینا ام دمیام یهمه  شگریخانم آرا یحرف ها

حوله کوچولوش  نیچه کرده با ا نیسالم خوشگل خانم؛ ساعت خواب... بب -

 شما... یشد یچه دلبر

خودم داشتم حوله  یبه تن و بدنم انداختم، هنوز همون حوله رو رو ینگاه

 نکهیا ینم رو گرفت... بغض دوباره به گلوم نشست اما برادام شینحس یا

شد سالم  یکه به زور از ته گلوم خارج م یینکرده باشم با صدا یادب یب

تخت  یکردم رو یبهم انداخت و منم سع یزد و نگاه کل یگفتم، لبخند

 نمیبش

. پاشو خوشگلم آماده شو که ما هم کارمون رو شروع زمیماهت عز یبه رو -

 شد...  رید یحساب میکن

خورد، خودم رو که باال  یته ذهنم قلقک م یدهنم رو قورت دادم، سوال آب

 :دمیپرس یانداختم و به آروم شگریبه خانم آرا ینگاه دمیکش

 بهنام هستش؟ب... -

 کرد و گفت: زیهاش رو ر چشم

 بهنام؟! -

 میبهتر تفهم یکردم و برا نییبه مچ دستم دادم و سرم رو باال پا یچرخ

 شدنش اضافه کردم:
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االن تو  شیلیفام نشیشناسی... با اون مهیهمون جناب سروانه، سرگرده چ -

 ...ستیخاطرم ن

بهم  ینگاه طنتیاز تخت نشست و با ش یزد و گوشه ا ینینمک لبخند

 انداخت

 !؟یگ یشوهرت رو م دمیآها فهم -

و خودم صاف نشستم و دست هام رو تند تند  دیدر لحظه باال پر ابروهام

 تکون دادم

 که... ستیاون شوهر من ن -

 !؟یباهاش دعوا کرد -

 یانگار باال خونه اش رو اجاره داده بودن  چ نمیهام گرد شده بود، ا چشم

 کرد یخودش بلغور م یداشت برا

 !میما فقط همکار کنن؛یاشتباه م نیدار -

 دیو خند دیشد لپم رو کش کمینزد

کردم؛ زود باش خوشگل خانم برو  یم یداشتم باهات شوخ زمیعز دونمیم -

 شد... ریصورتت رو آب بزن که د

داشتم  یواقعا هم که چه شانس گل گل " یزک "رفتم جا داشت بگم  وا

گفت نه از رفتارتون  یم هیشدن قض یمرد واسه احساس یمن... حاال م

هم  ایو رو یباف الیتو خ یحت ،یکس یب یبیغر یمشخصه با هم بله، ه
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 نییاز تخت پا دمیکش یمحض بود... پوف تیکه واقع نیشانس نداشتم ا

 یبه اطراف دست و صورتم رو آب زدم و لباس مناسب جهتو یرفتم و ب

کردم فقط به  یسپردم و سع شگریو خودم رو دست خانم آرا دمیپوش

 شگریفکر نکنم... آرا یزیچ چیبه ه گهیتوجه کنم و د شگریآرا یکارها

داد،  لمیآرامش خانم خوشگل رو تحو هیسر و صورتم رو صفا داد و  یحساب

 حواله ام کرد یانداخت و چشمک همب ینگاه تیبا لبخند رضا

 خانوم یخوشگل تر شد یخوشگل بود -

تر شده بود، تمام  کیبار یانداختم، ابروهام کم نهییبه آرام داخل آ ینگاه

دست شده بود، موهامم  کیو  دیپاک شده و صورتم سفصورتم  یرو یموها

بدنمم به  یکرد... تموم کرک و پرا یم یسشوار زد که دلبر هینگم  گهیکه د

واقعا به  یهمه پاکساز نیپاک پاک شده بود... مونده بودم ا ونیلطف اپالس

که انگار  شگریبکنم... آرا یخوره من که قرار نبود با تنم کار یم یچه درد

 بازوم گذاشت و گفت: یرو یذهنم رو خونده بود دست

 یکه خودمون رو به کس ستیمرتب باش، قرار ن یطور نیهم شهیهم -

... باعث دهیبهمون دست م یاحساس بهتر میکه مرتب نیهم یول مینشون بد

اول دل  یبکن یکار یخوا یم شهیاعتماد به نفست بره باال، هم شهیم

 ...ریخودت رو در نظر بگ

به دلم نشست؛ ناخواسته کوتاه بغلش  یهاش قشنگ بود و حساب حرف

 کردم و گفتم:
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لطفتون  رو جبران کنم... ممنونم  یواقعا دستتون درد نکنه، بتونم روز -

 واقعا ممنون...

رو  لشونیو بعد وسا میپاره کرد کهیبغلم کرد؛ چند بار با هم تعارف ت اونم

...  طول و عرض اتاق رو ییاتاق تنها کیکردن و رفتن... و من موندم و  جمع

 یسر رفته بود و احساس گرسنگ یکردم حوصله ام حساب یم نییباال و پا

تونستم با  یرفتن از اتاق رو نداشتم... نم رونیکردم... اما توان ب یم یدیشد

... به در بسته بهنام رو به رو بشم برام سخت بود که تو چشم هاش نگاه کنم.

 یخفه ا غیو ج دمیکه به در خورد از جا پر یاتاق نگاه کردم و با تقه ا ی

 که....  دمیکش

 پشت دره؟ ی... کیک-

 مکث جوابمو داد: یکم با

 داخل؟ کارت دارم... امیب یکن یمنم آرام. در رو باز م-

به سر و وضعم انداختم. نسبتا مناسب بود. در رو باز کردم و منتظر  ینگاه

 یرچشمیو ز ستادیا نهیدست به س یموندم تا داخل بشه. اومد و گوشه ا

 :دمیگرفتم و آروم پرس یقینگاهم کرد. نفس عم

 ؟یخواست یم یزیخب... چ-

 .میاومد باهم حرف بزن شیکه پ یا هیآره؛ راستش... اومدم درباره قض-

 جلوش گرفتم و تند گفتم: ستادنیبه نشونه ا ستامود
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 یدونم... نم ی. منم اشتباه کردم، میبد حیرو توض یزیخواد چ ینه نه نم-

 . راستش منم اشتباه کردم و...یخوام تموم عذاب وجدان رو تو متحمل بش

 بعد دوباره وصلِ برق شو! گمیم یچ نیبب سا،یلحظه وا هی-

 بستم و مسکوت نگاهش کردم. دهنمو

و صرفا  ستین یاومده جد شیما پ نیکه ب یرابطه ا نیدونم ا ی... منیبب-

 یبدون میاز من و کارم و زندگ یادیز زیکه چ نیدونم بدون ا یم ه؛یکار

 زهایچ یسر هی. اما... یرو قبول کرد تیحرف مامور یو ب یکرد یفداکار

 بدم... حیبهت توض دیهست که با

 . به تخت اشاره کرد و گفت:دیگرفت و لب گز یقیعم نفس

 م؟ینینداره... بش ی... اگه اشکالشهیم-

تخت نشستم. اونم کنارم  یحرف رو یتکون دادن سرم اکتفا کردم و ب به

 دست دست کردن شروع کرد به حرف زدن: ینشست و بعد از کم

اطر ... به خیکه باعث شد من رو پس بزن یو دلشوره ا یدونم نگران یم-

 زن منه! ییجورا هی... یدیکه د یاون پرستار یکن یبوده. تو... فکر م یچ

 دادن نفسش گفت: رونیو همزمان با ب دیکش یقیعم نفس

 اون همسرِ برادرمه!-

 نیم به مضحک تر افهیتونستم حدس بزنم ق یبودن و م دهیباال پر ابروهام

 کیانداخت تا لبخند کوچ نییو سرشو پا دیحالت ممکن دراومدن! لب گز
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 نهیکردم و حق به جانب و دست به س یکنج لبش معلوم نشه. تک سرفه ا

 نگاهش کردم.

 ؟یبه من چ ؟یخب که چ-

 کرد گفت: یکه به سقف نگاه م یباال انداخت و درحال یا شونه

پر پر  یچطور دار دمید یکم شدن عذاب وجدانت گفتم. م یبرا ،یچیه-

 و... یزن یم

 ادامه داد: طنتینگاهم کرد و با ش یچشم ریز

 یزیراحت باشه و... نگران چ التیخ ،یبکن یکار یبه بعد خواست نیاز ا-

 !ینباش

کنم. با  یپلک زدم تا حرفاشو حالج یدهنمو قورت دادم و چندبار آب

 یبه طرفش حمله کردم و با صدا د،یمنظورش مخم سوت کش دنیفهم

 گفتم: یمانند غیج

 شیکه پا پ یهان؟ اون ؟یزن یبه من م یاتهام نینچ یتو به چه جرئت-

 مرد مومن؟ یگیتو؟ چرا چرت و پرت م ایگذاشت من بودم 

 از کتک خوردنش، با کف دستاش عقب عقب رفت. یریجلوگ یو برا دیخند

 ؟یریگینگفتم، چرا جبهه م یزیمن که چ-

 نگاهش کردم. ایجمله ش بدتر گر گرفتم و مثل شکارچ نیا با

 ؟یبارم کن یخواستیم یچ گهید ؟ینگفت یزیچ-
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شدم تا با مشت برم تو صورتش و شکمش رو سفره کنم که  کشینزد

در مهار کردنم داشت.  یش سع گهیدست گرفت و با دست د هیمشتامو با 

 هوا گفت: یکه از پشت بغلم کرده بود ، ب یدرحال

 که؟!  یبهت بگم، متوجه تونمیبخوام م یهرچ ،یزنم-

 ستادهیبگم. کامال از حرکت ا یزیتونستم چ یخشک شده بود و نم دهنم

از خودم نشون بدم آروم آروم نفس  یکه عکس العمل خاص نیبودم و بدون ا

 !زمیو منتظر بودم تا ولم کنه که از مهلکه بگر دمیکش یم

 نزنمت، ولم کن! گهید دمیولم کن... قول م-

کار رو  نیا یخوا یور مچط رسه؟یبه نظرت زورت بهم م ؟یتو منو بزن-

فکر  ؟یستیمعتمد به نفس و جسور ن یادیز کمیواسه زدن من...  ؟یبکن

 یلیکه خودش بهت آموزش داده، کار خ یبه مبارزه کس دنیطلب یکن ینم

 ه؟یاشتباه یلیخ

 و گفتم: اوردمیرفت! کم ن یگفت، اما تو کتم نم یم راست

 !یکن یولم کن تا ثابت کنم که اشتباه م ر،ینخ-

 حیو با تفر ستادیرو به روم ا نهیکرد، خودشم بلند شد و دست به س ولم

 نگاهم کرد.

 خب بفرما، من منتظرم، خانومِ جنگ جو! -
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به روش زدم و گارد گرفتم. بهش حمله کردم و خواستم با تموم  یپوزخند

بازوهاش  ونیتوان بزنم لهش کنم که دوباره از مچ دستام گرفت و منو م

 فرستادم و با عجز گفتم: رونیالفه نفسمو به بکرد. ک یزندون

 دونم زر زدم! ی، مولم کن، غلط کردم-

 که گفت، خشکم زد: یربط یجمله ب با

 ؟یندار یکینزد نیبابت ا یعذاب وجدان گهیتو... د-

کردم. داشتم؟ نه  ییدو دوتا چهارتا هیدهنمو قورت دادم و با خودم  اب

بود! به  یتو پشتمم عروس چ،یعذاب وجدان نداشتم که ه ،یجون حاج

 خودم  تشر زدم: 

داره؟ فکر نکنم  تیمگه چقدر ظرف ه؟یتو پشتت عروس یچ یعنی"

تا چند  یخوری! غذا خشک میکنیباشه که فکرشو م یاونقدر ششیگنجا

هم  یاون داخل عروس یاونوقت دار ،ینیبش یتون یروز بعد دست به آبت نم

 "!؟یریگیم

افکار مزخرف خالص بشم که بهنام  نیا از شر اتند تند تکون دادم ت سرمو

 گرفت و با خنده گفت: کیسر تکون دادنمو به فال ن

... انگار ییجورا هیندارم، حرفامو بهت گفتم و  یعذاب وجدان چیخب، منم ه-

 سبک شدم! 

نجوا گونه اش رو دم  یحرف تو بغلش مونده بودم که صدا یب یا هیثان چند

 :دمیگوشم شن
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 آرامش؟ -

کردم و متاثر از لحن آرومش، منم با متانت کالم  لیبه سمتش متما سرمو

 گفتم:

 بله؟-

مون هست. دوست دارم امشب رو  غهیشبِ ص نیکه امشب... آخر یدون یم-

 برات... خاطره ساز کنم.

مردک رو دادم و  نیآرومم بند اومدن و کال قطع شدن. باز من به ا ینفسا

مردا  نیبه ا شهیبابا... نم یرفت؟ اگ یم یازم سوار یطور نیداشت ا

چرا به  نیراحت شده، ا المی! حاال من گفتم عذاب وجدان ندارم و خدایخند

 خودش گرفته؟!

 ه؟یمنظورت چ-

 شده بود. ختهیصداش و لحنش با خنده آم حاال

شام مهمونت کنم، ببرمت گردش،  یکه... امشب... برا نهیخب... منظورم ا-

چون  ؛یخونه... فردا صبح هم قراره بر میو برگرد میکوچولو بکن دیخر هی

 ه؟یکنم... نظرت چ قتیخوام تشو یم یبود یشاگرد خوب

دونم از کجا نشات گرفته بود سرمو  یکه نم یو با ذوق دمیطرفش چرخ به

 تکون دادم. دییبه نشونه تا

 ...یعنیآماده بشم.  رمیخوبه، منم م یلیباشه، خ-
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 فاصله گرفتم و با ابرو به در اشاره کردم. ازش

 تا آماده بشم!  ،یبر دیتو با-

و  بیعج یلیبه تنم کردم که خ یکردم و مانتو و شلوار رونشیاتاق ب از

 شیارا زینشست. موهامو با کش بستم و به طرف م یخوشگل به تنم م

خوره به  نیکردن ع شیافتاد. وسوسه آرا شیلوازم ارا فیرفتم. نگاهم به ک

خواست بردارم لب و لوچه مو  یدلم م یبیجونم  افتاده بود و به طرز عج

باز کردم.  نگاهم به رژ قرمز  فویگرفتم و در ک یقیکنم! نفس عم یرنگ ینگر

 یافتادم. تو محله ما دخترا یو خنده دار بیمسئله عج هی ادیرنگ افتاد و 

و رنگ  یو صورت یباسبه کال دیمجرد حق زدن رژ لب سرخ رو نداشتن و با

 ردن،ک یکه ازدواج م نی. اما همکردنیمحو و مات بسنده م یلیخ یها

! انگار که انتخاب رنگ رژ لب شدیو سرخ صادر م رهیت یاجازه زدن رژ لبا

داخل شناسنامه داشت!  خب...  ینداشتن اسم ایبه وجود داشتن  یبستگ

سرم! شونه باال انداختم و رژ لب رو از  ریشدم خ یمنم متاهل محسوب م

 به نهی. از داخل آدمشیلبام کش یمحکم رو یلیبرداشتم و خ فیداخل ک

 شده بودم!  یکامال مناسب ازدواج خوشگل سیخودم نگاه کردم. به به، چه ک

و  میشد نشی. سوار ماشمیرفت رونیاومدم و همراه بهنام ب رونیاتاق ب از

گرسنه  یحساب لمی. بعد از فمیو شام رفت نمایس د،یطبق گفته هاش، به خر

من و  یها یشوخ ونیام شده بود و شکمم به صدا در اومده بود. شام رو م

  بیعجروزامون، امروز  هیمردونه بهنام خورده شد. برخالف بق یخنده ها
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به بعد  نیو دلم گرفته، و از ا هیبود که روز آخر دهیفهم دی. شادیخند یم

 رو پشت سر بذارم... یخرفمز یقراره روزا

داخل اتاقم ببرم. تو درگاه در  دامویو کمکم کرد تا خر میخونه شد داخل

 صورتش نشونده بود، نگاهم کرد. یکه رو یو با لبخند جذاب ستادیاتاقم ا

 خوش گذشت؟-

و با  ستادمیا نهیرو کنار در گذاشتم. رو به روش دست به س دهایخر

 نگاهش کردم. یاز سر قدردان یلبخند

 دونم چطور ازت تشکر کنم. یبود، نم یممنونم. امشبم عال یلیآره، خ-

 گفت: یانداخت و با خنده کج شیبه ساعت مچ نگاهشو

 . خب... شهی... تموم مگهیسه ساعت د-

 شد. رهیباال اورد و تو چشمام خ سرشو

 ارمدویلب هات باشه... ام یو خنده رو یهرروزت مثل امروز بخند دوارمیام-

 ،یبکن تویخوب و راحت زندگ یلیخ یبدت زودتر تموم بشن و بتون یروزها

 یبودم... هم چندماه شتیکه پ یمدت نیا ی. تویقشیمرفه که ال یزندگ هی

 بجا بودنمون... باعث شد خو نیماه ا کیو هم  میکه خونه حامد بود

ها،  نیبهتر قیآرام؛ ال یهست یقیبشناسمت و بهتر بفهممت. تو دختر ال

. بهم قول بده... بعد از تموم شیاریو حقته که به دست ب یکه ندار ییزهایچ

... یننداز یمخمصه ا نیوقت خودت رو تو چن چیه گهیماجرا، د نیشدن ا

 یاآروم و راحت بر یزندگ هی یهست که بتون یدونم حسابت اونقدر یم
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 یتوجه هم بهت پاداش قابل تیمامور نیبعد از اتمام ا ،یخودت فراهم کن

. یسر کن یو شاد یعمرت رو تو خوش یباهاش، باق یتونیو م شهیداده م

 ها... مراقب خودت باش؛ باشه؟ یباند باز نیسراغ دردسر و ا یدوباره نر

قرار داده بود! لب  ریبد منو تحت تاث یلیهام پر شدن. حرفاش خ چشم

دستاشو باز کرد و تو بغلش فرو  د،یو به طرفش قدم برداشتم. فهم دمیبرچ

شد. کاش...  یگاه محکمم تنگ م هیآغوش امن و تک نیرفتم. دلم واسه ا

تونستم بهش بگم که چقدر دلتنگ  یتونستم بهش بگم... م یکاش م

و دلم لک  دهیبود، بگم که چقدر آغوشش بهم آرامش م اهموجودش خو

 گاهش... یگاه و ب یها تیحما نیا یخواهد زد برا

 

 دور کمرش محکم کردم و حرف دلمو به زبون آوردم: ستامود

تا حالم هم  یمدت رو کنارم بود نی... ممنون که اشهیدلم برات تنگ م-

با جنگ و دعوا سر کرده  یممکنه گاه داد،یبهتر بشه. بودنت بهم آرامش م

 برام. یبود یخوب یلیاما... دوست خ میباش

ش رو نوازش گونه  گهیاز دستاشو پشت کمرم گذاشت و دست د یکی اونم

 .دیموهام کش یرو

 یکوتاه یمسئول بودم. گاه م،یکه شروع کرده بود یدر قبال رابطه ا-

 ... دوستت دارم...یشدم ول یکردم، سر به سرت گذاشتم، از دستت عصبان
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و تونستم تکون بخورم... زبونم الل شده بود  یآغوشش خشکم زد. نم تو

گفت...  دن؟یگفته بود؟ گوشام درست شن یتوان حرکت نداشتم. اون... چ

 گفت دوستم داره؟

 یحرف هاش تمرکز کنم. اصال حالج یگرفتم تا رو قینفس عم یچندبار

خب... منم دوستش  م،یکلمات و جمالتش برام سخت بود. ما دوست هم بود

ش جدا کردم و با عجز نگاهش کردم. نگاهش  نهی... سرمو از سیداشتم ول

که دهنم رو بسته بود و  یگشت. سوال یچشمام دنبال جواب سوالش م یتو

 کرده بود که قدرت تکلمم رو از دست داده بودم... جمیگ راون قد

 من... متوجه منظورت نشدم!-

باال پلکم رو با انگشتش کنار داد و صورتم رو با دستاش قاب  یمو یتا چند

 یکی. لبخند کوچنتمیصورتم خم کرد تا بهتر بب یبه رو یرفت. سرشو کمگ

 بودم، زمزمه کرد: دهیکه تا اون روز ازش ند یکنج لباش نشوند و با محبت

... باز برات تکرارش یحرفمو زدم، بهت گفتم، اما اگر متوجه حرفام نشد-

اسم از احس نیدونم ا ی... نمینی... من دوستت دارم خانوم آرامش حسکنمیم

قدر بهت وابسته شدم و عاشقت  نیرفته و چرا ا شیشروع شده، چطور پ یکِ

و  مخود یدوستت دارم. خواستم جلو دمیشدم اما... چشم باز کردم و د

و سخت  یبند به آب ندم و خودمو در برابرت جد گهید رم،یاحساسم رو بگ

زدم و  ایدل به در ت،یو شوخ طبع طنتیش نینشد؛ با هم ینشون بدم. ول

 ییجورا هیدونم چرا اون کار رو کردم اما... اون بوسه  ی... نمدنتیامروز با د

احساسم رو  وبدم  حشیتونستم بهت توض یخواسته و ناخواسته بود! کاش م
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و  یسرد یکه دائم تو یواسم سخته. واسه مرد یول ارمیبه زبون ب حیصر

 سخته... یلیالقه ها خابراز ع نیگرفته فقط مبارزه کنه، ا ادیبوده و  یسخت

 

دونستم چطور بدم، بغض کرده بودم و از  یمحبت هاش رو نم نیا جواب

شد که بهنام به من ابراز  یباورم نم دمیگنج یتو پوست خودم نم یطرف

رو به دندون گرفتم دستش  بنمیعالقه کرده و عاشق من شده باشه..! لب پا

 ونمدند نیچونه ام گذاشت و لبم رو با انگشت شستش از ب ریرو باال آورد و ز

کرد رو زد و  یم شیخواستن تینها یکه ب ینیآزاد کرد و لبخند دلنش

 چشماش رو به چشم هام دوخت و گفت:

 !؟یبگ یزیچ یخوا یدلم؛ نم زیعز -

من  ی چارهیگرفت، واقعا فکر قلب ب یبشر رو م نیا یجلو یکی ایخدا یوا

خدا  یدل! وا زیگفت عز یخش دارش م یمن با اون صدا نبود؟! داشت به

نداشتم  یزی... چرونینداره االنه که از حلقم بزنه ب تیخدا قلبم ظرف یوا

 ندماش چسپو نهیخودم رو تو آغوشش رها کنم، سرم رو به س نکهیبگم جز ا

اونم دورم حلقه شد و  یو دست هام رو محکم دورش حلقه کردم، دست ها

 یول ختیر نییآورد و کنار گردنم قرار گرفت، دلم پا نییسرش رو پا

 یشد و به صورتم م یموهام رد م نینفس هاش از ب یبود... گرما نیدلنش

 دمیشنخورد... صداش رو کنار گوشم

 آرامم -
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خواست  یدلم م ختیبه دلم ر ایکرد؛ آرامش تمام دن یصدا م نیریش چقدر

که آخم بلند  یشد طور شتریو ب شتریجانم بگم، فشار دست هاش دورم ب

 اجهیمالطفت احت یکم هیواسه عاشقانه بودن  زمینبود بگه عز یکیشد... 

 یزیبود منم چ یخب صحنه احساس یآقا جان...! ول ستیکج که ن یکشت

صدا جنسش فرق  نیا یول دمینگفتم... دوباره صداش رو کنار گوشم شن

 بود... یا گهیکس د یداشت انگار برا

 آرامش... -

 کردم خودم رو ازش جدا کنم یدهنم رو قورت دادم و سع آب

 بهنام، دردم اومد... -

فاصله گرفتم و  یشدم، به زور کم ینگم واقعا داشتم له م یزیشد چ ینم

دهنم گذاشتم  یدستم رو جلو دمیاونچه که د دنینگاهم رو باال آوردم و با د

کمتر و  یبیجهام به طور ع غیج یحرفش صدا دنیو با شن دمیکش غیو ج

 شد... یکمتر م

 من حامدم... ستم،یمن بهنام ن -

کنج لبش  یکرد؟! پس بهنام کجا بود؟! لبخند یم کاریمقابلم چ حامد

 یزد نگاهم م یبرق م بیکه عج شیرنگ ینشونده بود و با اون چشم ها

شد... عقب  یبزنم بهنام صدا کنم اما صدام بلند نم غیخواستم ج یکرد... م

خورد که مانع از حرکت کردنم شد...  یواریعقب راه رفتم تا پشتم به د
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و دستش رو باال آورد و  ستادیتر شد و مقابلم ا کیو نزد کیهم نزد مدحا

 صورتم رو لمس کرد

 عروسک؟! یچطور -

صورتم  یاومدن دستم رو باال آوردم تا دستش رو از رو نییهام پا اشک

 یآورد و با لبخند چندش نییمهار کرد و سرش رو پابردارم اما دستم رو 

 گفت:

 ...یخودم یتو برا -

بلند شد چشم هام رو  غمیج یتر اومد و باالخره صدا نییو پا نییپا سرش

 بزنم...   غیبستم و تونستم از ته دل ج

که  دیداد، و صداش کم کم به گوشم رس یشونه ام رو مرتب تکون م یدست

 کرد... یداشت صدام م

 ... آرام...ینی... خانم حسینیب یخواب م یآرام... آرام... آرامش... پاشو دار -

 شهیبود با سر برم تو ش کیچشم هام رو باز کردم و نزد هویو  دمیجا پر از

 از عقب کتفم رو گرفت و من سمتش برگشتم...  یکه دست نیماش

ار چسپوندم، اونم انگ نیماش شهینگاهش کردم و خودم رو به ش دهیترس

 بود که جفت دست هاش  و باال برد و زود گفت: دهیترس

 ...یدید یآروم باش دختر خوب، منم بهنام... خواب م -
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...لب هام دمیشن یم یکوبش قلبم رو به راحت یکردم، صدا ینگاهش م فقط

 هیبودم  دهیاونچه که د یخشک شده بودن، خودش بود بهنام... پس همه 

هم ابراز عالقه نکرده بود... اما  یوجود نداشت... بهنام ی... حامدخواب بود

 یرو زبونشباهت داشت؟! آب دهنم رو قورت دادم و  تیبه واقع نقدریچرا ا

 بودم... داریب ای دمید یشدم واقعا خواب م یمطمئن م دیبا دمیلبم کش

 م؟ییشده بود؟! االن کجا ی... چیچ -

 دهیکه د ید لحظه قبلنگاهم کرد، چشماهش مثل چن قیلحظه عم چند

 یبود که م یغوله ا لیبهنام مقابلم همون جل نیبودم برق نداشت... انگار ا

 از کنارش برادشت و دستم داد یآب معدن یشناختم.... بطر

 بدم حیتا برات توض ،یبخور آروم بش نویا -

 رو گرفتم و جرعه جرعه ازش خوردم و اونم شروع به حرف زدن کرد یبطر

برات نمونه،  یتا خاطره بد رونیب میدم اتاقت گفتم بر غروب اومدم -

خوابت برد  نیتو داخل ماش میبعد هم برگشت میکرد دیو خر میرستوارن رفت

 ...!یدیند یو انگار خواب خوب

بودم، بود. فقط  دهیاونچه که د هیحرف هاش شب یاز جاها یلیخ خب

واقعا  یخواب بود... ول هی زیشد... انگار واقعا همه چ یقسمت آخرش جور نم

 ببره... رونیخواسته به خاطر خوب کردن حالم من  رو ب

 !ستین یکن یهام که فکر م ینطوریا -

 خوند؟! یشدم، اون فکر من رو م رهیبهت زده به بهنام خ یچشم ها با
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گردش  نی... ایآورد به زبون ینکن؛ بلند فکر کرد ینطوریچشات رو ا -

دختر  هیبود... و گرنه من اهل گردش اونم با  امشب دستور مقامات باالم

 ...ستمین

مورد  نیمرد حاال ا یبود... م یتلخ تیرفته نگاهش کردم... واقعا چه واقع وا

 نیخودم خوش باشم؟! نه انگار ا الیگذاشت من تو خ یگفت و م یرو نم

 و گفتم: دمیبه من نزنه، اخم هام رو تو هم کش یتونست ضد حال یمرد نم

کردم  یم یبا تو بگردم، فقط احساس افسردگ ستیاز خدام ن نیهمچمنم  -

قوا  دیحامد جان تجد شیقبل برگشتم پ یگفتم برا ییکه اونم عاملش تو

 ...رمینگ یکنم که اونجام افسردگ

 یزیلبش رو به دندون گرفت و چ یو گوشه  دیهاش رو تو هم کش اخم

 ری... طول مسمیه افتادرو راه انداخت و سمت خونه را نینگفت و تنها ماش

شکست...  یرو م نمونیسکوت ب نیزد و تنها پخش ماش ینم یحرف یکس

گردان بودم... باالخره سر  الیو خ تیواقع نیحالم خوب نبود چرا که هنوز ب

و من بدون توجه به بهنام زودتر داخل شدم، داخل سرم  میدیخونه رس هب

شالم  رو از سرم  دمیکردم هر آن ممکنه منفجر بشه تا رس یاحساس م

خواست چنگ به موهام بندازم و  یبرداشتم و موهام رو باز کردم، دلم م

خواست  یدادم، دلم م یانجام داده بود رو به باد فنا م شگریکه آرا یهرچ

 لشیحالم خوب نبود... دل یواقع یخونه رو بزنم بشکنم، به معنا لیوسا مامت

دلم  دیداشت... شا یمختلفت لیالچون د دیکنم شا دایتونستم پ یرو هم نم

کردن خونه حامد  طنتیش یدلم برا دیحامد شا شیخواست برگردم پ ینم
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خواست بهنام بگه  یدلم نم دیکردن باهاش تنگ شده بود... شا یو باز

 یدلم نم دیدستور من رو به گردش برده... شا کی یامشب تنها از رو

در من  یضیرو ترک کنم... احساسات ضد و نق کیخونه کوچ نیخواست ا

بهنام رو  یپل یخواست که زار بزنم... صدا یم بیجمع شده بود دلم عج

 یبه سر تا پام انداخت و چند لحظه تو ی... نگاهدمیو سمت در چرخ دمیشن

صورتم مکث کرد، جمع شدن اشک تو چشم هام رو حس کردم... از ضعف 

ضعف رو  نیبود که دلم ا نیدونستم ا یم که یزیخودم بدم اومد و تنها چ

خواست... نگاه از بهنام گرفتم و سمت اتاقم رفتم و خودم رو داخل  ینم

تا تموم اونچه که ذهنم رو به  ستادمیدوش آب سرد ا ریحموم پرت کردم و ز

آب لز به جونم نشوند اما برام الزم  یبود رو اخراج کنم... سرد گرفته یباز

 ینسب یاحساس سبک گهیدوش بودم امل د ریز قهیند دقدونم چ یبود... نم

دوباره به  دیشدم من آرام بودم با یم فیضع دیبهم دست داده بود من نبا

و  دمیپوش یاومدم و لباس مناسب رونیگشتم... از حموم ب یخودم بر م

تخت انداختم و به سقف اتاق زل زدم که چند تقه به در  یخودم رو رو

 خورد و باعث شد نگاهم رو به در اتاق بدوزم... 

 کیطور به در اتاق نگاه کردم که دوباره در زده شد، من هم مثل  نیهم

 :دیبهنام به گوشم رس یمونده بودم که صدا رهیمجسمه تنها به در خ

 !؟یدیآرام خواب -

 و جوابش رو دادم هیو به تاج تخت تک دمیرو باال کش خودم

 نه... -
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 داخل؟ امیتونم ب یم -

و اجازه ورود دادم، داخل شد و  چند   دمیخودم کش یرو شتریرو ب پتوم

 که دستش بود رو کنار در گذاشت و بعد به من نگاه کرد یبسته ا

 داخل... یاریرفته بود ب ادتی دته؛یخر یبسته ها -

 جواب بهنام رو دادم یحس چیانداختم و بدون ه دیخر یبه بسته ها ینگاه

 دستتون درد نکنه... -

 زد یبهم انداخت و لبخند کم رنگ یرو باال آورد نگاه سرش

 نکردم. یکنم کار یخواهش م -

دوش بودم با خودم  ریکه ز یبودم؛ وقت یاز هر حس ینگفتم حال یزیچ

 برام گهیاشتم، دد یم یاز کس یانتظار جیه دیو فکر کردم من نباحرف زدم

نبرده و به خاطر دستور  رونیمهم  نبود که بهنام من رو به خاطر خودم ب

قلبم  یتو مدت کم کی یکار رو کرده... همه کس رو تو نیمقاماتش ا

گول زدن خودم بود اما من آرامش بودم و آدم فراموش کردن،  دیکشتم، شا

مدت  نیا یتو یرو فراموش کنم زندگ یزیتونستم هر کس و هر چ یمن م

 یوجود پسرونه ساخت... گاه هیداده بود که از من دختر  بهم ییدرس ها

مشکالتم بمونم...  یسنگ بشم و مردونه پا کی یتونستم به سخت یم

کردم و به  یمبارزه م دینبوده و من فقط با لمیباب م زیهمه چ چوقتیه

دن خاطرات چند وقت که برام سپردم... حاال دفن کر یم یدست فراموش
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پا و اون پا کرد و  نیا ینداشت....   تنها منتظر به بهنام نگاه کردم؛ کم یکار

 و گفت: دیلبش کش یبعد زبون رو

 که به عنوان استادت هستم...  هیشب آخر گهیکه امشب د یدون یم -

 !؟یبگ یخوا یم یدیچبز جد دونم؛یم -

خواست مطمئن بشه که من خود آرامم،  یلحظه نگاهم کرد، انگار م چند

پا و اون پا  نیا یو رو شده... کم ریکه زد آرام ز یدونست با حرف ینم یول

 کرد و در آخر اضافه  کرد

خونه رو ترک  نیامشب ا دیدنبالت من با ادیخانم م یخب چون فردا پر -

و به ر لیببر و جل ادیکنم و بگم بهنام رو از  یکنم؛ اومدم که ازت خداحافظ

همون آرام که  یشی... تو مشهیشروع م تمونیاز فردا مامور گهید ار؛یب ادتی

حامدم... اونجا از دور هوات رو دارم،  گاردیبشه منم باد کیبه حامد نزد دیبا

 کیهر چند کوچ ی... اطالعاتمید یالزم بود انجام م یزیچ یهماهنگ

... یدیارزش بود بهم تو فرصت مناسب گزارش م یاز نظرت ب یحت یدیفهم

عالوه بر  میمشکوک نشه، چنانچه که لو بر یکه کس یمراقب رفتارهات هست

چون  م،یبخون دیفاتحه خودمون رو هم با دیرو هوا با رهیم تیمامور نکهیا

 ... پس مراقب باش...میایب رونیمحاله زنده ب

رفش که تموم شد کردم، ح یطول تمام حرف هاش فقط نگاهش م در

 بهم انداخت که گفتم: ینگاه

 تموم شد؟ -
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 بله -

 خب؟! -

 !؟یندار یزیچیحرف یسوال -

 ...نیهمه رو قبال گفت نه -

 جلو گذاشت و بعد گفت: یو قدم دیبه صورتش کش یدست

بچه ها اطراف  خونه  یول یمونیبرم، امشب تنها م گهیخب پس من د -

 مراقب هستن

 نکنه...دستتون درد  -

کادو  یبسته  کیلبش رو به دندون گرفت و  یبهم انداخت و گوشه  ینگاه

انداخت و  نییشده رو کنار تخت گذاشت و عقب  رفت و سرش رو پا چیپ

 گفت:

... ی... ولیدرست نباشه ول دیدونم شا یرو از طرف من قبول کن؛ م نیا -

 ...یرو با خودت داشته باش نیخونه حامد ا یبر گشت یخواد وقت یدلم م

به بهنام که داشت من  یشده انداختم و بعد نگاه چیبه بسته کادو پ ینگاه

بگم فقط نگاهش کردم که  یدونستم چ یکردم انداختم... نم یرو نگاه م

 عقب برداشت و دستش رو باال برد یقدم

 خداحافظ... آرامش... -
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رفت و در اتاق رو بست،  ونریتکون دادن سرم اکتفا کردم، که از اتاق ب به

برداشتم و بسته رو دستم گرفتم و زود کاغذ  زیشده خ چیسمت بسته کادو پ

ابروهام خود به خود  دمیاونچه که د دنیکادو رو از دورش باز کردم و با د

 ... دنیباال پر

رو از  شیو سبز آب یصورت یو طرح گل ها دمیبه جنس نرمش کش یدست

دونست  یبود؟! اون که م دهیکادو خر یروسر یچ ینظر گذروندم واقعا برا

رو گرفتم  یروسر یکنم تو خونه حامد! گوشه ها یاستفاده نم یمن روسر

 هی ستادمیا نهییرفتم و مقابل آ نییسرم انداختمش و از تخت پا یو رو

 ییبای... طرح زدیو بنفش و سف یسبز آب یرنگ با گل ها یریش یروسر

 یاومد، قواره بزرگش باعث شده بود تا پوشانندگ یداشت و به صورتم هم م

که بهنام  شهیم یعنیاز ذهنم گذشت  یلحظه ا یداشته باشه، برا یشتریب

من  رو  یموها گرانید ایمن حساس شده باشه و نخواد که حامد  یرو

 ! نن؟یبب

به ذهنم جلو  یتکون دادم تا از ورود هر فکر اشتباه نیرو به طرف سرم

نگاه کردم و بعد اخم هام  نهییبه سر داخل آ یدختر روسر کنم... به یریگ

 دمیرو تو هم کش

بباف... تو هم  الیخ نیبهت کادو داده، واسه خودت باز نش یروسر هیحاال  -

کرد  یفکر م دیبهش بخوره اونم با یداد یمدت درست نکرد نیکم غذا ا

 نباف...  الیباش و خ ی! دختر خوب؟یکشته مرده اش
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 یو گوشه ا دمیرو از سرم کش یفوت کردم و روسر رونیرو به ب نفسم

موندم... فردا  رهیتخت  پرت کردم و به سقف خ یگذاشتم و بعد خودم رو رو

 یباز نیبرام مشخص نبود... ممکن بود ته ا انشیبود که پا ییشروع روز ها

 وکه گفته بودن ر ینکات یتمام دیشد... با یبه مرگ من هم منجر م یحت

رو به  هیخودم عالوه بر خودم سر بق یها ییکردم تا با سر به هوا یم تیرعا

شدم.... فردا بعد از  یبزرگ م شتریب یروزها کم نیا یتو دیباد ندم... با

 یاون مسئول برگردوندن من به خونه  دمید یرو م یهفته پر کی بایتقر

 کردم... یم هفرداها آماد یو خودم رو برا دمیخواب یم دیحامد بود... با

کارم با  گهیکردم د یاون رو هم فراموش م دیوجود نداشت با یبهنام گهید

با حامد رو به  دیفردا با یعنیسخت...  یوجود روز ها یعنی نیبود و ا لیجل

شدن به  کیکردم... نزد یم داینفوذ به قلبش پ یبرا یشدم و راه یرو م

 ایکار دن نیترسوند... به نظر من خطرناک تر یمن رو م شهیقلب آدم ها هم

فقط  دیمثل من که با یکس یآدم بود... اونم برا کیو نفوذ به قلب  یکینزد

گرفته  یقلب خودمم به باز یباز نیا یکه اگر تو یکرد... وا یم ینقش باز

 ...یاز اون روز... وا یوا دیلرز یم یکه اگر دلم اشتباه یشد وا یم

 ریآزار دهنده اشک به چشم هام نشست و ناخودآگاه تصو یفکر ها نیا با

تنها  دینقش بست... حاال دلم آروم شد و با المیتو خ یلبخند دلگرم کننده ا

رفتم... لبخند کار  یحامد م یبه خونه  یو فردا همراه پر دمیخواب یم

 خودش رو کرد و چشم هام کم کم گرم خواب شدن...

 نظره شدلحظه پر از م یکه لبخند زد تو
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 من اوج گرفت کوچه پر از پنجره شد دل

 دیرس دیبه خورش هیسا یکه لبخند زد تو

 دیپر حوصله شد بر تن هر شاخه چک ابر

 حال دلم بهتر شد یکه لبخند زد تو

 باور شد کیشکل گرفت شکل  یزندگ

 من معنا شد یهست یکه لبخند زد تو

 شد دایمن پ یخسته  یمن گمشده  آن

 توست یلبخند بزن گل شدن از خنده  آه

 توست یکه بازنده  ستیهمه باز نیا فاتح

 ییمانا یشنو یکه احساس مرا م تو

 یبودن من آگاه ی هیبه هر زاو تو

 به نژاد یهد

* 

کم کم خودم رو  دیشدم و به عمارت بزرگ نگاه کردم، با ادهیپ نیاز ماش 

که کنارم  یپر یا صداکردم... ب یرو به رو شدن با حامد آماده م یبرا

 چشم دوختم یبود نگاه از خونه گرفتم و به پر ستادهیا

 ؟یکن ینگاه م یبه چ یدار -
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 یچیه -

 که حواست به اطراف نبود؟! یکرد ینگاه م یچیبه ه -

 !؟یگفت یخاص زیچ -

   جوندیو دست دور بازوم پ یزد یلبخند

 ؟یاسترس دار -

 !؟یچ یاسترس برا -

 رو به رو شدن با عمو یبرا -

 گرفتم یزدم و نگاه از پر یپوزخند

 استرس داشته باشم؟! دنشید یکه من بخوام برا هیمثال ک -

کرد و راه افتاد و من رو هم با خودش همراه و بعد صداش رو  یخنده ا تک

 بلند کرد

 دیاریاون چمدون ها رو داخل ب -

خونه  ینفر بلند شد، هر چقدر به ورود کیگفتن  "باشه خانم" یصدا

دونستم از  استرسه  یرفت، نم یشدم ضربان قلبم باال و باال تر م یم کینزد

که  ییصدا دنیبستنه و با شن خیدونستم دست هام در حال  ی... فقط مای

 بزنه...  خیکه باعث شد تمام وجودم  دمیپشت  سرم شن

 ...یسالم، خوش اومد-
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گرفتم و همون  یقینگاهش کنم. نفس عم دمیترس یطرفش برنگشتم. م به

شدم. نگاهمو از رو به  نهیبه س نهیس یطور به راهم ادامه دادم که با شخص

اش افتاد، گونه هام  افهیروم گرفتم و به باال امتدادش دادم. نگاهم که به  ق

لب  میکه خودمون بشنو یگر گرفتن. آب دهنمو قورت دادم و آروم طور

 زدم:

 ... سالم!یعنی.. بهنام.-

هم گذاشت و با ابرو به پشت سرم اشاره کرد.  یهاش رو آروم رو پلک

بود  یزیچ نی. انتظار داشت برگردم و به حامد سالم بدم. ادمیمنظورشو فهم

که تو وجودم بود  یتونستم با احساس یخواستن، اما من... نم یکه اونا م

که  دمیترس یم دم،یترس یتونستم بهش غلبه کنم. م یمبارزه کنم. نم

هم فشردم  یحرفامو از نگاهم بخونه و گند بزنم. پلک هامو محکم رو حامد

گرفتم. به سمتش برگشتم و پشت به بهنام، به حامد نگاه  یقیو نفس عم

 کنج لبام بنشونم. یکیکردم لبخند کوچ یکردم و سع

 ممنون.  یلیسالم، خ-

از پشت سرم کنار رفت. به جلو برداشت که احساس کردم بهنام  یقدم حامد

شد و جاش رو به دره  یکوه پشت سرم خال یکردم جا ی... احساس میلعنت

لبام حفظ  یکردم لبخندم رو رو یگرفتم و سع یقیداد. نفس آروم اما عم

ت یفرو برده بود و با جد بشیج ی. دست هاش رو توستادیکنم. رو به روم ا

 یترسوندن. چشم هاش جد یکرد. رنگ نگاهش اما... من رو م ینگاهم م

زدن  یم یبیزدن. دم از احساس غر یرو داد م ینبودن. چشم هاش دلتنگ
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 ینداشتم! آب دهنمو قورت دادم و سع دنشونیبه شن یعالقه ا چیکه من ه

 یباشمش، نگاهمو رو دهیکردم آرامش خودم رو حفظ کنم. انگار که تازه د

اصالح شده  شهیهمصورت  یرو یمرتب شیصورتش چرخوندم. ته ر یزااج

و شلوار  شرتیشلخته و لباس اسپرتش که شامل سو یاش نشونده بود. موها

 رییاومد. چقدر تغ یشلخته اش م افهیق نیبه ا بیشدن، عج یم یورزش

 کرده بود!

داره برات، البته  یاسپرت... تازگ یو لباس ها شیته ر نی. ایعوض شد-

 ...ادیبهت م

 تکون داد و گوشه لبشو به نشونه لبخند باال برد.  سر

 . راستش اصال نشناختمت... خانوم آرامش!یکرد رییتغ یلیتو هم... خ-

مودبش کرده  یلیخ دنمیماه ند هی نیانداختم. ا نییو سرمو پا دمیگز لب

دلخور بود و هم من ازش طلبکار که هم اون از من  نیبود! حاال جدا از ا

همون  ایبهنام،  یبم شده  یرخوردمون نسبتا جالب بود! صداب نیبودم، اول

 :دمیرو از پشت سرم شن لیجل

 باال خانوم، اتاقتون آماده ست. دییبفرما-

مخمصه نجات  نیطرفش برگشتم و قدردان نگاهش کردم. من رو از ا به

. داخل اتاقم شدم، میطبقه باال رفتاز بازوم گرفت و به سمت  یداده بود! پر

تخت نشستم.  یتنهام گذاشت تا استراحت کنم. در رو بستم و رو یپر



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 627

کوبش در به  یو تا خواستم دراز بکشم، صدا دمیکش یروتخت یرو یدست

 .دیگوشم رس

 داخل؟ ارمیخانوم چمدونتون رو آوردم. ب-

 ینایدونستم به خاطر دورب یصداش ضربان قلبم باال رفت. م دنیشن با

کنه. وگرنه... وگرنه  یصحبت م یو رسم زنهیصدام م یطور نیاتاق ا رونیب

باهاش؟  یندار یصنم گهیرفته که د ادتی زد؟یصدات م یمیآرام؟ صم یچ

 هتخت بلند شدم. دستامو تو هم گره زدم و منتظر، ب یو از رو دمیکش یپوف

 در اتاق نگاه کردم. 

در زد، داخل شد و چمدون رو کنار در گذاشت. در رو بست و جلو اومد. رو  

کنه،  یخواست احساسش رو مخف یمشتاق که م یو با نگاه ستادیبه روم ا

 نگاهم کرد.

خبرم کن... بهت  یبرات سخت نگذره. هروقت، هرجا مشکل داشت دوارمیام-

ندت استفاده گردنب ینصب شده تو نیو دورب کروفونیگفتم که چطور از م

 یداشت یکنم. اگر سوال تیباشم و همراه کتیکنم نزد یم ی. من سعیکن

 ...یداشت ی. در کل اگر کاریازم بپرس یتون یم

به بهنام چشم  ده،یحبس شد و ترس نهیزده شدن در، نفسم تو س یصدا با

 دوختم. 

 داخل؟ امیتونم ب یآرام؟ م-
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از  عی. سردیبهنام و در چرخ نیحبس کردم و نگاهم ب نهیتو س نفسمو

هلش دادم. انداختمش اون  یبهداشت سیبازوش گرفتم و به طرف سرو

سرم برداشتم و مانتومم از تنم  یرو از رو میداخل و در رو بستم. روسر

قرمز و  یکه با گل ها دیسف رهنیتنم انداختم. پ یبه لباسا یدرآوردم. نگاه

 یشکل آب یو سربند ضربدر یآب نیشلوار ج هیشده بود.  نیتزئ زیر یتصور

رسا  ییگرفتم و با صدا یقیکرده بود. نفس عم نیتزئ ییبایکه موهامو به ز

 گفتم:

 داخل. ایب-

کرد.  زیباز شد، داخل اومد و در رو بست. نگاهش از سر تا پام رو آنال در

 ینظر م ریطور من رو از ز نیاومدم که ا یبراش جالب به نظر م دیشا

 دمیداشت! لبمو گز یخودمم تازگ یبرا افهیو ق پیت نیگذروند. دروغ چرا، ا

کنم؟ فقط  دهاستفا کروفونیجا الزم بود از م نی. ارمیخنده م رو بگ یتا جلو

کرد و صدا رو  یفشردم تا کار م یپوست دستم رو م یمحل نصبش، رو دیبا

نه، اون وقت بز یخصوص یاومده بود حرف ها دیداد. اما... شا یانتقال م

 الیخ یرفت! سرمو تند تکون دادم و ب یملت م شینداشته ام هم پ یآبرو

کردم طبق گفته بهنام  یشدم؛ و سع یا گهیمسخره د زیو هر چ کروفونیم

 خوش بهش نشون بدم! یتونستم رو یتا م

 ؟یجواب داد ریچرا د-

 گفتم: الیخ یب
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 ؟یدیرو نشن سیدر سرو یبودم. صدا ییدستشو-

 سکوت کرد. یتکون داد و لحظه ا سر

هم بهت  یمعذرتخواه هیاومدم برگشتنت رو خوشامد بگم و... خب... -

 بدهکارم.

جلوتر اومد و رو به روم  ؟ی. حامد و معذرتخواهدنیناخواسته باال پر ابروهام

فرو برده بود که هر آن امکان  بشیمحکم داخل ج ی. دستاشو طورستادیا

 دادم! یاومدن شلوارش رو م نییپا

 .نمیب ینم یواسه معذرتخواه یلیمن که... دل ؟یواسه چ یمعذرت خواه-

شدم. مثال  رهیخ رونیگرفتم و پشتمو بهش کردم، و از در باز بالکن به ب رو

 هیخوش بر و رو بودم، از زاو یلینه که خ ،یکردم و از طرف یداشتم ناز م

 کردم!  یم ییپشت داشتم خودنما

... کتکت زدم. اما یکردم و اون طور یدونم اشتباه بزرگ یدونم... م یم-

بودم آرامش. از دستت دلخور بودم. ازت انتظار اون کار رو نداشتم.  یعصب

از خانواده ام  ی! عضویمن بهت اعتماد داشتم و تو... باهام اون کار رو کرد

ود هضم . واسم سخت بیکار کرد بهیغر یمن و برا هیاون وقت عل ،یبود

 ییجورا هیکه از خودم نشون دادم هم...  ی. و اون عکس العملایقضا نیا

 ناخواسته بود.

 شونه ام گذاشت و من رو به طرف خودش برگردوند. یرو دستشو
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. من اشتباه خودم رو قبول کردم، میقبول کن که هر دومون مقصر بود-

 گهی... ددمیو... قول م یخوام من رو ببخش ی. ازت میاومدم معذرت خواه

 تکرارش نکنم.

تونستم  یاول کار جا زده بودم! چطور م نیاز دست خودم گرفت. هم دلم

نگاه ملتمسش دلم رو  نیمن... ا یکنم؟ خدا انتیبار دوم در حقش خ یبرا

خواست ببخشمش و انتظار داشت منم  یآورد. از من م یبه درد م

خانواده  گهینم؟ دنک انتیخ گهید دمیگفتم؟ قول م یم یکنم. چ یعذرخواه

که  یسرم درد گرفته بود. داشتم در حق خودم و خانواده ا فروشم؟ام رو ن

 کردم!  یظلم مکرده بودم  داشیتازه پ

به گلوم نشست و اشک داخل چشم هام حلقه زد، لعنت به من و  یبد بغض

شدن... اصال لعنت به اون  تیوضع نیکه باعث به وجود اومدن ا ییتمام کسا

شده  فیکردم و زنگ زدم... منِ آرام چقدر ضع دایرو پ یاون آگه که یروز

دست به انتخاب  دینشست و مدام با یبودم مدام اشک داخل چشم هام م

تماس  یوقت با اون آگه چیگشتم و ه یزد... کاش به همون زمان بر م یم

چه  دیقرار گرفته بودم با تیموقع نیا یگرفتم... کاش... اما حاال که تو ینم

پر از خواهش مقابلم؟!  یچشم ها نیکردم با ا یکردم؟! االن چه م یکار م

چشم  یتو هتو ب دیابروهاش باال پر دمیمونده بودم د رهیفقط به حامد خ

هاش نشست، دستش رو باال آورد و خواست صورتم رو لمس کنه که خودم 

 صداش گفت: یهوا موند و بعد با بهت تو نیو دستش ب دمیرو عقب کش

 !؟یکن یم هیگر یآرامش تو دار -
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اشک هام  یک دمیچشم هام کش یکردم؟! دستم رو باال بردم و پا یم هیگر

 بودم؟! دهیاومده بودن که خودم نفهم نییپا

 گفتم؟! آرام... یبد زیآرام ناراحتت کردم؟! باز چ -

مهربون شده بود رو  بیحامد رو که عج نیمن ا د،یلرز یهام از بغض م لب

برام  گرانیخواستم که د یرو م یرحم یم من همون حامد بخواست ینم

 نطوریا یزد ول یکرد من رو م یبارم م کهیکرده بودن، کاش ت فیتعر

حامد  نیکردم که ا یباور م دیمن چطور با ایکرد، خدا ینم یمهربون

چه  دیحامد رو لو بدم؟! من با نیتونستم ا یو آدمه؟! چطور م وادم یقاچاقچ

 کردم؟! یم

بازوم بگذاره که باز خودم رو عقب  یجلو اومد و خواست دست رو یکم

 دمیکش

 ! باهام حرف بزن...؟یکن یم هیشده؟! چرا گر یآرام چ -

 تکون دادم. نیهام رو داخل دهنم بردم و سرم رو به طرف لب

 نه نه، من خوبم. -

 یاسترس لعنت نی. اهیکیریستیو ه یعیطب ریکردم عکس العملم غ احساس

 داد... یآخر سر کار دستم م

 کنه؟!  یم تتیاذ یزیشده آرام. چ یچ-
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کردم خودم رو آروم کنم، حامد  یم یتونست باشه؟ فقط سع یم یچ جوابم

آروم کردنم و دور  یکردنم و تالش برا چیسوال پ یبرا یراه چیهم از ه

کرد باهام حرف  یم یکرد. سع ینم غیدر یاحساس سردرگم نیشدنم از ا

 ا با حرف زدن اون احساس مزخرفم رو فراموش کنم.بزنه ت

 تونستم به خودم مسلط بشم از حامد فاصله گرفتم و نگاهش کردم باالخره

 ممنونم ازت -

 ؟یچ یبرا -

 یآرومم کن یکرد یسع -

 جبران کنم... دیخودم باعثش بودم، با -

 تکون دادم و گفتم: نیسرم رو به طرف زود

 ... خب...ینکرد ینه، نه اصال تو کار -

 نکردم؟ یکار یمطمئن -

 زد و بعد گفت: یکردم، لبخند مهربون نییبله باال و پا یرو به نشونه  سرم

 گفت! یم گهید زیچ هیاما رفتارت  -

 گفتن؟! یم یرفتارم چ -

که باهات داشتم؛ اون کتک زدن و...  یریاخ یبابت اون رفتارها یدلخور -

که اتفاق  هیزیخب باالخره چ ی. ولخوام راجع به اون ها حرف بزنم.. ینم
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کنم برات جبران کنم تا  یم یسع یتونم به عقب بر گردم، ول یافتاده و نم

 اون زخم ها خوب بشه... یجا

خواست حال  یکرده بود واقعا م رییتغ نقدریمرد حامد بود مقابلم؟! چرا ا نیا

 بود... یچه کابوس گهید نیا ایخدا یمن رو خوب کنه؟! وا

 ! ؟یکن ینگاه م ینطوریآرام خانم، چرا ا هیچ -

 لبم نشوندم یرو یو لبخند دمیچشم هام کش یپا یدست

 !یکرد رییهمه تغ نیچطور ا نیخوام بب یم -

 تو؟ ایمن  -

 کردم؟! یرییتو؟! مگه منم اصال تغ ایمن  یچ -

 به سر تا پام انداخت و انگشت شست و اشاره اش رو به هم چسپوند ینگاه

 ...یخوشگل شد -

رو  نمیریکه تو کالمش به خرج داد گونه هام رنگ گرفت و لب ز یصراحت از

بهم  نطوریا یخب تا حاال کس ینبودم ول یبه دندون گرفتم، دختر خجالت

 و گفتم: اوردمیحال از زبون کم ن نینگفته بود خوشگل؛ با ا

 ...دیکن تیرعا کمیمحترم؛  ینشسته آقا نجایدختر مجرد ا -

 شد و گفت: رهیبه چشم هام خ طونشیرد و بعد با نگاه شک یخنده ا تک

 یدوست دختر دوست پسر ،یدو نامزد دونمیچه م ،یمگه زن و شوهر -

 !؟یگفت نیکه همچ ینیب یم نجایا
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رو از داخل گاز گرفتم و به جون خودم غر زدم؛ خاک بر سر کله پوکم  لپم

 یزاد چهار کلمه حرف بزنم که برا یآدم نیدرست و ع ستمیکنن که بلد ن

حامده، انگار زن و شوهر  نیا گهینکنه، واال راست م جادیا یابهام گرانید

ر سرم یگفتم؛ خ یکه اونطور میزد یم یمثبت سن قانون یو حرف ها میبود

... آخه من ستمیکردنم بلد ن یکنم! خاک تو مخم که دلبر یاومدم دلبر

 تونستم دل از حامد ببرم؟!  یاحواالت داغونم م نیچطور با ا

 رهیسر پا شدم که حامد متعجب بهم خ خیبهنام افتادم و س ادیفکر  نیا با

 موند

 شد برق گرفت تو رو؟! یچ -

بکنم؛ خاک بر سرم البد که نه حتما تموم حرف  دیبا کاریدونستم چ ینم

که  یبه اطرافم انداختم و چشمم به روسر ی... نگاهدهیهام با حامد رو شن

بود نا خودآگاه من رو  ییرویدونم چه ن یهنام بهم کادو داده بود افتاد... نمب

 یکه رفت یوقت "ذهنم به صدا در اومد  یسمتش کشوند و حرف بهنام تو

 یطور نیرو هم یروسر  " یخونه حامد، دوست دارم ازش استفاده کن

دونستم  یرو نم لشیسرم انداختم...  دل یشل و ول رو یلیو خ یالک یالک

سرم کنم، وجود حامد پشت سرم رو احساس  دیبا گهیفقط احساس کردم د

 ینگاهش رو م،یهم بود نهیبه س نهیس بایتقر دم،یکردم و سمتش چرخ

  دیکه سرم کرده بودم چرخ یو روسر ورتص

 !ه؟یچ یبرا گهید نینه انگار واقعا برق گرفت تو رو...  ا -
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سرم اشاره زد؛ آب دهنم رو قورت دادم انگار که گند زده  یدست به روسر با

 یو سع دمیکش میو سر  یبه گوشه  یدستپاچه دست ز،یبودم به همه چ

 و گفتم: رمیازش فاصله بگ یکردم کم

 پیت نیبه بعد با ا نیاز ا گهیدختر شدم، د گهی... خب من دیعنی... زهیچ -

 من رو ینیب یم

 !؟یمگه تا حاال پسر بود -

 نبودم؟! -

 و به عمق چشم هام مو شکافانه نگاه کرد زیهاش رو ر چشم

 ؟یماه کجا بود کی نیا یتو تو نمیبب -

 چطور؟! -

 نه خب تو بگو -

 بهت گفته که خونه مستقل گرفتم اونجا بودم یالبد پر -

 ؟ینرفت یزیچ یتو دکتر مکتر یعنی -

 !؟یچ یدکتر برا -

 باال انداخت یو شونه ا دیکش نییلب هاش رو پا ی گوشه

 یانجام نداده باش یزیچ یگفتم عمل -

 !؟یاصال عمل چ ؟یچ یعمل برا -
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 به گردنش زد یو دست دیلبش کش یرو زبون

 ... یمشکل یعنی! ؟یتو واقعا از اول دختر بود گمیم -

حدسش راحت بود  گهیگفتم، حاال د نیحرفش رو کامل کنه و ه نذاشتم

 و گفتم: دمی... اخم هام رو تو هم کشهیچ یهمه سوال مسخره برا نیا

 نایهمجنس باز و ا ایترنسم  ایمن  یکنیم الیالبد خ -

خطا کار سرش رو باال و  یبچه ها نیو ع دیرو دور گردنش کش دستش

کرده من مورد  الیخ نمیبکشم، واقعا که ا غیکرد که باعث شد من ج نییپا

 دارم...

 گفتم: تیرو باال بردم و با عصبان دستم

 کشتمت حامد... -

تخت برداشتم و دور تا  یاز رو یو پا به فرار گذاشت، من هم بالشت دیخند

 یاونم فقط م دم،یکش یو براش خط نشون م دمیدو یدور اتاق دنبالش م

 نیکه ع نطوریکرد... هم یتر م یبا حرف هاش من رو جر یو کاه دیخند

باعث شد از حرکت  ییصاف کردن گلو یصدا میموش و گربه دنبال هم بود

در هم  یو اخم ها یستم و به صاحب صدا نگاه کنم، بهنام با صورت جدیبا

انداخت، لبم رو از داخل محکم گاز گرفتم، من آدم بشو نبودم  یبهم نگاه

و بهنام  ستادیبرده بودم... حامد اومد و کنارم ا ادیدوباره وجود بهنام رو از 

 :دیپرسو خشک  یخت که حامد به صورت کامال جداندا نیینگاهش رو پا

 ! ل؟یجل یکن یم کاریجا چ نیتو ا -
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رو درست کنم. خانوم گفتن چکه  یبهداشت سیسرو یاومده بودم لوله ها-

به لوله کش اطالع بدم تا  ادیاز دستم بر نم یاگه کار نمیداره، منم اومدم بب

 .ریتعم یبرا ادیب

 آهان. باشه پس... -

 بهم انداخت و به طرف در رفت. ینگاه

لوله کش  یداشت ازیمزاحم آرام نشو. بعد از تموم شدن کارت برو. کمک ن-

 از محافظ ها رو خبر کن. یکی ای

 چشم آقا.-

رفت و منم آروم آروم بالشت رو انداختم پشت سرم که توجه  رونیاتاق ب از

 یکرد. اشاره ا ینگاهم م دهیباال پر ییبهنام به سمت من جلب شد. با ابروها

 :دیبه بالشت پشت سرم کرد و متعجب پرس

 ه؟یاون واسه چ-

 .ستادیبه سمتم برداشت و رو به روم ا یقدم

گفتم خانومانه رفتار کن تا نظر و  ؟ینکرد یرو ادهی... زکمیروز اولت  یبرا-

 سرش؟ یتو یدیکوب ی. اما تو... با بالشت میتوجهش رو جلب کن

 آورد. نییفرو برد و تن صداش رو پا بشیج یتو دستاشو
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کمتر بند به آب بده دختر. اون  ؟یکن یآرام چرا حواست رو جمع نم-

بود. توروخدا مراقب  یعیطب ریغ یادیاسترست موقع حرف زدن باهاش ز

 !رهیبه باد م تمونیباش، اگه بو ببره تموم مامور

 نیه بودم، به زمکه دستامو قفل هم کرد یانداخته بودم و درحال نییپا سرمو

 حوصله گفت: یگرفت و ب یقیکردم. نفس عم ینگاه م

گند  گهیدفعه بعد د ی. گفتم حواست رو جمع کنینگفتم که ناراحت بش-

ها  نیا ینکن، اما حواست رو جمع کن که همه  ینخند، شوخ گمی. نمینزن

 !زایچ نیبا بالشت و ... ا یباشه. نه کتک کار یتو قالب دخترونه و جذاب

 چپ نگاهش کردم و با تشر گفتم: چپ

 رفتار کنه! دیدختر چطور با هی یدیم ادیبه من -

 نگاهم کرد و ابرو باال انداخت. حیتفر با

 !ستین تیحال یچیآره، چون واقعا ه-

 هیخواست با پتک بزنم تو سرش! خواستم  یگفت اما دلم م یم راست

 گفت: عیمشت تو فکش بخوابونم که سر

 م؟یدار شیدر پ یمهمون هیگفت  خواهرت بهت یراست-

 دیرو ندارم! ناام یکی نیا شیگنجا گهیمن د ؟یمن... بازم مهمون یخدا

 یتکون دادم. به تخت اشاره کرد تا رو ینگاهش کردم و سرمو به نشونه نف

 و خودش ادامه داد. نمیتخت بش
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بالماسکه  یمهمون هیحامد فرق داره.  یها یمهمون هیبا بق یمهمون نیا-

نگهبان ها هم آزاده. به مناسبت... جشن  یبرا یست، که شرکت در اون حت

 تولدش!

اونورم  نوری! با استرس به ادمیپوش یم یخدا... تولد حامد بود؟ حاال من چ ای

کالفه شو  یگشتم که صدا یم ینامعلوم زیدنبال چ رونیکردم و ح ینگاه م

 :دمیشن

 شده؟ چته؟ یچ-

کنم؟ نه لباس دارم، نه  ی! حاال من چه غلطیدارم لعنتاسترس، استرس -

 ندارم! یبدم، اصال حال خوب یکادو چ دونمیم

لباس با خواهرت  دیخر ی... برانی! ببمیکن یم یکار هیآروم باش... حاال -

 تونم کمکت کنم. ی... من میکادو هم اگر خواست یبرو، برا

خت. آروم و متعجب اندا نییبلند کردم و نگاهش کردم که سرشو پا سر

 :دمیپرس

 ؟یبهم کمک کن دیچرا تو با-

 خب...-

 نگاهم کرد. یرچشمیگرفت و ز یقیعم نفس
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 یدر ازا دیبهت بگم، که من مهرت رو بهت بدهکارم و... با روزیرفت د ادمی-

تحت عنوان  یزیچ ،یشده... چون همسرم بود یما جار ونیکه م یا غهیص

 مهرت بهت بدم. 

حرفش اصال خوشم  نیحرفش اخم هام تو هم رفت، از ا نیا دنیشن با

انگار برده گرفته  یهمسرم بود یگفت مهرت رو ندادم وقت یم یجور ومد،ین

از دهنم خارج نشه،  یریکردم به اعصابم مسلط باشم تا حرف غ یبود... سع

 اشاره زدم یو با دست به در خروج دمیپس کنار کش

 فه...در خروج از اون طر ،یبر یتون یم -

بهش انداختم که با چشم  یفوت کردم و نگاه رونیبه ب ینیرو از راه ب نفسم

 :دیشده نگاه کرد و بعد پرس زیر یها

 زدم؟ یحرف بد -

 نه... -

 !؟یکن یم ینطوریپس چرا ا -

 ...رونیب یخوام بر یفقط م ستم؛ین یطور چیه -

 ؟یزدم؟! ناراحت شد یحرف بد -

هم  یرفت، چشم هام رو رو یم یاعصابم اسک یداشت بد جور رو گهید

 گرفتم و تو همون حالت گفتم: یقیگذاشتم و نفس عم

 ...لیآقا جل رونیبرو ب -
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نکرده چشم هام رو باز کردم و با خشم بهش  یکه حس کردم حرکت یوقت

 بهم نگاه کرد دهیباال پر ینگاه کردم اونم با ابروها

 برق گرفت تو رو! هویچت شد تو؛ چرا  -

 خرمیهست... خودم هم لباس م یمهمون یممنون که گفت رون،یلطفا برو ب -

بهتون اطالع  دمیکه شن هم یزیهم کادو... شما نگران نباش... هر چ

 ...کارم رو بلد شدم... دمیم

 بهم انداخت و بعد گفت: یقیشونه کج کرد و نگاه دق یرو یرو کم سرش

 که از مهر حرف زدم یناراحت شد -

 !؟یومش کنتم شهیم -

 !یپس از اون ناراحت -

 جلو اومد و گفت: یکم ینگاهش کردم بلکه خودش از رو  بره ول فقط

 نزدم، مهر حق توئه و.... یحرف بد -

 گهیزده بود باال د یحرف هاش رو نداشتم آمپرم حساب دنیتحمل شن گهید

 تونستم خود دار باشم پس با خشم گفتم: ینم

 ها رو صدا بزنم... گاردیحامد و باد ای رونیب یریم -

به سقف اتاق  یگذاشت و نگاه نشییلب پا یزد و زبونش رو رو یپوزخند

 به من نگاه کرد یانداخت و بعد اخم کرده و جد
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 ستیخانم کوچولو؟! اصال کارت درست ن یکن یم دیمن رو تهد یدار -

 ترسم باال تر ینم یزیخواد انجام بده از چ یدلت م یحرفت بدتر...  هر کار

 ...ستین یرنگ یاهیاز س

 رو زد و سمت در اتاق قدم برداشت که من گفتم: حرفش

با برده ات حرف  یبد نبود انگار داشت یفقط حرف من بد بود؟! حرف تو چ -

اگر من  یکرد الی... تو خیرو پر اخت نکرد دشیانگار که پول خر یزدیم

 یلیبه خاطر کمک کردن به خ نحامیبه خاطر پول بوده؟! اگر ا نجامیاالن ا

 ... یکن یکه تو فکر م یهاست... نه گرفتن پول و مهر و هر کوفت

بود... حرفم که تموم شد سمت  ستادهیمن از حرکت ا یحرف ها دنیشن با

 بهم انداخت یو نگاه دیتختم رفتم و نشستم بعد از چند لحظه سمتم چرخ

... یکه اونطور فکر کرد یدار یغلط تیاون حق توئه، تو ذهن گمیبازم م -

 زنش رو پرداخت کنه... هیمهر دیبا یکه به گردن منه... هر مرد هیواجب زیچ

 زدم و در جواب حرفش گفتم: یپوزخند

 تیمحرم هی تیدر مامور یراحت یمن زن تو نبودم... فقط برا یحاللت ول -

در قبال من  یا فهیپس تو هم وظ میندار یبه اسم زن و شوهر یزیبود چ

 ... یندار

 نیبردم... ا ادیکوتاه رو... من هم کامال از  یکن اصال اون دوره  فراموش

 یزیبوده نه چ یزی... نه چرهیتموم بشه هر کس سمت خودش م تمیمامور

خودممم با روش خودم  گمیشد بهت م یشده... راه من و تو جداست.... خبر
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... اونش به خودم یعشوه گر ای طنتیحاال با ش ارمیحامد رو سمت خودم م

 ...یبر یتون ی... حاال مشهیمربوط م

کرد... بعد از اتمام حرف هام  ینگاهم م رهیخ رهیطول حرف زدنم فقط خ در

 رفت.... رونیگفت و از اتاق ب یسرش رو تکون داد باشه ا

 

فرستادم، سرم به شدت داغ  رونیرفتنش نفسم رو با شدت به ب رونیاز ب بعد

 نیپرت کردم... کاش زودتر ا یسرم رو به گوشه ا یکرده بود، روسر

 یگشتم و م یبر م میقبل یشد و من هم به زندگ یتموم م یلعنت تیمامور

که بودم  یامکان داشت من همون آرام یعنی یشدم همون آرام سابق، ول

پر از فکر و  یکاف یتکون دادم سرم به اندازه  نی! سرم رو به طرفشدم؟ یم

 یخواب طوالن کیخواستم...  دلم  ینم یدیجد الیفکرو خ گهیبود د الیخ

تخت دراز بکشم که  یرفع بشه... خواستم رو میخواست تا تموم خستگ یم

 بلندبه در اتاق نگاه کردم و صدام رو  یچند تقه به در خورد، با حالت زار

 کردم:

 !ه؟یباز ک -

 داخل؟ امیتونم ب یمنم حامد م - 

رو ال  میگذاشتم! روسر یدلم م یرو کجا نیسرم زدم، حاال ا یتو یدست دو

 سرم انداختم و با همون حالت زار گفتم: دیق

 ایب -
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 زیر ییتخت بلند نشدم، لبخند به لب با چشم ها یاز رو گهیکه شد د داخل

 ستادیدستش رو به کمرش زده بود مقابلم ا کی کهیشده و در حالک

 هات غرق شدن! یشده انگار کشت یچ -

 شیآسا زننیدر رو م نیخبر مرگم بخوابم؛ فرت فرت ا قهیخواستم دو دق -

 برگردم خونه خودم.... دیواال با ست،یخونه انگار ن نیتو ا

 دیدور لبش کش یو دست دیخند بلند

اومدن من رو به  یدار ،یرک باش قدرنیا دیبهت نگفته نبا یتا حاال کس -

 ...یاریروم م

 ... ادیم یپر یبود... حاال صبر کن تو بر لمیجل ؛ینه خب تنها تو نبود -

 تاسف تکون داد و گفت: یاز رو یو بعد سر دیخند دوباره

 دختر... یواقعا که تو نوبر -

گم، در مورد خواب و زمان استراحت با  یواال حامد جون دروغ که نم -

رو  زننیدر رو م نیفرت فرت ا انی... مادیندارم... خب خوابم م یشوخ یاحد

 مخمه...

 بهم انداخت یو نگاه کل دیبه صورتش کش یدست

کارت داشتم که  ،یتو سرم بزن یخواد اومدن من رو ه یباشه بابا حاال نم -

 اومدم یچ یرفت کال برا ادمیشد  یباز یاومدم... دفعه قبل هند

 شونه کج کرد و گفت: ینگفتم و منتظر نگاهش کردم... سرش رو رو یزیچ



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 645

 نمیکه منم بش یتعارف بزن هی ستیبد ن -

 تخت جمع کردم و گفتم: یرو عیرو سر پاهام

... استیر ی! مجلسم که بهیحرفا چ نیخودته حامد جون، ا یبابا خونه  یا -

 یبه تعارف ندار ازیشما که ن

 و اومد کنار تخت نشست و گفت: دیخند

 !؟یکرد یم یکاریچ یسر زبون رو نداشت نیتو اگه ا -

رو  نمییشدم لب پا رهیپاهام رو گرفتم و به صورتش خ یدست هام پنجه  با

 کردم یشدم و پلک هام رو تند تند باز و بسته م رهیجلو دادم و بهش خ

 تکون داد نیو سرش رو به طرف دیخند

 ؟یچ یعنی نایحاال ا -

 نینداره ا یکه حرف و ... کاربرد یی... در جاهاگنیبهش م یپچول باز -

 ...شنیقانع م یعنیاش خر... نه نه  لهی... همه به وسدهیجواب م بیمورد عج

 گفت: دیو لپم رو کش دیبار بلند تر خند نیا

 طونیامان از دست تو دختر ش -

 دیکرد و بعد پرس زیهاش رو ر چشم

!  واسه ده؟یجواب م یپچول باز نیا یواسه هر آدم یدونیاز کجا م نمیبب -

 ...یکارا کرد نیاز ا یک
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و بهنام  دادمیم یو من سوت میکرد یم نیافتادم که با بهنام تمر یوقت ادی

گرفتن در  فیو تخف یرفع خراب کار یشدم برا یشد و مجبور م یم یعصب

و جواب که  دیحامد پرس که یبزنم... با سوال یمجازات دست به پچول باز

 کردم یرفعش م دیگاف بزرگ بود و با کی نجامیمن دادم ا

 و... مییپسر دا مییدا مییزن دا یپر ادن،یآدما که ز -

 ؟ییپسر دا -

 کرد یم تمیاذ یلیخ یآره، گاه -

 رونیاون خاطرات تلخ  صورتم در هم شد و نفسم رو مثل آه ب یآور ادی با

 فرستادم

 شدم قهیباهاش دست به  ابابونیخ ینبود که تو یهمون تییپسر دا نمیبب -

 چرا خودشه -

  ؟یکرد یم یباهاشون زندگ یسرو پا بود؛ تو چطور یالت ب هیاون که  -

 

که  یسخت یسال ها یآور ادی شهیزدم و نگاه از حامد گرفتم، هم یپوزخند

 کرد یگذروندم حالم رو خراب م

 ...یدون یاز من نم یچیتو ه -

 تا بدونم... خب بگو -

 داره؟! یا دهیدونستنش چه فا -
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 ...یبا حرف زدن سبک بش دیشا -

 زدم... یا گهیبهش انداختم و پوزخند د یسر شونه نگاه از

شدن گذشته، من اونقدر سبکم که باد من رو با خودش  من کارم از سبک -

 هییاآقا حامد... واسه شماه ستیواسه ما ن ایباز یقرت نیبره... ا یم ییهر جا

... غمت باشه استیته دن دیکن یکه اگه گوشه اسکناساتون بران نباشه فکر م

 یرنیو بعدش به قول خودت حرف م یکن یدود م کیش گاریس هی

ما پول  ستیما ن یبرا زایچ نیا ی... ولایگور پدر دن یگ یتهش م یشسبک

که  ستین میگاریس یحت یکه باش ری... بچه فقمینداشت گارمیهمون س

 ....یدودش غرق کن یخودت رو تو

 گفت: یبه چشم هام نگاه کرد و بعد با حالت خاص قیلحظه عم چند

 یزندگ نی... منم همچیدون یاز من نم یزیحرف نزن؛ تو هم چ ینطوریا -

 یدم و دستگاه رو که م نینداشتم... چشمت به االنم نباشه ا یگل و بلبل

با خون دل خوردن به وجود اومدن... خودم رو غرق کثافط کردم تا  ینیب

 ... نجایبه ا دمیرس

 یلیخ گهی... اونقدر غرق که دیکه تو ندار میگاریاالن غرق همون س من

که  نهیبهتر از ا یلیخ نهیرو بب ای... آدم غم داشته باشه دننمیب یجاها رو نم

 ... نهینب یچیه گهیغم داشته باشه و د

حرف هاش رو به هم  یادیآوردم ز یاز حرف هاش سر در نم یزیچ

 ام انداختم و گفتم: ینیبه ب ینی... چچوندیپ
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استراحت  قهیجمالتت کمر شکن بود، کمرم رو رگ به رگ کرد... دو دق -

 چطوره؟! م؛یکن

 تکون داد نیو سرش رو به طرف دیحرفم رو تموم کردم بلند خند تا

بو ن و  یجد یو خوشحال یمرز ناراحت هشیامان از دست تو دختر، نم -

 دختر جون.... یهست ینیب شیقابل پ ری... واقعا غدینبودنت رو فهم

 سرم بردم یدستم رو مشت کردم و باال کیبه خودم گرفتم و  یجد افهیق

 ام متفاوت.... یاست؛ آ گرانیشعار ما تفاوت با د -

بار خنده هاش اونقدر از ته دل بود که من رو هم به  نیو ا دیخند یم حامد

و بعد حامد خنده هاش کم کم رنگ باخت و  دمیخنده انداخت... با هم خند

 لبم گفتم: یموند... خنده هام رو کنترل کردم و با لبخند رو رهیبه من خ

 ؟یکن ینگاهم م ینطوریچرا ا -

 !؟یخند یبهت گفته چقدر قشنگ م یتا حاال کس -

که گفت باعث شد لبخند از  ینگاهش لحن خاص صداش، خود جمله ا نوع

بگم انگار  یدونستم چ ی... نمزهیدلم فرو بر یتو یزیلبم پاک بشه و چ یرو

انداختم، چه  نییو سرم رو پا اوردمیزبونم بند اومده بود... تاب نگاهش رو ن

 فوت کردم که گفت: رونیاومد، نفسم رو آروم به ب یداشت سرم م ییبال

... تو به وجود نهینذار به دلت بش ای... غم دنیبخند شهیکن هم یسع -

 قشنگه... دنتی... پس بخند آرام که خندیکه شاد باش یاومد
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 جانیرفت... حرف هاش به آدم ه یضربان قلبم باال م زدیکه م یهر حرف با

من به  ی.. ولخاص که تا حاال تجربه اش نکرده بودم.. جانیه هیداد..  یم

چپ  یحرف ها عادت نداشتم، بهتر بود خودم رو به کوچه عل نیا دنیشن

همون  ارفتار کنم پس ب یکردم که عاد یزدم، نگاهم رو باال آوردم و سع یم

 گفتم: طونیلحن آرام شاد و ش

که  رنیم ییجا هیآرام خله؛ ملت  گنیکه بخندم بهم م یالک یطور نیهم -

 بخندم؟!  یکشک یطور نیبخندن من هم

 یلباش نشست و بهم نگاه کرد. دستاشو رو یرو یبار لبخند محو و مات نیا

استراحت "که  نیپاهاش گذاشت و بلند شد. به طرف در رفت و با گفتن ا

بالشت  یاتاق رها کرد و رفت. خودمو رو یمنو تو "شمیکن، مزاحمت نم

 یبهشون م دیرو داشتم که با شیکار پ یپرت کردم و چشمامو بستم. کل

شدم و حواسمو جمع  یحاضر م یمهمون یخوب تو یلیخ دیدم. بایرس

 یکنم. نم دایکه حامد تابعشه رو پ یمعروف خیکردم که اون ش یاطرافم م

 یبهنامو تو تیکنم، و مامور سکیحساب کنم و ر میالیخ یب یتونستم رو

کردم.  یبهش کمک م دیخطر بندازم. هرچقدرم که ازش دلخور بودم، اما با

مرد و مردونه ادامه  دیاگر هم قبول کردم با ایکردم،  یقبول نم ور یکار ای

نثار خودم کردم و آروم  یا "خل و چل". سر تکون دادم و دادمیش م

 هیشب تیچ گهیت، د افهیو ق ختیجز ر ؟ی. کدوم مرد و مردونه بازدمیخند

لباس  هیواستم خ ی... اگه میباالتنه م نشستن. وا یدستام رو هویمرداست؟ 

گفتن  یکردم، وگرنه م یپر م نارمیا دیکه با رمیبگ یو مجلس کیشب ش
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 رونیتنش کرده! نفسمو با شدت به ب راهنیگذاشته و پ سیپسره کالگ

رو  امیزوا ریو سا گهیاقسام نقاط د دیقسمت، بلکه با نیفرستادم. نه تنها ا

 یزیکه چ نیاز ا شهیصاف و مسطح بودم. هم یلیکردم. کال خ یهم پر م

شدم اما حاال همون چاله چوله و دست اندازا  یم فوریواسه عرضه ندارم ک

 بودن! ازمین

تند و زننده بود؛ اما اونم درست حرف  کمیبهنام افتادم... درسته رفتارم  ادی

جبهه  یاون طور دیدرست حرف زد و من کج گرفتم! نبا دمینزد! خب... شا

 یآوردم. به قول خودش، م یدر م یباز شعوریگرفتم و در مقابلش ب یم

 یم زنانهمه دم از حقوق  نیرو بهم بده که حقم بود. آرام ا یزیخواست چ

آرام، اصن  یستی! تو مسلمون نیستین بندیذره بهش پا کیخودت  یول یزن

 !یبکپ ی! همون بهتر که گمشیرو ندار گرونیمحبت د اقتیل

 رفتم... چطور، به خواب دمیبستم و نفهم چشمامو

*** 

 ( www.nevisadl.com سایشده توسط انجمن نو هی)ساخته و ته

 خوشگلن. یلیجا رو نگاه، لباساش خ نیا ایآرام ب-

دستمو مرتب کردم و با انگشت  یها کیها و پالست سهیزور و زحمت ک به

 ی... چه غلطایداشتم. خدا میروسر دنیدر جلو کش یو شصتم سع کهیکوچ

همون  دمیاز گناهم بگذر، قول م ای! خداارمیدرب یکردم خواستم دخترباز
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 نهدخترو یایدن نیا یهم پام رو تو رمیبم گهیبمونم، من د یبشم و باق ایآر

 ! ذارمیمزخرف و مسخره نم ی

 گه؟یداخل د ایب ؟یآرام کجا موند-

. دمیغوله خودمون چرخ لیو به سمت جل ستادمیحرص سر جام ا با

 نگاهش کردم. ،یگذاشتم و دست به کمر و عصب نیزم یرو دارمیخر

 !یهمراهمون اومد یچ یتو برا نمیبپرسم بب شهیم-

 باال انداخت و متعجب گفت: ییابرو یتا

 خب... اومدم که ازتون محافظت کنم.-

 نهیشکنن؟ ا یلباس م میحجم عظ نیا ریدستام دارن ز ینیب یتو نم-

 رسمشه؟ نیواقعا ا ؟یازم مراقبت کن یخوایم یطور نیحفاظتت؟ ا

کنم و به  یم یرو ادهیدارم ز دمیفهم دم،یکه د سشویگنگ و پوکر ف نگاه

 شیتا حد امکان گشاد کردم و دندونامو به نما شموی! نزنمی... زر میقول

 گذاشتم.

که به کنترل  نیمن هم ؟یبکش نارویزحمت حمل ا شهیقربون دستت م-

 ! رهیگیازم م یوقت و انرژ یسرم بپردازم، کل یرو یروسر

آروم آروم به سمت  دهن صافش یقفل شد و گوشه ها میروسر یرو نگاهش

توجهشو به سمت  ی! مرض داشتیباال کش اومدن. آخ آخ، آرامش گند زد
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 شهیتو دلش روشن م یچراغ و المپ و مهتاب یاالن کل ؟یجلب کن تیروسر

 خاک... ی. ایریگیم یپاتخت شیو قسمت تحتان

 آرامـــــش!!-

کردم و گمشم برم که  ریداشت که د نینشون از ا یپر حرص پر یصدا

برداشت و منم پشتمو بهش کردم و داخل  دارویمنتظرمه. بهنام خم شد خر

داد و بهنام دم در مونده بود و  یلباسارو نشونم م یکی یکی یمغازه شدم. پر

بهش نگاه کردم که متوجه شدم  یلحظه ا یکرد. برا یبه لباسا نگاه م

و  یمخمل رهنیدم که به پقفل شده. نگاهشو دنبال کر یرو مانکن شماشچ

مربع  قهیبلند بود و  نیو آست یکه مدل ماه دمیرس یقرمز رنگ دنباله دار

فوق العاده ساخته بود. خب... انگار خودش  بیترک هیو نسبتا بازش ازش 

به  ینیریخودش داشتمش،یکه دنبالش بودم... اما... اگه برم ید! همونبو

 اومد؟ یحساب نم

 ؟یزل زد یطور نیآرام؟ به چه ا-

تکون  یو توجهش جلب لباس شد. سرمو به نشونه نف ستادیکنارم ا اومد

 دادم و تند تند گفتم:

منو  یبازه، دار و ندارِ نداشته  یلیاش خ قهی ومد،یاصال از مدلش خوشم ن-

 !رونیب ندازهیم

 ای. بنهیشیخوب م یلینازه که. مطمئنم به تنتم خ یلیآرامش، خ الیخ یب-

 خوشت اومد. دیپروش کن، شا میبر
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 امکان نداره! نیا-

 طرفم برگشت و متعجب نگاهم کرد. به

 چرا؟-

 خب..._

 گردوندم و مفرح گفتم: چشمامو

 مغازه اتاق پرو نداره! نیا-

 گفت: یجد یکه با لحن دمیبهنام رو از پشت سرم شن یصدا

 کنم.تون  یتونم تا اون جا همراه یرو به رو اتاق پرو داره، م کیبوت-

بود نگاهش کردم و اونم  "کُشمت یمن م" شیکه معن یو با لبخند برگشتم

 به روم زد!  "نداشت یکنم قابل یخواهش م" یبه معنا یمتقابال لبخند

 نیزد. خب... با ا یم دهیپوش کمیبه لباس نگاه کردم. خوشگل بود اما  دوباره

اش باز بود که اونم به خاطر نبود و  قهی هیکنم! فقط  یتونستم دلبر یکه نم

 شد تا جذب! یعامل دفع م ،یکمبود برآمدگ

 ییبرو مغازه رو به رو لیآقا. تو با جل نیتو رو گرفتم از ا زیآرام؟ لباس سا-

 لباس انتخاب کنم. هیلباسو پروش کن، منم تا برگشتن تو  نیا

که  لیبال جلافتاده دن ییفرستادم و با شونه ها رونیبا شدت به ب نفسمو

ازم استقبال کرد و  ییلباسم دستش بود به راه افتادم. مغاه دار با خوشرو
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و رژلب  شانیپر یسویگ نیا کنهیم کاریاتاق پرو رو نشونم داد. اوه اوه... چ

 زنانه! زیر ی استهناخو یعشوه ها نیول، دممون گرم با ا یلبام! ا یقرمز رو

 داخل. نیخانوم؟ لباستونو نبرد-

نثار خودم کردم. لباسو از  یا "احمق"هم فشردم و  یمحکم رو چشمامو

 نهیاز داخل آ قه،یشدم. بعد از چند دق دنشیدستش گرفتم و مشغول پوش

به دور و بر نگاه کردم  عیزدم که سر یبه خودم نگاه کردم و ناخوداگاه سوت

 زیه ؟ی... به خودتم چشم دارشعوریآرام ب ی! انهیمنو بب یتا مبادا کس

من نبود که،  ریخت! خندم گرفت و نگاهم رنگ غم گرفت. خب تقصبدب

بارم بود که  نیلباسا بپوشم و درواقع... اول نیاومده بود از شیکم پ یلیخ

 شیبه نما یدخترونه  یلباس ها و ظراوت ها نیا یطور تو نیخودم رو ا

 ...دمید یگذاشته شده م

کج و کوله ول  یلیام افتاد که به خاطر دار و ندار نداشته ام خ قهیبه  چشمم

و  یو چندتا دستمال کاغذ یاسفنج نیسوت هیدنبال  دیشده بود. خب... با

با دستمال حل  نیگشتم! ا یپر کردن اون المصبا م یپنبه برا یکم دیشا

 شد، اما... یم

اه کردم. چه پشت صافم نگ هیبه زاو یزار افهیو با ق دمیرخ چرخ مین به

رو  یخال یجال نوریبابا... از ا یا ختم؟یر یم میتحتان هیزاو نیتو سر ا یخاک

 یها نیو نقطه چ یخال یکردم، از اونور دنبال جا یمناسب م لیبا ور وسا

 قسمتزنانه، فقط  یخورد. ظاهرا از ظرافت ها یفراوان به چشم م

 یکه نداشتن محسوب م یداشته ا نیبه هم دیاش رو داشتم و با "ظرافت"
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فرستادم آروم  یم رونیکه نفسمو به ب یکردم! درحال یشد هم اکتفا م

 زمزمه کردم:

 !ندارن نمیهم ایبعض ؛یظرافتو دار نیبابا تو باز ا-

 زل زدم به خودم. نهیو از داخل آ دمیسمت جلو چرخ به

بر سرت  دارن! واقعا خاک یآره خب... ظرافت ندارن اما ده برابر بنده زنانگ-

 شانست آرام! نیبا ا

به در  زدیم رونیکه داشت از حدقه ب ییو با چشما دمیدر؛ از جا پر یصدا با

 زل زدم:

 آرام خانوم؟ کارِتون تموم نشد؟ -

 .امیآره آره، االن م-

و  میرفتم. از فروشنده تشکر کرد رونیلباسو عوض کردم و از اتاق ب عیسر

. لبخند رونیب میکردم و اومد . پولشو حسابکیبوت یکی نیا میبرگشت

 یداد. دلم م یبهنام نشسته بود که به شدت حرصم م یلبا یرو یکمرنگ

 خفه ش کنم، با اون لبخند مسخره اش!  رمیخواست بگ

 یکرد، و با صدا میصورتم تنظ یرو  رو نهیو بهنام آ میشد نیماش سوار

 :دیبمش پرس

 ناهار؟ یبرا دیبر دیخوایم ایخونه؟  میبرگرد-

 نگاه کردم. یازش گرفتم و به پر چشم
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 میجا بر نیهم ای میبوقت ناهار بخور یخونه با اون عمو میبر ه؟ینظر تو چ-

 ناهار؟

گرفت  یقیتاسف تکون داد. نفس عم یاز رو یگرفت و با خنده سر خندش

 لب نگاهم کرد. یو با لبخند رو

. هیبغل ابونیخ نیبرو رستوران صدف؛ هم ل؟ی. جلرونیب میبه نظرم بر-

 داره. یخوشمزه ا ییایدر یغذاها

 یخونه. امشب تولد حامد بود و منم کل میو برگشت میخورد ناهارمونو

استرس داشتم. بهنام بهم گفته بود که حامد به مناسبت تولدش ناخدا رو 

انداخت! لباسامو برداشتم و  یاسمشم لرزه به تنم م یهم دعوت کرده. حت

 نهیآ یو جلو دمیم و صلوات لباسامو پوشآب دهنمو قورت دادم. با سال

به خودم نگاه کردم.  نهیکنم. موهامو شونه زدم و از داخل آ شیتا ارا شستمن

خودمو خفه کنم و جان به  یمصنوع یدسته ها نیخواست با هم یدلم م

و موهامو صاف دورم ول کردم. رژ لب  دمیکش یبشم! پوف میتسل نیجان آفر

کنه آرام! مژه  ی. به به...  چه مدمیلبام کش یقرمزمو برداشتم و محکم رو

 خفه کردم! نمیریش یپررنگ کردم و خودمو تو اسپر ملیهامم با ر

 تیکالم و ال یب یقیموس یاومدم. صدا نییرفتم و از پله ها پا رونیاتاق ب از

چشمامونو  یجلو گار،یمختلف ادکلن و دود س یو بوها دیچیپ یفضا م یتو

 ی. صدادمیکش یمسخره به زور نفس م یهوا نیا یتو... یگرفت. لعنت یم

 دمنشده باعث سردر یچیخنده هاشون، ه یو سر و صدا گرونید یهمهمه 

شخص آشنا  هیفوت کردم و با چشم دنبال  رونیشده بود. نفسمو به ب
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زدم. به طرفش  یحامد، آب دهنمو قورت دادم و لبخند دنیگشتم. با د

 زد و ازم استقبال کرد. یرفتم و تا نگاهش بهم افتاد، اونم لبخند

 سالم...-

 و لبخندمو گشادتر  کردم. ستادمیبه روش ا رو

 سالم، تولدت مبارک.-

 شد. کمیزد و نزد یمتقابال لبخند اونم

 .یشد بایز یلیخ-

 !یشد پیممنونم... توهم خوشت-

زد رو از پشت سرم  یحرف م یفارس که به زور یظیبم و لهجه غل یصدا

 .دمیشن

 ؟یکن ینم یخانوم رو معرف نیحامد؟ ا-

. منم نگاهش دیبه زور حفظ کرد و به سمت صاحب صدا چرخ لبخندشو

 ش، کال الل شدم. افهیق دنیکردم و با د

 هستش. ی... خواهرِ پربایخانوم ز نیا-

 منظورت برادرزادته؟  ؟یپر-

 ام..بله، خواهرِ برادرزاده -
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شدم، سالم کردم و باهاش دست دادم، خواستم دستمو از دستش  کشینزد

دستم گذاشت و  یگوشت آلودشو رو یکه دستمو باال برد و لبا ارمیب رونیب

که بهم دست داده  یاز حس چندش خواستیم مینیب ی. هدشیآروم بوس

گرفتم و تا  یقیگرفتم! نفس عم یخودمو م یبخوره اما جلو نیبود چ

 بگم، حامد گفت: یزیچ خواستم

 آرامش...  نیبش ایب-

آروم و خانومانه روش  یلیرفتم و خ کردیکه بهش اشاره م یطرف مبل به

مرد رو دوباره  یبگم که صدا یزینشستم. به حامد نگاه کردم و خواستم چ

 .دمیشن

 درسته؟ یحامد هست یتو خواهرزاده ناتن-

خودمو با لبخند ژکوند زدن حفظ  یکردم خونسرد یکردم و سع نگاهش

 کنم.

 .میهست یکیجان از مادر  وشیبله درسته. من و پر-

 و پدرت؟-

 نیباال انداختم و متعجب نگاهش کردم. به اون چه؟ اون چرا ا ییابرو یتا

 د؟یپرس یازم م زارویچ

 !دشیشناس یشما نم به،یغر هی-

 و به حامد گفت: دیصدا خند پر
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 هست، ازش خوشم اومد. ینیریدختر ش-

 حامد جواب دادم: یبجا

 ! د؟یببخش-

 !یهست ینیریدختر ش-

 نه نه، قسمت دومش! -

 که ازت خوشم اومد؟ نیهم-

لباش  یرو یو با اخم نگاهش کردم. اونم لبخند دمیهم کش یتو ابروهامو

نگاهم کرد. حدود چهل، چل و پنج  گارشینشوند و با لذت و از پشت دود س

که  یجوگندم یداشت، موها یو روشن یخاکستر یچشما شد. یسالش م

با  یو دماغ یتو پر. صورت استخون یکلیشده بودن و ه دیهاش سف قهیشق

دونستم اما از لهجه ش مشخص بود  ی. اسمشو نمیگوشت یو لبا فصا غهیت

 . به احتمال عرب بود...ستین یرانیکه ا

و  دیجرخ یبه اونور م نوریمکالمه ما، با هر جمله مون سر حامد از هنگام

 ینم  یچیکرد. و برام جالب بود که ه یکنجکاو مکالمه مارو دنبال م یلیخ

 یک یلب شتر کهیمرت نیبرد؟ مگه ا یقدر ازش حساب م نیگفت. چرا ا

 بود؟

که  یالوگیدو خط د هیفقط به خاطر  اد؟یاز من خوشت ب دیشما چرا با-

 گفتم؟



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 660

دادن دود  رونیزد، و همزمان با ب گارشیبه س یقیزد و پک عم یکج لبخند

 صورتم گفت: یدهنش تو

 برم. یسرتق لذت م یمن هم از دخترها ،یهست یمشخصه دختر چموش-

 یواقعا داشت مزخرف م گهید نیباال رفته نگاهش کردم. بابا ا ییابروها با

 یطور نیخودمون که ا انیبرم؟ صد رحمت به دار یلذت م یچ یعنیگفت! 

 بود؟ یک گهید نیزد! ا یهم کمتر م یداقل زدنزد، ح یاشتباه نم

دم گوشش  ییزایسر اون مرد برد و چ کیهوا پسه، سرشو نزد دیکه د حامد

رو به حامد  یرو به عرب ییزهایخنده اش بلند شد. چ یزمزمه کرد که صدا

 .دیگفت و بعد به سمت من چرخ

 یصحبت. منظورم از هم ستمیزبان عجم وارد ن یتو ادیمن ز د،یببخش-

 !گهید زیباهات بود خانوم، نه چ

 یخاک بر سر ب یزد و بهم نگاه کرد. ا یکیبار حامد هم لبخند کوچ نیا 

 نیکه ا نی... اینیزم بیس کهی. مرتیکن یبز نگاهم م نیماستت که ع رتیغ

مهمون مخصوص  ادیبرم خنده داره؟  یو بهم بگه ازت لذت م ادیب شعوریب

بهش بها  درمرد بود؟ که حامد انق نیامشب افتادم.  ناخدا ...  نکنه ناخدا هم

چشم کور  هیکاله و  هیشد؟ انتظار داشتم با  یداد و جلوش دال راست م یم

 ! نمشیبب یو دست چنگک یمصنوع یو پا

 یبرا ینگاهش کردم. لبخند یفرستادم و جد رونیحرص نفسمو به ب با

 لبام نشوندم و با همون ژست خفنم گفتم یروحفظ ظاهر 
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که به هر  ستی. فقط... زن کاال نستیبوده مهم ن یمنظور شما هرچ-

 .دیازش لذت ببر ،یصورت

 دمیبه طرفشون چرخ ستادم؛یجلوشون بلند شدم و خواستم رد بشم که ا از

 بهشون زدم. یو لبخند حرص درآر

شما فقط کاال  یکنه. زن ها برا ینبود... نظر شما و من باهم فرق م ادمی-

 !ستمیشما ن یکاال برا هیبه منظور شما ندارم اما من  یهستن و بس! کار

 لب زمزمه کردم: ریو ز برگشتم

خاک بر  یا ن،ینشست اهیبه خاک س گهید نهیبدبخت؛ هم یکاال زاده ها-

 سر جفتتون! 

اشتم از بودم و د یدونستم کدوم سمت سالن برم، راه افتادم... عصب ینم

 زدم یبه جون حامد غر م یلب ریو ز دمیجو یداخل لبم رو م

سر من در  یباز یرتیغ هیتو خونش نبود... نکرد  یرانیذره ژن ا هیمردک،  -

 و... رتیغ ی... مردک بارهیب

شد،  دهیکه مچ دستم از پشت کش زدمیبا خودم غر م یطور نیهم داشتم

بود تعادلم رو از دست بدم  کیپاشنه بلند نزد یو با اون کفش ها دمیترس

 پشت کمرم نشست و صداش کنار گوشم زمزمه شد یکه دست

 آروم باش دختر جون، خودمم -
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و چپ چپ نگاهش کردم و دستش رو از دور کمرم به  دمیچرخ سمتش

 سرعت برداشتم و با اخم بهش نگاه کردم

باه اشت نه؛یتن و بدن من بش یدستت رو گهیبار د هیبه حالت اگر  یوا -

 من... ستمی... عروسک دستت نانتیمن رو با اطراف یگرفت

 آرام؟!! -

که  یگرفتم و از کنارش رد شدم، مبل خال دهیبهت زده اش رو ناد یصدا

اومد، سمتش رفتم  ینشستن به حساب م یبرا یخوب نهیگوشه سالن بود گز

مبل نشستم و بعد از چند لحظه  یرو نه،یاونجا بش یکس نکهیتا قبل از ا

 میفوت کردم، به ن رونیبه ب یاومد و کنارم نشست، از عمد نفسم رو نا راض

 رخم نگاهم کرد و گفت:

 چته آرام؟! -

 گفتم: یو عصب دمیچرخ سمتش

 من شو امشب حامد، گند نزن به شب من و خودت... الیخ یب -

 ؟یناراحت شد یزیاز چ -

 واست مهمه؟ -

 مهمعلومه مه -

 تو مهم باشه؟!  یمن برا یناراحت دیچرا با -

 تونست در آخر گفت: یبزنه اما نم یاومد حرف یتته پته افتاد و چند بار به
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 یهست یخب تو خواهر پر -

 ن؟یهم -

 کرد و گفت: زیبهم انداخت و چشم هاش رو ر ینگاه طونیش

 باشه؟ یشتریب زیچ یخوا یم -

کردم؛ گلوم رو صاف و خودم  یم یرو ادهیدادم و ز یم یداشتم سوت انگار

 گفتم: یرو جمع و جور کردم و با دهن کج

 ؟یباش شتریمثال چطور ب ر،ینخ -

باال  یلب نشوند و شونه ا یرو یرو حفظ کرد و لبخند طونشیش نگاه

 انداخت

 بشم یرتیسرت غ ایمثال دلت بخواد بهت توجه کنم؛  -

 زدم و گفتم: یهمه پرو بودنش باز موند پوزخند نیاز ا دهنم

 نکنم تو گلوت شازده ریگ -

 و گفت: دیخند بلند

 قورتت بدم ینه بلدم چطور -

 بچه پرو... -
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 دیو من ازش رو گرفتم و نگاهم رو تو سالن چرخوندم تا شا دیتر خند بلند

خاک تو مخم پس چطور کسب اطالعات  یحامد دست از سرم برداره... ول

 کردم؟ یم

عشوه  گهید دیخودش آروم اسمم رو صدا زد، نبافکر ها بودم که  نیهم تو

از  دم،یکش یم شیزدم و با پا پ یبا دست پس م دیاومدم، با یم یخرک

 گوشه چشم منتظر نگاهش کردم که گفت:

 خورده مهربون باش؛ مثال تولدمه... خراب نکن شبمون رو هیامشب  -

خواست  یم یلبخند زد،یخودشون حرف م نیبچه ها شده بود و ع نیع

 زدم یحرفم رو م دیکه جلوش رو گرفتم... حاال وقتش بود با نهیلبم بش یرو

سمت  یرفت یکه تا نو اومد به بازار مارو جا گذاشت ییمن که خوبم، تو -

.... من همون یدیخند یو م یکرد یما رو هم مسخره م یاونا... جنسا

 حامد جون... یفروش یکه م ییتو میمیقد

به گلوم آورد و مجورم کرد  یبهم انداخت که آب یاه کلنگ یحالت خاص هی با

 اون رو قورت بدم و بعد گفت:

 بفروشم... یتونم اون رو به کس یتره... نم یمیاون از تو قد -

 مدت!؟ نیتو ا دمشیدروغ نگو، پس من چرا تا حاال ند -

 امشب فقط به خاطر من اومده... نمیا شه؛ینم یآفتاب یچون هر وقت -
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گشت؟!  یباشه که که بهنام دنبالش م یامکان داشت همون یعنی ایخدا یوا

 ابروم رو باال دادم و گفتم: یتا کیشدم، پس  یمطمئن م دیبا

 شه؟ینم یآفتاب شهیهم هیمگه ک -

 ...شیخواد تو بشناس یفعال نم -

 هست؟ یحاال مگه ک شیا -

 زد و گفت: یجاش بلند شد و با لبخند نگاهم کرد و چشمک با نمک از

 قلبمه...  یناخدا -

حرف زده  یبه شوخ دیاسم ناخدا آب دهنم رو قورت دادم، شا دنیشن با

انداختم و  مینیبه ب ینیزد. چ یچشمک م بهم بیبود، اما اسم ناخدا عج

 شده گفت: زیر یتکون دادم.... حامد با چشم ها نیسرم رو  با تاسف به طرف

 !؟یکن ینگاهم م ینطوریو ا یدیچرا سر تکون م ه،یچ -

 واقعا که حامد تو هم؟! -

 ؟یمن چ -

 ...یکردم تو هم اون کاره باش یفکر نم -

 ام مگه؟! کارهیچ -

 ستادمیفرستادم و از جام بلند شدم و مقابلش ا رونیرو به ب نفسم

 ...ییحامد تو هم از اونا -
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بودم خودش  دواریتونستم تو قالب دخترونه کامل بگم حرفم رو، ام ینم

انداختم که حامد کالفه  نییلبم رو گاز گرفتم و سرم رو پا یبفهمه... گوشه 

 گفت:

 ! از کدوما هستم من؟!؟یزنیحرف م ینطوریچته، چرا ا -

گرفتم و نگاهم رو باال  یکردم، دم یم یشفاف ساز یکم دینبود با یا چاره

 آوردم

 یناخدا یگ ی.. بهشم م.یمثل پروانه دور اون آقا گشت گه،یاز همون ها د -

 ...یحامد تو هم از دست رفت یا یقلبم.... ا

شد و در آخر با بهت  یچشم هاش گرد و گرد تر م زدمیکه م یحرف هر

 گفت:

 هستم.... یکه من... گ یکن یم الینکنه، نکنه تو خ -

 کردم و گفتم: نییبه خودم گرفتم و سرم رو باال پا یناراحت ی چهره

انتخاب  یخوشگل تر یو ناخدا یداد یبه خرج م قهیکاش سل یبله، ول -

 ...یکرد یم

تکون داد و انگشت  نیکم اخم هاش تو هم رفت و سرش رو به طرف کم

 تکون داد دیاشاره اش رو  به نشونه تهد

 کشتمت آرام، کشتمت... -
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لبم اومد،  یکنفش کرده بودم، لبخندم کم کم رو یگرفت حساب نقشم

 یبه عقب بر م یزد قدم یکه م یاختم و با هر حرفباال اند یشونه ا دهیترس

و شروع به  دمیکش غیکه با خنده ج رهیداشتم دست دراز کرد که من رو بگ

نبود اونم به سرعت پشت  دید یسالن تو یگوشه  نیکردم، چون ا دنیدو

 صداش رو بلند کرد یراه افتاد و کم مسر

 بچه... ینداز ی... من رو دست میمرده ا رمتیبگ -

 صدام رو باال بردم یو من هم کم دم،یخند مستانه

 ...یچرخ ی... پروانه وار مگمیخب دارم راست م -

 نشونت بدم... یپروانه ا رمتیبگ -

رفتم و  یم تیسمت جمع دیشده با یعصب یحساب دمیفهم دم،یخند باز

به  یورود کی... نزدارهیسرم ن ییکردم تا بال یخودم رو اونجا گم و گور م

بودنش  یدونستم وجه جد یم دم،یو سمت حامد چرخ ستادمیا تیجمع

دنبالم کنه،  حدسم درست بود و از حرکت  گهیچقدر براش مهمه و محاله د

براش تکون  یو دست دمیخند دیکش یو داشت برام خط و نشون م ستادهیا

 دادم و لب زدم

 حامد جون چیبه ه کی -

ب برداشتم، برداشتن به عق یو قدم دمیسمتم برداشت که ترس یبلند گام

شد.  یپام خال ریهمانا... ز زیقدم به عقب همانا و لنگ در هوا شدن من ن

خوندم... اما در کمال  شهیهم یو فاتحه خودم و کمرم رو برا دمیکش یغیج
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فوق العاده  یبغلم گرفت و صدا ریاز ز عیدو دست سر یخوش شانس

 کنار گوشم به صدا در اومد... زدیخنده توش موج م یکه کم ینیشدلن

 اوه، اوه آروم تر خانوم.... -

 دهیکه حامد هم ترس دمیبودم و د دهیترس یدهنم رو قورت دادم، حساب آب

حامد شدم و خودم رو جمع و جور کردم  الیخ یاومد... ب یداشت سمتم م

.... کمکم کرد تعادلم رو به هیک بایخاص و ز یصدا نیصاحب ا نمیتا بب

 یسمتش بر گردم به کفش ها نکهیقبل از ا ی... ولستادمیردم و ادست آو

 انداختم یبلندم چپ چپ نگاه پاشنه

 مسخره... یکفش ها -

 ...یستیمشخصه اهلش ن -

 دمید یاونچه که م دنیو با د دمیصداش سمتش چرخ یدوباره  دنیشن با

رو به  یواقعا بهت هر انسان یزیچ نیچن نیا دنیفکم کف سالن نشست... د

 خودم رو داشتم.  یدنبال داشت من که جا

 

لبخند قلبم رو  نیلبش نشست، هم یرو یدهنم رو قورت دادم، لبخند آب

 رو کجا جا داده؟!  تیو جذاب ییبایهمه ز نیا یانداخت، لعنت نیکف زم

 !؟یدیخوشگل ند هیچ -
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 یداشتم چشم چرون یادیحرفش خودم رو جمع و جور کردم انگار ز نیا با

 و به خودم مسلط شدم ستادمیکردم، گلوم رو صاف کردم و صاف ا یم

 شما؟! نیگ یم یچ -

 !؟یمن شد تیو جذاب ییبایغرق ز یمعلومه حساب -

خب  یگفت حق داشت ول یم یاز خود متشکر بود، درسته واقعا هر چ انگار

از خود متشکر خوشم  یداد. کال از آدم ها یتواضع به خرج م یآدم کم دیبا

 زدم و گفتم: یمد، پوزخنداو ینم

 !ن؟یشما هم انگار تو توهم خودتون غرق شد -

 ؟یآرام خوب -

 و گفتم: دمیحامد سمتش چرخ یصدا دنیشن با

 ها بذارن یخوبم، اگر بعض -

و  دمیو کنار کش دمیخواست دستش رو دور کمرم حلقه کنه که ترس حامد

باال انداخت و به اون پسر خوشگل که نگاهش متوجه  ییابرو دمیخند یالک

صورتش نشوند و دستش رو باال  یرو یانداخت، لبخند پر رنگ یما بود نگاه

 دیبه دست آقا خوشگله کوب ادیز تیمیبرد و محکم به با صم

 ورا؟! نیبه به، آرمان خان... از ا -

 هم به تو بزنم یسر هی امیشدم گفتم ب یرد م -

 داداشم... یکردمجلس منور  -
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مجلس رو  یاومدم حساب فهیضع تیباز نور پرداز دمیفهم گهیدچه کنم  -

 نور ببخشم.

پسر  نیرفت، واقعا ا یتو هم م شتریزد چهره ام ب یکه م یهر حرف با

 و بغلش کرد دیداشت، حامد خند فیاز خود متشکر تشر یلیخوشگله خ

  یخوش اومد یلیخ -

 شما یفدا -

لوس حرف  نقدریدو تا مرد هم ااومد،  یقشنگ عوقم داشت باال م گهید

 ! زدن؟یم

به من انداخت و بعد دوباره به خوشگله  یهم جدا شدن که حامد نگاه از

 نگاه کرد

 که صورت آرام خانم ما تو هم رفته؟! یکرد کاریچ ومدهین -

دادم  چپ به حامد نگاه کردم و بعد نگاهم رو به اون آرمان خود متشکر چپ

 نگاهم کرد و گفت: یکه با لبخند کج

 ....شنینکردم همه خود به خود جذب من م یکار یدون یمن که م -

به سقف  یو نگاه دمیبزنه که اخم هام رو تو هم کش یخواست حرف حامد

 سالن انداختم

 صلوات نییپا ادیسقف ن -

 هینه حامد خوب ساخته، مصالحش عال -
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رو داشته  یهمه فروتن نیحد که تحمل ا نیگمون نکنم در ا گهینه د -

 باشه!

 به آرمان انداخت و گفت: یو نگاه دیبلند خند حامد

 که... ارهیاز زبون کم نم یافتاد یبد کس ریگ -

 گذاشتن طوفان... یآرام اسمش رو م یبه جا دیپس با -

شدن مردک  یمن م هیکرد، داشتن عل نییو سرش رو باال و پا دیخند حامد

جمع کردم  نهیس یداد، دست هام رو جلو یبه اسم من نظر مداشت راجع 

 آرمان انداختم و گفتم: یبه سر تا پا یو نگاه

... حامد ادیهم بهت م سیتند ه؟ییخود ستا سیشما هم اسمت تند -

 هست میناز و گو گور نیصدا کن... همچ سیدوستت رو تند

 دیبه چونه اش کش یو دست دیو آرمان کامال سمتم چرخ دیبلند خند حامد

 من انداخت یبه سر تا پا یو نگاه

از من بسازه  ییبایز سیتند هی ادیب یکی دیبا ،یگ یراه هم نم یب نیهمچ -

 ...دیشخص نش نیو بگه حواستون باشه که عاشق ا

داشت...  یسورمه ا یبود و رگه ها یکه آب شیرنگ یزدم به چشم ها زل

به چشم هاش زل زدم  دید یدادم... وقت یلو م دیخب نبا یبود ول بایواقعا ز

 لبش اومد و گفت: یرو یلبخند
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 نیا یچشم ها یکه حوال دیمراقب چشم هاتون باش سمیبعدش هم بنو -

 کنه یم ریشخص نچرخه، چشم هاش بد آدم رو اس

جمله چقدر  نی... ادیحرف چشم هام گرد شد و ابروهام باال پر نیا دنیشن با

 بفرست...  یخدا راه نجات یزد... وا یآشنا م

رو سمت حامد چرخوندم و با بهت نگاهش کردم اونم لبخند کم  نگاهم

لب هاش بود، دستم رو باال آوردم و به خودش و آرمان اشاره زدم  یرو یرنگ

 و گفتم:

 برادرته؟ -

زنم، سرش رو با خنده  یحرف م یدونست از چ یانگار م د،یبلند خند حامد

به آرمان نگاه کرد و  یخنده هاش با عشق خاص نیبعد بکرد و  نییباال و پا

 گفت:

 برتر از اون دمیبرادرمه... شا نیع -

 گفتم: ظیانداختم و با غ مینیبه ب ینیچ

 باهات داره... ینسبت هیمشخصه  -

 گفت عیصاف کرد و سر ییگلو آرمان

 به منم چه خبره دیبگ ،یه یه -

 و گفتم: دمیچرخ سمتش

 تو؟ ینخود آش -



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 673

 طرف صحبت منم اسم من اومد...  کیخب  یول ستم،ینوچ ن -

 و دست دور گردنش انداخت و گفت: ستادیکنار آرمان ا حامد

 ...میکرد ما برادر الیهم خ نیا -

حامد انداختم و  یبه سر تا پا یو نگاه دمیاخم هام رو تو هم کش عیسر

 اشاره زدم: کلشیعقب رفتم و با دست به کل ه یکم

گن... من اسمم آرامشه... بعد تا  یم واریرو به د نیدرضمن ا ،یخودت نیا -

 حامد خان درسته؟ گهیتو را فراموش د ادمیافتاد   لتیچشمت به فام

 کنم... یخانوم جسارت نم دیاوه اوه ببخش -

 ینوشابه باز کردن ها داشت به هم م نیو ا ینیهمه خودبزرگ ب نیاز ا حالم

هم به  یاندک دیخب با یرفتم تو ذوقشون، ول یجفت پا م دیخورد با

 گهیآوردم از نوع د یدر م یپچول باز یکم دیکردم، با یفکر م تیمامور

 خوندم تمیاش... انگشت اشاره ام رو مقابلشون تکون دادم و با ر

 بزن یبر جگرم خنجر زیباشد، تو ن -

 بزن یگریکس د یمن دم از هوا با

 گذاشت یاگر فرصت بیبا رق پرواز

 بزن یمن هم سر انهیبه آش یروز

 شتاب کن بانیدل به جنگ جمع رق یا

 بزن یجان! به صف لشکر مهین سرباز
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 (ی)سجاد سامان

 باال انداخت و برام دست زد ییخوندنم تموم شد آرمان ابرو یوقت

 یدار یخوب یصدا -

 خم شدم یطرف لباسم رو گرفتم و کم دو

 ...لمیتکم زیمن همه چ -

و اول به من  ستادیمن و آرمان ا نینگاهم کردم و ب نیهم با تحس حامد

 اشاره زد و گفت:

مدته  هیکه  یهستش کس یآرامش خانم خواهر پر شونیآرمان جان ا -

 کنه... یم یداره با ما زندگ

 ؟یونشیرو مد یکه حال خوب پر یهمون کس -

 و حال خوب خودم رو... -

 یدهنم رو قورت دادم و از گوشه چشم به حامد که داشت با حالت خاص آب

از  ینطوریپروا بود هم یب یلیمرد خ نیکرد نگاه کردم... واقعا ا ینگاهم م

گفت... جوابم  ینم یزیبه خودم چ یزد و ول یحرف م یاحساساتش علن

 ههم گذاشت و بعد ب یبود... چشم هاش رو  رو یتنها لبخند کج با خجالت

 آرمان اشاره زد و گفت:

از بردار بهم  یدونیبنده که همونطور م قیآرمان رف هم شونیآرام جان ا -

 تره... کینزد
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 دستش رو جلو آورد و رو به من گفت: آرمان

 نیکه همچ دونهیم نهیمن رو ببخش، هر کس من رو بب یها یشوخ -

 دارم... آرمان صدر هستم... یاخالق

به خودم گرفتم و بعد با انگشت اشاره به خودم و  یمتفکر افهیق ابتدا

 خودش اشاره زدم

 اممم... تیهمه آزار و اذ نیخب بعد از ا -

خوام باهاش دست بدم  یکرد م یم الیدستش بردم، خ کیرو نزد  دستم

 دستم رو داخل موهام بردم و گفتم: یول

 راجع اش فکر کنم دیخب با -

و  دمیحامد رو شن دنیبلند خند یدارو زدم و از کنارش رد شدم و ص حرفم

 که زد یحرف نیهمچن

 ...یش ینم فشی... حرهیآرامه، متفاوت از بق نیگفتم ا -

 ...شهیرامم م نمیا -

افتاد که داشت سمت  یزدم و ازشون دور شدم و چشمم به پر یپوزخند

 رونیاومد و بهنام رو هم پشت سر خودش داشت... نفسم رو به ب یمن م

 دلم غر زدم یفوت کردم و تو

 دلم بذارم...  یحاال تو رو کجا -
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مانع  یصدا زدن پر یبرم ول یا گهیخواستم  راهم رو کج کنم و سمت د یم

لبم نشوندم و به اجبار دستم رو باال  یگوشه  یاز رفتنم شد، لبخند ژکوند

کرد و خودش رو  شتریتکون دادم، سرعت قدم هاش رو ب یپر یبردم و برا

 ییباال لندنگاهم کرد و بعد سوت ب نیو با تحس ستادیرسوند و مقابلم ا همب

 زد

 ...یمجلس رو دنبال خودت کشوند کیخانوم، چشم  یواو چه کرد -

کرد، مثال چشم مجلس که قالبا مرد بودن  یم فیتعر یادیداشت ز گهید

 یم یشد؟! اگر بهنام اونجا نبود حتما به پر یم دهیمن کش زیدنبال چه چ

جاده  نیداره من که ع جانیگفتم که ملت عاشق دست اندازن براشون ه

 خط صافم...  هیسمنان 

من که کال محو  لیتکم  زیچ به خودش افتاده که ماشاهلل همه چشمش

 به خواهرانه اش زدم و گفتم: یحال لبخند نیهستم... با ا ییخدا

 یکن یم الیخ یدید نهییخودت رو تو آ ستم،ین فیقدر هام قابل تعر نیا -

 خودت خوشگل و پر طرفدارن نیهمه ع

و راه افتاد و منم  چوندیدست دور بازوم پ شیشگیاومد و به عادت هم کنارم

 مجبور شدم همراهش بشم که گفت:

تو داشتم، مثل سرو  نیقد و باال ع هیآرزوم بود  ست،ین نطوریاصال هم ا -

 ملت دنبالته... کیو گرنه چشم  ینیب ی... خودت نمیمون یم

 و از سر شونه نگاهش کردم دمیخند
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 کرده؟! بیدنبال منه! مگه مغزشون ع یکجا چشم کس ییخدا -

 صبر کن بهت بگم... -

داد  یرو م یزن ایاز من گرفت و تو سالن چرخوند و هر بار آدرس مرد  نگاه

فوت  رونیما بود، چند نفر رو که نشون  داد نفسم رو به ب یکه نگاهشون رو

 کردم و گفتم:

که پشتمونه...  لمیاون جل یمن هستم تو هست نیجون، بب یپر الیخیب -

 کنن. یما رو نگاه م یخب دارن همه 

 فقط نگاهش دنبال تو هستش... یاون مورد اختصاص یول -

که داشتن من رو نگاه  دمینگاهش رو دنبال کردم و به حامد و آرمان رس رد

 نگاه کردم یانداختم و دوباره به پر مینیبه ب ینیکردن، چ یم

 ؟یگ یحامد و آرمان رو م -

 و گفت: دیسمتم چرخ عیحرف رو زدم سر نیا تا

 !؟یشناس یمگه آرمان رو م -

 ش؟یشناس یمگه تو م -

به  ادیکم م یلیعمو حامده، خ یمیشناسم، دوست صم یمعلومه که م -

بار اونم به خاطر تولد عمو حامد که خاطرش  کی یسال دیمثال شا رانیا

 !ش؟یشناس ی... حاال تو از کجا مزهیبراش عز
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از اونچه که اتفاق افتاده بود رو گفتم، اون هم وسط  یخالصه ا یپر یبرا

ها رو سمت ما جلب کرده  یلیو نظر خ دیخند یسالن داشت غش غش م

 رو کنترل کرد و گفت: دنشیخند یبود... کم

 خوبه... یلیآرمان خ ییخدا یوا -

 فروشه... یچند تا دختر م یروز نیا نیازش متنفرم مردک لنگه عموته بب -

تر به من  کینزد یلبش برداشت و کم یحرف رو زدم خنده از رو نیا تا

 و گفت: ستادیا

... اصال کارهاش ستیخط ها ن نیا یتو یعنی ست؛ین ینطوریاصال آرمان ا -

 کنه... ینم یزندگ رانیبا عمو نداره... تازه اصال ا یارتباط چیه

 عالمه...  یاز هفت خط ها یکی دمیکه من د ینیا -

مجاز  ریسرعت غ یچقدر قانونمده حت ینیبب شیبشناس شتریب دیاصال؛ با -

وقت  یلیخ یباورت نشه ول دیحامد... شا ی... چه برسه به کارهارهیرو هم نم

... حاال رهیکنه و م یعمو و هر بار قهر م یسر کارها شهیها با عمو دعواش م

 عمو... یاگر دعواش نشد سر کار ها نیتولد بب نیباز ته هم

 :دمیپرس یتمام از پر یکردم و با کنجکاو زیهام رو ر چشم

 افته؟! یب یمگه باز قراره امشب اتفاق -

 گفت: یآروم تر یبه اطراف انداخت و با صدا ینگاه

 معامله کالن وسطه کی یپا دمیکه من فهمآره، اون طور  -



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 679

 !؟یچه معامله ا -

که اون  ینیبیبار مواد باشه... اون مرده رو م نیا دیشا قا؛یدق دونمینم -

اون هر وقت هستش  ؟یگوشت یداره و لب ها یگنده ا کلیطرف سالنه ه

 معامله مواد... یعنی

 ؟یبفهمه چ سیبه نظرت خطر نداره؟ اگر پل -

 گفت: یزد و دست من رو تو دستش گرفت و با ناراحت یپوزخند یپر

 نه؟!  ای رنشونیخونه که بخوان بگ نیا یتو ارنیمواد رو م یکن یم الیخ -

 کنن؟! یم کاریپس چ -

مثل معامله زک  نیکنن، بب ینم سکیاصال ر زهییتم یلیکارشون خ نایا -

فروشه که اون خونه رو  یم ای خرهیخونه م هی رهیکه م یمونه، کس یملک م

 ...نینطوریها هم ا نیا  زنن،یبرن بنگاه، فقط حرف م ینم

 نه؟ ای دیرو د ملک دیبا دیخب باالخره باز وقت خر -

از جهت خودشون  بیکنن، نا یمعامله م دیند گمیآره خب منم نم -

کنه، بعد  دییکارشناس که خوب بودن و بد بودن جنس رو تا هی فرستن،یم

 معامله... یپا رنیو م دهیخبر م

خود نبود که تا  یپس ب د؛یسوت کش یدگیچیهمه پ نیا دنیاز شن مغزم

 دیگفتم، با یحرف ها رو به بهنام م نیا یتمام دیبودن... با افتادهین ریحاال گ

 شدم...  یباهاش تنها م
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به بهنام که حواسش جمع ما  یدهنم رو قورت دادم و ناخودآگاه نگاه آب

اون رو متوجه  دیبا یکرد... چطور یبر خورد م یعاد یلیخ بود، انداختم.

 نگاه از بهنام گرفتم یپر یباهاش حرف بزنم؟! با صدا دیکردم که با یم

 ...نایعمو ا شیپ میبر ایآرام ب -

 ام انداختم و گفتم: ینیبه ب ینیچ

 ... امیتواضع نم یاون کوه ها شیمن پ -

کردم مثل خودش حرف بزنم، هر  یآرمان رو در آوردم و سع یبعد ادا و

شد لحن و  یبود، اما م ینشدن یو خاص کار بایز یاون صدا دیچند تقل

 کرد دیصورتش  رو تقل کیمیم

تو  یاله یچشم هام نگرده... آخه ناز ش یحواست باشه چشم هات حوال -

عموت حامد هم تو  نیواقعا ا ه،یزیجون، مردک خجالتم هم خوب چ سیتند

انتخاب دوست چشم کل بازار رو کور کرده، طرف مگه چند سالشه که با 

من با هم سن و  زیخب بگو عز دهیگرده؟! واقعا از حامد بع یتو م یعمو

 به دم خودت.... یفسقل بچه رو بست هی هیخودت بگرد، چ یهاسال 

اومد...  یو چشم و ابرو م دیگز یلب م یزد و گاه یم یلبخند یگاه یپر

زدم که با  یطور تند تند حرف م نیگرم شده بود و هم یاما موتر من حساب

 گرفتم و سر جام خشکم زد یالل مون ییصدا دنیشن

 مگه من چند سالمه؟! -
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نگاه کردم که اون هم بدتر از  ینداشتم به عقب بر گردم، با عجز به پر جرات

 من بود و گفت:

 ...یدیاشاره زدم  نفهم یهر چ -

نوبت من بود که لب بگزم، لبم رو به دندون گرفتم و چشم هام رو  حاال

من  دل خوش کرده بود  زیبهنام به چه چ نیبستم... واقعا خاک بر سر من، ا

 یقرار داده بود؟! من که به جا تیمامور یاصل یها هیاز پا یکیکه من رو 

.. خاک بر کردم که از من دل بِبُرهِ. یم یاز حامد فقط داشتم کار یدلبر

 یها دنیخند یصدا ،یبلد نبود یا گهیکار د یسرت آرام که جز گند کار

رفت، چشم هام رو باز کردم و نگاهم به  یمغزم رژه م یرو بیآرمان عج

 دمیفوت کردم و سمتشون چرخ رونیبهنام افتاد... نفسم رو به ب دینگاه نا ام

 دمیتوپ دیخند یو به آرمان که داشت غش غش م

 وقت؟! هی یرینگدل درد  -

 خنده هاش گفت: نیتکون داد و ب نیرو به طرف سرش

 نه حواسم هست... -

 ...یرو آب بخند -

 دیدوباره پرس یزیخجالت زده ام رو به حامد دوختم که اخم ر نگاه

 ! ؟یگ یم ینطوریآرام خانم مگه من چند سالمه که تو ا -
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بگم  یزیاستم چو خو چوندمیرفتم و انگشت هام رو تو هم پ کشینزد یکم

 که آرمان دست  دور گردن حامد انداخت و گفت:

ذره صفا کن...  هی ایبه خودت برس، ب شتریب یبهت گفتم کم ایب نیبب -

کارت فقط شده اخم و دستور  یاینم رونمیعمارت ب نیگوشه ا یدیچپ

ندارم... خب البته حق  یکنن سن و سال یم الیهمه خ نیدادن...  من رو بب

 هم دارن جنسم خوبه کال خوب موندم

با حامد  یطور نیخواست ا یبافت، دلم نم یم فیاراج یادیداشت ز گهید

 و گفتم: دمیرو تو هم کش حرف بزنه... اخم هام

 یزایشه و گرنه چ یجا بند م کی یتو نهیکه وزنش باالست سنگ یزیچ -

واسه زن ها هستش مرد اگر مرد  ییبای... زرنیم یهر طرف یسبک با هر باد

 افته... یباشه که به فکر ظاهر نم

زد و بعد به حامد که با  ییاز تموم شدن حرف هام آرمان سوت بلند باال بعد

نگاه کرد و رو به حامد  دم،یفهم یاز نگاهش نم یزیکه چ یحالت خاص

 گفت:

 داداش؟! هیخبر -

ن گرفت و به آرمان نگاه کرد، گرفتم، حامد نگاه از م یآرمان رو نم منظور

 آرمان با ابرو به من اشاره زد و گفت:

 ! ه؟یخبر ای یگرفت لیوک -
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گفت و از کنار هممون رد شد، تو اون لحظه غم  یالیخینزد و ب یحرف حامد

کار  یعالم به دلم نشست احساس کردم که دل حامد رو شکستم و حساب

به آرمان انداختم  یغضبناک و نگاه دمیکردم، اخم هام رو تو هم کش یخراب

 کرد و تو همون حال گفت: یرفتن حامد رو دنبال م ریکه داشت مس

 ناراحت شد؟! -

 و گفتم: دمینوک کفشم به کنار کفشش کوب با

 ...گهیتوئه د ریتقص -

 گفت: یزیبه من انداخت و اونم با اخم ر ینگاه

 !گهیبه من چه؟!  از حرف تو ناراحت شد د یپرون یچرا لگد م -

از حامد  دینگاه ازش گرفتم و نگاهم رو تو سالن چرخوندم با یحالت زار با

 گفت: یکردم که پر یم ییدلجو

 رفت...  اطیسمت ح -

 نازک کردم. یظیطرف آرمان برگشتم و پشت چشم غل به

 دیکه نبا ییگفتم؟ خودت حرفا یمنه؟ مگه من حرف بد ریتقص یچ-

گردن من؟ اصن مگه من بهش گفتم از  یندازیاونوقت م یرو زد یزدیم

! یتو گفت نارویکنج لونه موشش؟ نه خب، مسلما همه ا دهیافتاده و چپ افهیق

 درضمن...
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 یادامه بدم که متوجه بال بال زدن بهنام پشت آرمان شدم. ال خواستم

چشم تنگ کردم و نگاهش کردم، که به چشم و ابرو به پشت سرم اشاره زد. 

از  نمیا یاون از پر کنن؟یقدر به پشت سر من اشاره م نیرا اچ نایبابا... ا یا

 یشتریب ضیف تیظاهرا از اون موقع ه؟یپشت سرم خبر شهی. چرا همنیا

 !برنیم

 اطیرفت و وارد ح رونیب یبرگردوندم که متوجه حامد شدم. از در اصل سرمو

ند فرستادم و برگشتم. به آرمان نگاه کردم و لبخ رونیشد. نفسمو با حرص ب

 به روش زدم. یپر حرص

که  هیاون قدر عصب یعنی رون،یرفت ب گهیراحت شد؟ االن د التیخ-

 جا رو تحمل کنه! نیا ینتونست هوا

 چونم اشاره کردم و ادامه دادم: ریانگشت اشاره م به ز با

 ؟یفهمیم ،یرسوند نجاشیبه ا گهید-

 باال داد و تند گفت: میبه حالت تسل دستاشو

جبهه  نطوریگفتم که ا یمکث کن لطفا! من چ صبر کن صبر کن،-

 یشلوغش م یخودیناراحت شده باشه، چرا ب یفکر نکنم حت ؟یریگیم

 ؟یکن

 شمویکردم! ن یشلوغش م یگفت، داشتم الک یداشت راست م ی... انگارخب

گذاشتم، و در همون  شیبدون باال دادن لبهام شل کردم و دندونامو به نما

 حال گفتم:
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 حالش چطوره. نمیبب شش،یپ رمیمن م-

 و با اخطار گفتم: دمیبه سمت آرمان چرخ عیقدم دور نشده بودم که سر دو

 گفته باشم! ا،یشینم کشینزد-

رو در  رونیشد. راه ب یگفت و مشغول حرف زدن با پر یخنده چشم ا با

خودم  یرو ینیکه متوجه نگاه سنگ داشتمیبرم یبلند یگرفتم و قدما شیپ

 ی. همون مرد اخمودمییاطرافو پا یرچشمیر کردم و    زشدم. سرعتمو کمت

کرد. آب دهنمو قورت دادم و سرعتم رو  یبز نگاهم م نیداشت ع یلب شتر

 پارک نبود! یبرا یخوب یجا ، جا نیدادم. ا شیفزاا

هم شلوغ بود و  اطیح یکنم. حت داشیچشم گردوندم تا پ اطیح یتو

جا نبود،  نیصدا به صدا برسه. مطمئنم ا ذاشتینم یقیخنده و موس یصدا

! نفس دیرسیبه نظر م رونیب نیحداقل داخل خونه خلوت تر و ساکت تر از ا

بود و  یکه متعلق به پر یگرفتم و به سمت پشت خونه رفتم. برکه ا یقیعم

نشسته بود و سرشو رو به باال  مکتین یبودمش... رو دهید شیوقت پ دچن

که  نیگرفت. بدون ا ینفس م قیگرفته و چشماشو بسته بود. آروم و عم

 گفت: نه،یچشماشو باز کنه و منو بب

 .نیبش ایجا آرام، ب نیا ایب-

خلسه فرو رفته  یحاال اگه من تو نجام؟یمن ا دیجد سادات... از کجا فهم ای

 !دمیشن یهم نم زدنیم غیجو تمرکز کرده بودم... دم گوشم بوق و 
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 یوقت بود که م یلیدهنمو قورت دادم و به طرفش قدم برداشتم. خ آب

. خوب شد اومدم دنبالش، وگرنه باز شدیجا اما فرصت نم نیا امیخواستم ب

 جا بزنم. نیسر به ا هی رفتیم ادمی

 :دمیپرس ینشستم و با لحن آروم اما شوخ مکتین یرو کنارش

 هو؟یشد  یچ-

 و گفت: دیهمون حال خند یکه چشماشو باز کنه، تو نیا بدون

 هوا بخورم. هی رونیاومدم ب-

 بود! ییهوی یلیخ تمیآخه هواخور-

 گفت: طنتیش با

 !هییهویمثل تو، که همه کارهات، حرکاتت، حرفات... همه شون -

منظورش نشدم و گنگ نگاهش کردم که چشماشو باز کرد و با  متوجه

 لبخند زل زد تو چشمام. 

 حرفت و رفتارت در مقابل آرمان... جالب بود!-

 شل کردم و چشمامو چرخوندم. شموین منم

 !یفکر کردم ناراحت شد-

 .رونیب نیاومدم ا نیهم یندونستم. برا زینه، فقط... موندنو جا-

 بهم کرد. ینگاه میانداخت و ن نییبا خنده پا سرشو
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و خب نتونستم درمقابل اون حرفت عکس  ،یایدونستم دنبالم م یم-

 جا تا ازت تشکر کنم! نیا یاینشون ندم و گفتم... ب یالعمل

 و متعجب نگاهش کردم. دنیابروهام باال پر جفت

 آرامش... یراست-

 بـ... بله؟!-

 صورتت... یرو شیلباس ها و آرا نیموها، ا نیا-

 مکث ادامه داد: یکم با

 ؟یدور شد... از خودت کمی یکنیفکر نم-

 با انگشتها و ناخنام شدم. یانداختم و مشغول باز نییپا سرمو

شون  ی، از خود واقعاز درون ایدور شدنو الزم دارن. بعض نیا یهمه گاه-

 بده... رییتا ظاهرشو تغ کنهیهم مثل من... تالش م یکی. و شنیدور م

 ... نه؟یکن یم یرو مخف یزیتو... چ-

 داد: نگاهش کردم که ادامه دهیترس

 .یپنهونش کن دتیظاهر جد نیپشت ا یخوایکه م یزیچ-

 ...ستین یزینه، چ-

 که باهات داشتم، درسته؟ یبه خاطر رفتار ؛یتو از دست من دلخور-
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بهش نگاه  یرچشمیفرستادم و ز رونیاروم و نامحسوس نفسمو ب یلیخ

 بود! دهینفهم یزیچ یراحت شد... انگار المیکردم. خ

 دلخور باشم؟ دینبا-

 دستاش گرفت. ونیو سرشو م دیموهاش کش ونیم یدست

 .یفراموش کرد کردمیفکر م-

 دلمو زدم: حرف

 شکسته دلمو نتونستم به هم بچسبونم. یها کهیت-

 باال آورد و زل زد تو چشم هام. سرشو

 !یکرد انتیبهم خ-

 !میجفتمون خطا کرد ش،یو فروخت یدیمادر رو دزد هیتو هم -

 نگاهشو ازم گرفت. دوباره

حامد. فقط من نبودم که گناه  ستمیکه فقط من گناهکار ن یدونیخوب م-

کارهارو کردم  نیمن ا یکنیکردم، خودمو فروختم! اگه فکر م انتیکردم، خ

 ینیتا ا یوجدانتو فروخت ،یتو هم روحتو فروخت ،یپس تو هم انجامش داد

 حساب! ی. پس حساب بیاریرو به دست ب یکه هست

 دیدخترجون... شا ادیتو بر ب یاز پس زبون سه متر تونهینم یشکیه-

 ! یسرسخت یایظاهرت نرم و دخترونه شده باشه اما... از دورن همون آر

 قرمزم دوختم. یو نگاهمو به نوک کفشا دمیخند تلخ
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هم استفاده کنم. فقط  میکه بخوام از زبون سه متر زنمینم یحرف خاص-

تلخ و گزنده باشه اما گفتنش الزمه. تو  دیکه شا یقتیرو گفتم... حق قتیحق

بار گناهت رو با رسوندن اون دختر به همسر و پسرش  دیبا ،یگناه کرد

 رچون من... من به خاط ،ی... با کتک زدن من هم گناه کردکردمیسبک م

 دادم! شیاون دختر و شخصِ خودت فرار

 :دمیتر شن کیاز فاصله نزد صداشو

 بکنم؟ کاریچ دیبخشش با یبرا-

 یرنگش شد. چشماش تو یبرگردوندم که نگاهم قفل نگاه سرمه ا سرمو

... آب دهنمو قورت دادم و دیاما براق شده بود. دلم لرز رهیشب، ت یکیتار

 و با صداقت گفتم: ختمیصدام ر یتموم التماسمو تو

که آخر  یدونیرها شو حامد... م یکه دور خودت ساخت یحصار نیاز ا-

 یتو شتریب ،یبقا تالش کن یبرا شتریکه هرچقدر ب یدونیه... مندار یعاقبت

تو  یبرا یمنفعت چیکه ه ییبه کسا ی. روحت رو فروختیریباتالق فرو م

 کارا آخر عاقبت نداره!  نیندارن... باورکن ا

کردم چشمام نمور شدن و با وزش باد، رد  ی. احساس مدیوز یم یخنک باد

 خنک شد.  دیگونه م لغز یکه رو یکیقطره اشک کوچ

 دونمیبگذره. م یبه تباه تیکارهات باعث بشن که ادامه زندگ نیا خوامینم-

 نی! هم من از امیبه هم قول بد ایاما... ب یو ناراحت یچقدر عذاب وجدان دار

 هم تو. باشه؟ ام،یب رونیقالبم ب
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چشماش احساس کردم. نگاهشو ازم گرفت و به نقطه  یاشکو تو برق

 چشم دوخت. یمنامعلو

 ؟یخوایم یازم چ یدونیم-

 !یرو که مطمئنم خودتم آرزوش رو دار یزیآره... چ-

 !یبد کتک خورد یلیبار به خاطر دخالت توش از من خ هیکه  یزیچ-

 گفت: یو لحن آروم یمونیصورتم گردوند و با پش یرو نگاهشو

 دستم بشکنه که اونطور زدمت...-

 گلوم سبک تر بشه. یگرفتم تا بغض تو یقیبستم و نفس عم چشمامو

کارو رهاش کنم آرام... چون من و  نیا تونمیاگه خودم بخوام هم نم یحت-

و مرگ من  یکه زندگ می. اون قدر وابسته به هممیکار به هم گره خورد نیا

 داره. یشغل بستگ نیبه ا

 ،یفروشیحامد، قتل عامه! تو ناموس مملکت خودتو م ستیکار کردن ن نیا-

 ؟یکه خودت خوشبخت بش یندازیم ادیجوون کشور خودتو تو دام اعت

 مت؟یبه چه ق یخوشبخت

 گوشه لبام نشست. یپوزخند تلخ ناخواسته

 همه کارهات باد هواست؟ ای ؟یکنیهم م یاصال احساس خوشبخت-

 تر شد: فیضع صداش

 تلخ شده آرام. یلیزبونت خ-
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 وارد شدم. ییدلجواز در  نیهم یکردم که ناراحت شده، برا احساس

 ...یعوض شد یلیتو هم خ-

 کرد و ادامه دادم: نگاهم

از ترس تو و بدون  ادمهی... نه فقط من، بلکه با همه... یمهربون تر شد-

 آب بخورن! تونستنیاجازه ات نم

 فرستاد. رونیو نفسشو کالفه ب دیخند تلخ

 کرد. رییتغ زایچ یلیبعد از رفتنت خ-

 ؟یداد رییتغخودتم بعد از رفتن من -

 زد تو چشمام و آهسته لب زد: زل

 چطور؟ یدونیدادم! م رییباورش برات سخت باشه، اما آره... خودمم تغ دیشا-

 باهاشون شد. یاز موهامو گرفت و مشغول باز یا دسته

... دمیو فروش انسان انجام نم دیکار خر گهیبا ناخدا صحبت کردم و گفتم د-

به افتخارشون برگزار  یمهمون هیکه هرماه  یرنگارنگ یاز دخترا یخبر گهید

 !مونهیآدم بشه و پش خوادیحامد م ده،ی! گفتم حامد پا پس کشستین شد،یم

واقعا  کرد؟یبلغور م یچ نیمن، ا یو بهت زده نگاهش کردم... خدا متعجب

 بود؟ دهیدست کش

 ؟یگیم یتو... جد-
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 و نگاه نگرانشو بهم دوخت. ستادیاز حرکت ا دستش

جا تا باهام صحبت کنه و قانعم  نیو امشب به بهونه تولدم اومده  اآره... -

 !یکنه که برگردم سر کارم... االن داخل سالنه، و تو هم باهاش آشنا شد

معروف داخل سالن بود، منم باهاش مالقات داشتم  یحضرت امام... ناخدا ای

د داشتم من! حام یچه دل خوش ومدم؟یو آسته م رفتمیو اون وقت آسته م

اون مردک لب  ایبود؟ آرمان؟  ی... اون کیعنیگفت باهاش مالقات کردم. 

 ؟یشتر

 :دمیشده بودم. سرمو تند تند تکان دادم و پرس جیگ

 ناخدا... کدومشون بود؟ -

 جوابمو داد: طنتیباال انداخت و با ش ابرو

 ؟یرشیگیپ نقدریکه ا سیشناسی! اصال مگه م؟یدار کاریتو با ناخدا چ-

 گفتم: عیزدم به اون راه و سر خودمو

 کنم! سیدهنشو سرو رمیبگ قشویبرم  هیک نمینه بابا، خواستم بب-

 .دیاز تعجب نگاهم کرد و بهت زده خند دهیباالپر ییابروها با

 !یکن سیسرو ویدهن کس یبتون ادیپاشنه بلندت نم یلباس و کفشا نیبه ا-

 غرور گفتم: با

 نییپا گاردتونویاول چطور زدم دک و دهن باد ینرفته که همون روزا ادتی-

 آوردم؟!
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 گرفت. یقیخنده سر تکون داد و نفس عم با

 ...یدختر هی. تو کنهیعوض نم ویزیچ نیاما ا-

 :دمیپرس دیترد با

 اد؟یآرامش خوشت نم نیتو... از ا-

 گفت: یگرفته ا یصدا با

 نظر من برات مهمه؟-

 انداختم. نییگرفتم و سرمو پا یقیعم دم

 ...هینظر تو چ نمیدونم... خواستم بپرسم بب ینم-

 خنده ش بلند شد. یصدا

 !یاریجوره کم نم چیآرامش، ه یتخس یلیخ-

 وا رفته نگاهش کردم. شین با

 !مینیبیم میشما تعل شیداداچ، ما پ میچاکر-

انگار بازم گند زدم! از شدت عجزم  دمیخنده ش بلندتر شد که فهم یصدا

و نفسمو محکم به  دمیخند زدیرو داد م یدیکه ناام یخندم گرفت و با حالت

 فرستادم. رونیب

 خب، بسه، کم مسخره م کن! یلیخ-

 بود گفت: بیکه برام عج یمردونه و آرومش، با لحن یخنده ها ونیم
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و زمون  نیکه زم طونیتخس و ش یدختربچه پسرنما هی... یهنوزم همون-

 .گرونهیزدن د شیو ن یندارن و دائم درحال زبون دراز شیاز دستش آسا

 بده؟ نیو ا-

 ... اما...دتیخوبه... درست مثل چهره جد نمینه... ا-

 با موهام شد. یمشغول باز دوباره

که  یهم خوب بود، اما نه به شرط ایتره تا آرامش... آر یآرام دوست داشتن-

 ... یخودت رو عذاب بد

و  پیت یو هم برا کردیم فیاالنم تعر افهیهم از ق میمستق ریبه طور غ داشت

تو  دونمیجومونگ نما فکر کرده نم کهی! مرتکردیم یابراز دلتنگ میقبل افهیق

به خودم برسم قابل  کمیکه  دهیاالنمو د نداخت،یتف هم نم میقبل افهیق

منم به سازش  رهظار دااومده با تار موهام ساز بزنه انت عیسر شمیتحمل م

 گذشتم،ینم یلعبت نیهم بودم از چن ایاگه منِ آر یبرقصم! نچ نچ نچ... حت

 خرزور! زِیه کهیباشه مرت زونیآب از لب و لوچه ت آو یطور نیا یحق دار

خودم خندم گرفت اما جلو کش رفتن دهنمو گرفتم و  فیاز تعار خودم

 یدربارش گفتم... شک نداشتم ب ایچ دیفهمیلبخندمو قورت دادم. اگه م

 !ایباقال یقات فرستادیو منم م شدیقول و قرارش به خودش م الیخ

 نگاهش کردم. یرچشمیکردم و ز یسرفه ا تک

جا،  نیا میساعته نشست میداخل؟ زشته ن می... کم کم برگمیخب... م-

 !کننینم یخوب یممکنه... خب... فکرا
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. دستشو به طرفم دراز کرد و با لبخند زل زد تو ستادیشد و رو به روم ا بلند

 چشمام. 

 ؟یدیافتخار م-

 به اطراف چرخوندم و دوباره بهش زل زدم. نگاهمو

 !گه؟یخونه د میریم-

 هی... اچهیدر نیو کنار ا یقیموس نیبا ا فهی... اما قبلش... حمیریآره خب م-

 !مینداشته باش کیرقص کوچ

خنده شو  یو به زور جلو دیفکر کنم فهمدهنمو پا صدا قورت دادم که  آب

 گرفت.

 ؟یبد هیرقص کوچولو بهم هد هی یخوا یشب تولدمه آرام، نم-

 ریبه گ ی... وقتکردیقدر ملتمسانه ازم درخواست رقص م نیکه ا نیا

 !شدمیم وونهیکردم... د یاز من فکر م هیافتادنش و لحنش موقع گال

دستش گذاشتم و  یکردم بروز ندم. دستمو تو یگرفته شد اما سع حالم

کنج لباش نشوند. منو به  یگرفت و لبخند کمرنگ یقیبلند شدم. نفس عم

 یو دستشو دور کمرم حلقه کرد که دست آزادمو رو دیطرف خودش کش

رقص فقط وول  نیاز ا یشونه ش گذاشتم و زل زدم تو چشماش. لعنت

چند لحظه اون وسط چرخ زدم  هی بودم ایآر ی! باز وقتدونستمیخوردن رو م

 هیبرگشتم سر کارم... حاال که داشتم به عنوان  یو بعد از اعمال خاکبرسر

 گفتمیکردم؟ بهش م یم یچه غلط قایدق دیبا دم،یرقص یدختر با حامد م
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 یتو یحت م،یکنیم دایبه زور رقص دونفره پ لمامونمیف یما تو یحاج"

 ؟  "ولم کن! دم،یند ادیز لماممیف

شونه ش به سمت  یآوردم و انگشتامو از رو رونیبا حرص به ب نفسمو

! اما دمیانجام م یشرمانه ا یاعمال ب نیدارم چن شدیموهاش بردم. باورم نم

 کردن حامد به خودم، و خودم به حامد، الزم بود! کینزد یبرا

تفکر به اعمال  یدادم به جا حیش بود و ترج نهیو س قهی نیب بایتقر سرم

دکمه هاش بهش شرف  یکه از ال شیبرهنه عظالن نهیو اون س یخاکبرسر

و  نیبازوان فوالد انیخود را در م"شونه ش بذارم و مثال  یداشتم، سرمو رو

 فرض کنم! "آغوش امنش

. سرشو به سمت شونه ش و گوش من دادیگرمش گردنمو قلقلک م ینفسا

 زمزمه کرد: نیخمار و دلنش ییکج کرد و با صدا

 نداشتم. نیتر از ا زیشگفت انگ یتا به حال رقص-

 کردم و گفتم: لیمثل خودش سرمو به طرف گوشش متما منم

من از همونم  ی! لعنتیداشت زیشگفت انگ ریغ یخوش به حالت باز رقصا-

که  یچ ایمن نبودن  یرقصت به داغون ی... پارتنرایکرده بودم! راست غیدر

 نشده؟! زیقدر شگفت انگ نیرقصت ا

 یناخواسته رو یو لبخند دینرم و آرومش به گوشم رس یخنده ها یصدا

. دادیلبام نشستن. شروع کرد به حرف زدن و با هر حرفش، گردنمو قلقلک م

. زدیمردک هم همچنان ور م نیو ا میدیچرخیجهت م یب خودیب میداشت
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 یکه انگار دمیخندیم و ها هار زدمیگرانه لبخند ژکوند م یمنم عشوه خرک

 بود!  وتیک یلیخ زدناشزر 

مخ بود که اگه چند  یگردن و شونه م رو یگرمش رو ینفسا نیا یحد به

 ینیروم، تضم دادیو نفس ول م دادیادامه م یطور نیهم ا گهید قهیدق

 با پشت دست نزنم تو دهنش! یکیکه  کردمینم

هم  یپشت اطیح نیا یداخل سالن که حت یقی. موسمیدیچرخ دوباره

و رقصمون آروم و  دیرسیداشت به اخراش م شد،یصداش واضح پخش م

 آروم گفت: یلیگوشم آورد و خ کیآروم تر شد. سرشو دوباره نزد

 .یریبگ ادیو زود  یقدر قشنگ برقص نیکردم ا یفکر نم-

 یبگم که نگاهم تو یزیلبم نشست و خواستم چ یرو فیاز تعر یلبخند

جفت چشم براق قفل شد. آب دهنمو قورت دادم و بدون پلک زدن،  هینگاه 

 ییشونه و گردنم خم شد و بوسه آروم و گذرا یبه بهنام نگاه کردم. حامد رو

رگام منجمد شد. مشت شدن  یگردن و شونه ام نشوند که خون تو نیب

 رفت...  ادمیهم  دنینفس کش یو حت دمیبهنام رو د یدستا

پوستم  ریز ایبد دن یگم کرده بودم، تمام حس ها یو پام رو حساب دست

 ارتکاب جرم من رو گرفته بود...  نیکرد... انگار ح دنیشروع به دو

من رو  یشد و انگار که نفس ها یهر لحظه سفت تر و سفت تر م مشتش

 یحامد نگاه از بهنام گرفتم که با نگران یانداخت... با صدا یهم به شماره م

 نگاهم کرد
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 ؟یخوبآرام  -

کردم،  یتظاهر م یبه خوب دیبا یرو به حامد دادم، خوب نبودم ول نگاهم

 بودنش شک داشتم یکنج لبم نشوندم که خودم به واقع یلبخند

 آره خوبم چطور؟ -

 دختر، تنت سرد شد... رنگ به صورتتم نمونده... یزد خی -

پاهامم  یکردم، تو یکه به تنم نشست رو احساس م یگفت لرز یم راست

کرده  رانیهام رو و یاحساس ضعف داشتم.... بهنام با اون نگاهش تمام آباد

 به سرم گرفتم و خودم رو از حامد جدا کردم و گفتم: یبود... دست

 فکر کنم فشارم افتاده... ره؛یم جیخورده سرم گ هی -

چرخوند و  اطیبه من انداخت و بعد چشم داخل ح ینگران نگاه حامد

 نگاهش سمت بهنام رفت

 ...نجایا ایب لیجل -

بود و صورتش بر افروخته سمت حامد اومد و  نییسرش پا کهیدر حال بهنام

 ایشد... آخر دن یمنم کند و کندتر م یداشت نفس ها یکه بر م یبا هر قدم

 یبود مثل حاال یزمان هی ایبه گمانم آخر دن یول هیدونستم چطور یرو نم

 من.

  ستادیا حامد کیبود نزد نییسرش پا کهیحال در

 بله آقا؟ -
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 دکتر میرو حاضر کن آرام رو ببر نیبرو ماش -

به من انداخت، منم  یحرف رو زد بهنام نگاهش رو باال آورد و نگاه نیا تا

 رو به حامد کردم و گفتم: عیسر

 ؟یچ یدکتر برا ست،ینه نه الزم ن -

 !یرنگ به صورت ندار -

 ...شمیشکالت بخورم خوب م هی... ستین یزیاشکال نداره نگران نباش چ -

 دکتر... میریدختر، م هیشکالت چ -

نگرانم نشده بود و که من هم احساس کنم  نقدریا چکسیحاال تو عمرم ه تا

هم گذاشتم تا  یمخمه، چشم هام رو چند لحظه رو یچقدر رو ینگران نیا

لبم نشوندم  یرو یآرامشم از دست نره، چشم باز کردم و لبخند حرص دار

 و خودم اشاره زدم طیست به محو با د

سر وضع کجا پاشم  نیمن با ا م،یهست یحامد جان االن وسط مهمون -

 مهمون هات... شیخوبم من... تو هم پاشو برو پ الیخیبرم؟! ب

 ...یهست یتو مهم تر از مهمون -

 نیتونستم دروغ بگم ا یحرف چند لحظه نگاهش کردم؛ به خودم نم نیا با

لبم  یخواست رو یم یداد... لبخند یدلم رو قلقلک م بیتوجه ها عج

اخم هاش تو هم گره خورده  کهیصاف کرد، در حال ییکه بهنام گلو نهیبش

 بود گفت:
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شما  ییفرما فیمنتظر تشر یرو آوردن و همگ کیآقا من اومدم بگم که ک -

به مهمون  دییمن مراقب آرام خانم هستم شما بفرما نیهستن، اگر اجازه بد

 .دیبرسها 

 به بهنام انداخت و گفت: یتینگاه با جد حامد

 دکتر... میریخودم هستم م ست،یمهم ن -

خوره، از جام بلند شدم و مقابل  یبابا من غلط کردم گفتم دلم قلقلک م یا

 رو راحت کنم الشیباشم تا خ یکردم پر انرژ یو سع ستادمیحامد ا

داخل منم خودم رو  یتا تو بر ستین میزیو سالمم، چ حیمن رو صح نیبب -

از  یزیداخل چ امیکنم چون گشنه ب یکم ته بند هیرسوندم... فقط من 

 مونه...  ینم هیبق یبرا کتیک

 به خودم گرفتم و گفتم: یمظلوم افهیبکنه ق یتا خواست مخالفت حامد

 یمن رو نفرست دکتر من از آمپول و سرم وهرچ سیکنم رئ یخواهش م -

 لیجل نیترسم. برو به مهمون ها برس به ا یکه مربوط به  دکتر هاست م

 !س؟یداخل باشه رئ امیبخورم بعد منم زود زود م ارهیب یزیچ هیبگو 

به عمق چشم هام نگاه  یحالت خاص کیبه سر تا پام انداخت و با  ینگاه

 کرد و آروم گفت:

  ؟یمطمئن باشم خوب -
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حامد داشت با من و دل من چه  نیخورد، ا دل من که باز قلقک نیاز ا امان

 جوابش رو  دادم یفرستادم و به آروم نییکرد؟! آب دهنم رو به زور پا یم

 خو.. خوبم -

نگاه از من برداره بهنام رو مخاطب  نکهیبار بدون ا نینگاهم کرد و ا دوباره

 قرار داد

خواد رو فراهم کن چنانچه حالش باز  یکه م یخانم هر چ یبرا لیجل -

 ...ادیخوب نشد دکتر رو صدا کن ب

 بله آقا چشم. -

 سر تکون داد و بعد دوباره به من نگاه کرد دییاز من گرفت و به نشانه تا نگاه

 ببرمت دکتر گهید یاینم -

 زدم و گفتم: یلبخند

به  هگی... خوبم من... برو دشهینم یتا من رو سوراخ سوراخ نکن یعنی -

 خوام آقا...  یم کیمهمون هات برس من ک

 هم گذاشت و گفت: یزد مهربون چشم رو یلبخند

 تو ایپس زود ب -

 چشم -

 چشم هات روشن آرامم. -
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تو دهنم نموند... کار از  یبزاق چیه ستاد،یاز حرکت ا زیحرفش همه چ نیا با

 یا غهیچه ص گهیقلقلک دل هم گذشت و زلزله تو دلم نشست... آرامم د

 یداشت من رو سر کار م نیکرده بود... ا رییتغ نقدریبود؟! حامد واقعا چرا ا

 !شت؟دا قتیحق زیهمه چ ایساخت  یم یمخف نیگذاشت و از من دورب

حرف زدن رو انگار از دست داده بودم سرم  ییکامال فلج شده بود، توانا مغزم

کرد خالص  ینگاه که آهن رو هم ذوب م نیتکون دادم تا از شر ا زیرو ر

که پنجه  دمیفوت کرد و از کنارم گذشت و د رونیبشم... نفسش رو به ب

 کرد...  ادیو سرعت قدم هاش رو ز دیداخل موهاش کش

 خوشت اومده از حرف هاش آرام خانم؟ -

قلبم گذاشتم و به بهنام که  یو دستم رو رو دمیبهنام از جا پر یصدا با

 کرد نگاه انداختم ینگاهم م یزیر یداشت با اخم ها

 من رو یتر؛ ترسوند واشی -

 یو کامل آروم م یش یرو به اون رو م نیاز ا زنهیصدات م چطوره که اون -

 !؟یپر یاز جا م زنمیصدا م من یریگ

 خدا امشب چه خبر بود؟!  ای یوا

 تو؟ یگ یم یچ -

 یهنگا  ارمیبه خاطر قد بلندش مجبور شدم نگاهم رو باال ب ستادیمقابلم ا 

 صورتم متمرکز شد و گفت: یبه سر تا پام انداخت و بعد رو
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 ...یکن یکه باز یینجاینره ا ادتی -

 ابروم رو باال دادم و گفتم: یتا کی

 منظور؟ -

و  یبش یو مشغول عشق و عاشق یکامال روشنه؛ دل به دل حامد ند -

 پر... تیمامور

و  دمیبود، اخم هام رو تو هم کش نیحرف ها ا نیمنظورش از تموم ا پس

 نشستم یصندل یرو

 کنم... یم کاریدارم چ دونمیحواسم هست م ر،ینخ -

 یتلل یللیبه  یفقط دار ینکرد یکار چیو ه یمشخصه، چند روزه اومد -

 ...یگذرون یم

تو هم گره خورد حق نداشت  شتریگفت، اخم هام ب یداشت نا روا م گهید

 ستادمیاش ا نهیبه س نهیطور با من حرف بزنه... از جام بلند شدم و س نیا

من دارم کارم رو درست انجام  ؛یحرف بزن یطور نیبا من ا یحق ندار -

رو بهت بگم...  دمیخواستم تا اونچه که فهم یم تیموقع هی... فقط دمیم

 هی شهیو معامله هم انجام م ستیتولد ن کیمحض اطالعت امشب تنها 

 یستکه در به در دنبالش ه یاون نکهی.. و ابزرگ اونم معامله مواد. یمله معا

 ناخدا... یگ یکه بهش م یحضور داره اون یمهمون یهم تو

 ...یاطالعات رو از کجا به دست آورد نیو ا -
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 از معامله گفت... یپر -

رو  نیا ی! خسته نباشم؟یدون یبدونه ما نم یکه پر یزیبه نظرت چ -

 . دونستمیم

 خودم رو نباختم و گفتم: یرفته بهش نگاه کردم ول وا

 !یدونست یناخدا رو که نم یناخدا چ -

 :دیبه سر تا پام انداخت و پرس یزد و نگاه یپوزخند

 نجاست؟یبهت گفته نا خدا ا یک -

 خود حامد گفت -

 :دیکرد و بعد دوباره پرس نییرو باال و پا سرش

 گفت؟! یچ قایدق یبگ شهیم -

که حامد گفت با ناخدا  یموضوع هیراجع به  میزدیحرف م میداشتخب  -

از کارهاش دست برداره، و گفت امشب به  یلیاز خ گهیصحبت کرده که د

بهونه تولدش اومده که قانعش کنه تا برگرده حامد و تموم کارها رو دست 

تو سالن گفت آره حاال من به  دو نفر شک دارم  دمشیمنم گفتم د رهیبگ

 دا باشن.که نا خ

بهم انداخت که چند لحظه مات نگاهش کردم و  یا هیعاقل اندر سف نگاه

 کردم پس گفتم: یاحساس کردم که کار خراب

 !؟یکن ینگاهم م ینطوریچرا ا هیچ -
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رو هم به  تیعالوه بر به باد دادن سر خودت ومن کل مامور یخوا یتو م -

 !؟یباد بد

 کردم؟! کاریچرا مگه چ -

داخل موهاش فرستاد و بعد به من نگاه  یو دست رونیرو کالفه به ب نفسش

 کرد

باشه حامد تا حاال از نا خدا نگفته، فقط من بودم  ادتیاگر  و،یک یخانم آ -

 کنه. یم یکه اون اطالعات رو بهت دادم... حاال واقعا چه فکر

 داده یاحساس ترس کردم واقعا سوت یلبم رو به دندون گرفتم و کم گوشه

فرستادم و  نییامکان نداشت... آب دهنم رو پا نیبهتر از ا گهیبودم و د

 و گفتم: چوندمیانگشت هام رو تو هم پ

خورده  هینبود  یهم سوت یلیخ یدون یخب م یدادم مگه نه؟! ول یسوت -

 هم داشتم گمونم شک نکرده یو خنگ باز ینیریخود ش

 تکون داد و گفت: نیتاسف به طرف یرو از رو سرش

حامد باهوشه  یتونه تمرکز کنه، ول ینم یلینبود خ یعیچون تو حالت طب -

 پس درستش کن... مونهیم ادشی

 نبود؟! یعیتو حالت طب یچ یعنی -

 .رهیگ یتمرکز رو ازت م یکم یفهم یم هیچ یمشروب اگر بدون -

 که بخوره! دمیمن ند یول -
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 ...خورهیم یحامد عادتشه قبل از ورود به مهمون -

 ...ادینمبهش  -

انداختم و  نییسرخ شدم و سرم رو پا یبهم انداخت که کم یدار یمعن نگاه

 شدم که گفت: رهیپام خ یبه انگشت ها

 ...یحامد نش یقاط یلیبهتره خ -

! نگاهم رو باال آوردم و دم؟یرقص یبهنام م نیبه چه ساز ا دیمن با واقعا

 گفتم:

 بشو اون رو عاشق خودت کن... کشینزد یمگه نگفت -

 داخل موهاش سر داد و بعد گفت: یبود و دست کالفه

 ی... نکن چون خودت ضرر میخودت هم دل بد نکهینه ا یآره گفتم، ول -

 ...ینیب

 :دمیکنج لبم نشوندم و پرس یگل کرد و لبخند کم رنگ طنتمیش حس

 که دل به حامد ندم؟! ینگران من نقدریتو چرا ا -

 تعلل گفت: یصاف کرد و بعد با کم ییحول شد و گلو یکم

 گهیرو هوا، فکر کن خانم عاشق بشه د رهیم تیخب... خب چون مامور -

 ...ید یاطالعات به ما م یچطور

 یدیدله د گهی... درهینباش آرام سرش بره قولش نم تیشما نگران مامور -

 رفت براش...
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به چشم هام نگاه  یخاصصورتم متمرکز شد و بعد با حالت  یرو نگاهش

 :دیکرد و پرس

 ممکنه دلت براش سُر بخوره؟ یعنی -

بود که  یسوال بهنام سوال نیا نه،یبه جونم بش یباعث شد ترس سوالش

رو از خودم نداشتم...  دنشیبودم اما جرات پرس رشیمدت درگ کیخودم 

 مکتین یحامد بره؟! احساس ضعف کردم و رو یواقعا ممکن بود دلم برا

 فوت کردم رونینشستم و نفسم رو به ب

با تموم  هیرو شروع کردم... حامد مرد جذاب یخطر ناک یدونم... باز ینم -

بهش  یممکنه عاشقش بشه... من فعال احساس خاص یهاش هر دختر یبد

 یکرده... نم رییتغ یلیروزها حامد خ نیترسم... ا یراستش م یندارم... ول

 بهش فکر کنم...خوام  یشه... نم یم یدونم چ

 نشده... یزیآروم باش دختر خوب، آروم فعال که چ -

 بود و ادامه داد ستادهیتر من ا کیرو به بهنام دادم که نزد نگاهم

 فکر نکن فعال آروم باش... یچیپاک کن اشک هات رو... به ه -

اومده  نییناخودآگاه سمت چشم هام رفت، چه زود اشک هام پا دستم

 کردم؟!  یم کاریبودن... من داشتم با خودم چ

 زدم یلیدل یگرفتم و لبخند ب یقیو دم عم دمیچشمم دست کش یپا

 !دم؟یاومده که نفهم نییاشک هام پا یک -
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شد و با  رهیبه چشم هام خ یزد و با حالت خاص یهم لبخند کمرنگ بهنام

 آروم گفت: ییصدا

 ...گهید هیعاشق یهوا -

 !ستمیمن عاشقش ن یول -

فوت کرد و از کنارم رد شد و در  رونینگفت و اونم نفسش رو به ب یزیچ

 همون حال گفت:

 ...یبخور ارمیب یزیچ هیبرات  رمیم -

 حالم خوبه ولش کن... -

 دستور حامده... -

قصه  نیا یبود... من کجا یا دهیچیدور شدنش نگاه کردم، داستان پ به

ممکنه  یدونستم چ یداستان... نم نیا انیاز پا دمیترس یبودم؟! م ستادهیا

داستان تلخ  نیسر ا کیگفت  یبهم م یدونستم و حس یم یول ادیب شیپ

 ... مکرد یآماده م یزیهر چ یحاال خودم رو برا نیاز هم دیخواهد بود... با

مثل  تی.... نه زندگستیمثل آدم ن زتیچ چیخاک تو مخت آرام که ه -

 شهیم سیدهنت سرو ی... عاشق بشیکن یعاشق یبخوا نکهینه ا هیعاد هیبق

... کال صاف شدن تو طالعت یش یآسفالت م گهیجور د یعاشق هم نش

 نوشته شده... 
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سوزوندم که  یخودم دل م یو برا زدمیطور داشتم با خودم حرف م نیهم

 شد. یم کمینزد یپر از خوراک ینیس کیکه با  دمیبهنام رو از دور د

 یپر از خوراک ینیس دم،یشدن بهنام رو د کیفرستادم و نزد رونیرو ب نفسم

 ستادیرو کنارم گذاشت و صاف ا وهیو م

 داخل. میبخور حالت بهتر شه که بر -

 کردم یانداختم و تک خنده ا ینگاه ینیس به

 همه رو کجا جا بدم؟!  نیا -

 تر.... عیبخور فقط سر یهر چقدر تونست -

بود... درسته  بیرفتار برام عج یجله و سردهمه ع نیا د،یباال پر ابروهام

 بیعج یبه نظرم رفتار االنش کم یبهنام تا حاال باهام گرم نگرفته بود ول

 زد... یم

 شده؟ یزیچ -

 نگاهم کرد یزیجمع کرد و  با اخم ر نهیهاش رو مقابل س دست

 بشه؟! دیبا یمثال چ -

 !یشد یجور هی ،یکن یعجله م یلیخ یدونم ول ینم -

 یکل ستمیتو صبر کنم، پرستارت که ن یتونم دو ساعت برا یکه نممن  -

 !م؟یینجایا یچ یکه نرفته برا ادتیکار دارم 
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سرش  ییچه بال نی. اشد.. یزد باز و باز تر م یکه م یهام با هر حرف چشم

اومده بود؟! حرف هاش بهم بر خورد و من هم متقابال ابروهام رو تو هم 

 ستادمیاش ا نهیبه س نهیو از جام بلند شدم و س دمیکش

 ... یبهم بکن ی! اصال نخواستم کمک؟یکن یم یطور نیچته چرا ا -

 بهش انداختم و از کنارش رد شدم که صداش رو باال برد یتند نگاه

 حامد سفارش کرده یزیچ هیبخور  ایب -

 و گفتم: دمیو سمتش چرخ ستادمیحرکت ا از

 یاز خود حامد م رمی. میدار اجیاحت شتریخودت، تو ب شکشیبمونن پ -

 ذاره... ینم میخورم، الاقل مهربون تره منت یم یزیچ هی رمیگ

و  دمیکشش بحث رو تو خودم ند گهیزد، د یتموم شدن حرفم پوزخند با

 سمت عمارت راه افتادم و با خودم شروع کردم به غر زدن

! افسار پاره کرده... حقش نجایخونه است ا ونهیکجا اومدم، د ستیمعلوم ن -

با  ستیتو سرش... مردک معلوم ن دمیکوب یرو م یبه اون گندگ ینیبود س

خودش چند چنده... مردشور همتون رو ببرن... نه، نه مردشور خودم رو 

 نداشتم... میگل گل یارزن شانس تو زندگ هیوقت  چیببرن که ه

 دمیعمارت رس یجلو یدم به پله هاز یطور که داشتم با خودم غر م نیهم

 زد یشد و لبخند داشیدر پ یهم جلو یو پر

 تو رو هم خبر بدم. امیرو ببره گفت ب کیخواد ک یتو، م یکجا موند -
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 گفته؟! یک -

 عمو حامد.  گه؛یحامد د -

 یتکون دادم و همراهش داخل شدم. متوجه حضور بهنام هم شدم و ب سرمو

صدا نگاهمو بهش دوختم که احساس کردم گوشه لبش به نشونه پوزخند 

براش اومدم و رومو به طرف حامد برگردوندم.  یباال رفت. پشت چشم خفن

 زیم یهارو رو هیها، هد کیو هنگام پخش ک دنیرو فوت کرد و بر کیک

ام  قهی یتو یخواست کادوها رو باز کنه که احساس لرزش یم مد. حادنیچ

 قهی یکه تو میگوش یادآوری! با د؟یلرز یم چرا م قهیحضرت امام،  ایکردم. 

 یفرستادم. ا رونیو نفسمو با شدت به ب دمیکرده بودم، لب گز یم جاساز

به  وخودم تکون دادم  یتاسف برا یاز رو یبذارم؟! سر ویبابا... جا نبود گوش

دادم. دستمو تا آرنج  هیرفتم. داخل اتاقم شدم و به در تک ییطرف طبقه باال

صفحه ش  یبخار رو دنی. با ددمیکش رونیب ویم فرو بردم و گوش قهیداخل 

 دنیباز کردم. با د ویصفحه رو گرفتم و قفل گوش یخندم گرفت. بخار رو

 یدونی... خودت مایبود، نفسم بند اومد. خدا میگوش یکه رو انیاسم دار

که  گمیتکرار مکررات کنم! فقط م یه ستیبگم، الزم ن خوامیم یچ گهید

کنم.  کاریچ دونستمیبه اسمش زل زده بودم و نم یمچکرم! با حالت زار

زنگ خورد.  یدوباره گوش رمیبگ قیتلفن خاموش شد و تا اومدم نفس عم

تخت  یوو بعد قفل کردن در اتاقم خودمو ر دمیکوب میشونیپ یمحکم رو

 فته جوابشو دادم.گر یپرت کردم. دکمه سبزو فشردم و با صدا

 الو؟-
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 ؟ی... چطورایسالم آر-

بزنم. نفس  غیمحکم ج خواستیهم فشردم. دلم م یمحکم رو پلکامو

 گفتم: یلرزون یگرفتم و با صدا یقیعم

 ؟ی... چطورانیسالم... دار-

 گفت: یسرخوش یصدا با

بهت  یچ دمیحالت خوبه؟ نفهم ؟یبهتر شدم... تو چ یلیمن خوبم، خ-

 ی... نگفتیخبر گذاشت یدوماه کال من رو از خودت ب نیا یگذشت و تو

 شم؟ینگران م

 گفتن نداشتم... یهم برا یحرف گفتم؟یم یچ

خودم خونه گرفتم و تنها  ی... برایعنیرو نبودم...  یچند وقت هیاره... -

اومد  یخونه حبس کرده بودم... پر یخودمو تو ییجورا هی. کردمیم یزندگ

 حامد. یخونه دنبالم و من رو برگردوند 

 نداره؟  یکار گهیاون مرد... باهات د-

فرق کرده. به خاطر برخورد اونروزمون  ی. رفتارش کلستینه، مثل سابق ن-

 بود... مونیجا بمونم. پش نیکرد و... ازم خواست هم یعذرخواه یهم کل

 ؟یهمون جا بمون یخوا یم ایآر ؟یرو باور کرد شیمونیو تو پش-

 :دمیپرس یلرزون یو با صدا ایرو زدم به در دل

 ا؟یمن آرامم، نه آر یدونیم یاریکه به روم ن یچرا اصرار دار-
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 کام من رو هم تلخ کرد... شیکه تلخ یمملو از خنده شد. خنده ا صداش

 ی. وگرنه قصد بدیو معذب نش یراحت باش خوامیفقط م ست،یطور ن نیا-

 نه؟ ،یراحت تر یطور نیا زنمینداشتم. حدس م

 من... انیاخت گرفتم... دار ایآره... با آر-

. میو باهم صحبت کن میبذار یقرار هی ایب ن،ینگو... بب یچی... هـشیه-

 شهینگرفتم. م یوقته ازت خبر یلی. خنمتیخوام بب یخوام... م یباشه؟ م

 حامد که... گه؟ید مینیهم رو بب

و باهات هماهنگ  زنمیروز زنگ م هی. من... ستین ینه، البته که مشکل-

. رمیهفته باهات تماس بگ نیا یتو دی. خوبه؟ شامینیکه هم رو بب کنمیم

 هم تنگ شده... هیبق یدلم برا

. بازم... ادیم یبلند یقیموس یصدا ؟ییکجا نمیباشه پس من منتظرتم... بب-

 سابقشه؟ یها یاز اون مهمون

بزنم چون  یحرف تونمی. فعال نمگمیرو بهت م زیهمه چ دم،یم حیبهت توض-

 باشه؟ دم،یم امی. بهت پستیخونه مطمئن ن نیا

 باشه باشه، منتظر خبرت هستم. خداحافظ...-

 خداخافظت... -
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که در باز  هیکردم چند تقه به در اتاق خورد و خواستم بگم ک یخداحافظ تا

 گفت: عینگران داخل اتاق شد و سر یو پر

 ؟یخوب یآرام خواهر -

ند بشم که زود کنارم نشست و با نگاهش شروع به از سر جام بل خواستم

 اسکنم کرد

 ؟یخوب یزن یچرا حرف نم -

 شده؟! یزیخوبم، چ یاگر اجازه بد -

تو رو باز کرد منتها هر چقدر چشم  یعمو حامد کادو ،یتو مراسم نموند -

صدا زد من رو رفتم کنارش گفت حالت خوب نبوده  گهید ،ینبود میگردوند

 کنم... داتیپ امیب

 رو کم کنم یپر یباال بکشم و نگران یکردم خودم رو کم یسع

 یخواد من رو راه یحامد م نیفقط ا ست،ین ینگران یخوبم من جا -

 قبرستون کنه، و گرنه من سالم سالمم!

 و  موشکافانه نگاهم کرد زیهاش رو ر چشم

 تو اتاق؟ یپس چرا اومد -

 رو دست گرفتم و مقابلش تکون دادم تلفنم

 کردم... یداشتم تلفن صحبت م -

 !؟یبا ک -
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 نییو سرش رو پا دیبهش انداختم که لب گز یا هیعاقل اندر سف نگاه

 انداخت و زود گفت:

 زدم. یحرف رو م نیا دینبا د،یببخش -

و  دمیرو کش شیخواستن یزدم و لپ ها دنشیخجالت کش نیبه ا یلبخند

 گفتم:

 اشکال نداره داشتم با دا.... -

 عیسر یلیرو کامل نکرده بودم که حامد و بهنام داخل اتاق شدن و خ حرفم

 گفت:

 ؟یآرام خوب -

تخت نشستم و به  یو صاف رو دمیکش یو پوف کالفه ا دیباال پر ابروهام

 انداختم یکرد نگاه یخاص نگاهم م یحامد که داشت با نگران

 !ست؟یحال من خوش ن یکن یم الیخوبم من، تو چرا خ -

 بیغ ییهوی یسالن  هم نموند یتو ؛یرنگ به رو نداشت اطیچون تو ح -

 . ..یشد

 من خوبم ! یول -

 !؟یتو سالن نموند یچ یبرا یاگر خوب -

 یبارش م یباقال یآوردم و حساب یشد که خر محترمم رو م نینوبت ا حاال

بوده اگر  یشد که ک یگفتم تلفنم زنگ خورده مشکوک م یکردم... اگر م
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شد... پس در  یجدا م چارهیکه سر از تن هم من هم اون ب انیگفتم دار یم

 رو گفتم : دیکه به ذهنم رس یفکر نیبه چشم هام زدم و اول یچرخ جهینت

کفشمم پام رو  اد،یخورده برام خفه بود؛ سر و صدا ها هم ز هیسالن  یهوا -

 اومدم تو اتاقم. گهیکرد د یم تیاذ

 دکتر... میپاشو بر -

حرف رو زد با عجز به همه نگاه انداختم و نگاه موشکافانه بهنام رو هم  نیا تا

 :دمیاز نظر گذروندم و رو به حامد نال

 چرا واقعا؟ ،یکن مارستانیب یمن رو امشب راه نهیبر ا تیکال سع -

 تکون خورده... شییجا هیچون مغزش و  -

تو هم  دنشیمن هم با د یو اخم ها دنیسمت صاحب صدا چرخ یهمگ

 به من انداخت و بعد با اخم به آرمان نگاه کرد یرفت، حامد اول نگاه

 !؟یکن یم کاریچ نجایتو ا -

کنن...  یم میباال تقس نیخوبا رو ا زینموند، گفتم البد چ نییکس پا چیه -

 اومدم که جا نمونم...

 کس؟! چیه -

 به من انداخت و بعد جواب حامد رو داد ینگاه آرمان

 ...چکسیآره ه -

 کس؟! چیفقط چهار نفرمون نموند اون وقت شد ه -
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تو آرام نموند انگار  ،یکس رو چطور معنا کن چیداره ه یآره، بستگ -

 ...ستین چکسیانگار ه یستینموند منم تو ن چکسیه

 صاف کرد و زود گفت: ییو حامد گلو دیخند ینخود یپر

 آرام حالش بد بود... ست،ین امیطور نیا -

 دکتر؟! نشیبر یخب چرا نم -

 اومدم و گفتم: نییبه سرعت نور از تخت پا عیحرف رو زد سر نیآرمان ا تا

 میکنن... بر مارستانیب یخوان من رو راه ینه تو رو خدا؛ حاال همه م یوا -

 محدوده... تشی.... اتاق من ظرفنیاوردیمهمون ها رو هم باال ن هیتا بق نییپا

اتاق  رونیرد شدم و ب یمگمنتظر جوابشون باشم از کنار ه نکهیا بدون

 منتظر خروجشون شدم... 

 رونیب بیهم به ترت هیکه از اتاق خارج شد بهنام بود و بق یکس نیاول

که  یمن انداخت و طور یبه سر تا پا یاومدن، آرمان قبل از خروجش نگاه

 فقط خودم بشنوم آروم گفت:

 قدر هوات رو داره؟! نیکه حامد ا یدار یچ -

و  چوندیدست دور بازوم پ یو در آخر پر ومدین شیجواب دادن پ فرصت

 زد یو لبخند پر رنگ ستادیکنارم ا

 عشقم؟! میبر -
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بود  چوندهیکه دور بازوم پ یبه خودش بعد به دست یچپ اول نگاه چپ

 انداختم و گفتم:

 !ستمین یخوا یکه م یخواهرم، من اون یاشتباه گرفت -

 بهم چسپوند و گفت: شتریو خودش رو ب دیخند

 یم کیمنم بهت نزد ،یبود ایافتم که آر یم ییاون روزها ادیخدا  یوا -

باهام  یدختر دونمیکه گفتم م یوقت ای... یکرد یکه نم ییشدم تو چه فکرا

 ...دمیخند یرفتم چقدر بهت م یتو م شیکه از پ یخدا وقت یبمون... وا

 ظیحفظ ظاهر کردم و با غ یخنده ام گرفته بود ول یپر یحرف ها به

 نگاهش کردم

 وقت؟! هی یری... دل درد نگدمیهِر هِر هِر خند -

 خوردم چهینه حواسم هست قرص دل پ -

 تکون دادم زیو سرم رو ر نییپا یلب هام رو مثل منحن یها گوشه

 ...یحاضر جواب شد ن،یآفر -

 با دست به آرمان و حامد اشاره زدم و ادامه دادم بعد

 در تو اثر کرد. نیکمال همنش نمیب یم -

 گفت: ینازک کرد و با عشوه خاص یچشم پشت

 است... گهید یکیکمال  ست،یها ن نیکمال ا رینخ -
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 و ابروهام رو باال دادم ستادمیاز حرکت ا یکم

 !ه؟یخانوم؛ خبر ینه بابا راه افتاد -

کامال از پله ها  ونیتا آقا ستادیپله ها ا یچشم اطراف گردوند و باال یکم

 راحت شد گفت: الشیخ یبرند وقت نییپا

 باورت نشه... دیکه شا ییخبرها هی ه؛یآره خبر -

 !؟یپر یکرد کاریچ -

 .ستیهم ن یبد یلیخ زینگران نشو چ -

 ...نمیبگو بب -

 و من رو با خودش همراه کرد و آروم گفت: دیرو کش بازوم

 تموم شه. یمهمون نیا گم یباهات حرف دارم، همه رو برات م یکل -

 باشه. -

از دوست هاش  یکی یپر م،یرفت نییزد و همراه هم از پله ها پا یلبخند

کرد و سمت دوستش رفت.  یبراش دست تکون داد و از من عذر خواه

 از پشت صدام زد یکیکه  ستادمیا فیبالتکل

 آرامش -

 کرد نگاه کردم یو به حامد که داشت مهربون نگاهم م دمیچرخ سمتش

 جانم؟ -
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 رهیگرد شده بهش خ یدهنم گذاشتم و با چشم ها یدستم رو رو عیسر

و سرش  دیبود؟! حامد بلند خند یا غهیچه ص گهیجانم گفتنم د نیشدم، ا

 خنده هاش به من اشاره زد و گفت: نیرو تکون داد و ب

 یم دهیباشه جانم گفتنت رو نشن ؛یخواد خودت رو خفه کن یحاال نم -

 .میریگ

حرف ها از من  نیو تا بنا گوش سرخ شدم؛ گفتن ا دمیحرفش لب گز نیا با

بود که  دیهم از من بع یعاد یکلمه الکچر هیبود... خاک تو مخم که  دیبع

صاف کردم و  ییشدم. گلو یم دیسرخ و سف دیواسه گفتنش با ینطوریا

 کردم به خودم مسلط بشم. یسع

 خنده! یخب حاال تو هم؛ چه بلند بلندم م -

 با نمک بود. یلیکنم خب، واکنشت خ کاریچ -

 .یگ یباشه تو راست م -

 .یگ ینه تو راست م -

 اصال تو خوب ما بد -

 ما بد کالس با دو ضربدر جلوش. یتو عال -

 من رو بخور. ایآقا حامد شما گربه ما موش، ول کن ب -

 تکون داد و آروم گفت: نیرو به طرف سرش

 یواال خوردن دار -
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 گفتم: عیو سر دمیزدم و خند دنیرو به نشن خودم

... چقدر میکرد یم یبلبل زبون یطور نیتا چند وقت قبل هم ریبخ ادشی -

 یهم که تو از خود متشکر بود

 پس. ینه تو خوب -

 نازک کردم یو پشت چشم دمیخند بلند

 ... ستین یدر خوب بودن من که شک -

 لباش حفظ کرد.  یگرفت و لبخندشو رو یقیعم نفس

رقص  شنهادیرو نداشتم که بهش پ یکس م،یبرقص میبر ایخواستم بگم ب-

 بدم.

 ! دیزنیهوا پسه صدام م ای ادیهروقت قرتون م گهیآها، خوبه د-

 و نگاه براقشو به نگاهم گره زد. ستادیبه روم ا رو

 رقصم داشته باشم؟! هیتونم ازت انتظار  ینم-

دخترا  هیاصال شب شمینطوریغونه! من همکه رقصم افتضاح دا یدونیم-

که  مونمیم یپسر نیکه بخوام برقصم... درست ع یچه برسه به وقت ستم،ین

 برقص! یانیمدل خرداد گنیدامن تنش کردن و م رنیبه زور پ

که توجه چندنفر بهمون جلب شد. جلوتر رفتم و دندونامو به  دیصدا خند پر

 :دمیدندونام غر یهم فشردم و از ال

 !کننیکم هرهر کن همه دارن نگاهمون م-
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 شدن من سواستفاده کرد و اونم جلوتر اومد.  کینزد از

فقط ازت درخواست  م؟یکنیم یاشکال نداره، بذار نگاه کنن. مگه کار زشت-

 رقص کردم و...

 تر کرد. کیپشت کمرم گذاشت و منو به خودش نزد دستشو

 !یکه قبول کن یتو هم مجبور-

 و مبهوت نگاهش کردم. دهی پرباال یابروها با

 !؟یاگه نخوام قبول بکنم چ-

 تر آورد و کنار گوشم زمزمه کرد: نییپا سرشو

 یفکر م ی! درضمن، اگه قبول نکنگمیچون من م ،یکه قبول کن یمجبور-

 !یکنم که هنوزم از دستم ناراحت

کنم  یتونستم ابراز ناراحت یگفتم؟ مطمئنم نم یم یالل شده بود. چ زبونم

 دیکه توجهشو جلب کنم و شا کردمیتموم تالشمو م دیو ساز مخالف بزنم. با

 تر شدن بهش بود. کینزد یراه مناسب برا هیرقص...  نیا

و  میرقص شد ستیشونه ش گذاشتم و آروم آروم وارد پ یدستمو رو منم

 .میو نور کم، وول خورد تیرقصنده ها همراه اون اهنگ ال هیدر کنار بق

... کاش ی. لعنتدمیانداختم و لب گز نییچشم هام بود که سرمو پا تو رهیخ

تونستم  ی! چرا نمشدیراحت م المیو خ شدیشب مزخرف تموم م نیزودتر ا
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بهنام راست  دی... شادیکرد و شا یم تمینگاهش اذ ام؟ینگاهش کنار ب نیبا ا

 !کردیخودش م ریمرد داشت با نگاهش منو درگ نیگفت. ا یم

ها  بهیمن تموم شد و غر ختنیو عرق ر یاون شب با هزار بدبخت یمهمون

ها موندن. برگشتم اتاقم تا لباسامو عوض کنم که متوجه  یرفتن. خود

همچنان پابرجا بود اما مانع  یقیموس یاز داخل سالن شدم. صدا ییصدا

راحت به  یلیجر و بحث بلند دو تا مرد خ یو صدا شدیصدا نم دمیشن

سالن به راه  یاومد و با همون سر و وضع تو رونیاز اتاقم ب. دیسر یگوش م

 یبرا یی... فرصت طالیعنی نیاومد و ا یافتادم. صدا از اتاق کار حامد م

 !گوش دادن

 تونمینم ینطورینداره و ا دهیفا دمی. دستادمیگرفتم و دم در ا یقیعم نفس

 ینگاه مین. شهیبرام بد م یلیخ نهیبب یاگه کس یخوب گوش کنم و از طرف

انداختم. آرام رو نشناخته بودن! نفس  نییانداختم و سرمو زود پا نایبه دورب

 نیزم یرودر اتاق حامد رها کردم که  کینزد مویگرفتم و گوش یقیعم

 نیزم ی. رودمیگفتم و با کف دست به سرم کوب یپخش و پال شد. آخ

دکمه دارم رو به هم  یگوس یها کهیکردم ت یم یکه سع ینشستم و درحال

 بچسبونم، گوش به صداشون سپردم... 

 یکه تو یدون یحامد، م یو بر یپا پس بکش یبه همن راحت یتون یتو نم-

 .یستین یکیمهره کوچ یباز نیا

ادامه بدم، خودت  تونمیخسته شدم. نم گهیکه د دونمیم نمیآره، و ا-

و برامون  میدار یداره، دردسر داره... درسته نفوذ یکه چقدر خستگ یدونیم
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تونم ادامه بدم، چون  یاما نم اد،ینم شیپ سیاز جانب پل یمشکل چیه

 وجدان خودم در عذابه.

 !زنهیداره از وجدان حرف م یک نیوجدان؟ بب-

 قدم برداشتنش اومد. یو صدا دیصدا خند پر

که ککت  نیبدون ا یتا دختر جا به جا کرد صدیکه س یستین یتو همون-

... مگه همه نمیبب ؟یکرد ستیچندتا رو سر به ن ؟یبگزه؟ با چندتاشون بود

اسلحه  یو خواسته خودت نبوده؟ کس لیاز رو م یکه داشت ییاون رابطه ها

نبودن، به  یناراض ادیات گذاشته بود؟ هرچند اون دخترا هم ز قهیشق یرو

شده! به  تیزیچ هیبگذره! اما حامد... تو  یلعبت نیکه از چن هیهر حال ک

 که...  نیمگه ا یکشیپا پس نم یراحت نیهم

 آروم تر شد: صداش

 ؟یکرد تیرو وارد زندگ یکس-

 :دمیو واضح حامد رو شن حیصر یصدا

 نه!-

رو به  یکس یاگه بخوا یدون ی! میخوبه... چون خودتم از عواقبش باخبر-

 یکه برا یدرست مثل اتفاق اد،یبه سر جفتتون م ییچه بال یراه بد تیزندگ

 افتاد! بایتو و د
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رو دوست  گهید یکیخدا... حامد... حامد  ای با؟یآوردم. د یشاخ در م داشتم

 داشت!

من  ریکه تقص یدون ینداشتم، خودتم خوب م یگناه چیه بایمن سرِ د-

 نبود.

ا بود. اونقدر زرنگ حرف ه نیتو نبود... اون دختر زرنگ تر از ا ری، تقصآره-

 یموم تو نیبده! اون رو بکنه آلت دستش و ع یرو باز یکه حامد خسرو

دوباره باندمون  یخوا یدست نرمش کنه و ازش اطالعات بکشه... تو که نم

 وفته؟یتو خطر ب

 یکشونیبحث رو م یدار یچرا ه ست،یمن ن یزندگ یتو یبهت گفتم، کس-

 من؟ یو معشوقه ها باید یپ

 :دیپرس یمشکوک بالحن

  گه،ید یکیبه خاطر  یحامد؟ مطمئن ستین تیزندگ یتو یکس یمطمئن-

 ؟یزنیبه بختت پشت پا نم یطور نیا

 آره، مطمئنم...-

 ره؟یبگ دهیتونست من رو ناد یا، دلم از حامد گرفت. چطور مچر دروغ

دور  لیفام هی. اون رهیبگ دهیما نبود که بخواد ناد ونیم یخاص زیهرچند... چ

برادرزاده خودش هم  ییجورا هیبود و من... خواهرِ برادرزاده ش... که 

 هیاز  مهبود که ه نیداشت، به خاطر ا یاگه بهم لطف دی! شاشدمیمحسوب م

 ...میخانواده بود
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 "!یکنیم انتیخانواده خ نیبه ا ی... و تو دارنیخانواده بود هیآره آرامش، "

اسم  ی. حواسم پرمیاشک چشمامو بگ تا نیانداختم زم ویو گوش دمیگز لب

ته تو شو  دیداشت؟ با نایبا ا یبود؟ چه رابطه ا یک باید یعنیرفت.  "باید"

 ایبود...  یگرفتن جواب سواالتم پر یبرا نهیگز نیبهتر دیشا اوردم،یدرم

 یدست م ومن ر دمیپرس یم یزیهم بهنام! اما نه، اگه از بهنام چ دیشا

بهتر بود. اگه  دمیپرس یم یکرد، از پر یحرف بارم م یانداخت و دوباره کل

من  یباز سیکه از پل یپر ،ی... وایدیگفت اسمش  رو از کجا شن یم

 نداشت!  یخبر

 یزیتونستم هر چ یفوت کردم، باالخره من آرام بودم و م رونیرو به ب نفسم

 ...ارمیرو که بخوام به دست ب

اومدن رو  یدو نفر که داشتند از پله ها باال م یپا و گفتگو یصدا دنیشن با

بغلم و خودم رو پرت کردم تو  ریرو زدم ز میو تمام دل و روده گوش دمیشن

. ستادمیاتفاق افتاد که با ترس پشت در اتاقم ا عیسر زیاتاقم، اونقدر همه چ

سمت تخت خوابم  عدگرفتم و ب قیزد... چند تا نفس عم یقلبم تند تند م

صداها رو واضح  یلیخ نکهی... به خاطر ادمیتخت دراز کش یورفتم و ر

حرف ها رو  نیکه ا یبدم که اون شخص صیتونستم تشخ یبودم نم دهینشن

از مهمان ها نرفته بودن... همون کله گنده  یلیبود... خ یزد ک یبه حامد م

 یاون ها شب رو تو دن،اومده بو رانیو ا ایطرف اون طرف دن نیها که از ا

باشه،  یتونست هر کس یرسوندن و صاحب اون صدا م یعمارت به صبح م

 اون شخص بود؟!  یچه کس یحامد... ول یاز شرکا یکی
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معشوقه  کی یکنه، پا رییخواست تغ یهاشون رو مرور کردم، حامد م حرف

 ینفوذ کیرفته و، وجود  یبود که از حامد اطالعات کش م انیدر م یمیقد

رسونده....  یکه اخبار اون ها رو به گوششون م سیدم و دستگاه پل یتو

 هاطالعات رو ب نیا دیداد، با یهمه داده داشت ارور م نیمغزم از حجم ا

که  ییبایشناخت... د یرو م بایبهنام هم د دیکردم، شا یبهنام منتقل م

 گرفت... یمعشوقه بود و از حامد اطالعات م

هم افتادن و خواب  یفکر کردم که ذهنم خسته شد و  چشم هام رو اونقدر

 ذهن و چشمم رو گرفت...

* 

بودم و گوشه پرده رو کنار زده بودم و داشتم خروج  ستادهیپنجره ا کنار

صبحانه مفصلشون رو کوفت کرده  یکردم، همگ یمهمان ها رو تماشا م

 نیدن. چند ماشکر یخواست داشتن عمارت رو ترک م یبودن و اگر خدا م

شدن، پرده رو انداختم و  یخارج م اطیح یپشت سر هم داشتن از در اصل

ام که مطمئن شدم از اتاق  افهیبه خودم انداختم و از ق ینگاه نهییآ خلاز دا

 رفتم. رونیب

 یکه داشت به همگ دمیرفتم و چند پله به آخر حامد رو د نییپله ها پا از

شد مقابلش  یاز مستخدم ها که داشت رد م یکیکرد،  یم یخداحافظ

که با  ستادمیبرداشتم و کنار حامد ا ینیس یاز رو یآب وانیو ل ستادمیا

 بهم انداخت  یلبخند نگاه
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 .یکرد یما رو بدرقه م یمهمون ها یاومد یساعت خواب خانوم، م -

 نیا زمیآب رو پشت مهمون ها بر وانیل نکهیا یو به جا  ستادمیپاگرد ا یرو

 و گفتم: ختمیطرف خودم ر

 .نیفعال بر نگرد نیبر -

 حامد  بلند شد و بعد گفت: دنیخند یصدا

 آخه؟! یها دار چارهیب نیا کاریتو چ -

 رو ازمون گرفتن! شیمخمون رو خوردن؛ آسا -

 !انین گهیبرن د  یگ یحاال م  ،یخدمت کرد یلیخ ستین -

 گفتم: ظیبهش انداختم و با غ یچپ نگاه چپ

! مگه ؟یچ گهیمهمونات خدمت کنم... د نیمونده، من رو بذار به ا نمیهم -

 من کلفتم؟!

 هاش رو گرد کرد و دست هاش  رو باال برد چشم

 نگفتم که...  یزی! چ؟یزنیباشه بابا، چرا م -

 بگو؛ تعارف نکن! اینه ب -

 کرد و گفت: نییاش رو جمع کرد و سرش رو باال پا چونه

 دمت گرم.  یبه من بد ییچا هیباشه؛  یکن یخب حاال که اصرار م -
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 یبد نگاهش کردم که خودشم خندش گرفت. به زور خندشو رو یطور

 گرفت. یقیلباش محو کرد و نفس عم

 ؟ی... کار دارای م؟یباهم بر یایدارم. م دیخر کمی رون،یبرم ب خوامیامروز م-

فرستادم و لبخند پر  رونیافتادم. نفسمو با شدت به ب انیدار ادیآخ،  آخ

 زدم. یاسترس

اتاقمو مرتب کنم و... آهان! دنبال کار  کمی خوامینه امروز کار دارم . م-

 بگردم!

 شد و متعجب لب زد: کمی. نزددنیبا حالت تعجب باال پر ابروهاش

 ؟یکن دایکار پ ؟یچ-

 یتو یلی. چندوقته خامیحالم درب نیکنم از ا دایکار پ هیخوام  یآره، م-

 .رهی، خونه هم حوصله ام سر ممخودم

 یفکر نکنم مشکل ؟یکار کن کیبوت یتو یکمک دست پر یریچرا نم-

 باشه...

کارم که دستم  هیکسل کننده ست. دنبال  کمی... خب... کارش خوامینه، نم-

باشم و ازش  یپر شیپ خوامی... نمدونمیخودم باشه و... چه م بیج یتو

 .رمیبگ یپول

 به روم زد. یکیتکون داد و لبخند کوچ سر

  ؟ی... امروز مصاحبه داریباشه، اشکال نداره. مراقب خودت باش-
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 کنمی.. فکر نملمیشکل و شما نیا ی. تونایدنبال روزنامه و ا رمینه تازه م-

 استخدامم باشه. یبرا یمشکل گهید

 و موشکافانه نگاهم کرد. دیتو هم کش ابروهاشو

 ؟یداشت یچه مشکل شیپ یدفعه ها-

و باب  زدمی! پسرونه مکردنیبودم استخدامم نم ایکه شبه آر نیبه خاطر ا-

 نبودم.  لشونیم

 .دیتر اومد و اخماشو تو هم کش کینزد

باهام حرف  شبی. تو دیباش یکس لیبه خاطر کار کردن باب م ستیقرار ن-

 ؟یفت! نگایهمون آر یشیدوباره م یگفت ،یدیم رییخودتو تغ یگفت ،یزد

 ریی. تغیکن رییکه تو هم تغ یطگفتم به شر نمیخب... چرا گفتم. اما ا-

  ؟یعوض شد ؟یکرد

 .دیموهاش کش ونیم یفرستاد و دست رونیبا شدت به ب نفسشو

 بره،یکنم. زمان م رییتغ یزود نیتونم به هم یبهم وقت بده آرامش. نم-

نکنم،  یغلط چیو ه نمیکار بش یقراره ب گمیکنم، نم یمنم تالش خودمو م

 ی. بشیکن رییخوام تغ یو... از تو هم م کنمیتالش م رمییتغ ینه... منم برا

 ست دخترجون...  بهیآرامش باهام غر نی. ایکه بود یهمون آرام

 همون آرام. خوبه؟ شمیامروز قبل از رفتن دوباره م نیباشه، قبوله...  هم-

 :دمیلب نال ریز
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 جون بستن دوباره اون بانداژهارو داره؟ یبار کن... ک یو باقال اریحاال خر ب-

مثال سرمو با  ایهمون وسط و موهامو محکم بکشم.  نمیخواست بش یم دلم

بهش بکوبم که نشه با کاردک هم جمعم  یکنم و طور یکیرو به روم  وارید

منو  یطور نیکنم که ا یحاللت نم رمویکرد. خدا ازت نگذره حامد، ش

 !یجوون مرگ کرد

که  نیا یبرا دیو از اون جا رفت. با میبا هم حرف زد یتکون داد و کم سر

 یخودم دست و پا م یبرا یکار هیحامد به رفت و آمد هام شک نکنه، 

دست بذارم و آسته برم و  یدست رو یراحت نیتونستم به هم یکردم. نم

متوجه  عیرفتم که سر یکج م کمیبود  ید، کافبو زی. حامد تامیآسته ب

رو تو دستم گرفتم و از داخل  یچیشدم و ق یبهداشت سیشد. داخل سرویم

دخترونه م تنگ  افهیو ق ختیر نیا یبه آرامش نگاه کردم. دلم برا نهیآ

موهام نگه  یرو باال آوردم و جلو یچی! آب دهنمو قورت دادم و قشدیم

 بهکردم که سرم رو  یکوتاهشون م دیاومد بزنمشون اما... با یداشتم. دلم نم

 چمی. اگه بهنام سوال پرمهییبه شرط تغ رشییباد ندم! حامد هم گفته بود تغ

 ینم یخواسته حامد بود مطمئنم مخالفت نیگفتم ا یکرد، و بهش م یم

 موهام حرکت دادم...  ونیرو م یچیگرفتم و ق یقیکرد. نفس عم

به خودم انداختم که  نهینگاهمو از داخل آ نیو آخر دمیمو پوش یمشک کت

 لبام جا خوش کرد. یرو یکیخواسته لبخند کوچنا

 !ایدلم برات تنگ شده بود آر-
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پسرونه م رو مرتب کردم و  یکتمو صاف کردم. موها یو لبه ها دمیخند

 ی... تا مایشدم. ب تیبانداژها اذ یبه خاطر سفت کمیگرفتم که  یقینفس عم

 یبابا! سر یتو پر و بالمون! ا زدنیم نایا م،یبا خودمون خوش بگذرون میاومد

 یدوش   فیو ک یخودم تکون دادم و با برداشتن گوش یتاسف برا یاز رو

که متوجه  داشتمیرفتم. داشتم سرخوش قدم برم رونیمردونه م، از اتاق ب

 از پشت سرم شدم. یتک سرفه ا

 یرچشمیبهنام خشکم زد. ز دنیطرف صاحب صدا برگشتم که با د به

وجود  ینیدورب چیه میکه ما بود یخداروشکر اون قسمت .دمییاطرافو پا

نگاه بهم  هی نیی. از باال تا پاستادمینداشت. به طرفش رفتم و رو به روش ا

 چشمامو تنگ کرد و زل زد بهم. یانداخت و ال

 بود؟ تی... جزو مامورافهیو ق ختیر نیا-

 گفتم: الیخیباال انداختم و ب شونه

به دلش  میمسخره قبل افهی، اون شکل و قبهترم ینطوریحامد گفته ا-

 !نمیکنم که به دلش بش یشکل نیننشست، منم خواستم خودمو ا

تر شد. اوه اوه... انگار هوا پس بود!  رهیتنگ تر شد و رنگ چشماش ت نگاهش

 تا حد امکان شل کردم و گفتم: شموین

 .دارم کیقرار کوچ هیمن کم کم از حضورت مرخص بشم،  گهیخب د-

 ؟یقرار؟ با ک-

 نگاهش کردم. سیو پوکرف برگشتم
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 !؟رمینظر تو باشه و ازت اجازه بگ ریتموم رفت و آمدهام ز دیبا-

 صورتش گرفته شد. حالت

 ! نی، همخواستم بدونم ینه، فقط م-

 حفظ و لحنمو نرم تر کنم. مویکردم خونسرد یسع

تا باهات  امیبه کارم برسم. برگشتم م رمیباشه باشه، اشکال نداره. من... م-

 حرف بزنم.

 تر اوردم و ادامه دادم: نییصدامو پا تن

 .ستیاز لطف ن یخال دنیدارم که مطمئنم شن یاطالعات-

رو از راننده گرفتم و خودم  نیرفتم. ماش رونیتکون داد و از خونه ب سر

که به  زنگ زدم و گفتم انیدرآوردم. به دار ویپشت فرمون نشستم و گوش

و اونم قبول  میرو مالقات کن گهیتا همد ادیب یپر کیبوت یکینزد یکافه ا

 .کردم یسکوت رانندگ یبه مقصد، تو دنیکرد. تلفن رو قطع کردم و تا رس

چندتا دختر رو  رهیشدم. نگاه خ ادهیپارک کردم و پ نگیداخل پارک نویماش

و  بیعج ینگاه ها نیگرفت. باز ا یکردم و خنده م م یخودم حس م یرو

طرف شده بود. نگاهم به  بمیحال خنده دار نس نیمعذب کننده و در ع

بهش  یداشت برگشت و لبخند کیتوش بوت یکه پر یساختمون پاساژ

تونستم  یکه م یجا داشتم، خاطرات نیاز ا یناک زیجالب انگ اتزدم. خاطر

 کنم... ادیخاطره عمرم  نیازشون به عنوان بهتر
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 شینشسته و مشغول ور رفتن با گوش یصندل یرو انیکافه شدم. دار داخل

فاصله دور هم  نیو از ا دنیبعد از چندماه ند یبامزه و جذابش حت افهیبود. ق

 و آروم گفتم: ستادمیا زشیم یشدم و جلو کشیبود. نزد صیقابل تشخ

 نم؟یبش تونمیم-

شد و به طرفم اومد، و بلند  زیزد. از پشت م یلبخند دنمیباال آورد و با د سر

ترق ترق خورد شدن استخونامو  یکردم صدا یمحکم بغلم کرد. احساس م

 گفتم: شدیکه به زور از گلوم خارج م ییشنوم! با صدا یم

 ... ولم... کن... خفه شدم!انیدار-

زدم و سالم  یکرد و نگاه شادش رو دوخت تو چشمام. لبخند متقابل ولم

 نی. ابروهام ناخوداگاه نسبت به انمیو تعارف کرد بش دیدادم که لپمو کش

 ! جل الخالق!د؟ی. لپمو کشدنیعکس العملش باال پر

بعد از دادن سفارشات مشتاق نگاهم کرد. دستاشو به هم گره زده   مینشست

 یشده و باهام حرف م لیبه سمت جلو متما یگذاشته بود، کم زیم یو رو

 گفتم: ب روش زدم و آروم یزد. لبخند تلخ

 .یدون یکه افتاد نم یدرباره اتفاقات یچیکه انگار ه یکن یرفتار م یطور-

 زد. هیتک شیباال انداخت و به صندل شونه

 تفاوت که... نیبا ا ،ییایتو همون آر ؟یبرام فرق کن دیاما چرا با دونم،یم-

 تکون داد. یو سرشو به شوخ دیخند
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 ! ستیهم مهم ن ادیکرده که ز رییتغ ییزایچ هیخب -

بشر  نینثارش کردم. منو باش که دلم خوش بود ا یی "پررو"و  دمیگز لب

همون  نیباز ا شدمیاگه من آدم م یاما حت شه،یآدم م یروز هیباالخره 

 موند!  یم یکه هست باق یشعوریب

بودم که  نمی. مشغول خوردن بستدنیچ زیم یرو آوردن و رو سفارشتامون

 :دیآروم پرس

 !؟یباش ایآر یشد دوباره خواست یچ-

 کاسه انداختم و نگاهش کردم. یتو قاشقمو

حامد هم  یقرار، مجبور شدم بگم دنبال کار هستم و... آقا نیبه خاطر ا-

دوباره  دیبرم سرکار، اگه دنبال کارم با تمیو وضع ختیبا اون ر خوادیگفت نم

 برم. ذارهیبشم وگرنه نم ایآر

 ا؟یآر هی! خبریکرد دایپ یازش حرف شنو یلیتو... خ-

 نه، راستش...-

 سمت جلو خم شدم و آروم گفتم: به

حامد  یگاردهایاز باد یکی... گمیبهن اعتماد کنم پس... بهت م تونمیم-

از  دیکمک کردن بهش با یازم کمک خواسته و منم برا سه،یجاسوس پل

 داشته باشم! یحامد حرف شنو

 ادامه دادم: یتوهم و برزخ یا افهینشستم و با ق صاف



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 736

 هی دیدنبال کار، در کل با رمیکنم، امروز نشد فردا م دایامروز کار پ دیبا-

 بکنم... یغلط

 جا رو سراغ دارم، فکر کنم بتونم کمکت کنم. هیمن -

 باال آوردم و گل از گل شکفته بهش نگاه کردم. سرمو

 ؟یکن میمعرف یتونیواقعا؟ م-

 هم کرد.چونه ش زد و موشکافانه نگا ریز دستشو

 یلی... خهیریباهاش بکنم. آدم سخت گ یصحبت هیقبلش  دیبا یآره، ول-

 کج خلق و بداخالق و... یلیخ نی! و همچنرهیسخت گ

 نکن بسه! مونمیخب... پش یلیخب ، خ یلیخ-

 و سرشو تکون داد.  دیخند

 حاال؟ یهست یکارش چ-

پست باالتر  هیتونم قول  ی... نمیبش یشرکت خصوص هی یبه احتمال منش-

 رو بهت بدم.

 !کنمیباشه که کار م نیخوام فقط اسمش ا یخوبه بابا، م-

داشت  ازین یاگه منش نمیباشه... پس من با حکمت هماهنگ کنم، بب-

 سر کار. خوبه؟ یفردا بر نیاز هم یتونیم

 ریاالن هم باهاش تماس بگ نیهم یخوا یسرعت عملت تو حلقم! م اخدا،ی-

 !برم رمیبود االن دربست بگ ازیو اگه ن
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. شماره رو گرفت  زد دیکش رونیکتش ب بیشو از ج یو گوش دیخند بلند

 یپر ابهت و پرجذبه مرد یگذاشت. صدا زیرو وسط م یبلندگو و گوش یرو

 .دیچیتو گوشم پ

 ؟یجان، خوب نییالو؟ سالم را-

 .ستین یوقته ازت خبر یلیخ ؟ییکجا ؟یسالم پسر، تو چطور-

داشتم  کیکار کوچ هی... نییدور و ور هام. راستش را نیخوبم، هممنم -

 زحمت!  هیباهات. درواقع 

 شد: یپشت تلفن جد یصدا

 وفتاده؟یکه ن یاتفاق ؟یچه کار-

 ی. گفتم اگه بتونگردهیاز دوست هام دنبال کار م یکینه نه، راستش... -

 و... یدستشو بند کن

، کنم یقبول نم ریباشه. تاخ دفترم یبهش بگو فردا صبح ساعت هشت تو-

 انضباط کارمندها حساسم. یکه چقدر رو یشناس یخودت خوب من رو م

بمش  یاز صدا ل؟یعزرئ ایآدم بود  نیبود. ا دهییزا یآخ گاوم حساب آخ

خودت بهم  ایداره. خدا یگنده ا کمیترسناک و ش افهیمشخص بود چه ق

نره غول تلف  نیا یدست و پا ریرحم کن، من خودمو به تو سپردم! نذار ز

 شم، با تشکر!

 .ادیحتما سر موقع ب گمیباشه، بهش م-
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 گه؟یدوستت آقاست د نی... اانیمنتظرم... فقط دار-

 و گفت: دیآروم خند انیدار

قطع  گهی! من دهیبچه ماه یلیخ ن،ییرا یباهاش آشنا بش دیخودت با-

 سر قرار! ششم،ی. االن پکنمیم

 یو با خنده ازش خداحافظ دیخند انیبلند شد که دار نییاعتراض را یصدا

هاش از  یپره و قراره فردا تموم دق و دل یکرد. مشخص بود توپش حساب

 چیه رتیکه خ انیدار یگور به گور ش یکنه. اله یرو سر من خال انیدار

 ...! دیوقت بهم نرس

 بهش گفتم: میخوردن بستن نیح در

 ؟یکشوند نجایکه منو تا ا یداشت کارمیچ نمیبگو بب ان،یدار یخب آقا-

 رو به عرضت برسونم. یقتیحق هی خوامیراستش... م-

 نگاهش کردم. مشکوک

 شنوم. یبگو، م-

 من و من گفت: با

گذشت. به ترنم گفتم ازت  یم ماستانیشدنم تو ب یاز بستر یچند روز-

و  یگفتن مالقات ممنوع یاومد تا بهت سر بزنه که م یو اونم م رهیخبر بگ

هات  گاردیمالقاتت. ظاهرا اون باد ادیب تونهینم یجز آشناهات کس

ترنم نذاشت  شت،یپ امیکه کالفه شدم و خودم خواستم ب نی... تا اذاشتنینم
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 یب ینه. بهش گفتم اگه رفت ایبکنم  شونیراض تونمیم نمیبب رمیو گفت باز م

لحظه هم جلو  هی دینبا یشدن یدونست عصب یاتاق، م نیخبر برنگرد تو ا

 ی... برگشتن تویبعد با خواهرت... پر قهیچشمام باشه! از اتاق رفت و ده دق

مالقاتم  ادیب یکس ذارنیداد که نم حیبهم توض یو پر رونیاتاقم. ترنم رفت ب

 گهیاون بوده و د ی، به خاطر اصرار هاکه ترنم تونسته بره یبار هیو اون 

 یدفعه نگهبان ها نیدر بود و ا یلوج یپر گاردیباد یدفعه قبل ذارنش،ینم

نگفتم و به حرف  یزیقانع شده بودم چ گهی. منم که دستادنیحامد جلو در ا

 یبهم بد یکه تو نتونست یحیوضخواستم... ت حیهاش گوش دادم. ازش توض

بهم داد. و قانعم کرد... قانعم کرد که چرا  یرو اون با آرامش و خونسرد

 و... یرو از من پنهون کرد قتیحق

 و بزرگ نگاهم کرد. یواقع یگرفت و با لبخند یقیعم نفس

 ازت ندارم... یا یناراحت چیاز اون موقع به بعد ه گهید-

 :دمیچشم تنگ کردم و خصمانه پرس یال

منو  دیحتما با ؟یبهم بگ یپشت گوش یتونستیرو نم نیخب... ا-

پاراگراف  هی نیکه ا یکرد یسر کار و از هفت خان رستم ردم م یفرستادیم

 !انیو تمام؟ فقط دم دستم نباش دار یبند زر بزن هیرو 

 و گفت: دیخند یبلند یصدا با

نشون  یاکشن خاص ینه، ادامه اش رو گوش بده. فقط... قول بده که ر-

 !یند
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 ست؟یکه ن یبد زیچ ینشون ندم. راست یشن خاص یچ یدم چ یقول م-

دادم دستش و بلند  ووانیل عیش شدت گرفت و به سرفه افتاد. سر خنده

به کمرش که  از  دمیکوب یشدم تا به کمرش بکوبم. چنان با مشت محکم م

سرفه هاش به آخ و اوخ کردن افتاد و دستشو باال اورد تا  ونیشدت درد م

 یشد، با صورت لیبه پشت متما یگرفت و کم یقیدست نگه دارم. نفس عم

 خندون گفت: یرفته اما لحن همدر

 بذار حرفم رو بزنم! یصندل یرو نی! بشایشکست آر... کمرم ایخدا-

 نشستم آرومتر زمزمه کرد: یصندل یرو تا

 به جونم! وفتهیخبر رو ازم بشنوه چطور م نیا یوقت دونهیخدا م-

 ه؟یمگه ادامه ش چ نم،یبب-

 ؟یریو جبهه نگ یاروم باش یدیقول م-

 چه مرگته؟ نمی، ببروش فکر کنم. حاال تو بگو دیاومممم با-

 .نییزد و در کمال تعجب سرشو انداخت پا یپررنگ لبخند

تر کردم و...  کیخانوم نزد یخب... من از اون روز به بعد روابطم رو با پر-

خواسته  یو قبل از تو چندبار میشناس یرو م گهیبهت که گفته بودم همد

 یدست به سرم م یجور هیکنم؟ اون هم هردفعه  کشیبودم خودم رو نزد

 هیمن رو زد! اما بعدش... خب...  دیق گهیو د دیکه تو رو د نیکرد تا ا

 من... ییجورا
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گرفت، سرش رو باال آورد و تو چشم هام زل زد و آروم و با  یقیعم نفس

 خجالت گفت:

 ! باهاش ازدواج کنم خوامیعالقمند شدم و م یمن به پر-

. دنیموهام چسب شینداشتم که ابروهام از شدت تعجب به محل رو شک

جد  ایابلفض...  ایشده بود؟  یکرد؟ عاشق پر یبلغور م یچ نی... انیا

 یم ربارونیهر سه نفرمون رو ت دیفهم یحامد م رتم،یغ یسادات... گور بابا

 هی یاما حت زدمیصدا لب م یب ادیب رونیاز دهنم ب یکه حرف نیکرد! بدون ا

شد...  یاومد. باورم نم ینم رونیهم از دهنم ب یصوت صرفا جهت دلخوش

 وانیل عیسر دیزارم رو که د افهیمن... نههههه! ق یامکان نداشت! خدا نیا

 آب رو پر کرد و به طرفم گرفت.

 !یدار ازیبخور، فکر کنم ن ایب-

 وانیکردم داخل ل یخال مویقاشق پر از بستن هی... دادیکه کفاف نم یخال آب

نداشتم،  ازین ی. من آب خالدمینفس سر کش کیو با قاشق همش زدم و 

شدم! مطمئن بودم که رنگ به روم  یفشارم افتاده بود و داشتم تلف م

 .ادهم به لکنت افت انیام وحشتناک شده بود که دار افهینمونده اون قدر ق

 گفتم؟ یبد زیتو... چت شد؟ من... من چ ؟یخوب ا؟یآ... آر-

  یکه م یالوگید نیدرواقع افتضاح تر ،ینگفت یبد زینه پسرم، اصال هم چ-

 ؟یگیم یکه چ ی! تو... متوجه حرفت هستیتونستم بشنوم رو زر زد
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 یدون ی... میدون یم ه؟یکار شدن نیبه نظرت ا ؟یازدواج کن یبا پر یخوایم

 !ینفهم... الحق که زبون انیدار یوا ؟یو باز بهش ابراز عالقه کرد هیاون ک

 امه دادم:اد یکه با حالت زار کنهینگاهم م سیمتعجب و پوکر ف دمید

و  رتیحاال من و غ ؟یبود که کرد یچه غلط نیا یدِ اخه پسره اجنب-

بابت خواهر بزرگه بودنم به کنار.  یشدن و حساس بودنم رو پر یعصب

اصن به من  ،یو بهش گفت یدمت گرم که ابراز کرد ،یندارم، عاشق تیکار

فکر  نی! اما به ادیبکن خوادیدلتون م یهر غلط دینداره بر یربط چیهم ه

و خانواده  تیکه به خون ناپدر ی... برادرزاده حامده؟ کسیکه پر ینکرد

کنن و دفعه  یگلوله تو بدنت خال هیکه باعث شد  یتشنه ست؟ کس انیشا

 یرو تو ریتا گلوله هفت ت شیموضوع رو بفهمه ممکنه کل ش نیبعد اگه ا

 ت؟سیکله ت ن یعقل تو ذرهیکنه؟ دِ آخه چرا  یخال تیکله پوک فرنگ

 یقیپلک زد تا حرفامو هضم کنه. نفس عم یدهنشو قورت داد و چندبار آب

 دوخت و آروم گفت: شیگرفت و نگاهشو به بستن

 متیعشق، به ق نیبگذرم... شده ا یتونم از پر ی... نمایتونم آر یمن نم-

رو دوست  گهیهمد ینداره. من و پر تیجون من تموم بشه برام اصال اهم

رو  یرابطه خانوادگ نیکنه و ا یو مطمئنم اون هم مثل من فکر م میدار

 دنیاگه تو راه رس یحت ستی. برام مهم ندونهیبه هم نم دنمونیمانع رس

تونم از عشقم بگذرم؟ چطور  یچطور م ا،ی... من عاشقشم آررمیبهش بم

 زنده بمونم و ادامه بدم؟ شهیکنم؟ اصال مگه م یبدون نفسم زندگ
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جمع شد و احساس کردم صورتم داره به حالت  یت چندشبه حال صورتم

 کج و کوله گفتم: افهی. با همون قادیلوچ در م

 نیادامه ش نده که االن کل ا گهیخبه خبه، بس کن حالم به هم خورد د-

 !کنمیم ضیداخل مستف نیا اتیکافه رو با محتو

 و نگاهم کرد. دیاما تلخ خند اروم

 یم یشد یاگه عاشق م ،یکن یکه حالم رو درک نم یعاشق نشد-

تونم ازش  یبشم، نم یپر الیخ یتونم ب ی... نمایآر گمیم یچ یدیفهم

 ایدرست باشه  گرونیرابطه از نظر د نیبگه. ا خوادیم یهرچ یبگذرم. هرک

 نه... من عاشقشم... اینه، بدون سرانجام باشه 

ها  نیعاشق نشده بودم... ا گه؟یم یعاشق نشده بودم که بدونم چ من

 ینفر بجا هی یها تیکه از حساس نیکردن؟ ا یم ریتعب یرو چ یعاشق

قند و  لویک لویهاش ته دلت ک تیکه از حساس نیدلت غنج بره؟ ا یکالفگ

که  نیا ؟ینگاهش بکن یتو تیبرق رضا دنید یبرا یشکر آب کنن و هرکار

تا  یکن یو با جونت باز یبش رینفسگ تیمامور هیبه خاطرش حاضر به ادامه 

 ... اسمش عشقه؟ ینگهش دار یراض

که  یاحساس یبگم. از طرف یچ انیدونستم به دار یشده بودم. نم جیگ

که با حرف  انیدار گهیطرف دداشتم و درحال مبارزه باهاش بودم، و از 

 هیمنم  دیتونستم بهش بفهمونم شا یهاش آشفته ام کرده بود. چطور م

خانوم، شما  ایگفت آر ینم د؟یخند یبهم نم شه؟یسرم م یاز عاشق ییزایچ
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... حق داشت! من رو چه به گفتیخب راست هم م ؟یبه عاشق چهرو 

 یاز دخترانگ ییبودم که بو یمفلوک یمن همون دختر پسرنما ؟یعاشق

کرده که همه باور  یکار اش،یادا و اصول هاش و پسرونه باز نینبرده و با ا

قبولش دارن،  ایهمه آر !استیاگه خودش نخواد باز آر یکنن آرام حت

کنه که دختر باشه،  یبهش شک هم نم یلباس هاش حت نیبا ا یشکیه

 یاز عشوه و عاشق ییذره بو هیداره و نه  یظرافت دخترونه ا چیچون نه ه

اگه به پسرا  ی... که حتینیحس ایبودم... آر نیبرده. من هم یکردن و دلبر

شدم! نفسمو محکم به  یم بودن مورد تمسخر واقع یبه جرم گ دادمیمحل م

 زل زدم. انیگرفته، به دار یو با حال دمفرستا رونیب

 ینیراست و حس یلیخ خوامیو ازت م پرسم،یسوال ازت م هی انیدار-

داداش  نیکه چقدر بهت اعتماد دارم و تورو درست ع یدونی... میجوابمو بد

که اسمش  ییکه به خاطر حرف شماها به کسا یدونیدونم، م یخودم م

سوال  هیکردم تا خانواده تو رو نجات بدم. پس ازت  انتیخانواده ست خ

 یدوست دارم جواب راست رو ازت بشنوم... تو واقع عاشق پر و پرسمیم

نکرده به خاطر انتقام و  ییرابطه ات باهاش... خدا نیکه ا یمطمئن ؟یهست

 ست؟یها ن نیا

 یقیدوخت. دم عم نیه زمبه روم زد و نگاهشو ب یدلگرم کننده ا لبخند

 گرفت و آروم گفت:

 ... یقصد و غرض سوءا چیه یهستم، ب یآره، مطمئنم... من عاشق پر-

 فرستادم و بهش نگاه کردم. رونیبه ب یمحکم و از سر آسودگ نفسمو
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 یبرا دی! بارانهیا نجای... اانی. فقط دارستین یخب، از جانب من مشکل-

وجود نداره که  یحضور داشته باشه. پدر ییدا ایعمو  ایازدواج دختر، پدر 

 !ذارهیاجازه بده، مطمئنم عموش هم نم

 ا؟یآر-

 حوصله نگاهش کردم. یب

 هوم؟-

 ی! مطمئنم مانعیکرد یم ی! همون که باهاش زندگیدار ییدا هیتو... -

 کمکمون کنه! میاگه ازش بخوا ستین

! تند تند دیرس یمورد نم هی نی... عقل جن هم به اینیحضرت امام خم ای

 پلک زدم و بهت زده گفتم:

 ،یدار یخودمم بهش فکر نکرده بودم! وا ی! تو... حتیپسر... تو نابغه ا یوا-

 ؟ی... اگه حامد بفهمه چیدمت گرم پسر! ول

 .دیباال انداخت و خند شونه

دستش رو  رون،یب ادیاز اون خونه م لیبه بهونه تحص ی! پرمیگیبهش نم-

هم به عنوان همسرم  یپر ی. من اقامت دارم، براکایامر برمشیو م رمیگیم

خونه  هی. میکنیمون رو م یو دور از چشم حامد زندگ رمیگ یاقامت م

تا توش بمونه اما  دمیدختر دانشجو م هیو به  رمیگیدخترونه م یمجرد

اون دختر از اون  نه،یرو بب ی. هروقت حامد بخواد پرذارمیشرط م اشبر
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 ادیاونجا ساکن بشه و بعد از برگشتن حامد دوباره ب یتا پر رونیب ادیخونه ب

 خودم... نقشه مون چطوره؟! شیپ

هم  طونیبه مخ ش ی... حتیتونستم  چند بار پشت هم پلک بزنم. لعنت فقط

 نقشه ها!  نیکرد ا یخطور نم

 نیاما االن به ا ،یخنگ یاجنب هیکردم  یتا االن فکر م ان،یدمت گرم دار-

 ! یخنگ ینخبه یاجنب هیکه  دمیرس جهینت

 .میدیخم شد و هردومون خند یشیحالت نما به

آشنا نشده و  یتا به حال با پر ه،ی. مرد خوبمیصحبت کن ییبا دا میبر دیبا-

 ! پس... خواهرزادشه و فالن نیکه ا میو بگ میبر ییهویزشته اگه 

 و ادامه دادم: دمیکش یپوف

 یکیپروسه عقدتون  نیآشنا بشه. ممکنه ا نایا ییرو ببرم تا با دا یپر دیبا-

رو  هیقض نیا کنمیارزه. نگران نباش، منم کمکتون م یبکشه اما م یدوماه

 .دیجا بر نیو از ا دیکن فشیرد

 یم کاریچ دیمن با یاگه تو نبود دونمی... نمایممنونم آر یلیباشه... خ-

وابسته و  یلیخ یپر ه؟یها چ نیو ا یمخف سیپل نیا هیکردم. فقط... قض

 یاگه اتفاق نم،یخوام غمش رو بب یدوستش داره. نم یلینگران حامده، خ

 .شهیناراحت م یلیخ وفتهیحامد ب یبرا

 خودم گفتم: با
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... حامد خانواده منه، اما مجبورم... اون به خاطر شمیناراحت م یلیمنم خ"

 "تاوان پس بده! دیکه کرده با ییگناه ها

دونم حامد در حق همه ما ظلم کرده.  ی. مکنمش کاریدونم چ یخب... نم-

داشتن دور  یمعمول یزندگ هی یعنیمون  یعیاون همه ما رو از حق طب

عذاب وجدان خودمون رو  نیبدون مجازات کردنش ا شهیکرده و مطمئنم نم

... نمونه اش ترنم... انیها ظلم کرده دار یلی. اون به خمیببخش نیتسک

هاش رو ازش گرفت، اون رو از  یکرد؟ دخترونگ کاریکه باهاش چ یدید

دور کرد، چندسال بعدشم  شیخونه و خانواده اش دور کرد، از عشق زندگ

 میکارهاش بش الیخ یب میتون یدوباره از همسر و فرزندش جداش کرد. نم

 شده. ییحامد مرتکب چه خطاها میدون یکه جفتمون هم خوب م

 نیبب ست؟ین یکرده کاف یچه اشتباهببره  یکه اون پ نیدرسته... اما هم-

شون  یو همه کس مهم زندگ زیاز همه چ یوقت شن،یآدم ها تنها م یوقت

انجام دادن  ییکردن، چه گناها یکه چه اشتباهات فهمنیتازه م شن،یدور م

تنها  هیکاف نه،یانداختن. حامد هم هم یچه مخمصه ا یو خودشون رو تو

که با  میریبگ میتصم میتون یبشه. نم رشیگ بانیبشه تا عذاب وجدان گر

که به اون حس عذاب  میکن یکار میتون یاما م م،یکن کاریحامد چ یزندگ

 یخودش داشته باشه. منظورم رو متوجه یاز خطاها یوجدانش برسه و درک

 که؟

 گرفتم. یقیتند تکون دادم و نفس عم سرمو

 ؟یدیتو حامد رو بخش یعنی-
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. آدم معتقد و نهیبیم یجور هیاعمال بدش رو  یسزا ایدن نیا یتو یهرکس-

 مانیا دایشد "چوب خدا صدا نداره"جمله که  نیاما به ا ستمین یمذهب

بوده که  یبد یکارها یکه خوردم سزا یریاون ت یدارم و مطمئنم حت

 ایاعمال بد پدر  یسزا دیبه سر ترنم اومده... شا ییانجامشون دادم. اگه بال

و عذاب  دهیکه پدرش کش یاون رو گرفته و درد بانیمادرش بوده که گر

خودش هم نداشته. حامد هم  یمادر ترنم داشتن رو حت ایکه اون  یوجدان

 یمونیگفته پش یجمله، بده. ک نیبه ا دنیگناه هاش رو با رس یسزا دیبا

شده  کبمرت یادم بفهمه چه اشتباهات هیکه  نیبه نظرت ا ا؟ینداره آر یسود

 یتوسط افراد ستیو از خدا طلب بخشش کنه، بهتر ن رهیو نفسش عذاب بگ

 رن،یگیم میخدا تصم ینامن و جا یکه خودشون رو قضاوت کننده م

برسه،  دیکه با یاون موقع باز روحش به اون آرامش ره؟یمجازات بشه و بم

نه  شه،یدفن م شیمیبعد از مرگش هم با همون افکار قد ی. حترسهینم

 و طلب بخشش اش از خدا!  یمونیپش

 نیدر رابطه با ا یا گهیتونستم حرف د یهاش قانعم کرده بودن. نم حرف

رو چطور به بهنام  نیاما ا گه،یراستش رو م انیدونستم دار یموضوع بزنم. م

 دیگفتم که حامد خودش، توسط خودش با یفهموندم؟ چطور بهش م یم

کرد؟  یرو کنسل م تیورمام داد؟یمجازات بشه؟ اون به حرف هام گوش م

 ییبردش جا یو م دیکش یم یکرد و سر حامد گون ینثارم م یبابا ا برو ای

 یلیخ دیدستام گرفتم. با ونیو سرمو م دمیکش یانداخت؟ پوف یکه عرب ن

 یزدم و پر یسر م ییبه دا دیسردرگمم کرده بود. با نیکردم و ا یکارها م
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 یرفتم. به بهنام تو یم دمیکردم. سر کار جد یم یرو بهش معرف

 یحامد رو هم از خطر مرگ نجات م یکردم و از طرف یکمک م تشیمامور

 ! دادم

 !شهیوقفه درحال زا یخدا بهت رحم کنه آرام، گاوت ب-

 اومد که نگاهمو باال آوردم. انیخنده دار یصدا

 تونم کمکت کنم؟ یسرت! م ختهیکار ر یظاهرا کل-

انگار همه کارامو  یو گند نزن ینکن یارک چیکه ه نینه، قربون دستت، هم-

 !یتو انجام داد

 خورد. شیاز بستن  یا گهیخنده سر تکون داد و قاشق د با

شده  دهیدزد یو دخترها دارهایدر رابطه با اون خر تتی.. اگه ماموریراست-

 رو بهم گفته.. ییزهایچ هیمن بتونم کمکت کنم. ترنم  دیست... شا

 شدم. لینگاهش کردم و به طرفس متما کنجکاو

هم  تیو به ظاهر کم اهم کیاطالعات کوچ هی یگفته بهت؟ حت یچ ؟یچ-

 رو بگو. یدونیکه م یزیهرچ ان،یدار خورهیبه دردمون م

. چون دو نفر اون هیک ستیمشخص ن یباند اصل سیگفت رئ یخب... اون م-

به همن و برادر  هیشب ! که هر دوشون... دوتا داداشکننیحکومت رو اداره م

 داره! یخوش فرم  ی... قد بلند و لب هاکمیبزرگتر 
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! کردایدقت نم ییزهایترنم هم به چه چ نیو دار خنده م گرفت. ا ریاون گ تو

 !زیو ه شعوریخودم بود، ب نیدمش گرم، درست ع

از اون برادر ها  یکی. پس... شناسمیرو م یگیکه م یآدم نیخب، فکر کنم ا-

 ه؟یچه شکل یکیاون  شد... دیپ

داره و  یروشن افهیگفت بوره، ق یاما... م ستین ادمی یعنیدونم،  ینم قیدق-

 منه! هینمه شب هیدونم...  یچه م

 و ناخوداگاه خندم گرفت. دنیبا حالت تعجب باال پر ابروهام

اما  دمیآدم ها رو اون جا د یلیتولد حامد بود. خ شبیتو؟ خب... د هیشب-

 رمیجشن رو از حامد بگ یبرم عکس ها دیتو باشه... ظاهرا با هیکه شب یکس

 شونه؟  یکینگفت ناخدا کدوم  ان،یدار ی. راستنمیو بب

 شد. لیگذاشت و به طرف جلو متما زیم یبه هم گره زد، رو دستاشو

 ینفر حرف شنو هیاون هم از  یچون انگار حت ست،یگفت اون قدبلنده ن-

آب هم  یکنه و بدون اطالع اون حت یترش اطاعت م کیداره. از برادر کوچ

 ییجورا هیهم  نیکنم برادر بزرگتر ناخدا باشه، چون ا ی. فکر نمخورهینم

 ات یکرد یحواست رو جمع م یمهمون یتو دی. بادیرس یبه نظر م ردستیز

 به من هم هستن! هیو از قضا شب شنیم کیبه اون مرد نزد ایک ینیبب

 یا گهیکنه. حرف د یکمکم م یاطالعات هم کل نیخب خوبه، باز هم-

  ؟ینرفته باشه تا بهم بزن ادتیکه  ستین
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بزرگ برده  یلیمزائده خ هیگفت انگار  یترنم م ن؛یچرا... چرا هست! بب-

اواخر  یعنیسال اول دارن،  میماهِ ن نیروز از آخر نیآخر یتو یفروش

که  ییزهایبق چبار هست و ط کیمزائده شون هر سال فقط  نی. اوریشهر

و فروش برده هستن اونجا  دیکار خر یکه تو یافراد یهمه  دم،یمن شن

... درست رنیگ یم یدب یسال رو تو میجشن آخر ن نیدارن. گفتن ا رحضو

که اون و دار و دسته اش و چندصد دختر همراهش  ییمقر ناخدا، جا یتو

اون  رهیکه م ی... هر دخترهیجهنم واقع هیکنن.  یم یعمارتش زندگ یتو

 دهیها رو ترنم از دهن نگهبان ها شن نی! اایآر گردهیزنده برنم ایداخل، سالم 

چهار، پنج ماه بعد آماده  یگفتن تا خودشون رو برا یبه دخترها مبود، که 

اون جا راحت  د،یدام خوشگل براشون پهن کن هی دیتون یکنن. به نظرم م

به  یتون ی. مدیکن یکن م شهیو نسل همه شون رو ر دیندازیم رشونیگ

 یها رو از چنگ بردگ یلیکه آزاد بشن، خ یکمک کن یشتریب یدخترا

که روحش آروم  یکارت به حامد هم کمک کن نیبا ا دیو... شا ینجات بد

 .رهیبگ

 یکه الزمه بهنام بدونه رو بهش بگم. با پر ییزهایخب... من برم چ یلیخ-

. ییدا دنید میبر ،یلیبه روز تعط خورهیکه م گهیهم حرف بزنم و چندروز د

خفت  یو اما فردا... گندت بزنن حامد! اصن جفتتونو گند بزنن که هرچ

 شماست! یبه خاطر وجود گل گل کشمیم

زدنمون تا دوساعت بعدش هم ادامه داشت و ازش درباره ترنم و  حرف

 یبرا یلیخ مایو گفت حالشون خوبه. فقط ن دمیپرس مایو خصوصا ن ،انیشا
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 هی. بهش قول دادم نهیخواد که دوباره من رو بب یکنه و م یم یتاب یب من

 کردم تا به خونه برگردم... یو ازش خداحافظ ششونیروز حتما برم پ

 

* 

نگاه  ظیتخت با غ یپهن شده رو یبودم و به لباس ها ستادهیتختم ا مقابل

صبح  کار من شده بود گشتن داخل کمد و  شیکردم، از ساعت ش یم

و در آوردن لباس ها... االن ساعت هفت بود و من هنوز نتونسته  دنیپوش

 انیکه دار یکنم، شرکت دایرفتن به شرکت پ یبرا  یبودم لباس مناسب

 یخود سخت نبود ول یو انتخاب لباس به خود دنیبود... پوش کرده یمعرف

گشت  یدنبال آقا م نکهیبودم و ا دهیشرکت شن ریمد یریاز سخت گ نکهیا

 کرد... یکار رو برام سخت م

عقل به خرج  یمصاحبه برم اما اگر کم یبرا ایتونستم با ظاهر همون آر یم

پسر برم و  کیکردم که با ظاهر  یرو نم یتیخر نیدادم دوباره همچ یم

بارم  نیمجبور بودم که ا گهیخب د یافتم....ول یدام تازه ب کیبعد دوباره تو 

خواست  یاگر مرد م دیگفتن آرام کله خر...... با یکنم، کال به من م تیخر

 یم رشونیمد دیکنم، با یکردم در وقت الزم منم خوب بلدم مرد یثابت م

خان رو  نییرا نیمتفاوت ترم... هر چند ا گهیبا مردم  د یکه من کم دیفهم

بودم  دهیفهم انیدار یحرف ها یشناختم اما از ال به ال یبودم نه م دهینه د

... پس با خودم نشستم دو دوتا ستیبا جنس دختر جماعت جور ن یلیخ

از همون ابتدا  دیمواجه هستم با زیمرد زن گر کیچهارتا کردم که اگر با 
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تونستم  یتفاوت م نیمتفاوت ترم... و از هم یدادم  که من کم ینشون م

 نییموضوع و جلب توجه را نیا یبشم. پس برا کیاستفاده کنم تا بهش نزد

 یم یحامد رو هم راض دیاکه ب یکردم... پوشش یاز پوششم شروع م دیبا

 زمخت و پسرونه...  یلیناز و دخترونه نه خ یلیکرد.... نه خ

قسمتش  هی دمیچ یکه کنار هم م یلباس کهیکردم و هر ت یم یهر کار اما

بزنم تو سر خودم و  یبود دو دست کیشد... نزد یزد و جور نم یلنگ م

 یکنم که در اتاق زده شد و پشت بندش پر هیگر یها یکف اتاق ها نمیبش

 داخل شد و تا چشمش  به من افتاد گفت:

 ؟یتو هنوز آماده نشد -

 نگاهش کردم و گفتم: یحالت زار با

 بپوشم! یچ دونمینه نم -

انداخت و با دست به لباس ها اشاره  یاومد و به تخت پر از لباس نگاه جلو

 زد

 ... انیرو انتخاب کن؛ همشون خوشگلن بهتم م یکیهمه  نیخب از ا-

بپوشم طرف رو جذب کنه. بعد  یزیچ هی دیکه نشد حرف، با انیبهت م -

 یهم م یزیچ هیتو چشم برم،  یلیخوام خ ینم گهیباشم د ایآر دیخب با

 رو پوشش بده میخوام دار و ندار دختر

 ه؟یخبر -
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 گاهش کنم و بگم:که حواله ام کرد باعث شد چپ چپ ن یچشمک

 .میخبر از عالم یشماست خانم؛ ما ب شیخبر ها که پ -

انداخت،  نییو سرش رو پا دیسرخ لب گز یکالمم رو گرفت و با صورت کهیت

 لبم نقش بست و گفتم: یرو یلبخند

تو سر من  یخاک هی ایواسه من؛ ب یبش دیخواد سر و سف یخُبه حاال نم -

 بپوشم...  یکن بگو چ

 تکون داد و به لباس ها نگاه کرد که اضافه کردم دییرو به نشونه تا سرش

پسرونه نشه...  میلیدخترونه پسند نباشه؛ خ یلیبگو خ یزیچ هیفقط  نیبب -

 کال حد وسط رو نگه دار.

 ممکن رو بزن. پیت نیساده تر پس به نظرم -

نه مردو رهنیپ هیبا  میرو زد و دست دراز کرد و شلوا کتون مشک حرفش

 گفت: رو دستم داد و  یکت ساده مشک کیو  یسورمه ا

... فقط شهیخوب م یلیخ  دهیرو خوب پوشش م زیرو بپوش همه چ نایا -

 !یباز بانداژ ببند دیفکر کنم با

از تصور بستن دوباره بانداژ ها  جمع شد اما خودمو نباختم و  صورتم

 :دمیپرس

 بپوشم؟ یکفش چ -
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برات. زود  ارمیاز داخل اتاق حامد کفش م رمیم یپوش یرو م نایتا تو ا -

 شد. ریبپوش که د

لباس ها شدم،  دنیاز اتاق مشغول پوش یگفتم و بعد از خروج پر یا باشه

 شهیهم یبه خودم نگاه کردم؛ ظاهرم به نظرم خوب بود... پر نهییتو قاب آ

 کیبا  یپر قهیتونست راه گشا باشه؛ بعد از چند دق یتو انتخاب لباس م

 وارد اتاق شد. کیجفت کالج مردونه ش

 رو بپوش نایا ایب -

خوشم اومد و زود از دستش گرفتم و تشکر کردم بعد  یلیکفشه خ از

 کفش شدم. دنیمشغول پوش

 فقط اگه حامد بفهمه... ن؛یعال یدستت درد نکنه پر یوا -

کفشا نداره، عاشق  نیبه ا ی. بعد اون عالقه اگهینم یزینگران نباش چ -

 .هیونکت

 یمدام داره من و من م یکفش ها شدم و حس کردم پر دنیپوش مشغول

 رو باال آوردم و گفتم: کنه، نگاهم

 شده؟! یباز چ -

 !یچیه -

 ؟یبگ یم یچ نمیبگو بب ؛یگ یآره جون خودت تو که راست م -

 انداخت.  یو بعد به چشم هام نگاه چوندیهاش رو تو هم پ انگشت
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قسمتش  هی دمیچ یکه کنار هم م یلباس کهیکردم و هر ت یم یهر کار اما

بزنم تو سر خودم و  یبود دو دست کیشد... نزد یزد و جور نم یلنگ م

 یکنم که در اتاق زده شد و پشت بندش پر هیگر یها یکف اتاق ها نمیبش

 داخل شد و تا چشمش  به من افتاد گفت:

 ؟یتو هنوز آماده نشد -

 م و گفتم:نگاهش کرد یحالت زار با

 بپوشم! یچ دونمینه نم -

انداخت و با دست به لباس ها اشاره  یاومد و به تخت پر از لباس نگاه جلو

 زد

 ... انیرو انتخاب کن؛ همشون خوشگلن بهتم م یکیهمه  نیخب از ا-

بپوشم طرف رو جذب کنه. بعد  یزیچ هی دیکه نشد حرف، با انیبهت م -

 یهم م یزیچ هیتو چشم برم،  یلیخوام خ ینم گهیباشم د ایآر دیخب با

 رو پوشش بده میخوام دار و ندار دختر

 ه؟یخبر -

 که حواله ام کرد باعث شد چپ چپ نگاهش کنم و بگم: یچشمک

 .میخبر از عالم یشماست خانم؛ ما ب شیخبر ها که پ -

انداخت،  نییو سرش رو پا دیسرخ لب گز یکالمم رو گرفت و با صورت کهیت

 لبم نقش بست و گفتم: یرو یلبخند



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 757

تو سر من  یخاک هی ایواسه من؛ ب یبش دیخواد سر و سف یخُبه حاال نم -

 بپوشم...  یکن بگو چ

 تکون داد و به لباس ها نگاه کرد که اضافه کردم دییرو به نشونه تا سرش

پسرونه نشه...  میلیدخترونه پسند نباشه؛ خ یلیبگو خ یزیچ هیفقط  نیبب -

 رو نگه دار.کال حد وسط 

 ممکن رو بزن. پیت نیساده تر پس به نظرم -

مردونه  رهنیپ هیبا  میرو زد و دست دراز کرد و شلوا کتون مشک حرفش

 گفت: رو دستم داد و  یکت ساده مشک کیو  یسورمه ا

... فقط شهیخوب م یلیخ  دهیرو خوب پوشش م زیرو بپوش همه چ نایا -

 !یباز بانداژ ببند دیفکر کنم با

از تصور بستن دوباره بانداژ ها  جمع شد اما خودمو نباختم و  صورتم

 :دمیپرس

 بپوشم؟ یکفش چ -

برات. زود  ارمیاز داخل اتاق حامد کفش م رمیم یپوش یرو م نایتا تو ا -

 شد. ریبپوش که د

لباس ها شدم،  دنیاز اتاق مشغول پوش یگفتم و بعد از خروج پر یا باشه

 شهیهم یبه خودم نگاه کردم؛ ظاهرم به نظرم خوب بود... پر نهییتو قاب آ
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 کیبا  یپر قهیتونست راه گشا باشه؛ بعد از چند دق یتو انتخاب لباس م

 وارد اتاق شد. کیجفت کالج مردونه ش

 رو بپوش نایا ایب -

خوشم اومد و زود از دستش گرفتم و تشکر کردم بعد  یلیکفشه خ از

 کفش شدم. دنیمشغول پوش

 فقط اگه حامد بفهمه... ن؛یعال یدستت درد نکنه پر یوا -

کفشا نداره، عاشق  نیبه ا ی. بعد اون عالقه اگهینم یزینگران نباش چ -

 .هیکتون

 یمدام داره من و من م یکفش ها شدم و حس کردم پر دنیپوش مشغول

 رو باال آوردم و گفتم: کنه، نگاهم

 شده؟! یباز چ -

 !یچیه -

 ؟یبگ یم یچ نمیبگو بب ؛یگ یتو که راست مآره جون خودت  -

 انداخت.  یو بعد به چشم هام نگاه چوندیهاش رو تو هم پ انگشت

 دهنش رو قورت داد و گفت: آب

 !گه؟ید یزنیبا حامد حرف م ،یآرام جونم خواهر گمیم -

 کردم زیبهش انداختم و چشم هام رو ر یچپ نگاه چپ
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 عمو نه و حامد؟! -

حامد تو دهن منم  یگ ی. از بس مگهیگرفتم د ادی خُبه حاال؛ از تو -

جواب من رو بده حرف  ،یریبگ رادیخواد از من ا یحاال نم گه،ید یانداخت

 باهاش؟! یزنیم

 بهش انداختم ینگاه طونیزدم و ش یلبخند

 تنده دختر؟ شتیمعلومه آت -

 آرام -

 جانم؟ -

وقت  یلیخ یدون ینه، خودت م ای یزنیبگو حرف م ینکن جون پر تیاذ -

 .میندار

 ستادمیفوت کردم و از جام بلند شدم و مقابلش ا رونیرو به ب نفسم

 ییداره، تازه از مذاکره با دا ریگ یلیخ یدون یجون کار تو خودتم م یپر -

 سراغ مورد حامد. میریبعد م مینفس تازه کن یبذار کم میبر گشت

من رو آشنا  ؛یکرد یرو راض ییو دا یو رفت یدستت درد نکنه اومد -

 ،اجازهییواجب تر از دا یدون یخودتم م یو خانواده مامان؛ ول ییبا دا یکرد

 درس خوندن برم. یعمو حامده که بذاره مثال من برا

 نگاه کردم نانیرو دو طرف بازوهاش گذاشتم به چشم هاش با اطم دستم
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 بهت یدم ول ینگران نباش، من از اول هم گفتم قول صد در صد نم یپر -

 چیکنم؛ بعد خانم باهوش تو تا حاال ه یکه تمام تالشم رو م دمیم نانیاطم

 باره برم بگم چند منه؟! کیمن  یدیکم مقدمه نچ هی یبه حامد نزد یحرف

 افته؟! یراه م یکارت ک یگرد یبر م یخب، خب تو ک -

 باال انداختم و گفتم: یا شونه

 یخان چه آش انیخان دوست دار نییرا نمیبرم بب دیدونم من که با ینم -

 یچرخ هیخودمون تنگ شده برم  یمحله ها یپزه، بعد هم دلم برا یبرام م

 ...یبخورم اون حوال

که  گمیم ییجورا هیو  نمیچ یمنم مقدمه م یگرد یخب پس تا تو بر م -

کنه،  یصد در صد مخالفت م دونمی... ملیادامه تحص یخوام برم برا یم

 باهاش حرف بزن. ایبعد تو ب گهید

 نکرد... یاصال مخالفت دیشا ؛یکن یخب چرا سختش م -

 بهم انداخت یفوت کرد و غم زده نگاه رونیرو به ب نفسش

اجازه  یراحت نیبه هم یکن یم الیجون حامد به جون من بسته است، خ -

 ده؟یم

 شد و گفتم: یطور داشت تنها م نیا نکهیا یحامد سوخت؛ برا یبرا دلم

 !؟ینطوریا یتنهاش بذار یخوا یدوست داره چرا م نقدریا یدون یاگر م -

 لرزون گفت: ییداخل چشم هاش حلقه زد و با صدا اشک
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دونم حامد چه  یمن م ستیمن آسونه؟! نه ن یبرا یکن یم الیخ -

رسه  یم ییکار به جا یگاه یبرام کرده؛ منم جونم بند جونشه ول ییکارها

 یناله ها دنیادامه داد؛ آرام منم خسته ام خسته ام از شن شهینم گهیکه د

 حاالمن تا  یدون یبه تنگم آورده؛ م گهیجهنم د نیحامد ا یاز کار ها ایلیخ

 یولم کنن ول هیبفهمن عموم ک نکهیاز ا دمیترس ینبودم چون م چکسیبا ه

قبولم  یطور نیمن رو و هم شناسهیم میمن ک دونهیشده م دایپ یکیحاال 

موضوعات دوستش دارم... حقمه آرام منم  نیا یکرده... منم خارج از همه 

 .اشمآروم داشته ب یزندگ هیمنم حقمه شاد باشم و  رمیآروم بگ یکم

خورد دلم رو کباب کرد؛ بغلش کردم  یگونه اش سُر م یکه رو ییها اشک

 کردم که آرومش کنم یو سع

 شهیدرست م زیآروم باش دختر خوب همه چ -

 آرام؟ یکن یکمکم م -

 کنم.  یآره، کمکت م -

بهم فرستاده بود رو به راننده دادم و  انیکه دار یشدم و آدرس نیماش سوار

بکپم. اخه  کمیدادم تا  هیتک نیماش یبه مقصد سرمو ب صندل دنیتا رس

خان چطور  نییرا نیکه بره سرکار؟ خود ا شهیپام یکدوم احمق شیصبح ش

چه وضعشه؟  نیا ییخدا هوشم،یکه افتضاح ب یکیبره؟ من  شدیپام

رو  هی. کرامیدیکه راننده گفت رس زدمیدلم غر م یداشتم تو نطوریهم

و به عظمتش چشم  ستادمیساختمون ا یشدم. جلو ادهیحساب کردم و پ
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 یبشر ترکونده! دست نیتو حلقت آرام، ا شیا شهیش یدوختم. به به، نما

چشمم نباشن و  یو به عقب فرستادمشون تا جلو دمیموهام کش ونیم

 یبزنه. به نگهبان سالم دادم و داخل ساختمون شدم. ب نهکمتر بچگو مافهیق

بروزن  یمصدرها ریاسانسور که رو به انفجار و انهدام و انقراض و سا الیخ

سرخوش و شنگول اما  یلیگرفتم و خ شیپله ها رو در پ ریانفعال بود، مس

شده که  ییکسا هیم شب افهیکردم ق یبرداشتم. احساس م خوابالود قدم

 دهیبسته بود اما تا بناگوشم کش شمی. خمار بودم و نکننیمصرف م یزیچ

ابهت و کت شلوارم تصور کردم و از  نیخودمو با ا افهیلحظه ق هیشده بود. 

 یطور نیجوان سالم و شاغل مملکت؟ ا تیوضع نهی. ناموسا ادمیخنده ترک

 به خودم تشر زدم: م؟یها مقاومت نشون بد یدر مقابل سخت دیبا

تلفناتو جواب  نیبش زتیگمشو برو پشت م ؟یگیاه آرام چرا چرت و پرت م-

 بده!

 یکه حس کردم نصف بدنم همراه تنه ا زدمیبه جون خودم غر م نطوریهم

محکم گرفتم.  فمویگفتم و ک یکه بهم زده شد، رفت. آخ بلند و کشدار

پخش  نیزم یکه بهم تنه زده بود رو یاون اوشگول فیک اتیتموم محتو

 شونه م صاف کردم و با تشر گفتم: یرو فمویشده بود. ک

 مگه جنگه؟ ؟یدوئیم ینطوریچه خبرته آقا؟ چرا ا-

چه  نیحضرت پاچه... ا ایچشاش الل شدم.  دنیباال آورد که با د سرشو

و چش  یبود؟ المصب سگ که نه... اژدها داشت! تف آرام، نمرد ییچشا

 و گفت: دی! اونم مثل من اخماشو تو هم کشیدیهم د یسگ دار واقع
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 !یگفتم برو کنار خودت راهمو سد کرد-

 نیکرد با ا یم یچه دلبر ست،ین ادمیامام جعفر صادق که اسمشو  یبابا ای

زش گرفتم و به قول حامد ، تو همش! نگاهمو ا یو اخما یمشک یچشم ابرو

بد پر و پاچه آدمو  یلیچشاش نچرخه! المصب خ یکردم چشام حوال یسع

خودش! سرمو تند تکون دادم و به  یبود برا یایگرفت، اصال چشاش دن یم

دو پله  یکینگاه کردم. شانس آورد  نیزم یشده رو ختهیر یها لیوسا

بودن و به خاطر  ختهیپاگرد ر یهاش همه رو لیو وسا میپاگرد بود یباال

بودن. صرفا چون گفته بود  ختهینر ینییپا یبودن پاگردش، به پله ها ضیعر

هاش تا کمکش  لیحق با اونه، رفتم به طرف وسا دونستمیو م دمیمن نشن

نقره  کیش سیروان نو هیو  یهاشو جمع کنه. چندتا برگه چاپ لیوسا کنم

ش قفل شد.  نامهیگواه یو... نگاهم رو نامهیو گواه یمدارک شخص ،یا

 یمشخص بود. آقا شیلیاما فام رهیاسم گذاشته بود تا ازم بگ یانگشتشو رو

خودمون  ینکنه از بچه محال ؟یلیفام نیقدر آشنا بود ا نیحکمت! چرا ا

فرستادم. خل  رونیبود؟ سرمو تند تند تکون دادم و نفسمو با شدت به ب

 نیکنه اخه؟ آخ اگه ا یم یتو محل شما چه غلط یلعبت نیآرام؟ چن یشد

و  شدمیو بن آرامش پر قر و غمزه م خیمون بود... از همون ب هیپسر همسا

 ! داشتمیبرنم شونیدست از سر کچل ا

ببرم؟  یامام ،یکردم. الزم بود باز نام حضرت تیبه سمت موهاش هدا نگاهمو

تونستم بفهمم کدوم  یکرد؟ نم یم تیآب دهن قورت دادنم کفا نیهم ای

پر و فر خورده  یکه مژه ها شیدرشت مشک یچشما ایترن؟ موهاش؟  رهیت
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 نیمثل ا یکیخدا رو...  قهیانداخته بودن؟ بنازم سل هیچشمش سا ریش ز

 قلیمثل من پشت و رو صاف و صوف و ص یکی ،یو خواستن یمگول یگوگول

چشم ابرو شانس آورده بودم، که اونم به خاطر  یتو کمی دیداده شده! شا

 اومد! یو مسطحم اصال به چشم نم یسر و وضع گل گل نیا

 .نیزم یموجود رو ءیش نیاز آخر نمیخب... بفرما ا-

 داریگونه ش پد یرو یقیعم یزد که چال گونه  یو کج کیکوچ لبخند

همه شوک و  نی... من طاقت اایرفت. خدا رونیشد و من روح از تنم ب

 الغوزِی نیکمتر از محاسنات ا ایجا بکش،  نیمنو هم ایاسترس رو ندارم، 

 خوشگل نشون بده! 

 یبشم باهم بر زونتیمنم آو ای یریم"بهش بگم  خواستیدلم م یلیخ

بسنده کردم. اصال  شمیکه خودمو کنترل کردم و به شل کردن ن "عشقم؟

مثل من  یکی هیناموسا چطور ام،یکنار ب یهمه خوشگل نیتونستم با ا ینم

خدا، ناموسا انصاف  ستیماه؟ انصاف ن هیشب نیمثل ا یکی ار،یته خ هیشب

 !ستین

 ممنونم...-

بابت رفتار زشتم، حواسم هم به شخص پشت  خوامیخب... منم معذرت م-

 .دمیصدات رو نشن نیهم یسرم نبود برا

 ؟یطبقه ششم، تو چ رمینداره. من م یباشه، اشکال-

 گرفتم. قیباال انداختم و نفس عم شونه
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تا برسم! دنبال اسم  رمیمنم دارم م ،یبرو تا برسواال دوستم که گفته -

برم چون هنوز  یتا طبقه اخر دیدر واحد مربوطه ام. اما انگار با یشرکت رو

 . خدا بر پدرش لعنت کنه که منو به نفس نفس زدن انداخته!دمینرس

. اگه یحساب یرو دهنم و نگاهش کردم. آخ آخ آرام، گند زد دمیکوب محکم

 یریگیبه سر م یچه گل ؟یکه مدنظرته باشه چ یهمون شرکت یاز کارکنا

نزده  مینطوریهرچند، هم ؟یاخراج بش ومدهین ادیاحمق؟ خوشت م

 !رونیب کنهیصدام، منو شوتم م دنیمطمئن بودم به محض شن دم،یرقصیم

و  خیشونه م زد. لحن  یرو یزد و ضربه ا یلبخند مچهیتصوراتم ن برخالف

 ت:سردشو نرم تر کرد و گف

 ای. بگمیبه صاحب کارت نم یزینگران نباش چ ،یهست یفکر کنم بدونم ک-

 باال. میبر

هستم؟ آرام جانم، دلبندم، خودتو  یدونست ک یصدر، م یامام موس ای

جا فاتحه ت رو بخون و بعد برو سرکارت، چون  نیجنازه بدون فرزندم! هم

 نییکف دست را ذارهیرو م زیهمه چ ینیریخودش یبرا رهیم نیشک نکن ا

 !شمیپرت م نییو منم از همون اوج به پا

و جلوتر رفت. پشت سرش رفتم و از پشت به قد و باالش نگاه  ستادیا صاف

به هم زده بود! ماشاهلل ماشاهلل، چشمت درآد  یکلیکردم. به به، چه قد و ه

  ؟یزنیآرام، چرا پسر مردمو چشم م



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 766

سته شده بودم. سرمو تکون خ امیزبازیها و ه یریخوددرگ نیاز ا خودمم

اما  شمیبه طبقه ش دمیچطور رس دمیدادم و به نوک کفشم نگاه کردم. نفهم

. اِ ، کجا رفت ستین یچشم ابرو مشک یاون حور دمیسر باال آوردم، د یوقت

  هو؟ی

رو به روم سبز شد و متعجب نگاهم کرد. انگار که  یبور و بامزه ا دختر

 دست و پاشو گم کرده باشه تند تند گفت:

 د؟یکار دار یشما... با کس یعنیمن...  دیببخش-

کردم تا صدام رو  یکرده بود! تک سرفه ا یچه هول یم گرفت. گوگول خنده

 بم تر کنم.

 کنم؟ دایپ رتونویتونم مد یمصاحبه و... استخدام! کجا م یاومدم برا-

 د؟یهست ریدنبال کدوم مد-

 !ننیهرکدوم که عشقشون بکشه منو بب دونم،ینم-

کردم تا خنده مو قورت بدم و  یش خندم گرفت. تک سرفه ا افهیحاال ق از

 دوباره نگاهش کردم.

 رو استخدام کنه؟! یکیکه بخواد  نیندار یری... مدگمیم-

شده امروز  دهیکه چ یدرخت اریبخرم، مثال خ اریاومده بودم گوجه خ انگار

که تو  ی! سرمو تند تکون دادم تا اون جمله وحشتناکخواستمیبود رو م

 ذهنم بود رو فراموشش کنم.
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 مصاحبه؟ یبرا نیاومد یقبل یمتوجه نشدم، شما با هماهنگ-

مظلومش سوخت و  افهیپ ن پ نثارش کنم اما دلم به حال ق هی خواستم

 .سر به سرش نذارم گهیکردم د یسع

قرار مصاحبه داشتم.  شونیامروز با ا نجا؟یا دیدار نییبه اسم را یشخص-

 و... به ساعت نگاه کردم و گفتم: ارمیب فیتشر ۸گفتن صبح 

 رمیو دارم م مهیو من االن که ساعت هشت و ن هینگو که آدم منضبط-

 !نییپرت بشم پا شمیاز پنجره طبقه ش دیاتاقش با

چه  ،یانداخت. آخ نییو سرشو پا دیهم خندش گرفت اما لب گز دختره

اگه پسر بودم  ا،یچه با شرم و ح ،یبود. چه خجالت یو بامزه ا یدختر گوگول

 گرفتمش! به خودم تشر زدم: یحتما م

چه خوووبه، چه خانووومه!  نی! ببریبگ ادی نیاز ا کمیآرامش،  یتو آدم نشد"

خوبت که  قهیسل یمردمه! تف تو یاونوقت تو، فکر و ذکرت ستوندن دخترا

 "!کنمیم فیاصن ک ،یکن یانتخاب م یلعبت یدخترا نیهمچ

درونم نگاه  یمتعجب ابرو باال انداختم و به شخص تشر زننده  نیهمچ

ادا اصوال  نیها، ا یقرار بود مالمتم کن ؟یاشتبا نزد کمیکردم. جانم؟ داداش 

 ؟یشدخودم کم بودم توهم اضافه  ؟یشد هیتا به حال توهم پا یاز ک ه؟یچ

 سرم رفت! یگفتم و سرمو تکون دادم. بسه آرام، سر صبح یآروم اه

 گرفتم و دوباره به دختره نگاه کردم. یقیعم نفس
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 م؟یگفت یم یخب... چ-

 و... یرو خواست نییشما اتاق آقا را-

 اشاره کرد و گفت: یچونه ش به اتاق با

 .دشینیاونجا بب دیتونیاون اتاقه، االن رفتن اتاقشون م-

 کردم و به طرف اتاقش رفتم...  تشکر

 .دمیرو از بغل دستم شن ییزدم و منتظر موندم که صدا در

 آقا؟ دیببخش-

 طرفش برگشتم و کنجکاو نگاهش کردم. به

 بله؟-

 ؟یکار دار یشما با ک-

 . چطور؟نییبا آقا را-

 ؟یهماهنگ کرد-

گه نه؟ م ایخرخره ش رو بجوام. به تو چه هماهنگ کردم  خواستیم دلم

 نازک کردم. یو پشت چشم دمیکش یدختره نچسب! پوف ؟یمفتش

 هماهنگ شده. شونیقبال با خود ا-

 .ینگه شما اجازه داخل شدن رو ندار شونیا یاما با من نشده! تا وقت-
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 یدخترو از جلو چشمام دور کنه؟ اونقدر به اون پلکا نینبود ا یکس چرا

کردم تو هر باز کردن چشماش چند  یزده بود که حس م ملیر شیمصنوع

 ینزن خب، نزن احمق! پوف ؟یمگه مجبور ی. لعنتکنهیمکث م یا هیثان

 لب نشوندم. یرو یلبخند زورک دمیکش

قبال با خودش حرف  گمیکنم؟ م یکه بخوام باهات هماهنگ یباش یشما ک-

 .امیزده شده و گفته ب

قبلش  دیشا یکن قبلش با من هماهنگ دیهمکارشم اما شما با یمن منش-

 مثل تو مزاحمش بشه! یداشته باشه که دلش نخواد کس یجلسه ا

شدم و انگشت اشاره مو به طرفش  کشی! دو قدم نزدرفتیداشت تند م گهید

 گرفتم و آهسته لب زدم:

 بپرسم مگه من چمه؟ شهیمثل من؟ م یکس ؟یگفت یتو چ-

 یکیقد بلندم  نیکرد. ظاهرا ا یباال گرفته بود و نگاهم م دنمید یبرا سرشو

 یشخندیکرد! ن یمثبتم شده بود که مسطح بودنم رو مستتر م یاز پوئم ها

 زدم و زل زدم تو چشماش. ادمیاعتماد به نفس ز نیاز بابت ا

 همکـ... یگفتم که، من منش-

خودش! پس چرا تو  ینه منش ،یهمکارش یکه منش دم،یو منم شن یگفت-

سرت به کار خودت باشه و تو  ستیبهتر ن ؟یکن یدخالت م شونیا یکارها

 هوم؟ ؟ینکن یفضول گرونیکار د

 انداخت پس کله ش و با داد  قال گفت: صداشو
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 شعور؟یفضول، مردک ب یگیم یبه ک-

داد مانندش  یآشنا یباز شد و صدا نییخواستم جوابشو بدم، در اتاق را تا

 :دمیرو از پشت سرم شن

  ؟یراه انداخت دادیچرا داد و ب ؟یجا چه خبره خانوم رضو نیا-

جد  ایاشنا...  یصدا نینداشتم و برگردم تا پشت سرمو نگاه کنم. ا جرئت

... ریبگ قینفس عم ست،یروح پدربزرگ مرحومم... نه آرام، اون ن ایسادات... 

 هی. در رو با دمشیآب دهنمو قورت دادم و آروم به طرفش برگشتم که د

 ییباال یبود. دکمه ها بشیش داخل ج گهیدستش گرفته و دست د

کتش هم کامال باز بود. نگاهمو آروم آروم باال  یرهنشو باز کرده بود و جلویپ

تف  یبودم و هرچ دهیکش قیمکث عم هی دمیآوردم. به صورتش که رس یم

تو گلوم و با دهن بسته شروع کردم به  دیداشتم رو فرستادم داخل که پر

 سرفه کردن.

داخل که... خب  ومدیداشت م یآقا بدون هماهنگ نیحکمت... ا یخب آقا-

 من...

 ؟مگه نگفت با من هماهنگ کرده ؟یبدون هماهنگ-

صداش.. فقط  یآروم بود، صداش آروم بود، اما اون خشونت تو لحنش

ادامه  میبه سرفه پرفشار داخل فیخف یلیآب دهن قورت بدم و خ تونستمیم

کردم که وسط مکالمات گران قدرشون  یحواسمو جمع م دیبدم. فقط با

 نکنم! یگالب به روشون خرابکار
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چه  ای کننیفکر کردم دارن مزاح م گن،یم یدونستم جد یمن نم-

 حرف ها... نیبا ا خوانی.... مدونمیم

 بشنوم. یزیچ خوامیبسه، برگرد سر کارت نم-

 انداخت و گفت: نییپا سرشو

 چشم آقا.-

که با اون  یتاقش کنار رفت و با همون لحندر ا یاز جلو نییرفتنش، را با

 بهم گفت: زدیحرف م یمنش

 داخل. ایب-

 زم،یو از اون مهلکه بگر رمیهم قرض بگ گهید یدو پا خواستیدلم م یلیخ

. خدا ازت نگذره نمیازش بب ینه اسمش رو بشنوم و نه نشون گهیکه د یجور

 ! یکنیم بمیحال خوش نص ینطوریا شهیعادتته هم ان،یدار

هاشو بکنه.  خیتا توب ستادمیا یداخل اتاق شدم و گوشه ا صدایو ب آروم

کردم که چطور دست و پامو ببندم که موقع سقوط  یفکر م نیداشتم به ا

 :دمیخشتکم رو به هوا نباشه. در افکار خوش خودم غرق بودم که صداشو شن

 .یرو صندل نیبش ایب-

 راحتم. نجاینه قربون دستت، من هم-

 گفت: یتحکم و جد با

 !یصندل یرو نیبش ایگفتم ب-
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رفتم و خودمو روش  زشیکنار م یافتاده به طرف صندل ییشونه ها با

 انداختم. 

من رو  تیاالن شخص ال،یخینگاهش کنم که گفتم ب دهیلب برچ خواستم

لبام شدم. اب دهنمو قورت دادم و  دنیبرچ الیخیکه کال ب رهیگیاشتباه م

 یتم و نگاهش کردم. خودشم کتشو درآورد و رونشس یصندل یصاف رو

هم قفل کرد.  یجا گرفت و دستاشو تو زیانداخت. پشت م زیگاه م هیتک

 نظرم گرفت. ریلباش و چونه ش گذاشت و ز نیانگشتاشو ب

 نقدریا انیکه دار یدار یکن. دوست دارم بدونم چ یخب، خودتو معرف-

 کرد؟ یات م هیتوص

 !ستمیهم ن یمال نیواال همچاوشون بهم لطف داره، -

 زیچشماشو ر یرو دهنم. ال دمیکه با جفت دستام کوب دیابروش باال پر یتا

 تر آورد و گفت: کیکرد و سرشو نزد

  ؟یتو... دختر نمیبب-

 یگذاشته بودم برداشت و بازش کرد. نگاهشو رو زیم یرو که رو مدارکم

 اسمم چرخوند و متعجب و آروم زمزمه کرد:

 ... چطور ممکنه؟!ینیحس ایآر-

 کردمیشده که حس م زیر ینگاهم کرد. همونطور با سوءظن و چشما دوباره

 چیدرشت چشماش، ه یاهیمژه هاش به هم گره خوردن و به خاطر س

 ...شهیمشخص نم یا یدیسف
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 ؟یتو ترنس-

 مونگال شدم گفتم: هیشب دونستمیکه م یحالت با

 اَنسم؟!  یهان؟ چ-

 ترنس، ترنسکشوال!-

 یلیخ زیچ هیپلک زدم. نکنه منظورش  یدهنمو قورت دادم و چندبار آب

اسم رو کجا  نیاومد... من ا یم ادمیداشت  ییزایچ هی... دمیبود؟ شا یبد

کلمه  یصورتش زوم شدم تا معن یو تو دمیکش یقیبودم؟ نفس عم دهیشن

زارو یچ نیو دخترنما ا یقرت یپسرا یاز پست ها یکی ری... زادمهی. ادیب ادمی

نبود  نایسرچ گوگل و ا یبرا یهشتگ کرده کرده بودن. االن وقت مناسب

 نیا هیخدا...  یدخترنمام؟! ا یفکر کرده ازون پسرا یعنیخدا...  اینه؟! 

 موردم کم بود!

 یدرضمن... اگر باشم هم مگه مشکل ؟یزنیحرف رو م نیا یرو چه حساب-

 شرکت رو ندارن؟  نیا یداره؟ ترنسکشوال ها حق کار کردن تو

 لباش نشوند. یرو یو لبخند موذ دیباال پر ابروهاش

از  یتون ی... مخورهیم یگر ی. و... مدارکت به درد منشستین ینه، مشکل-

که امروز  یهفته ست با اون منش کی ،یامروز کارت رو شروع کن نیهم

تو  گهیخسته شدم. اما از امروز د گهید ،زدمیسر و کله م یدیصبح د

 ...یهست
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 یعنیفرق داشت!  کمی یمنش یکیکردم لحنش با من، با اون یم احساس

 ... داشت؟یا گهید لیدل ایچون سپرده شده بودم؟ 

 .کردیاما مصرانه داشت دخالت م یباهاش داشت یرفتار تند-

کرد و با همون  لیلب نشوند و خودشو به طرفم متما یرو یمصنوع یلبخند

زده شده بود که عکس العمل منو  نیلبخند کجش که انگار صرفا به خاطر ا

 گفت: نه،یبب

 . نهیندارم، رفتارم با همه شون هم یخوب ونهیمن با خانوم ها م-

خدا لعنتت کنه، موش  انیدهنمو قورت دادم و به زور نفس گرفتم. دار آب

 ید موش بودم اما خب... حتجل یتله موش! هرچند من تو یتو یرو انداخت

 کرد!  یمرد کم نم نیهم از نگاه ترسناک ا هیقض نیا

 من... متوجه منظورت نشدم!-

گذاشت و ار  یبلند شد و به طرفم اومد. دستاشو دو طرف صندل زیپشت م از

 صورتم خم شد و کنار گوشم زمزمه کرد: یسمت شونه راستم رو

 به خانوم ها ندارم! یعالقه ا چیه-

چپشو به  یهم قفل کرد و پا یداد. دستاشو تو هیتک زشیبه روم، به م رو

 نگاهم کرد. حیزد و با تفر هیتک زیبدنه م

 !یباش هیکه پا یحقوقت رو دو برابر کنم به شرط تونمیم-

 کتمو باز کردم و با من و من گفتم: ریز رهنیپ یشده بود. دکمه باال گرمم
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ن... دخترم! و نه... نه ترنسم، نه فاعلم، خب... من... راستش... چطور بگم! م-

پوشش راحت تره و... از لحاظ  نیدخترم که با ا هی! فقط گهیکوفت د چینه ه

 دهیباشه... چون شناسنامه ام نشون م یهم فکر نکنم مشکل یقانون و ثبت

 ام! ینیحس ایآر

گرفت. دوباره پشت  زیش رو از م هیزد و تک یا روزمندانهیبار لبخند پ نیا

 تکون داد. یجا گرفت و سر زشیم

 !یاز زبون خودت بودم. ممنونم که معمام رو حل کرد دنشیمنتظر شن-

که  ییزایچ نینقشه بود که از زبون خودم بشنوه؟ پس... ا نایخدا... همه ا ای

افتاده بودم خدا...  یو کج خلق یچه آدم موذ رینداشت؟ گ قتیگفته بود حق

استخدام نشده انصرافمو بدم برگردم سر خونه  نیهم تمتونسیکاش م

ها  روندهپ یانداختم تا به ادامه بررس نییو سرمو پا دمیکش ی! پوفمیزندگ

 بپردازه.

 یجلوم گذاشت و گفت امضا کنم. ازش خواستم اگر قراره قرارداد یکاغذ

جمع  ندهیآ یپول برا کمیدوماه  نیا یعقد بشه، به مدت دوماه باشه. تو

 میرفتیم میکرد یبعدشم که جمع م م،یزندگ یبه زخما زدمیو م کردمیم

همون طرف هم جان  دیسر کار. شا امینبودم که بخوام ب نجایا گهیو د یدب

اول تعجب  نیی! رارفتمیکندم و م یو شَرمو م شدمیم میتسل نیجانافر به

موافقت کرد و  ستم،ین رانیخاصه و دوماه بعد ا طمیگفتم شرا یکرد اما وقت

 قرارداد رو امضا کردم. کاغذ رو بهش دادم گفتم:
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بفهمه دخترم. چون  یکس خوامیکه نم نیازت دارم، ا یخواهش هیفقط -

 ؟یکه ندار یدختر باهام رفتار بشه... مشکل هیخوام مثل  ینم

 نه، اتفاقا خوب هم هست. -

حال  به ساعتش کرد و در همون یبه صدا دراومد که نگاه شیمچ ساعت

 گفت:

 هیطبقه هشتم با شرکت دادگستر،  یساعته دارم تو کیجلسه  هیمن -

و  میشرکتمون به مشکل برخورد یحقوق یو چون تو کارها هیشرکت حقوق

 رمیخوب رو به کار بگ لیچندتا وک هیدارم تا  ازین م،یخبره ا لیوک هیدنبال 

 تا کارمو راه بندازم.

 دهنم در رفت: از

 ها! لهیهم وک انیدار-

 .دنیکرد و چشماش خند نگاهم

و...  یشرکت بود اما استعفا داد. به خاطر مسائل شخص نیهم لیوک-

 !یکه، عشق و عاشق یدونیم

 دادن نفسم زمزمه کردم: رونیبا ب همزمان

 معشوقش خواهرمه! ،دونمیآره خوب م-

 :دیبه ساعت خشکش زد. ابرو باال انداخت و متعجب پرس دست

 .یباش انیکردم خواهرزن دار یواقعا؟ فکرشم نم-
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 بلند شد و کتش رو برداشت و به طرف در رفت. یصندل یرو از

هماهنگ کن که محل کارت رو نشونت  یرو مرتب کن، با جهان زمیم یرو-

 یم تیداخلش فعال یکه چهار منش میها دار یاتاق مختص منش هیبده. 

مزاحم تمرکزت  یکس رسه،یو صدا به صدا نم هیکنن. نگران نباش اتاق بزرگ

 وانیل هیتا برگردم  ار،یمربوط به شرکت آوا رو برام ب ی. پرونده هاشهینم

و  یبخش حسابدار یابیباشه. پرونده ارز زمیم یشکر رو ای ریقهوه بدون ش

 هیو برام آماده ش کن. ازت  ریبگ یبخش رو هم از خانوم رضو نیا تیریمد

و  یبخش حسابدار انیساعت نمودار سود و ز هی نیا یتو خوام،ینمودار م

 . خداحافظ! ریبگ نتیرو بزن و برام پر تیریمد

کردم. فکر کنم گاوم  یرفتنش نگاه م ریرو بست و من هاج و واج به مس در

 نتمیکار با پاورپو پوتر؟یاونوقت؟ کام یبود... نمودار بزنم؟ با چ دهییزا یحساب

 افتضاح بود... تینها یب

که گفته  ییتموم کارها بایتقر گذشت،یم نییاعت از رفتن راس میو ن کی

قلم جنس  هی نیبود رو انجام دادم به جز مرتب کردن اتاقش. کاش حداقل ا

و  دمیکش یمورد! پوف نیا یافتضاح بودم تو تینها ی. بخواستیرو ازم نم

زدم  البا نیها گذاشتم. کتم رو درآوردم و آست یاز صندل یکی یقهوه رو رو

 یلیخ زشیم کردم،یکه فکرش رو م یزیرو مرتب کنم. برخالف چ زشیتا م

 هیطرف پخش کردم و بق هیبود. تموم برگه ها رو  ختهیآشفته و به هم ر

طرف  هیرو  شدیمنگنه و... م ،یجا قلم م،یکه شامل پرونده ها، تقو زهایچ

 نییاومد و... را یکس یقدم ها یانداختم. تا خواستم شروع کنم صدا زیم
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خشک شد. جلو  شیداخل شد. آب دهنمو قورت دادم و دستم به جا قلم

 شد. رهیخ زیو متفکرانه به م ستاد،یا زیطرف م هیاومد و 

کنم  یهام رو مرتب م لیوسا یبمونه، وقت ینطوری. بذار همهیجالب بیترک-

 کنم! داشونیتونم پ ینم

 شخندیداد. ن یبد یابه طرفش برگشتم که حس کردم گردنم صد یطور

 با گرفت. با نگاهش به قهوه اشاره کرد و گفت: زیزد و پشت م یکیکوچ

 داغه؟ ؟یگرفت یکِ-

 تو آوردمش! یپا شیآره... آره اتفاقا پ-

 گذاشتم و تو دلم گفتم: زیم یرو

 "جذابِ کصافط! یِچش و چال مشک کهیمرت یزهرمار بخور"

چطور داره  دونستمیاز زهرمار نداشت. نم یهم قهوه ش دست کم واقعا

 گفتم و به طرف اتاقم رفتم... ی! با اجازه اخورهیم

 چیداشتم و ه یاز حضورم تو شرکت گذشته بود. تجربه جالب یهفته ا دو

 یاول صبح یهمون دختر گوگول یبود. جهان وفتادهیجا ن نیهم تا ا یاتفاق

کارم نگاهش  ونیروقت ممن بود. ه زیم یرو به رو قایدق زشیبود که م

 یتو کردیو انگار که خجالت کرده سرشو م دیدزدینگاهشو م کردم،یم

خودمو  یاما به زور جلو گرفتی. خندم مدادیوقفه ادامه م یوترش و بیکامپ

ظالم...  یازم! و اما رضو دیکشیم یکه نخندم. دختره چه خجالت گرفتمیم

کرد. اما بعدش از  یناز م یکرد و ه یکه فقط پشت چشم نازک م لیاون اوا
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رفته  ییجورا هیدارم...  انیو خصوصا دار نییبا را یکیرابطه نزد دیفهم یوقت

 یبرا یزیدنبال راه گر یخواست پا بده. من هم ه یم یبود تو نخم و ه

 بکنم! یغلط چیتونستم ه یاز مهلکه بودم اما نم ختنیگر

و منم حس  دادیرفتنش رو انجام م یداشت کارها یهفته سوم بود. پر اواخر

پرواز داشت و نه تنها من، بلکه حامد  گهینداشتم. چندروز د یو حال جالب

سر کارم حاضر شدم و  یحال یهم به شدت دلش گرفته بود. اون روز رو با ب

گرفتم تا   می. وقت ناهار شد و تصمدمیافتاده به کارام رس ییبا شونه ها

رفت که  رونیها ب ینفر هم از اتاق منش نی. آخرنییتموم نشدن کارام نرم پا

و با لبخند  ستادیا زمیم یداخل شد. جلو یهمون رضو ایبعد نورا،  قهیدو دق

 لب گفت: یژکوند رو

 ناهار؟ میبر یاینم ا؟یآر-

 که نگاهش کنم گفتم: نیا بدون

 .نییبعد از اتمام کارم برم پا خوامیم ستم،ینه گرسنه ن-

 ماوس بود گذاشت و آروم و با عشوه گفت: یدستم که رو یرو دستشو

 انجام داد. شهیکارها رو بعدا هم م نینده. ا یبه خودت گرسنگ م،یبر ایب-

چشم هاش  یطانیباال اوردم و نگاهش کردم که از حالت خمار و ش سرمو

 تنم به لرزه دراومد... 

 .نییپا یبر یتونی. تو مستمیگفتم که، گرسنه ن-
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 مچ دستم سر داد و انگشت اشاره ش رو باال تر آورد. یرواز  دستشو

 .یایتو هم همراهم ب دیبرم، با یخوایجا بمونم. اگه م نیباتو، ا دمیم حیترج-

 :دیدهنم پر از

 جا بمونم! نیهم دمیم حیترج ستمینه گرسنه ن-

خدا، آرام چه  ایبه سمتم اومد.  یطناززد و با لبخند  یچشماش برق که

باز گند  شه،یموقع باز م یب شهیباز؟ لعنت به دهنت که هم یکرد یغلط

 انگار!  یزد

 یبه عقب هل داد و خودشم به طرفم اومد و رو کمیچرخ دارمو  یصندل

پاهام نشست. دستاشو دور گردنم حلقه کرد و صداش لرزون و نگاهش خمار 

 تر شد.

مردونه ت به  یو جذبه  یآب یچشما نی... ادمتیکه د یاز همون روز-

 شهیدوست دارم بدونم هم یلیقرار داد... خ ریشدت منو تحت تاث

 تخت هم... یتو یحت یعنی ؟ینطوریهم

 شد و خمار لب زد: دهیشده بود. نگاهش به طرف لبام کش گرمم

 ! کنهی... آدم هوس کام گرفتن ازشون رو میدار یخوشگل یلبا-

 یکه هرم نفسا ی. درحالدشییجلو آورد، به طرف گردنم رفت و   بو سرشو

 گوشم زمزمه کرد: ریز کردیگردنم پخش م یگرمشو رو

 ...یدیم یخوب یچقد بو-
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رو  یصندل یشد. دسته ها نییگلوم باال پا بکیدهنمو قورت دادم که س آب

بکنم؟ اونقدر  یچه غلط دیبا قایدق دونستمی. نمفشردمیگرفته بودم و م

حرکت نورا شوکه شده بودم که به کل فراموش  نیاسترس داشتم و از ا

از خودم نشون بدم. لباشو به طرف لبام آورد و  یعکس العمل دیکرده بودم با

پر رژش با لبام چندشم  یشد. با برخورد لبا دنمیآروم مشغول بوس یلیخ

شد و انگار که تازه به خودم اومده باشم، دستامو به طرف کمرش بردم تا 

ازم فاصله گرفت و  کمیبدم که مچ دستامو گرفت. بلندش کنم و هلش 

 گفت: زدیکه نفس نفس م یدرحال

 در اتاق هم قفله... ان،ینم گهیساعت د کیتا -

مشخص شد. آب  انشیمانتوش رو باز کرد که بدن عر یهمه دکمه ها و

از دستامو جلو آورد و  یکیدهنمو قورت دادم و بهت زده نگاهش کردم. 

م رو به پشتش برد و دوباره صورتشو  گهیدست دگذاشت و  شنهیس یرو

 جلو آورد.

 !االیدِ  ،یکارمو بساز یو صندل زیم نیهم یرو خوامیم-

خودشم به طرف پر و پاچه صاف و مسطحم رفت و دوباره مشغول  دست

شد که به خودم اومدم و ازش فاصله گرفتم. محکم از دو طرفش  دنمیبوس

. درحالس که از شدت نفس کم ستادمیگرفتم و بلندش کردم و خودمم ا

 گفتم: زدمیاوردن نفس نفس م

 ؟یکنیم کاریچ-
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حرکت  کی ینثارم کرد. ط ینگفت و لبخند موذ یزیکمال تعجب چ در

 پام زانو زد و دستش به طرف کمربند شلوارم رفت. یجلو یناگهان یلیخ

 بذار کمکت کنم! ه،یدردت چ دونمیم-

با خودش کرده؟  یدختره چه فکر نی! افکر کردن بهش هم مور مورم شد از

 شه؟یچقدر چندش شدن ملت، المصب فرضا داشتم، خودت چندشت نم

 ! ستیآدم بودن بد ن ذرهی شاشن،یملت ازونجا م یلعنت

 یرو دور زدم که جلوتر از من خودشو رو زیاز انزجار جمع شد و م صورتم

که کامال  دیمنو به طرف خودش کش یطورپرت کرد و دستمو گرفت.  زیم

روش افتادم و وحشت زده نگاهش کردم. پاهاشو دو طرفم حلقه کرد و 

 گفت: چسبوندیکه خودشو بهم م یدرحال

 زم،ی... خب شروع کن عزیباش ایباز یقرت نیاهل ا ادیبهت نم دونستمیم-

 من آماده ام!

کرد! خاک به  یحالتاش منقلبم م نیخمارش و ا یبدنش، صدا یگرما

 ! واقعا خاک بر سرت! یکه اونم شد ینسگرا نشده بودهمج هیسرت آرام، 

. قفل درو باز کردم و خودمو انداختم ختمیدادم و به طرف در گر هلش

براش افتاده بود؟  ی... اتفاقیعنیآخ و اوخ نورا بلند شد.  یکه صدا رونیب

 هی نیهم اینره تو سرش بدبخت بشم؟ خدا زیم ی... مداد خودکار رواخدای

کمکم  تچوبه دار! خود یاما حاضر نبودم برم پا دادمیبار رو تن به ذلت م

هم ناکام نبودما،  نیبرم! البته همچ ایو ناکام از دن یاوج جوون یکن نذار تو
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و دادش  غیج یو اون گرفته بودم! با امتداد صدا نیچندتا کام از ا هی

پرت  سیراحت شد. خودمو داخل سرو المیمطمئن شدم که زنده ست و خ

برگشتم  که نیزنونه شدم. در رو بستم و هم سیهوا داخل سرو یکردم و ب

به طرفش  عیزد. سر غیکه بلند ج دمیکش ینیو ه دمید نبویز دهیترس افهیق

 دهنش گذاشتم که ساکت بشه. یرفتم و دستمو رو

 جونم در خطره! اد،یتوروخدا صدات در ن-

 و دادش رو تموم کرد و متعجب نگاهم کرد. غیج

 دستمو از رو دهنت بردارم؟ یزنینم غیج-

. ادیدرنم کشیو ج دهیبه نشونه نفس تکون داد. معلوم بود ترس سرشو

بهش  کی. نزدشدنیتنگ بود و دو نفر آدم به زور جا م ییدستشو یراهرو

ستمو بلند شد و محکم د غشیج یبودم و خواستم دستمو بردارم که صدا

 نطفه خفه ش کنم. یدهنش گذاشتم که تو یرو

 آزارم، باور کن! ی! من بستین دنیترس یبرا یزیبابا نترس، چ-

فرستادم و  رونی. ناچار نفسمو محکم به بادیمونده بود اشکش در ب کم

م  نهیس ی. دستشو رودیکش یخفه ا غیدستشو گرفتم و باال آوردم که ج

 خودم گفتم: یدخترونه  یگذاشتم و با صدا

و داد  غیترس وجود نداره ج یبرا یزیچ گمیدخترم! م نب،یمن دخترم ز-

 راه ننداز!
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 تی. خندم گرفته بود اما وضعدنیپر یم رونیداشتن از حدقه ب چشماش

گرفتم و  یقیو هر هر بخندم! نفس عم نمیبود که بخوام بش یبغرنج تر از اون

 نگاهش کردم.

 اد؟ینمحاال دستمو بردارم، صدات در -

تکون داد. دستمو  یش پاک کرد و سرشو به نشونه نف گهیبا دست د اشکشو

 :دیپرس عیاروم برداشتم که سر

 شده؟ یجونت در خطره؟ چ یگیم یچ-

 حوصله و مضطرب لب زدم: یب

بهم و خواست باهام باشه! منم  دیکه نورا پر دادمیداشتم کارمو انجام م-

 !ختمیاز مهلکه گر شهیداره سه م دمید

 بخنده. با همون حالت لب زد: ایتعجب کنه  دونستینم

 قا؟یدق یهست یچ ؟یتو... ترنس-

م  افهیو ق پیمن دخترم، اما ت د؟یکن یفکرو م نیبابا، چرا همه تون هم یا-

 ؟یکن یم کاریچ نجای! تو انیپسرونه ست و بهش عادت کردم، هم

 نگاهم کرد و گفت: سیف پوکر

 ! کنن؟یم کاریچ ییدستشواومدم غذا بخورم! خب تو -

 .دیتاسف تکون داد و اونم خند یاز رو یکه سر دمیو آروم خند دمیگز لب
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 یغوئیج غیدختر دهن لق و ج ،ینورا رو که شناخت ه؟یحاال نقشه ات چ-

... ترسمایهم نم دی... از عکس العمل آقاسعی... واوفتهیب یهست. اگه اتفاق

 حکمت... یفقط آقا

فشارم هم  یکردم حت ی. احساس مدیآوردن اسم حکمت رنگ و روم پر با

 افتاده! دستمو به گلوم گرفتم و با خس خس گفتم:

 اگه به اون دختر باشه... که دخلم اومده!-

 :دمیشن یرو از سالن اصل ییلحظه صدا همون

 ؟ییکجا ؟ینیحس-

 میخواستو  میبه هم نگاه کرد نبیحضرت امام راحل، خودش بود! من و ز ای

. بعد از چند لحظه، با میدهن هم گذاشت یکه دستمونو رو میبکش غیج

 گفت: عیسر نبیو ز میسر دستاموند برداشت دییتا

 !یشیاسفالت کتلت م یشک نکن رو یاز پنجره بپر یاگه بخوا-

 کنم.  هیگر ایبخندم  دونستمینم

 ...گهیم یچ نمینه، بهتره برم بب-

 هوف... آره آره، برو...-

 هل دادم و با خنده گفتم: نییبه سمت پا نگاهمو

 ما رو ول کن تا راه رفتنمون هموار بشه! نهیسک و س نیالبته قبل ا رما،یم-
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خودمو گرفتم تا منهدم  یخجالت و خنده دستشو برداشت که به زور جلو با

هرهر کرکر راه انداختن نبود آرامش، االن لحظه  یبرا ینشم. االن وقت خوب

 ! لحظه مرگ!یلعنتمرگت بود 

درهم  یا افهیو ق یعصب یرو با حالت نییرفتم که را رونیب ییدستشو از

. نورا هم دو طرف لباسشو گرفته و بازوهاشو بغل کرده دمیدر اتاقش د یجلو

 .ختیر یبود و شر شر اشک م

 االن! نیاتاق من، هم دیایهردوتون ب-

که نگاهم کنه پشت سرش داخل شد. منم با شونه  نیو نورا بدون ا رفت

 مبل نشستم. یافتاده رفتم و و جفتمون با فاصله رو ییها

 شده؟ یچ ،یکن رضو فیتعر-

 گفت: یآه و ناله و اشک و حالت زار با

 یگفت بمونم و کارم داره. وقت ینیحس یاومده بودم تلفنم رو بردارم که اقا-

 نیکرد... بعد از ا یشد و... بهم دست دراز کمی... نزدگهیم یچ نمیموندم بب

و فرار کرد که من  رمیکه بم نیا دیکه کارش تموم شد هم هلم داد به ام

 به شما زنگ زدم... عیسر

 دیچرخ یمن و نورا م نیب نییکردم. نگاه را ینگاهش م یدهن کامال باز با

و  یهم بودن و چهره ش جد یبگه. اخماش به شدت تو یدونست چ یو نم

تونستم قسم بخورم که چشم هاش  یخوفناک بود اما چشم هاش... م

 اشاره از طرف من بود که از خنده بترکه! هیو منتظر  زدنیداشتن قهقهه م
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 بگم، رو به نورا گفت: یزیکه بذاره چ نیا بدون

که  دیجا باش نیحرف دارم، فردا سر صبح جفتتون ا ایبرگرد خونه، من با آر-

 کارتون دارم!

 ...دیاگه شما نبود دونمیحکمت، نم یآقا یسمر-

 باش! نجایا ۸برگرد خونه و صبح  ،یخانوم رضو رونیبرو ب-

رفت. با بسته شدن در، نگاه بهت  رونیگفت و با هق هق از اتاق ب یچشم

درشتم  یباال رفته و چشما ییزده ام رو که شامل دهان کامال باز و ابروها

برگردوندم و نگاهش کردم. تا نگاهش کردم، بلند  نییبه سمت را شدن،یم

 . دنیخوشگل و مردونه شروع کرد به خند یلیخنده و خ ریزد ز

با خودش کرده! مطمئنم اگه خودش  یدونم چه فکر یاون دختر... نم-

 !دهیبرو برگرد استعفا م یزده، ب یچه انگ یبفهمه که به ک

که  یحرف تونستمینم زدمیلب م یپلک زدم. هرچ یبستم و چنبار دهنم

بود که توش  یمزخرف تیچه وضع نیمن... ا یرو عنوان کنم. خدا خوامیم

 افتاده بودم؟! ریگ

 من هنوز هنگم!-

حال جذاب بود.  نیو در ع بیبرام عج یخنده سرشو تکون داد. خنده ها با

 !دیخند یمن م شیبود که داشت پ یبار نیفکر کنم اول
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به ذهنش هم  یهست. حت ستمیس یتو نیدورب یضبط شده  لمیف-

 هیگذاشتم! تو هم برو خونه، استراحت بکن، و فردا با  نیکجا دورب رسهینم

 شو راه بندازم... هی خوامی! مایدخترونه ات ب یآسوده و لباس ها یخاطره 

بلند  یصندل یدهنمو قورت دادم و همونطور متعجب و بهت زده از رو آب

 یشرکت تا خونه رو ط ریچطور مس دمیاومدم. نفهم رونیشدم و از شرکت ب

تونستم فکرمو جمع کنم.  یجوره نم چیکردم. اونقدر ذهنم آشفته بود که ه

و  یسالن اصل یاتاقش بود و حامد هم داشت تو یتو یداخل خونه شدم. پر

حوصله و دمغ  یب یلیفرمود. هرچند خ یم لیناهار م ونیتلوز یرو به رو

بهش  یفرستادم و سالم آروم رونیت به بکرد. نفسمو با شد یکار رو م نیا

 :دیدادم. جوابمو داد و متعجب پرس

 ؟یچرا انقدر زود از شرکت برگشت-

بهش داشتم. به طرفش رفتم و خودمو  فیتعر یبرا یجالب ینظرم ماجرا به

 مبل انداختم. یرو

مورد ستم  یلیمن نه ها، درواقع امروز خ یعنیامروز دسته گل به آب دادم. -

 واقع شدم!

 و کنجکاو نگاهم کرد. دیخند

 کن... فیشده؟ واسم تعر یچ-
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 شیپسش زدم که رفت پ کردیبابا، دختره تو شرکت داشت خفتم م یچیه-

! اونم بهم گفت برگردم کردمیعفتش م یکرد و گفت داشتم ب تیشکا ریمد

 کنه! یدگیخونه و فردا اول صبح برم شرکتش تا به کار ما دوتا رس

 یرو رو وانیگلوش و به سرفه افتاد. ل یتو دیخورد که آب پر یآب م داشت

 نیا ییگذاشت و با خنده، سرفه کرد. خودمم خنده م گرفته بود. خدا زیم

من طفل  یطیآخه... در هر شرا یچ یعنیبود که داشتم؟  یتیچه وضع

 بودم!  یمعصوم قربان

 ؟یکه تو دختر دونهیشرکت م ریمد نم،یبب-

 . دیهمون مالقات اولمون فهم یبود که تو زیبابا اونقدر تآره -

 داره! دنیاون دختره د افهیق ،یدر راهه! وا یجنجال حساب هیپس... فردا -

 حوصله گفتم: یخنده که ب ریدوباره زد ز و

 !یبپا دوباره خفه نش-

 ونیگلوش و دوباره به سرفه افتاد. م یتو دیهمون لحظه آب دهنش پر و

 نده هاش گفت:سرفه ها و خ

 !اههیهم بد س یلیآرام، خ اههیسقت س-

، حامد جون الیخ یب نارویدم نداشت! حاال ا یخر من از کرگ ،دونمیآره م-

 ی! اونقدررمیدارم غش و ضعف م یکه از گشنگ نوریاون بشقابو هل بده ا

 آب بخورم! وانیل هی یاسفناک بود که نتونستم حت تیوضع



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 790

 یعسل زیم یغذا از رو دنیبه طرفم گرفت و مشغول کش یخنده بشقاب با

 جلومون شدم... 

کردم. برخالف  یو مضطرب به راه رفتنش نگاه م میبود نییاتاق را یتو

خانومانه  یاونقدر استرس داشتم که فراموش کردم لباسا روزش،ید هیتوص

ش سخت تو هم  افهیق داشت،یبرم یآروم اما محکم و سخت یبپوشم! قدم ها

 .دنیخند یداشتن م روزیبود اما چشم هاش مثل د

 یرو زی. ما نمینینشست و به من و نورا هم اشاره کرد که بش زشیم پشت

 ی. نورا همچنان مشغول زارمیو منتظر نگاهش کرد میها جا گرفت یصندل

کردم هرآن  یکرد که احساس م یم یدرشت نیف یبود و هر از چندگاه

 .رونیو روده اش هم از دماغش بزنه بامکان داره دل 

 یانگشت هاش گرفت و درحال ونیرو م شیسانت یس یخط کش فلز نییرا

 دو ابروش گفت: ونیم ظیکرد، با همون جذبه و اخم غل یاونورش م نوریکه ا

 یناهار، مشغول چه کار میکارمند ها و تا هینبود بق یتو روزیتو د ینیحس-

 بود؟ 

 صراحت گفتم: با

 .کردمیشرکت آرتا کار م ینمودار مال یروداشتم -

 تکون داد و به نورا نگاه کرد. سر

 ؟یو شما چ-
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 منم... خب... اومده بودم باال تا... تلفنم رو بردارم!-

 باال. دمیکه دومتر پر دیکوب زیم یرو یتکون داد و خط کش رو طور سر

که  یشخص نیخانوم نورا... بذار اول روشنت کنم و بعد مدرک رو کنم... ا-

هست  ینی... درواقع خانوم آرامش حسینیحس ایکنارت نشسته، به اسم آر

که متاسفانه شناسنامه برادر فوت شده اش همراهشه و با شناسنامه اون 

خانومه... از هر نظر! چه فکر و  یشخص از هر نظر نیوارد جامعه شده. ا

 ذهنش، و چه جسمش.

 برداره و نگاهم کنه. نییخشکش زده بود، جرئت نداشت چشم از را نورا

 زیم یجلو قایداره و... دق نیاتاق دورب دیدونست یجفتتون... انگار که نم-

 لمینظر داره... من ف ریرو ز شییرو به رو زیهست که م ینیدورب ،یهرکس

 نمیشرکت گرفتم، و ا یرو از اتاق نگهبان روزید یها نیتموم دورب یها

 اش... جهینت

. دیرنگ از رخش پر توریمان دنیتاپ رو به طرفمون برگردوند و نورا با د لپ

واسه  دادی! جون میمستهجن باحال و خشن یاوه اوه اوه... چه صحنه ها

به  یا روزمندانهیپ افهیو با ق دمینداشته ام خند شیپخش کردن! تو دلم به ر

و نازکم  نهرودخت یبه روش زدم و با صدا یطرف نورا برگشتم. لبخند ژکوند

 گفتم:

رو  هیقض نیجا ا نیکرد، نورا خانوم؟ بهتره هم یتجاوز م یداشت به ک یک-

 یسود چیه هیقض نیچون ا ،یو دست از سر من و آبروم بردار یتمومش کن
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 ینشون داده شده، تو سع توریمان یجا تو نیتو نداره! طبق اونچه که ا یبرا

 بخواد یاگر شخص ه،یخودش جرم بزرگ نیکه ا یخانوم داشت هیدر اغفال 

 یزنیکه م یینه من! پس مراقب زبونت و حرف ها ،ییآبروش بره اون تو

 یلیکنم خ تیباش، که ممکنه برات گرون تموم بشه. اگه بخوام ازت شکا

 ! یگوگول شهیبرات بد تموم م

 اضافه حیداد و بدون توض حیکه به کل الل شده بود، فرار رو بر قرار ترج نورا

رفتنش، به  رونی. با بختیرو برداشت و از اتاق گر فشیک ،ییگو ادهیو ز

زد و دوباره خط کشش رو  یلبخند پرغرور مچهینگاه کردم که ن نییرا

 برداشت.

و  یاز حقت دفاع کن نطوریهم شهیهم دوارمیام ا،یکارت خوب بود آر-

 کنه. مالیحقت رو پا یکس ینذار

 .یکه کمکم کرد یتو هستم، مرس ونیش رو مدهمه-

سر  یبرگرد یتونیام بود رو انجام دادم. م فهیکه وظ یکار کنم،یخواهش م-

سر بلند کنه و نگاهت کنه،  کنهیجرئت نم یحت گهیکارت، اون دختر هم د

 یبود کم م یهرکس ،یخوب جلوش دراومد یچه برسه به مزاحمت. ول

 آورد!

و خط کش رو  دیدبار بلند خن نیانداختم که ا نییشدم و سرمو پا سرخ

 پرت کرد. یگوشه ا
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دختر  هیکه داره از بوسه  یشد جریا نیپسر ت هی هیشب اد،یبهت خجالت نم-

 !کشهیخجالت م

 و دوباره ازش تشکر کردم تا برگردم سر کارم... دمیخند

 یقراردادم هم با آرامش و صلح و صفا گذشت. پر یمونده  یماه باق هی

الک خودش و با  یرفت تو یمدت هیرفت و حامد  هیچندروز بعد اون قض

به هزار  تیبکشمش و در نها رونیکردم از الکش ب یحرف نزد. سع یکس

قرار دادم که  تیعمال خودم رو مورد عنا گهیزور و زحمت موفق شدم. د

با اشک  یلیخ میروز کار نی. آخرارمیلباش ب یرو کیه لبخند کوچیتونستم 

 دهیفهم بایهمه تقر کردم،یکه فکرش رو م یزیو آه گذشت. بر خالف چ

که برام قائل  یو احترام یاز دوست یزیچ نیبودن که من دختر هستم اما ا

کرد. همه مرد ها باهام دست دادن و دخترها هم بغلم کردن.  یبودن کم نم

همه ناراحت تر بود. ازم خواست اگه امکانش هست بمونم و با  از نبیز

کردم. اولش  یبا نورا هم خداحافظ ی. حتتونمیبهش گفتم که نم یناراحت

کرد که  هیاما بعد خودشو انداخت بغلم و زار زار گر دیکشیازم خجالت م

 ییزمزمه ها هی رای. اخدمشیببخشمش و منم به خاطر قلب بزرگم! بخش

قراره معاون شرکت بشه و براش  نییکه را نیا دم،یشن یشرکت م یتو

تو هم بود. از  دایاخم هاش شد ه،یخوشحال بودم. اما اون برخالف بق یلیخ

 .رونیکردم و از شرکت اومدم ب یاون هم خداحافظ

دوروز بعدمون آماده  یکی یها رو گرفته بود و بهم گفت تا برا طیبل حامد

بشم. من هم با همون غم و غصه ته دلم مشغول جمع کردن چمدونم شدم. 
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داد اما  یرفتن نم ینداره، دلم رضا یخوش انیپامسافرت  نیا دونستمیم

 تونستم بهش جواب رد بدم؟ یبهنام... چطور م یخواسته 

و به طرف  میشد نی. سوار ماشدیرو بستم و... روز موعود فرا رس چمدونم

 ...میفرودگاه به راه افتاد

**** 

 ( www.nevisadl.com سایشده توسط انجمن نو هی)ساخته و ته

رفتم، به ساعت کنار تخت  نییبه بدنم دادم و از تخت پا یو قوس کش

 نیشد ا یباورم نم د،یساعت جفت ابروهام باال پر دنیانداختم و با د ینگاه

که به من  یباشم. ظهر بعد از خوردن ناهار به اتاق دهیهمه ساعت خواب

چشم هام  یذهن یها یاختصاص داده شده بود اومده بودم و بعد از خستگ

شد گفت  یخوابم برده... و حاال عصر شده بود و م یک دمیرو بستم و نفهم

 خواب راحت کرده بودم.  کیبعد از چند روز استرس االن 

 زونیکه خواب از من گر دمیترس یاسترس داشتم و م نقدریمدت ا نیا یتو

و  یو استرس اومدن ما به دب ان،یو ازدواجش با دار یبود... استرس رفتن پر

حرف  یبودم و از ال به ال دهیمدت شن نیا یتو کردن ناخدا... دایاحتماال پ

حضور  اخداو خود ن ونهیمعامله مهم در م کی یکه پا افتمیحامد در یها

الزم رو انجام داده بود و هر چه که  یها یخواهد داشت. با بهنام هماهنگ

گذاشتم... چون حامد  ارشیمدت به دست آوردم در اخت نیا یاطالعات تو

اعتماد داشت اون رو هم با خودش همراه کرده بود  لیهمون جل ایبه بهنام 
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 نیآورد... ا یبنخواست تو خونه بمونم با خودش به د گهیو من رو هم د

هم من حضور داشتم و هم بهنام اما  نکهیبود ا یمهم یلیخودش گام خ

موجود در عمارت ناخدا  تیو امن تیخودش رو داشت... حساس یخطر ها

 میکرد یحامد بود و اگر دست از پا خطا م و چند برابر عمارت نیچند

... پس میداد یرو هم به باد م گهید یها یلیرفت و سر خ یسرمون به باد م

به دست  یشتریو اطالعات ب میکرد یم تیرعا یلیخ دیرو با اطیجانب احت

هنوز ناخدا رو  یاومده بودم ول یشد که به دب یم ی... چند روزمیآورد یم

شناخت  یاون رو نم یکس یدیپرس یمالقات نکرده بودم... از هر کس هم م

فوت کردم و  رونیکرد... نفسم رو به ب یکار رو چند برابر م یسخت نیو ا

بود  ارمیکه در اخت یعال ویکنار پنجره اتاقم رفتم و پرده رو کنار زدم تا از و

بود که گرما به  ادیاونقدر ز شییبایگرم بود اما ز نجایا یلذت ببرم... هوا

کرد...  ینم تیهوا اذ یاومد... حاال هم که غروب بود و گرما ینمچشم

رو  یخوب یخورد و حس ها یمپوستم  یآفتاب غروب رو ییو طال یسرخ

 اطیچمن ها و هر چه که داخل ح یداد و با تابشش به رو یبهم انتقال م

با صفا چرخوندم  اطیکرد... چشم داخل ح یم یرو خواستن اطیبود تمام ح

دست  کهیدر حال اطیو چشمم به حامد که کنار آب رو و فواره داخل ح

شلوارش فرو کرده بود، افتاد.... پشتش به من بود اما بعد از  بیهاش رو تو ج

 صیجمع تشخ کی ونیتونستم قامتش رو م یبا حامد م ییچند ماه آشنا

دمغ تر شده  یکرده بود و بعد از رفتن پر رییروزها تغ نیبدم... حامد ا

شد  یتنگ م یسر سوزن یبرام به اندازه  ایسوخت و دن یبود...دلم براش م

روزها برام مهم  نیا ی... حامد تودمید یغمزده م یطور نیحامد رو  ا یوقت
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بدم و  لیمرد رو تحو نیبود که من چطور ا نیشده بود و کابوس هر شبم ا

به کام مرگ بفرستم... دوست نداشتم بهش فکر کنم... مسئول حال خراب 

رفتم تا کنارش  رونیاالن من بودم... پرده رو انداختم و از اتاق ب دیحامد شا

 از دردهاش رو کم کنم.  یبتونم کم دیو شا رمیقرار بگ

و رفتم، چند تا از خدمت کارها سالمم کردن که به خواست  رونیاتاق ب از

رو  ایمزا نیبا سر جوابشون رو دادم. کنار حامد بودن ا آموزش حامد من هم

اشاره ات کارها و  نیگذاشتن و با کوچک تر یداشت که همه بهت احترام م

 دادن. یدستوراتت رو انجام م

خواست با سرو صدا  یشدم و آروم آروم قدم برداشتم، دلم نم اطیح داخل

رخ پکرش انداختم،  میبه ن یو نگاه ستادمیاخلوتش رو به هم بزنم... کنارش 

فکر بود و اول متوجه حضور من نشد، نگاه گرفتم و من هم به فواره  یتو

 ...دیپر یم نییشدم که مدام باال و پا رهیمقابلم خ

 که متوجه نشدم؟! یاومد یک -

 .یهمون وقت که غرق افکارت بود -

و من دلم  دیرس یکرد که نگاهم رو بهش دوختم، خسته به نظر م سکوت

 ...نمیحال بب نیا یخواست مرد مقابلم رو تو ینم

 متوجه نشدم... دیببخش -
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 یلحظه به چشم هاش نگاه کردم، چشم هاش پر از حرف بود برا چند

اگر  دیگفت... شا ینم یزیمهر به لب هاش زده بود و چ بیعج یگفتن... ول

 .. کرد اما اونم رفته بود. یبود باهاش درد و دل م یپر

 دلت براش تنگ شده؟ -

فرستاد و بعد راه افتاد من هم خودم رو کنارش رسوندم تا  رونیرو ب نفسش

نقطه نامشخص که  کینگاهش به جلو بود به  م،یقدم زدن حرف بزن نیح

 شروع به حرف زدن کرد

من... بزرگ شدنش  زیداداشم بود و عز زیدوستش داشتم، عز یاز بچگ -

خونه رو شلوغ  ینبود که بگ ی... دختر شلوغدیشمقابل چشم هام بود قد ک

 دمید یکه م نیکه حضور داشت، هم نیهم یول شهیکنه ساکت بود هم

شد  یبود... هر وقت پکر م یمن نعمت بزرگ یره برا یمقابل چشم هام راه م

 یها یزد تمام خوش یو هر وقت لبخند م دیارز یارزن برام نم هیقد  ایدن

سخته  یلیمن خ یبرا نیو ا ستیحاال چند وقته ن ...ختیر یبه دلم م ایدن

 ...زیهمه چ زهیمن همه چ یبرا یتحملش... پر

واژه به واژه  نیهمه عشق تو صداش و از ا نیاز ا دیلرز یکه م ییصدا نیا از

و چشم هام به نم نشست... چطور  دیهاش بود دل منم لرز یدلتنگ انیکه ب

 یدروغ به هم م دیآروم کردنش با یبرا یتونستم آرومش کنم؟! من حت یم

دادم  ورتشد؟! آب دهنم رو ق یآروم م دنیبا دروغ شن یکس یعنیبافتم... 

 کنارم نگاه کردم یرخ مرد خسته  میو به ن



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 798

به  رهیسر وقت اقبالش، م رهیم یروز هیخب باالخره هر کس از ما  -

 رفتشیهم رفت تا... خب درس بخونه پ یکه دوست داره بره... پر یریمس

 کنه تا...

هم گذاشت و سرش رو به  یزد و چشم هاش رو رو یتلخ صدا دار لبخند

 به من انداخت یچشم نگاه یتکون داد و از گوشه  نیطرف

 کنه؟! یم تمیاذ یچ یدون یم -

 !؟یچ -

که مدام به  یفکر مسموم... فکر هیخوره،  یتو درونم وول م یزیچ هی -

 دنی... فکر ندنمیب یرو نم یپر گهیزنه که د یذهنم ضربه م یها وارهید

 کنه...  یکه داغونم م هیپر

بودم قلب  دهیهاش چنگ به دلم انداخت و بغض به گلوم آورد، شن حرف

 کیبه هم نزد یاز حال هم آگاهند، قلب حامد و پر کنیکه به هم نزد ییها

... و ستین یرفتن معمول کیرفتن  نیتونست حس کنه که ا یبود و حامد م

کردم  یرو آروم م یدل کس دیزدم؟ چطور با یم دیبا یمن چه حرف نیب نیا

تونستم  یوجود نخواهد داشت... فقط م یدونست آرامش یخودش م که

 که گفت: نمیلبش رو بب یگوشه  نینگاهش کنم و لبخند غمگ

خوب شدن حال من خودت رو  یخواد برا ینکن آرام... نم تیخودت رو اذ -

 ...یکن تیاذ
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 یم یحرف دیرسمش نبود و من با نیا یدونستم به قول ینم زیرو جا سکوت

 زدم

طور که تو  نیکنم ا یمن فکر م یبهت بگم ول یدونم چ یحامد من نم -

 شهیهم یهم تو رو دوست داره و محاله که برا یپر ست،ین یکن یفکر م

 .دیبا هم نداشته باش یدارید گهیشما د ایولت کنه 

 نم؟یرو بب یممکنه باز پر یکن یچرا احساس م ؟یکن یفکر رو م نیچرا ا -

که مبادا حامد  نیاز جنس ترس، ترس از ا یدنیلرز د؛یته دلم لرز یزیچ

چه  دیفهم یکه اگر م یمن هم نقش داشتم؛ وا یباشه تو رفتن پر دهیفهم

اومد؟! آب دهنم رو قورت  یکه حامد به من کرده بود م یسر اعتماد ییبال

 اهشک به دلش ر نیبدم که حامد ا یکردم تمرکز کنم تا جواب یدادم و سع

 نکنه دایپ

و منم از دوست داشتن اون  یرو دوست دار یتو پر یدون یخب... خب م -

 ایزود نیبه ا کنیکه به هم نزد ییکه دل ها دمینسبت به تو مطمئنم و شن

 و .... شهیهم تنگ م یبرن دلشون برا یاز هم نم

 حرفم اومد و گفت: نیلحظه به عمق چشم هام نگاه کرد و ب چند

 ؟یدون یم یزیتو از دوست داشتن چ -

زنه و  یکه کم کم وجود آدم جونه م یدونستم؟ دوست داشتن حس یم

 کیمهم شدن  دیکنه به اون شخص... دوست داشتن شا یوابسته ات م
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حس ها رو تو وجودم داشتم... من...  نیشد... من ا یشخص خاص برات م

 تکون دادم و گفتم: زیدونستم... سرم رو ر یاز دوست داشتن م دیمن هم شا

 ... دونمیمنم از دوست داشتن م -

شد و با نوک  رهیحرفم نگاه از من گرفت و به مقابلش خ دنیبا شن حامد

 مقابل پاش زد  کیکفشش به سنگ کوچ

 یلینفر رو خ هی چوقتیبه دونسته هات هاضافه کن  نمیا یدون یاگر م -

 شهیم زایچ یلیخطرناکه باعث خ ادیدوست نداشته باش؛ دوست داشتن ز

 ... ارهیم یخار یحت

از حرف هاش رو قبول داشتم. سرم رو  یادیز یبا حامد بود، بخش ها حق

 دوختم نیتکون دادم و نگاهم رو به زم

 خطرناکه. ادیموافقم دوست داشتن ز -

 !؟یمگه تجربه اش کردچطور؟  -

مگه من تجربه  دمیبهش انداختم، و از خودم پرس یچشم نگاه یگوشه  از

االن تو دل حادثه جا  نطوریاش کردم؟! به گمونم تجربه اش کرده بودم که ا

 خوش کرده بودم. 

نگفت و  یزینزدم و نگاهم رو دوباره به مقابلم دوختم، حامد هم چ یحرف

که  میحرف با هم راه رفت یو چند قدم ب فوت کرد رونینفسش رو به ب

 توسط حامد شکسته شد نمونیسکوت ب



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 801

به نظرم  یرو بخوا یباشه کس تیزندگ یتو یکس نکهیحس ا یدون یم -

 قشنگه...  یلیخ

جذاب شده بود نگاه  بیرخش که االن به نظرم عج میزدم و به ن یلبخند

 کردم

 ؟یرو خواست یتا حاال کس -

 فرستاد و گفت: رونیصورتش رنگ غم گرفت و نفسش رو مثل آه ب دمید

تجربه تلخ  هیاز دستش نارو خوردم و شکستم... شد  یخواستم؛ ول یآره م -

 برام

 !ه؟یکه حس قشنگ یگ یبا وجود اون تجربه تلخ چرا م -

 یدیجد یاالن حس ها یخوب بود... ول زیچون تو اون لحظات همه چ -

 میرو وارد زندگ دیآدم جد هیخواد  یکه دلم م رهیگ یداره برام شکل م

 کنم.

 یزد، م یحرف م یحامد داشت از چ ستادم،یچند لحظه از حرکت ا یبرا

 یتا حاال من اشتباه م یعنیکنه؟!  شیخواد وارد زندگ یرو م یگفت کس

کنه؟! آب دهنم رو قورت دادم و به خودم  یکردم که حامد به من توجه م

 :دمیجرات دادم و پرس

 !؟یرو شروع کن دیرابطه جد هی یخوا یم -

 زد و گفت: یو لبخند  دیچشم هاش درخش یتو یخوشحال برق
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 آره -

برزخ  کیمثل  دیشدم، شا یاون لحظه چه حس و حال یدونستم تو ینم

مشخص بود نه  یاونجا هم نه بهشت یبرزخ خاموش که حت هیبود... 

 جهنمش...

 یقرار گرفتم و سع ریتحت تاث یادیز دمیشد، فهم زیحامد ر یها چشم

 به عقب برداشتم یزدم و قدم یکردم خودم رو جمع و جور کنم، لبخند

 . شهیهم حالت بهتر  م ینطوری... انیا ،یخوبه به سالمت -

 تکون داد و بعد گفت: زیزد و سرش رو ر یلبخند حامد

 حاال هم خوب شده...  نیآره، حالم از هم -

 ییها یبا وجود تمام کم ینبودم حت یحسودچند سال عمرم آدم  نیا یتو

 میشد. حسود میکنم حسود یلحظه اعتراف م نیا یکه داشتم اما حاال تو

حاال  نیحامد اومده و حال حامد از هم یزندگ یکه تو یشد به اون کس

 نکهیدونستم و ا یرو نم لشیبراش خوبه... بغض  گلوم رو گرفته بود و دل

حسود شدم، جواب سواالتم رو گذاشتم تو خلوت خودم  نقدریچرا ا الاص

به وجود اومده رو  یتونم فضا ینم نیاز ا شتریدونستم ب یبدم، فقط م

 گشتم. یکردم و به اتاقم بر م یاونجا رو ترک م دیحاال با نیتحمل کنم، هم

 خوبه، خوبه که حالت خوبه... م... من منم برم اتاقم... -

 ؟یزود نیشد به هم یچ -
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 فعال. نمت،یب یاتاقم. بعد  م رمیکنه، م یکم درد م هیسرم  -

ندادم و  یاز حامد نشدم و عر چقدر هم صدام زد جواب یمنتظر جواب گهید

که داشت  دمیراه آرمان رو د نیسمت عمارت برگشتم تا به اتاقم پناه ببرم، ب

آدم خوش نمک رو  هی نیحوصله ا تیوضع نیا یاومد... تو یسمتم م

 زشحامد ا ایاومده بود و گو یشد که به دب یم ینداشتم... آرمان دو روز

 معطل قند با کله قبول کرد.  ییدعوت کرده بود... اونم که چا

رو کج کنم تا باهاش بر  رمیمس یکردم کم یانداختم و سع نییرو پا سرم

 یاز کنارش رد م دینداشت و در آخر با دهینداشته باشم اما فا یخورد

 گفتم و از کنارش رد شدم که گفت: یشدم... اخم هام تو هم بود و سالم

 ترمز بزن... شین هیخانم  -

 دنشیخند یحواله اش کردم که صدا ییتو هوا تکون دادم و برو بابا یدست

 که گفت: دمیبلند شد و شن

 خورده تو پَرت؟ هیچ -

خوبم رو  یتمام حس ها حامد یکل کل باهاش رو نداشتم حرف ها حوصله

 گفت تو پرم خورده بود...  یآرمان راست م دیبه باد داده بود و شا

تخت نشستم و زانوهام رو بغل کردم و بغ کرده به  یو رو دمیاتاقم رس به

 دیکه شا ییاومد اشک ها نییشدم، نا خداگاه اشک هام پا رهیمقابلم خ وارید

 .اومدنشون نداشتم.. نییپا یدرست برا لیدل
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این شب گریه ها دارد دل من به سر چون نغمه ها دارد دل من دلم تنگ  

 از همه دنیای فانی ز گیتی شکوه ها دارد دل من 

 یسرم رو رو خت،یر یم نییگرفته بود و اشک فقط از چشم هام پا دلم

 نکهیکه برام رخ داده بود فکر کردم، به ا یبالشت گذاشتم و به تموم اتفاقات

حامد بشه  یکه قراره وارد زندگ یبه اون دیکه با ستادمیا ییمن چرا االن جا

 کنم...  یم یحسود

که ازش  یجواب دمیرس یجواب م کیرفتم تنها به  یکه م یهر سمت از

 بودم. یفرار

 حامد رو دوست داشتم. من

  دمیبرگز

 دوعالم ،  از

 جناب عشق را ... من

 

 یزیتبر بیصا

*** 

 ( www.nevisadl.com سایشده توسط انجمن نو هی)ساخته و ته

زدم و چشم هام رو کم کم باز کردم، دستم رو به  یاحساس سر درد نق با

 موقع غر زدم یدرد ب نیگرفتم به جون ا سرم
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 شد؟ داتیتو از کجا پ یلعنت -

 یم یگشتم، چند وقت یکردن مسکن دایپ یشدم و داخل اتاق رو برا بلند

 ادیبسته قرص مسکن رو داشتم. باالخره قرص رو پ هیبا خودم  شهیشد هم

داد که شب  یم نیداخل اتاق نشون از ا یکیآب قورت دادم، تار یکردم و ب

 النو برام هم مهم نبود.... از عصر تا ا دمیدونستم چقدر خواب یشده، نم

در اتاق  یحالم هنوز رو به راه نشده بود... خواستم دوباره دراز بکشم که صدا

 نیز مستخدما نکهیا الیتخت نشستم و به خ یحوصله رو یبلند شد، ب

 هستن صدام رو بلند کردم

 .نمیرو بب یخوام کس ینم اد،یداخل ن یکس -

 تو؟ امیتونم ب یم لمیخانم، جل -

 نیا یفوت کردم تو رونیهم فشردم و نفسم رو به ب یهام رو رو چشم

 نفر رو کم داشتم کی نیا تیوضع

 تو ایب -

شد، داخل اومد و چشم  دایغوله پ لیجل ایبهنام  یجد یباز شد و چهره  در

 گفتم: عیکرد، حوصله باز خواست نداشتم و پس سر زیهاش رو ر

 ل؟یجل هیچ -

 نگاهم کرد و بعد گفت: قیلحظه عم چند

 نییپا نیایآقا حامد گفتن ب -
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 .یبر یتون یآقا حامد واسه خودشون گفتن؛ حوصله ندارم م -

 دیپرس یحتما م دید یشک نداشتم اگر مکان رو امن م د،یباال پر ابروهاش

 شده، پس خودم گفتم: یچ

 .نیما بش الیخیمسکن خورده، امشب رو ب ستیبگو حالش خوب ن -

 . چهینپ و به پر و پام رهیبگ گفتم که خودش هم یجور

 م؟یالزمه که بر یزیچ یبکنم؟! اگر دکتر یتونم کمک یم -

 خوام. ینه دکتر نم -

انداخت و  نییمنو من کرد و بعد صورتش گل انداخت و سرش رو پا یکم

 بعد گفت:

 اد؟یاز خانما ب یکیبگم  نیخوا یم یامممم، م -

 هیکرده  الیخ نیبه سرم او چشم هام گرد شد، خاک دیباال پر ابروهام

حال نداشته باشه و مسکن بخوره و  یشه، انگار مد شده هر ک یم میمرگ

حتما مشکل داره.... گوشه لبم  چهیملت بپ یبه پرو پا اعصاب نداشته بتشه 

 اعثبزنم تو سر خودم که دائم ب یکیرو به دندون گرفتم و قبلش خواستم 

تو سر بهنام که  زدمیم یکی دیشدم با مونیپش یشدم ول یسو تفاهم م

 شده... گلوم رو صاف کردم و گفتم: یکرد اعصاب من خون یم الیخ

 .ستین میزیکنه چ یدرد منه، مسکن خوردم سرم  -
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. اونم ادیکردم که حساب کار دستش ب دیدار نبودنم تاک زیسر درد و چ یرو

گفت و  یشد با همون سر افکنده اش باشه ا یسرخ م شتریکه هر لحظه ب

 . میبکش یزود از اتاق خارج شد تا هم من هم خودش نفس راحت

 انداختمتخت  یفوت کردم و به پشت خودم رو رو رونیرو ب نفسم

 یبه من م یکردم، هر ک ریگ ونهیمشت د هی نیب نجا،یخونه است ا ونهید -

داشته باشه... شانس ندارم من که از روز ازل شانسم  یمشکل هی دیرسه با

خدا چرا  یشه... واقعا چه وضعشه، ا یتر م یبود و هر روز گل گل یگل گل

 باشه؟! شیزیچ هی دیبا ادیسر راه من م یهر ک

 مشکل از خودت باشه؟! دیشا یکن یفکر نم -

سر جام نشسته  خیو س دمیکش یغیج دهیمردونه اش ترس یصدا دنیشن با

 تکون داد یو سر دیخند دیام، عکس العمل من رو که د

چرا مشکل داره، خوبه  رهیگ یسر راه من قرار م یبه خدا نگو چرا هر ک -

 !یبه خودت هم بنداز ینگاه هیقبل صحبت با خدا 

نداخت که خودم مشکل  یم کهیداشت به من ت دمیهام رو تو هم کش اخم

 دارم! با دست به خودش اشاره زدم و گفتم:

 ستیدارم مشکل از من ن نیقیندارم چون  یاجیاحت نهییبه آ ست؛یالزم ن -

 که مشکل دارن گراننیو د

 !گه؟یدور از جون من د -
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 و گفتم: پاهام انداختم یباال انداختم و پتو رو رو یا شونه

 نه. ای یریحرفم رو به خودت بگ یبه خودت مربوطه بخوا -

 شونه کج کرد  آروم لب زد یزد و سرش رو رو یکمرنگ یلبخند

 طور... نیکه ا -

فوت  رونینگفتم که آروم نفسش رو به ب یزینازک کردم و چ یچشم پشت

 کرد و گفت:

 نییپا میپاشو بر -

 ببر فیشما تشر امینم -

 میبر ایب گهیلج نکن د -

 لج کردن چرا؟! -

 دونم ینم -

 هم نکن. یاظهار نظر یدون یکه نم یزیپس واسه چ -

 .میشام بخور میخوا یم میباشه چشم خانم خانما، حاال پاشو بر -

 ندارم تو برو. لیم -

 :دیبه من انداخت و پرس یقیکرد و نگاه عم زیهاش رو ر چشم

 افتاده آرام خانم؟! یاتفاق -

 آقا حامد؟! یچه اتفاق رینخ -
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 و گفت: دیکش نییدست هاش رو باال آورد و بعد گوشه لب هاش رو پا کف

فرستادم  لمیجل ،یهست یجور هیکنم  یدونم، احساس م یواال نم -

 !؟یناراحت  یزیافتاده  از چ یاتفاق ،یومدین

 نییمونده بود که اشک هام پا یلبم رو به دندون گرفتم، تنها کم ی گوشه

کرده  یمن سخنور یبرا دیشخص جد هیغروب اون طور از وارد کرد  ان،یب

حاال که  نیبزرگ تر از ا یافتاده؟! واقعا چه اتفاق یگفت اتفاق یبود و حاال م

مرد  نیا چراداده!  گهید یکیمرد دلبسته شدم اون دلش رو به  نیمن به ا

کرده بود که من فکر کنم من رو دوست داره و حاال از دوست داشتن  یکار

وجود  یعدالت چیه نجایواقعا عدالت بود؟! ا نیگفت، ا یم یا گهیکس د

 بردن...  یداشتن عشق رو تو قلب من به مسلخ م نجاینداشت ا

 .امیمنم اگه گرسنه شدم م ن،یینشده. تو برو پا یزینه، گفتم که چ-

و  قیرفت. چنتا نفس عم رونیفرستاد و از اتاق ب رونیمحکم به ب نفسشو

زود  یلی. درسته خامیب رونیمحکم گرفتم که سرحال بشم و از اون مودم ب

 نیاومدم! بدون ا یم رونیزودترش هم از فازش ب یلیاما خ گرفتمیفاز غم م

. انگار ستادمیرفتم و گوش وا رونینگاه کنم، از اتاق ب نهیکه به خودم داخل آ

 نهیداخل ا دمیترس یم ییجورا هیحامد روم اثر گذاشته بود و  یها حرف

 نیی! صداشون رو از طبقه پانمیاز خودم بب یرادیو ا بینگاه کنم که مبادا ع

 یفارس یو گاه یعرب یگاه گاه یو کس دنیخند یکه بلند م دمیشنیم

 که گفت: دمیحامد رو شن یکرد. صدا یصحبت م
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 گهید یمهمون یقراره برگزار بشه؟ مگه بهم قول نداده بود یپس مهمون-

 کنسله؟

 که گفت: دمیبدم اما شن صیصدا رو نتونستم تشخ صاحب

که  نیساده ست! ا یمهمون هیفقط  یمهمون نیآروم باش حامد جان، ا-

نداره!  یبه من و تو ربط ادیب تاشیلول یحت ایبا سگ، دخترش و  یهرکس

 ساده ست! یمهمون هی نیا بهت گفتم که به خاطر تو

ساده ست! اونقدر ساده که برده هاشونم با خودشون  یلیجون عمت، خ آره

هم انجام  یو فروش کلون دیخر هیشک دور از چشم حامد،  یو ب ارنیم

 ! دنیم

به سمت نرده ها خم بشم و صداهارو به دقت گوش کنم که  یکم خواستم

هم  یاخم هام رو تو .دیبه گوشم رس یو گوش خراش فیضع غیج یصدا

به سالن سمت  یمنته یو به طرف عقب برگشتم. صدا از راهرو دمیکش

 یبزرگ بود که ده تا خونه حامد رو تو یاومد. عمارتشون اونقدر یراستم م

 شکر داشت.  یکه تا االن گم نشده بودم، جا نیو هم داد یخودش جا م

لو از کتاب و مم یسالن معمول هیطرف سالن رفتم و متوجه شدم که  به

توجهم رو به خودش جلب کرد. به  طرف  یرنگ یکتابخونه ست. در زرشک

 شد.  یناله ها بلندتر م ی. صداستادمیدر رفتم و گوش وا

  شهیزود تموم م یلیدردت خ زم،یآروم باش عز-

 ... آخ..تهی... اون خدمتکار عفرکشهیم  ریدلم ت ریمهسا، ز تونمی... نمتونمینم-
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خواهش  ارای ؟یت مشکوک بشن چ چهیدلپ نیآرومتر! اگه به ا ش،یه-

 آرومتر... کمیحداقل  کنم،یم

 :دمیدختر رو با اشک و ناله شن یصدا

 ؟یبشه چ شیبده، اگه بچه م... بچه م طور یلیخ تمیوضع تونم،یبه خدا نم-

 فهمنیم گهیهرچقدرم زبون نفهم باشن اما د نایساکت، کم بچه بچه کن! ا-

 تتیبا وضع کمی کنمیخواهش م ارا،ی یدی! سرتو به باد میچ یعنیبچه 

مدارا کن، نگران اون بچه هم نباش... به نظرم... به نظرم سقط بشه به 

 نفعشه...

 :دمیرو شن اراستیبودم اسمش   دهیکه فهم یمانند دختر غیج یصدا

از وجود  کهیت هیبچه از گوشت و خون منه،  نیرو سقط بشه؟ ا یچ یچ-

 انصاف باشم؟ یقدر ب نیتونم ا یمنه، چطور م

 گفت: یسوم دختر

برده مثل ما... پسر که  هی شهیدختر که شد، م ؟یکه چ یدارینگهش م-

که جز خوردن  یخوک صفت یغالم حلقه به گوش اون آقازاده ها شهیشد، م

 ... ستنیبلد ن یا گهید زیو ازار رسوندن به ما، چ

از اون دخترها حامله بود  یکیمن... چطور امکان داشت؟  ی. خدادیبر نفسم

بهشون  یاجازه ا نیو قراربود به عنوان برده فروخته بشه؟ نه... من همچ

 !دادمینم
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بود  یکیدر رو باز کردم و داخل شدم. اتاق نمور و تار ،یآن میتصم کی یط

که شامل ده ها در بود.  لیبن بست اما طو یراهرو هیبه  شدیم یکه منته

بودن و  دهیآب دهنم رو قورت دادم و نگاهشون کردم. اون ها هم انگار ترس

من  زالل شده بودن. جلو رفتم که عقب رفتن. خندم گرفته بود، چرا ا

 نارویا ی... کیدب یبلد بودن؟ اونم تو یچطور فارس نای... ایراست دن؟یترسیم

 یشکم کم یو رو دیهاشون چرخچهره  یجا؟ نگاهم رو نیآورده بود ا

 ارای. رو ب ستادمیشون ثابت موند. جلوتر رفتم و رو به روشون ا یکیبرآمده 

 گفتم:

 ه؟یتو... اسمت چ-

 به حرف اومد: ش،یسقلمه دختر کنار با

 ...ارای-

 ؟یحامله ا-

تونستم قسم بخورم که رنگ و رو باخت و زبونش بند اومد. با ترس  یم

 گفت:

  ؟یهست یتو ک-

 فرستادم و کالفه نگاهش کردم. رونیبه ب نفسمو

. رونیب دیجا بر نیکمکتون کنه، که تو و امثال تو از ا خوادیدوست که م هی-

 نگران نباش، تو جبهه خودتونم...
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آروم  نه،یرو بب قتینگاهم اعتماد و حق یتونست تو ینگاهم کرد و وقت یکم

 گفت:

 ...نجامیا شهیم یچهارماه اومدم... سه، رانیآره، من حامله ام. از ا-

 چرا زدنت؟-

 نشست. نیزم یزد و رو یپوزخند

کمتر غذا بخور تا اون شکمت بره داخل. سه  ،یچاق شد گفتیخدمتکار م-

بچه سه  نیبچه... ا نیالغر بشم. اما ا الشونیروزه بهم غذا ندادن که به خ

... یگرسنه بمون دیو با ستین ییمتقاعدش کنم که غذا دیماهه رو چطور با

ترسم...  ور... منم از زدزدمیغذا م یواشکیامروز هم اومدن و کتکم زدن که 

 بهشون بگم... یزیتونم چ ینم

 پاش زانو زدم و دستاشو گرفتم. جلو

کن، منم  فیرو بهم تعر زی. اونجا همه چدمی، بهت غذا ماتاق من میبر ایب-

 مخمصه نجاتتون بدم... باشه؟ نیاز ا دمیقول م

بلند شد  و دنبالم راه افتاد. سالن و  ،میحرفم توسط دوتا دختر کنار دییتا با

. بهش گفتم میوارد اتاقم شد ز،یو تند و ت یواشکیو  میراهرو رو چک کرد

 قهیباال. بعد از ده دق ارهیباشه تا من به خدمتکار بگم غذا رو ب سیسرو یتو

رنگارنگ داخل شد و بعد از گذاشتن  یغذاها یحاو ینیخدمتکار با س

 رفت. رونیتختم از اتاق ب یرو ینیس
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تخت نشست و با  ی. رورونیب ادیگفتم ب ارایرفتنش در رو قفل کردم و به  با

تکون  ینوا یساعت بعد حت کیولع شروع کرد به خوردن، اونقدر که 

خوردن هم نداشت! کنارش نشستم که ازم تشکر کرد و محکم بغلم کرد. 

و منم بغلش کردم، ازش فاصله گرفتم و با محبت نگاهش  دمیروم خندآ

 کردم. 

 نیافتاده؟ دوست دارم بدونم ا یکه چه اتفاق یکن یم فیبرام تعر ارا؟ی-

 نیو سر از ا یدیجا رس نیاومده... چطور به ا شیاتفاقات... چطور برات پ

 ! ؟یعمارت در آورد

داد. دستاشو دور زانوش حلقه  هیگاه تخت تک هیگرفت و به تک یقیعم نفس

 دستاش گذاشت. یکرد و سرشو رو

اومده  شیپ تیزدم. بخاطر وضع رونیبود که از خونه ب شیحدود ده ماه پ-

برام سخت بود. باالخره با هر  تیتحمل اون وضع گهیخونه مون د یتو

پسر  هی دیکوله رنگ و رو رفته و به ام هیاومدم و با  رونیکه بود ب یبدبخت

فرار کردم.  ،یا گهید ریو به تعب رونیکه هشتش گرو نهش  بود زدم ب یقرت

و منو تو تخت دوستش جا  یمهمون می، شب دوم رفتشب اول خونشون بودم

 میکار از کار گذشته و تموم زندگ دمیبه خودم اومدم د یگذاشت، که وقت

 یشرف ولم کرد به امون خدا و اون دوست از خدا ب یدود شده... اون پسره ب

از همون  قایقمن د یباند قاچاق... و شروع آوارگ هیخبرش منو فروخت به 

و تا چشم باز کردم  ایباقال یکه خودم بفهمم رفتم قات نیجا بود... که بدون ا

که  یکرده... به حد یشدم که منو تو قفسش زندون یوید فتهیش دمید



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 815

 هینگاهشو داشته باشم... اما نگذشت که  قهیدق هینمو بدم که حاضر بودم جو

 ،یدونیداد... م هیهم هد وبچه ر نیاومد سراغم و... ا یشب هراسون و عصب

حداقل من براش با  ایبره،  شیقشنگ پ یلیقراره خ زیکردم همه چ یفکر م

جا...  نیآوردن ا هیروز اومدن و منو همراه بق هیفرق خواهم داشت! اما  هیبق

 هیفقط  دمیآوردن تا چندروز بعد منم به حراج بذارن و اونموقع بود که فهم

 داشتم و بس! یواه دیام

 یم تیو عصبان یتو چشمام جمع شده بود، دستام از شدت ناراحت اشک

لرزش  نیاز شدت ا شدیسردم به هم، باعث نم یفشردن دستا یو حت دیلرز

که  دمیفهم ارای دنیاما حاال با د تا االن گله کردم ایکم بشه. خدا یعصب

خونه  هیرو داشتم،  ییکه دا هیشکرش باق ی... جاهیشکرش باق یجا

که  یمرس ایاتاق ته انبار کنار سوسکا و مارمولکا داشتم... خدا هیو  یفکستن

تا از شر جنس مخالف مصون بمونم!  یاون چاله چوله و تپه هارو ازم گرفت

 بودم... واقعا دمت گرم! دهیند وانویپر ل مهین نیتاحاال ا

 گرفته گفتم: یینگاه کردم و با صدا ارای به

اون  دی... شادیدونست، شا ینم دیسراغت رو نگرفت؟ شا گهیاون مرد... د-

 دیبا ارا،ی یکرد یم یازش مخف دیفراموشش شده بود! نبا یشب به نحو

 بشه! ریکه د نیتا قبل از ا یدادیرو م هیقض نیبهش فرصت دونستن ا

 داد و سرشو باال آورد و اونم نگاهم کرد. رونیب یبا حالت آه مانند نفسشو
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 یحت شیبود؟ تو حالت عاد یراحت نیحرف زدن باهاش به هم یکنیفکر م-

 تو چشم هاش نگاه کنم... تونستمینم

 ادشی یزیچ نیهم ی... نکنه اون شب... مست بود؟ برانمییب ؟یحالت عاد-

 آره؟ ست،ین

 .دیکش یا گهیانداخت و آه سوزناک دباال  شونه

به هر حال... من قراره بچه م رو از دست بدم... اگه اونا بفهمن که حامله -

 کنن و نه به بچه ام!  یام... نه به من رحم م

 یزیانگار چ هویشدم که  رهیخ یگرفتم و ناراحت به گوشه نامعلوم نگاهمو

 رو ازش بپرسم. یسوال هیزد  ادیدرون ذهنم فر

من  دیشا ه؟یکه تو رو فرستاد... اسمش چ یاون شخص ه؟یپدر بچه ک ارا؟ی-

تونه  یبشناسمش، مطمئنم اگه اسمش رو بدونم و به... عموم بگم... م

 .میرو بگ قتیو بهش حق میکن دایکمکمون کنه تا پدر بچه رو پ

دلش داشت...  یرو تو گهید یاون شخص یعمد عمو خطابش کردم... وقت از

! دلم گرفت، از دست خودم، از موند یما نم ونیم نیجز ا یپس رابطه ا

کرد  یزد و مجبورم م یم یساز هیدست حامد، از دست دلم که هردفعه 

 یزندگ نیخواست خودمو خفه کنم و از شر ا یکه به سازش برقصم! دلم م

 توجهم بهش جلب شد و نگاهش کردم.  ارا،ی ینکبتم خالص بشم... با صدا

تو چشم هاش حلقه زده بود با انگشت اشک کهیصاف کرد در حال ییگلو ارای

 کرد و گفت: یهاش باز
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 یحرف ها رو به تو بزنم و دارم بهت اعتماد م نیخوام ا یدونم چرا م ینم -

 یکیبده از  یلیکنه... خ یم ینیرو دلم سنگ زایچ یلیچون خ دیکنم، شا

 ،ینرس یچیه هو تهش ب یقرار بد ارشیو خودت رو در اخت ادیخوشت ب

صاحبش خبر  یبچه تو شکمم دارم که حت هیکه  یتهش االن منم... من

ترسم اگر زبون باز کنم همه  یم یخوام بچه رو نگه دارم ول ی... من مرهندا

 خراب بشه... زیچ

 هینرو  هیبکنم، حاش یتونستم بهت کمک دیشا ه،یلطفا بگو پدر بچه ک ارای -

 اسم ازت خواستم!

حرف زد که لرزه به تن  یلرزون یو با صدا دیچک نییاز چشم هاش پا اشک

 منم نشوند...

 ش؟یشناس یمنه، م یاز روئسا... حامد پدر بچه  یکیحا... حامد...  -

 یدرم ی... انگار تاکسدیرس انیبه پا ایدن ژنیمتوقف شده بود، تمام اکس زمان

فکر کردن بهش عذاب  یحت ... نه... نهارایحامد با  یعنیشده بودم... حامد؟! 

تونست  یمشت دروغ بود... حامد نم هی نایتونستم باور کنم، همه ا یبود. نم

 کار رو بکنه... نیبا من ا

من  یزده  خی یدست ها یو دستش رو نگران رو دیرو باال کش شینیب ارای

 گذاشت

 ؟یشد خوب یچ -



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 818

مات رو گم کل ی! من چرا معن؟یچ یعنیبودم؟! نه... اصال خوب بودن  خوب

 یشخص فلج مغز کیکردم؟!  درست مثل  ینم یکار چیکرده بودم... چرا ه

بود که  ادیاز من گرفته شده بود... شوک حرف ها اونقدر ز یتوان هر کار

به  ردکه به در خو یدر اتاق و چند تقه ا یصدا دنیمات مونده بودم. با شن

 من و در به گردش در آورد نینگاه نگرانش رو ب ارایخودم اومدم... 

 ... دنیفهم یوا -

تونستم منم مثل اون به در نگاه کردم که  یخواستم آرومش کنم اما نم یم

 دمیحامد رو شن یصدا

 تو؟ امیتونم ب یآرام م -

 یگرد شده نگاهم کرد، دستش رو گرفتم و خواستم بگم جا یچشم ها ارای

 ...دیحامد به گوشم رس یکه دوباره صدا ستین ینگران

 تو... امیخودم م یشمارم جواب نداد یتا سه م -

شد و تو  یشد و لب هاش مدام باز و بسته م یم شتریهر لحظه ب ارای ترس

برداشت کرده که من هم  ارایزد... حدس سخت نبود که فکر کنم  یرو لب م

 یم نانیاول به اون اطم دیدارم. با یهستم و با حامد سر و سر یکاره ا

استرس براش  شیاون هم بهنر از من نبود و با وجود باردار تیدادم... وضع

که آرام  یکرد... اما کو کس یحال خودم رو خوب م دیبا یکیخوب نبود، اما 

 ارایمرده متحرک از جام بلند شدم و دست  کینا آرام رو آروم کنه؟! مثل 

سکوت  یکردم و دستم رو به نشونه  تشیها هدا سیرو گرفتم و سمت سرو
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 یاش نگاه کردم و با صدا دهیترس یام گذاشتم و به چشم ها ینیب یرو

 گفتم: یگرفته ا

حل  زینترس؛ اول هم گفتم من طرف شمام. نگران نباش همه چ یچیاز ه -

 ...شهیم

 ییبشنوم و در  رو بستم و با پاها ارایاز سمت  یصبر نکردم جواب گهید

 نییرو پا رهیلرزون تر دستگ یلرزون سمت در اتاق رفتم و با دست ها

 . دمیکش

حامد  یواکس خورده  یفرستادم و نگاهم رو به کفش ها رونیرو ب نفسم

 :دمیدوختم و صداش رو شن

به نزد زنان  چهیده، به قول ن یخوب روت جواب م دیتو تهد گهید گمیم -

 برو... انهیبا تاز یرو یچون م

 یبهش بندازم پوزخند ینگاه نکهیگرفتم و بدون ا دیشوخش رو ند لحن

کرد و بعد  یزنه... تک خنده ا یم انهیفقط تاز رهیم یکنار هر ک نهیزدم، هم

 گفت:

 زنم... یخب حاال من که تو رو نم -

 گفت: یبار جد نیزدم و ا یا گهینزدم و تنها فقط پوزخند د یحرف باز

 !؟یکن یمنه؟! چرا نگاهم نم یکفش ها خیحاال چرا نگاهت م -
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گلوم  خیب یکردم؟! چون توانش رو نداشتم چون بغض لعنت ینگاهش نم چرا

 یحامد چه م ی... ولدمید یبود چون داشتم ضعف خودم رو م دهیچسپ

 تو خودم دارم... یدونست من چه ماتمکده ا

 آرام؟ -

کرد و طوفان راه انداخت... اشک داخل چشم هام  یگفتنش آروم نم آرام

 خواستم. یرو نم نیحلقه بست و من ا

 ...نمتیآرام بب -

 نشیزم عیبود و سر بمیتو ج میبردم و خوشبختانه گوش بمیداخل ج دست

رو برداشتم  و  میو بعد گوش دمیبه چشم هام کش یانداختم و اول دست

 کردم همون آرام بلبل زبون باشم یبه حامد انداختم و سع ینگاه

 خودمم ندارم؟ یچشم ها اریاخت -

دوست ندارم نگاهت رو از من  ،یما رو هم دار یاچشم ه اریشما اخت -

 چشم هام بچرخه... یتو حوال یخواد چشما یدلم م یریبگ

 نقدریمرد ا نیکرد؟! ا یموندم، حامد داشت با من چه م رهیچشم هاش خ به

زد که من  یم ییبه فکر دل من باشه حرف ها نکهیرحم بود که  بدون ا یب

گفت و  یم دیخودش از ورود شخص جد یبافتم ول یم الیخودم خ یبرا

 !د؟بو یچه جهنم گهید نیبود؟! ا یچه باز گهید نیاز پدر بودنش... ا گرانید

 بچرخن! یکس یچشم ها  یحوال گهیخوان د یمن م یاما چشم ها -
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 شونه کج کرد یکنج لبش نشوند و سرش رو رو یلبخند

 رونیب میلباس بپوش بر -

 خوام ینم -

 !کنمیکه م یدون یداخل اتاق؟! م نمیبس بش امیب یخوا یم -

 یم یخواست باهاش برم ول ینم یهم گذاشتم دلم م یهام رو رو چشم

 یکنه و اگر داخل اتاق م یم شیبزنه حتما عمل یدونستم حامد اگر حرف

 کردم؟! یرو چه م ارایشد 

 !؟یایخودت م ای نمیبش امیخب چه کنم ب -

 نگاهش کردم فوت کردم و رونیبه ب یرو عصب نفسم

 .امیم شمیتو برو آماده م ام؛یم -

 !؟یقالم بذار یخوا یمونم م ینه م -

 .ستین یآرام اهل جا گذاشتن کس -

تر  چارهیو خودم رو ب دیبهم انداخت باز دلم لرز یزد و مهربون نگاه یلبخند

 ...دمید یاز هر وقت

 منتظرم نییپس پا -

تکون دادن سرم اکتفا کردم و در رو بسم و سمت کمد لباس هام رفت و  به

برداشتم و  یخی نیشلوار ج هیداشت رو با  یتونیکه کراوات ز ییویل زیشوم

 رو صدا زدم ارای
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 .رونیب ایب -

 یپشت سرم ظاهر شد و با چشم ها ارایشدم که  زمیشوم دنیپوش مشغول

 گفت: ونیگر

 ؟یکن تیمن رو اذ یخوا یتو که نم -

ذارم  یدادم که نم نانیبراش حرف زدم و بهش اطم دهیدونستم ترس یم

 دنیاتاق خودش کردم و مشغول پوش ی... بعد راهادیب شیبراش پ یمشکل

 رفتم.  نییلباس هام شدم و بعد پا

 کمک کنم...  ارایبه  یچطور دیو مونده بودم با دمیفهم یرو نم حالم

 من از جاش بلند شد و سمتم اومد...  دنیمبل نشسته بود و با د یرو حامد

 م؟یبر یخب، حاضر-

 حوصله گفتم: یب

 ؟یببر رونیمن رو هم ب یخوایکه م یشناسیرو م ییتو جا-

 فرو برد. بشیباال انداخت و دستاشو تو ج یا شونه

 دنج! یجا هیمارو ببره  گمیبه راننده م-

 گفتم: یو جد ستادمیبه روش ا رو

 .میمناسب که راحت باش یجا هی میبزنم، بر باهات حرف خوامیحامد م-

 به اطراف نگاه کردم و ادامه دادم: ینگاه
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 ما باشه. ونیم یمزاحم چیه خوامینم-

تکون داد. نگاهش مشکوک بود، تاب  یفرستاد و سر رونیمحکم به ب نفسشو

دنج ببره و  یجا هیانداختم. به راننده گفت ما رو به  نییسرمو پا اوردموین

حرف  نیخواست ا یدوخت. دلم نم رونیب طیحرف، نگاهشو به مح یبعد ب

گفتم  یم دی، اما مجبور بودم بگم... باکه سر دلم هستن رو بهش بزنم ییها

. از حامد انتظارش رو کردمیتلنبار شده تو دلم رو کمترشون م یو حرفا

 یرو داشتم جز حامد! کاش م یاسم هر حرومزاده ا دنینداشتم، انتظار شن

که خبر پدر شدن حامد  ی... کاش اوندمیشن ینم ارایم و اسمشو از دهن مرد

 داد، من نبودم!  یرو بهش م

 .میدیشو، رس ادهیآرام؟ پ-

تکون دادم و  یو بهش نگاه کردم. سر دمیکش رونیب الیاز فکر و خ خودمو

 یمانند ساحل قیلژ آالچ هیرومون  شیشدم. پ ادهیپ نیپشت سرش از ماش

اونطرف  یکه از کم یقیموس یو صدا ایدر یبود. بو ییایخوشگل و رو یلیخ

 هگرفتم و ب یقیکرد. نفس عم یتر م ییایفضا رو رو د،یرس یتر به گوش م

 دیرو عقب کش یبه راه افتادم. حامد جلوتر از من رفت و صندل قیطرف آالچ

 یزیکه چ نی. نشستم و خودش هم رو به روم نشست. قبل از انمیتا من بش

 بگم، گفت:

  ؟یدار لیم یچ-

 نه گرسنه ام و نه تشنه. ،یچیه-
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 نگاهم کرد. متعجب

 آرامش! یغذا بزن نهیدست رد به س خورهیواقعا؟ بهت نم-

 حسم رو تو نگاهش دوختم. یزدم و نگاه ب یپوزخند

 باشه! شونیکیذائقه من هم  دیکرده، شا رییتغ زایچ یلیآره، خ-

 :دیاومد و آروم پرس جلوتر

 آرام؟ یبهم بگ یخواست یرو م یشده؟ چ یچ-

گفتم... حق  یم دیلبام نشوند. با یرو یگرفتم و لبخند مات یقیعم نفس

من که  ؟یبشه! پس... پس من چ دهیبود که د ارایحامد بود که بدونه، حق 

اومدم  گهید یکیکردم به خاطر  یبه حامد نباختم، فکر م یادعا داشتم دل

 همون نبود؟ اما... مگه به خاطر نجایا

چون حرفمو دوبار  گمیم یچ نیگوش کن حامد، با دقت گوش کن که بب-

به تکرار دوباره اش ندارم! تو چندماه  یعالقه ا چی... درواقع هکنمیتکرار نم

... یباش یکه کرد ییخطا یپا یو االن هم موظف یانجام داد ییخطا شیپ

 ندممکنه برات گرون تموم بشه و چ گمیکه بهت م ییحرف ها نیدونم ا یم

بعد  ،ینکرد یغلط چیکه ه یکنیبعد انکار م ،یکنیم یمرحله داره! اول نف

 یایساعت بعد که به خودت م مین ،یشیو شوکه م ادیم ادتیکم کم 

مرحله اول رو انجام  یحت یتو سر و کله ات اما خداشاهده بخوا یکوبیم

پس گوش  یبش یکی واریبا د تو دهنت که زنمیچنان با پشت دست م یبد
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با  یمنطق یلیو توهم متقابال خ زنمیم یچه زر نیکن و خوب دقت کن بب

 حرف هام برخورد کن! 

 یکرد. گفتنش سخت بود، درد داشت، اما وقت یمونده بود و نگاهم م مات

رو کنار  میکردم تموم احساسات شخص یشروع کردم به حرف زدن، سع

مادر رو  هی یزندگ خوادیدختر که م هیو از جانب  یمنطق یلیبذارم و خ

 نجات بده، باهاش صحبت کنم.

. فکر کنم زمانش یبود ارایبه اسم  یبا دختر شیماه پ میسه، سه و ن-

بهت نگفت اما  یزیچ ارایبودم...  مارستانیب یکه من تو یبه وقت گردهیبرم

 شونیفروش یکه م ییکه همه دخترا یدونیاز تو باردار بود... مطمئنم م

اون  ونینبوده و بعد از تو هم م یباکره بودن پس اون دختر قبل تو با کس

رو  ارایباردار بشه! تو  تونستهیهم نم یگرده افشان قیاز طر یهمه دختر حت

تو رو  یکه اون... اون بچه  نیبه ناخدا غافل از ا شیدخترها داد هیهمراه بق

که مبادا بفهمن و بچه اش رو سقط  نیبارداره.... و هر لحظه اش با اضطراب ا

 ریو اون رو ز یکن داشی... پشسراغ یبر دی... اما حامد؛ تو باگذرهیکنن م

از  یکیاما مطمئنم اگه بفهمه  شناسمی... ناخدا رو نمیریبال و پر خودت بگ

 سکیر دی... نباایباقال یقات فرستهیست، جفتتونو مدخترهاش دست خورده

 ... یو جون اون بچه رو به خطر بنداز یکن

 خم شدم و آروم و نگران ادامه دادم: جلو
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 تیتو زندگ دونمیجا برو... م نیو از ا ریرو بگ ارایتا فرصتش هست، دست -

فرصت پدر  نیو حاال که خدا ا یکرد یبچه رو احساس م نیکمبود ا یلیخ

 بودن رو بهت داده، به فرصتت پشت پا نزن... 

. آروم زدنیرو داد م یهاش متعجب بودن، حالت صورتش بهت زدگ چشم

 لب زد:

 اما من...-

 شدم، سرد شدم، زمزمه کردم: سنگ

 ی... کارشیاریبه زبون ب ینکن حت یسع م،یستیتو و من مهم ن گهیحاال د-

اومده...  شیبرات پ ییفرصت طال هیکه گفتم رو بکن... فرار کن حامد، االن 

 بکشم. رونیرو از آب ب ممیگل تونمینگران من هم نباش، م

 زد و ساکت موند. یدستاش گرفت، به موهاش چنگ ونیم سرشو

 تونیحامد! نگران خرج یکن سکیر دینبا ست،یاالن وقت ساکت موندن ن-

ها  سینو شیشماره حساب به پ هی ا،یبه را دمیرو م لمیمیهم نباش... من ا

به حساب و... نگران نباش،  زمیبر زیر زیهات رو ر ییوم دارابفرسته که تم

 .فهمهینم یکس چیه

 یمن... چشماش نم داشتن... صداش م یباال آورد و نگاهم کرد. خدا سرشو

 !دیلرز

 گله گرگ رها کنم و برم... تو رو... آخه من... هی ونیتونم تورو م ینم-
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تونستم  یرو سخت کرد. چطور م دنمیبه گلوم چنگ زد و نفس کش بغض

 رحمانه از خودم دورش کنم؟ یانقدر ب

و  کنمی... باهاشون هماهنگ مکنمیرو خبر م سینگران من نباش، من... پل-

. جشن فردا شبه، تو امروز دمیم حیتموم ماجرا رو براشون توض لیمیا هیتو 

ازم  یهم نباش. اگه کس یچیصبح قبل روشن شدن هوا برو، و نگران ه

و  رونیکه رفت ب دمید شیپ قهی، دو دق یکیحامد رو  گمی... خب... مدیپرس

 ! رهیخودش لباس بگ یبرا رهیگفت م

ولت کنم... درکم کن، خواهش  تونمینم ،ییجا تنها نی، تو انه آرام-

و  ییتو نجای... ارانیگرفت و برگشت ا یهم مرخص لیجل ی... من... حتکنمیم

 خودت، چطور رهات کنم به امون خدا؟

 انهیو دلجو دمیکش یپوف ؟یریو یریه نیداد، بهنام کجا رفته بود تو ا یا

 گفتم:

برسه، تو نگران  سیپل یتا وقت امیاشکال نداره، گفتم که من از پسشون برم-

 نباش، خب؟ یچیه

 نیکردم. هضم ا یبود اما درکش م بی. برام عجدیکش ینفس م سخت

 نیلحظه بهش چن کیمن آسون نبود، چه برسه به اون که تو  یبرا ایقضا

خبر براش از زبون من سخت بود.  نیا دنیکردم، شن یدادم. درک م یخبر

 یقیبراش بکنم... نفس عم یتونستم کار یسوخت اما... نم یدلم به حالش م
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 یاز چشماش رو یقطره اشک دنیگرفتم و پرغصه نگاهش کردم. متوجه چک

 ون شدم. آروم صداش زدم:جلوم زیم

 حامد؟!-

از اون نداشت.  یبلند کرد. چشماش سرخ بود. حال منم دست کم سرشو

که  یزیکردم لحنمو داغون تر از چ یفرستادم و سع رونینفسمو کالفه ب

 هستم نشون ندم.

مگه نه؟ خب... حاال  ،یتو... تو دنبال خانواده بود ه؟یچ یبرا تیناراحت-

 یفرصت خوب داده، چرا... چرا ناشکر هیشد... خدا بهت  دایخانواده ات هم پ

 ؟یکن یم

 یگرفته ا یگذاشت و با صدا زیم یم روگره خورده یدستا یرو دستشو

 گفت:

 نیبشم آرامش، اما... اما اون قبل از ا هیقض نیمنکر ا خوامیمن... من نم-

 بود که... 

 چشمام گردوند. ونیگرفت و نگاه لرزونشو م یقیعم نفس

 خواستمیرو باتو م زدمیاش حرف مکه درباره یایمن خانواده و زندگ-

حرف ها از زبون تو...  نیا دنیآرامش، با تو! درکم کن برام سخت باشه... شن

 مرگ بود! نیاز زبون تو برام ع

از دستامو  یکینکنم و حال زارم رو نفهمه.  هی. تا گرزمیتا اشک نر دمیگز لب

 گفتم: یاانهیدستش گذاشتم، و با لحن دلجو یدستش درآوردم و رو ریاز ز
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 یلیاومده برات خ شیکه االن پ یطیشرا نیحامد، اما... اما ا فهممیم-

داشت.  ینخواه یخوب ندهی... آیجا و کنار من بمون نیبهتره... باورکن اگه ا

و  یرو بساز. هم خودت خوشحال باش تیبرو، برو و زندگ ارایپس... پس با 

 هم من...

داد  هیتک ی. به صندلدیکش رونیدستام ب ونیتکون داد و دستش رو از م سر

تا آروم  گرفتیهاش رو بست. اون نفس مو سرشو رو به باال گرفت و چشم

و  ادین نییخرد نشم، اشکم پا شتریب نیکه از ا گرفتمیبشه و من نفس م

 ...رمیشکستن خودم رو بگ یجلو

رو دادم و رفتن تا  ارایمالقاتش با  بیرو گرفته بود، ترت مشیتصم حامد

جفتشون تر و قرمز بود. منم  یهااومدن، چشم رونیب یباهم حرف بزنن. وقت

. و چقدر سخت بول لحظه ارمیو به روشون ن نمشونیتا نب دمینگاهمو دزد

کرده بود و اشک  میبازوهاش زندون ونیکه م یاز حامد... وقت یخداحافظ

تا به خاطر تموم  خواستیو م کردیطلب بخشش مازم  یوقت خت،یریم

خودمون  تیکه در حقم کرده ببخشمش، دلم به حال وضع ییها یناحق

 کباب شد...

من رو  هیکه مدت کم نیاومد جلو. گفت با ا ارایفاصله گرفت و  ازم

باهام  تونستیبه گردنش دارم، گفت کاش م یاما واقعا حق خواهر شناسهیم

مون رابطه دهیحامد فهم یحرف ها یا بشه و گفت... گفت از ال به الآشن

... تادماف هیحرف رو زد به گر نیا یبوده... وقت یلیفراتر از رابطه فام یزیچ

 دایصدا اشکام راه خودشونو پ یدست خودم نبود اما بغضم شکست و ب



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 830

 یایزندگ دونمیبده، گفت م میم گذاشت تا دلدارشونه یکردم. دستشو رو

رو  یزندگ نیکه حق تو بود رو ازت گرفتم، من رو ببخش... اما من... من ا

باهاش  تونستمیچون نم خواستم،ی... من با حامد بودن رو نمخواستمینم

چطور اما دوستش داشتم. عاشقش  دونمیباشم! فقط دوستش داشتم... نم

مو تند فقط دوستش داشتم و بس... سر دمشیپرستیوار نم وونهینبودم، د

رو به  یا یبلکه زندگ ،یمن رو نگرفت یتکون دادم و گفتم که نه، تو زندگ

که  ییزهای! حامد مستحق بود بعد از تموم چیبود قشیکه ال یدست آورد

 کسچیحق رو ه نی. و اارهیبه دست ب دیخانواده جد هیاز دست داده، 

 ... رهیازش بگ تونستینم

پرت  یرفتنم زودتر بود. حامد بهم گفت برا رونیها و بمن از اون یخداحافظ

رو به من  یو چندساعت دیخر ادیکردن حواس آرمان، ازش بخوام تا باهام ب

کردن  یاختصاص بده تا اون ها بتونن راحت از عمارت خارج بشن. راض

. ادیشد باهام ب یتعلل کرد اما باالخره راض کمیآرمان سخت نبود. اول 

 یکردم نشون ندم که چه درد یاما سعشک داشت  ینگاهش رنگ و بو

مشغول گشت و  یساعت، وقت کیرفتن ما و بعد از حدود  رونیدارم. با ب

لباست  عیسر یدی. رسدیخر رمیدارم م"داد که  امیحامد بهم پ میگذار بود

کردن  دیخر نیا "طول بکشه... دمیخر دیشا ،یرو عوض کن و برو مهمون

 نیا یتو دیرفته و شا رونیاز عمارت بکه راحت  یمعن نیبود، به ا مونرمز

گرفتم و بغضم  یقیساعته، از اون منطقه هم دور شده... نفس عم کیفاصله 

 :دمیآرمان رو از کنارم شن یرو فرو بردم که صدا
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 تو هم؟ یرفت طورنیکه ا یخوند یشده آرام؟ چ یچ-

 اشاره کرد و گفت: یراهنیپ به

 ؟یپرواش کن یخواینم-

 به روش زدم. یگرفتم و لبخند لرزون یقیعم نفس

 و... دیخر رهیداده بود، گفت م امیچرا، چرا... حامد پ-

 اومد و گفت: جلوتر

 نم؟یبب شهیم-

همراه  یایاز مزا یکیرو به طرفش گرفتم و نشونش دادم.  یگوش صفحه

 نترنتیجور کرد که آنتن و ا یآب نوریبود که راحت برام خط ا نیحامد بود ا

کردم و به  زونیلباس رو آو عیداشته باشم. بعد از رفتن به اتاق پرو، سر

رو  اسزدم. لب "هست، وقتِ شکاره یامشب مهمون"با مضمون  یلیمیبهنام ا

اومدم. آرمان با کراهت لباس رو از  رونیپرو کردم و از اتاق پرو ب یسرسر

د و من از طور موشکافانه بودستم گرفت و حسابش کرد، نگاهش هنوز همون

و  میدی. به خونه رسکردمیکه نگاهم حرفهام رو لو نده، نگاهش نم نیترس ا

چشم بردارم. تموم عمارت  تونستمیوجه نم چیبه ه دمیدیکه م یزیاز چ

 یعمارت هیبهش داده بودن که اصال شب ییبود و چنان جال ییبایغرق نور و ز

تر طرفاون یزنده کم یقینبود. موس میترک کرد شیکه چهارساعت پ

. به زور رفتنیو اونور م نوریو ا دهیدرحال نواختن بود و خدمتکارها صف کش

لباس هام  دنیها باال رفتم. مشغول پوشاطراف چشم گرفتم و از پله یاز فضا
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نه. اما  ای دهیم امیبهنام پ نمیکردم که بب یرو چک م یشدم و تند تند گوش

رو چک  لشیمیداشتم... نکنه ااز سمت بهنام. استرس  امیپ هیاز  غیدر

 ی... اگه بفهمن حامد فرار کرده... اون ناخدایکجا رفت؟ وا هوینکرده؟ 

 اره؟یبه سرم م ییچه بال هیمجهول الهو

خودت کمکم کن... نذار  ای. خدادیلرزیاز فکر کردن بهش هم تنم م یحت

 ...رمیوجدانا بم یب نیمشت و لگد ا ریز

 یو برا رفتمیباال داشتم رژه م نیگذشته بود که ا یچندساعت دونمینم

 .دمیدر رو شن یکردم که صدا یم یبافالیخودم خ

 ه؟یک-

 منم آرام...-

 کردم به خودم مسلط بشم. یخدا، آرمان بود! آب دهنمو قورت دادم و سع ای

 تو! ای... بایب-

سمتم  به یم قدم ختهیبه هم ر ی افهیق دنیرو باز کرد و داخل شد. با د در

 :دیبرداشت و آروم پرس

 ؟یشده؟ چرا مضطرب یچ-

استرس جشن رو داشتم که خب... اونم  کمینشده، من خوبم!  یچینه، ه-

 من خوبم... ن،ییپا میرفع شد! بر
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. اخم دیکنارش رد شدم که بازوم رو گرفت و منو به طرف خودش کش از

 زل زد تو چشمام و شمرده شمرده گفت: تیکرد و با جد

 کرده؟ ریقدر د نیو... حامد کجاست؟ چرا ا ؟یچرا مضطرب شده؟یچ آرام،-

حامد رفته ددر و من موندم و شوما  گفتم؟یم ینداشتم بهش بدم. چ یجواب

بره هوا؟! الل شده بودم. منو  سیضرب شست پل هیعمات که قراره با  نیو ا

و با دستاش چونه م رو گرفت و سرمو باال آورد تا  دیبه طرف خودش کش

 کهبکشم  رونیانگشتاش ب یچشماش نگاه کنم. خواستم چونه مو از ال یتو

 به زور صورتمو ثابت نگه داشت تا نگاهش کنم.

نه رو  خوام،یدختر، ازت جواب م زنمیتکون نخور، دارم باهات حرف م-

 گرفتن و در رفتن! 

بلد نبودم! نفسمو  یا گهیرو گرفتن و در رفتن، کار د نیهم ریمن به غ خب

چشماشو تنگ کرد و سرشو  یفرستادم و نگاهش کردم. ال رونیمحکم به ب

 فرستاد. رونیصورتم نفسشو به ب کیخم کرد، و نزد

 کنم و... یمراعات حامد رو نم گهید ای ،یزنیحرف م ای-

 موندم، و دوباره سکوت کردم و زبون به دهن گرفتم... ساکت

 نیار در رفته، آره؟ در رفته و تورو هم گذاشته اک رینکنه حامد از ز نم،یبب-

 اد؟یو صدات درنم یزبون به دهن گرفت نهیهم یجا که لو نره، هوم؟؟ برا

 ده؟یو نجاتت م گردهیالبد بهت گفته نگران نباش، برم

 .دیزد و دور خودش چرخ یم رو ول کرد و به موهاش چنگ چونه
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لومون  سیکنم به پل یخدا م... فقط خدا ی! وایمن... حامد گند زد یخدا-

 نداده باشه... 

به  یطرفم برگشت که نگاهش قفلم شد. آب دهنمو قورت دادم و قدم به

 عقب برداشتم.

 ی... گفته بود دوستت نداره اما از نگاهش میبراش مهم یلیگفته بود تو خ-

 شیجا پ نی! تو... تو اگهیکه م هیزیتونستم بخونم که حرف دلش خالف چ

 دنبالت... ادیحامد برگرده و ب یتا وقت یمونیمن م

 یو خشک یاومد و بازوهامو گرفت، تو صورتم خم شد و با لحن جد جلو

 گفت:

 حرف بزن، حامد کجاست؟-

تر آورد و آروم و خمار  کیتکون دادم که سرشو نزد یبه نشونه نف سرمو

 گفت:

 دختره چموش! کشم،یم رونیزبونت ب ریحرف نزن، به زور از ز-

 یفاصله رو هم کم کرد و لبامو شکار کرد. خشکم زده بود و نم ذرهی اون

ش گذاشتم و به  نهیس ینشون بدم. به زور دستامو رو یتونستم عکس العمل

عقب هلش دادم. خواستم به طرف در بدوم که جلوتر از من رفت و در رو 

م گرفته بود. خدا لعنتت کنه  هیگر یو از طرف خوردمیقفل کرد. حرص م

به جهنم که باعث  دیخدا توام لعنت کنه بهنام، اصن همه تون بر حامد،

کنم و  هیگر خواستی! دلم مدییشماها ادیکه به سرم م ییبالها نیتموم ا
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رو  یعوض نیا دیاول با دیراه چاره نبود! شا نینه... ا یعر بزنم. ول طورنیهم

کردم،  یفرار م دیباافتادم! اره،  یکردم و بعد به فکر راه فرار م یناک اوت م

 آوردم بعد...  یرو م الغوزی نیاما اول دخل ا

 کیدم دستم بود رو به طرفش پرت کردم تا نزد یعقب رفتم و هرچ عقب

 ! ریز یلباسا ینشه. از آباژور گرفته تا برس و رژلب و ادکلن و حت

 !نهیبوز شعورِ یب ،ییایخر در نمت،یبرو نب مون،یم یِ برو گمشو، عوض-

خورد تو صورتش که با دست گرفت و  میرت کردم، مستقرو که پ یآخر

لحظه مکث کرد، بازش کرد و نگاهش کرد که آب  هیخواست دور بندازه اما 

کنه  یم کارشیقرمز تو چ نیدهنمو بلند قورت دادم. آخه خرِ خنگ، سوت

 یبه کوسن رو یباال انداختم و چنگ یبه طرفش؟ شونه ا یکه پرت کرد

نمونده بود جز تشک تخت و  یزیچ گهیاونم انداختم طرفش. د وتخت زدم 

! پشت سر آرمان پر شده بود از دیرس یخود تخت که مسلما زورم بهش نم

کنار تخت خوردم و با دو قدم بلند  واریشکسته و له شده. به د یخرت و پرتا

صورتم خم  یگذاشت و تو وارید یخودشو بهم رسوند. دستاشو دو طرفم رو

 شد.

 آرام خانوم!  رسمیآره؟ باشه... به حسابت م ،ییایو خر در مونیم یعوض که-

گردنم فرو برد که تموم عزمم رو جزم کردم و از ته دل  یتو گود سرشو

 زدم. ــغیج



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 836

 ونیم یظیدهنم گذاشت، اخم غل یآورد و دستشو جلو رونیسرشو ب عیسر

 گفت: یابروهاش نشوند و با لحن تند

 !یشیباهات برخورد کنم، تو آدم نم یا گهیور دج دیکه با نینه، مثل ا-

 ادیاونقدر ز یقیموس یزد. صدا مهیتخت هل داد و خودشم روم خ یرو منو

افتاده بودم و  هیشنوه. به گر یصدامون رو نم یبود که شک نداشتم کس

 خودم کنار بکشمش. یتونستم از رو ینم زدم،یدست و پا م یهرچ

که  یهم ساعت گذشته بود، آرمان اون شخص دیشا ای قهیچند دق دونمینم

 میچهره شادش قا نیرو در پس ا شیچهره واقع دینبود، شا شناختمشیم

تنم  ی... تموم لباس هام توننیرو نب شیصفت والیکرده بود که مردم ه

زده بودم که گلوم از  غی. اونقدر جزدمیشده بود و داشتم دست و پا م دهیدر

تو تنم نمونده،  ییکردم نا یسوزش به خارش افتاده بود. حس م شدت

و داد و بعد  غیج یقطع و صدا یقیموس یکه صدا رفتمیداشتم از حال م

بلند شد. آرمان چنان تو حس بود که متوجه صداها نشده بود.   یراندازیت

بمب  یبود عمرا متوجه حت گهید یکیخالدون  یمنم سرم تو ف گه،یآره د

از تنش درآورد،  رهنشویتخت صاف نشست و پ یبشم! رو مگوشکنار 

بلند شد.  غمیج یزد که باز صدا مهیکمربندشو شل کرد و دوباره روم خ

 از پشت در بلند شد: ییآشنا یو صدا دن،یهمون لحظه به در کوب

 خبر دارم براتون... هی د؟یدر رو باز کن شهیآقا آرمان؟ م-
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زد و  رهنشیبه پ ی. چنگستادیبند اومد و آرمان هم از حرکت ا صدام

اسلحه داخل شد و  هیکه در رو باز کرد،  نیکمربندشو دوباره بست. هم

آرمان باال رفت. قدم به قدم عقب رفت و بهت زده به شخص رو به  یدستا

چشمامو با  یو نم پا دمیبدن برهنه م کش یروش نگاه کرد. ملحفه رو رو

زدم و سرمو به لبه تخت  یحسم گرفت. لبخند لرزون یسرد و ب یانگشتسر ا

 لیباال و بعد از تحو ایمامورها اطالع داد تا ب هیبه بق م،یس یدادم. با ب هیتک

 رفتن و بهنام به سمتم اومد...  رونیمامورها ب هیدادن آرمان، بق

 بلند بشم که رو گرفت، به طرف کمد رفت چمیبا همون حال پتو پ خواستم

 رونیلباس ها ب نیهم از ب ینیدامن بلند و پر چ د،یکش رونیمانتو ب هیو 

که نگاهم کنه، داد بهم. لباس هارو با اون حال زارم  نیو بدون ا دیکش

رفت، آروم صداش زدم. برگشت و با  یم جیو درحال که سرم گ دمیپوش

بازم، نگران به طرفم اومد و از شونه هام گرفت. به  مهین یچشمها دنید

ش  نهیس ونیچنگ زدم که دستشو دورم حلقه کرد و سرمو م رهنشیپ

ام  هیگر یشد و صدا شتریگرفت. با در آغوش گرفته شدنم، شدت اشکام ب

گوشم آورد، و آروم کنار  کیباال رفت. موهامو آروم نوازش کرد و سرشو نزد

 زمزمه کرد: مگوش

 یکار یدیتموم شد... د زی... آروم باش دختر خوب... همه چشیه-

 نداشت؟...

 ...یایمن... من... بهنام فکر کردم نم-
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موهام کاشته شد، گر  یکه رو یهق هقم باالتر رفت. با بوسه ا یصدا و

 تر گفت:گرفتم و تموم تنم داغ شد. مهربون

مگه نه؟  ،یبشم؟ تو بهم اعتماد داشت التیخیو ب امیتونستم ن یچطور م-

تو  الیخ یتونستم ب یکنم... چطور م انتیمنم نخواستم به اعتمادت خ

 ؟یکرد یفکر نیبشم؟ چرا همچ

داشت آرومم کنه اما  یمشتم مچاله کردم و هق زدم. سع ونیم رهنشویپ

 شدم. یجوره ساکت نم چیه

 یاومد. خدا یم نییچند نفر از طبقه پا یو داد زدن ها یراندازیت یصدا

 شدن؟یم ریدستگ دیچه خبر بود؟ مگه چندنفر بودن که با نییمن... پا

 :دیکه تو بغل بهنام بودم، آروم ازم پرس یشده بودم. در همون حال جیگ

 حامد کجاست آرام؟ کجا رفت؟-

 فاصله گرفتم و از پس پرده اشکم نگاهش کردم. ازش

نگفت...  یزیدونم کجا، به منم چ یاز دخترها رفت... نم یکیاون... اون با -

 رفت.. دونمیفقط... فقط م

 دندوناش گفت: یقفل شد و از ال فکش

 ...رسمیحسابشو م-

 ..یداشته باش یباهاش کار دینه، نه بهنام! تو... تو نبا-

 انداختم. نییکرد که سرمو پا نگاهم
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 ؟یگیم یدار یچ-

 دهنمو قورت دادم و آروم زمزمه کردم: آب

 لیبا تحو یدونیکنه... خودتم م رییوقتشه که تغ دی... شاشهیپدر ماون داره -

حبس شدن و اعدام شدن  ،یکنیخانواده رو خراب م هی یدادنش فقط زندگ

 ...کنهیبه حالش نم یحامد کمک

 و گفت: دیموهاش کش ونیم یدست

 ؟یبگم بهت دختر... تو... تو از رفتن حامد خبر داشت یچ-

 ختم.پام دو یبه انگشتا نگاهمو

 دمی... قول مدمیبهتره... منم قول م ینطوریبهشون بگو حامد کشته شد... ا-

نگم... اگه باز تکرار کرد و کارش رو از سر گرفت، خودم  یزیچ یبه کس

 ...کنمی... همون طور که االن پنهونش مدمیم لتونیتحو

 باال آوردم و تو چشم هاش زل زدم. سرمو

 من از توئه. یتنها خواسته  نیبهنام، ا کنمیخواهش م-

 شه؟یاون داره پدر م یگیداره؟ مگه نم تیقدر برات اهم نیچرا... چرا ا-

 ؟یپس... نکنه تو واقعا... تو واقعا دوستش دار

گفتم آره، دوستش دارم اما نه  یگفتم؟ م یم یخشک شده بود. چ گلوم

احساسم نسبت به حامد رو چطور بهش  ؟یکن یطور که تو فکر ماون

گفتم به خاطر تو... به خاطر تو حاضر شدم از  یچطور م دادم؟یم حیتوض
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 د،یبزنم! سکوتمو که د یحرف نیتونستم چن یحامد هم بگذرم؟ نه... من نم

انداخت و ازم فاصله گرفت. نفسشو  نییشد. سرشو پا یخیو  ردنگاهش س

 فرستاد و آروم گفت: رونیمحکم به ب

تا حواسش بهت باشه و  فرستمیاز مامور ها رو م یکی... رونیب رمیمن م-

... درباره حامد هم نگران نباش، مهم یخود یها نیتورو ببره داخل ماش

 .میکرد داشیبود که پ یمهره اصل

 بود؟ یناخدا؟ اون... اون ک ؟یمهره اصل-

 بهم انداخت. ینگاه میو ن برگشت

 آرمان!-

 رفت... رونیدر اتاق رو بست و از اتاق ب و

* ** 

 ( www.nevisadl.com سایشده توسط انجمن نو هی)ساخته و ته

شرکت به  نیشد... دوباره دنبال کار بودم؛ از ا یداشت تکرار م خیکه تار انگار

ام گذشته یروزها یموسسه به اون موسسه! دلم برا نیاون شرکت و از ا

من هم تو عمارت  ،ییکذا تیتنگ شده بود. بعد از رفتن حامد و اون مامور

ته کارتم برام  هک یپول . بارونینموندم. جور و پالسم رو جمع کردم و زدم ب

پام.  ریجمع و جور انداختم ز نیماش هیخونه رهن کردم و  هیمونده بود، 

کردم تا حساب کار دستم  یم یرانندگ ابونیتو بر و ب کمیاول  دیهرچند، با

 نینازن نیبود و هرآن امکان داشت ا شیچهار سال پ یبرا منامهی. گواهادیب
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هم زدم و بهشون  انیسر به ترنم و شا هی نی! اون بواریرو بکوبم به در و د

کار کنم اما  ششونیداد تا برم پ شنهادیپ انیگفتم که دنبال کارم. شا

به پرستار نداشت.  یازیبود، پس اون ن ماین شیترنم پ گهیممانعت کردم. د

خواستم دوباره اون خاطرات نه چندان خوشم زنده  ی... نممیاصل لیاما دل

رفتن به خونه حامد، اشنا شدنم با  ،یپر دنید ان،یبا دار مییبشن! اشنا

و... اون شب  ارایرفتن حامد و  ،یو پر انیرفتن دار تمون،یبهنام، مامور

هام بود. به چشم یکه بهنام نجاتم داد... برق چشم هاش هنوزم جلو یلعنت

 یتونستم... کاش م یببرم. کاش م ادیتونستم اون نگاهشو از  یوجه نم چیه

دل  یداشته باشم! اما ا یتماس هیباهاش  تیمامور مامد از اتتونستم بع

رفتم محل کارش و سراغش رو گرفتم، گفتن از کارش  یوقت یغافل... حت

 رفته! گهی... دستین گهیاستعفا داده و د

تعجب  ی. اونقدرادمهیدخترم  هیبهش گفتم من  یرو وقت ماین افهیق هنوزم

دلخور  کمیناراحت نشد... فقط  ای یکرده بود که حد نداشت. از دستم عصب

 شینمک یخنده ها ونیو م دیبلند خند یموضوع هی یادآوریبود اما با 

 گفت:

 صاف بود! یلیآخه خشتکت خ اجون،یآر یستیبو برده بودم پسر ن-

اگه چندسال هم به  یکه اون ، اون لحظه آورده بود رو حت یلیدل یعنی

 یم زی! ترنم ردیرس یکردم به ذهنم نم یاحتماالت مشکوک شدنش فکر م

 یلی! خارهیش رو هم بکرد با سرفه، سر و ته خنده یم یسع انیو شا دیخند
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 دهخانوا نیو خودمو از شر ا واریخواست اون لحظه با سر برم تو د یدلم م

 !دیکش یانتظارم رو م میخونه زندگ شد،یخالص کنم اما نم

که عسل بهم زنگ زد. تلفنو برداشتم و  دمیچرخیم ابونایهدف تو خ یب

 جوابشو دادم:

 جونم عسل؟-

 ؟یی، کجاسالم عشق من-

 .دمیخند

 دنبال کارم! چرخم،یول م ابونیسالم جوجو، دارم تو خ-

برو باهاش  ،یتو حسابت دار ونیلیدختر، تو صد م الیخیآرام؟ ب یچه کار-

 ادیسود م یکه تو حسابت مونده ماه به ماه کل نی! هموونهیعشق کن د

 ه؟یچ یکردنت برا دایکار پ گهیروش، د

 باالخره... آخ! دیعالف ول بچرخم، با نطوریکه تا آخر هم شهینم-

دماغم شدم  دنیله شد! دستمو باال آوردم و با اخم مشغول مال نمینازن دماغ

گذاشته بود  یک نویرو به روم زل زدم. ا یو در همون حال به ستون فلز

 ابون؟یوسط خ

روش نگاه کردم. آب دهنمو قورت دادم و  یکردم و با دقت به آگه زیر چشم

 با تته پته گفتم:

 سرم شلوغه! کمی... کمی! فعال زنمیمن بعدا... بهت زنگ م ؟یعسل-
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ستون  یرو از رو ی. آگهورمیپل بیرو قطع کردم و انداختمش تو ج تلفن

 کندم و بهت زده خوندمش... 

 "...میازمندیپرستار خانوم جهت مراقبت از دختربچه خردسالمان ن کیبه "

 یپرستار یآگه هیو  کردمیبا ستون تصادف م دیبا شهیمن... چرا هم یخدا

تو کار بود؟ چرا  یاصال چه حکمت شد؟یم کونیکنف میو بعد زندگ دمیدیم

برسم و  میکه به کار و زندگ کردمینم ادیپ یشغل درست حساب هیمثل آدم 

 یآگه نیهمچ هی ریو خرج شکمم کنم؟ چرا همش گ ارمییدو قرون در

 افتادم؟ به خودم تشر زدم: یم ییها

 هی گهید دیبد نبود، شا ادمیز دیحاال شا ؟یکنیبسه آرام چرا شلوغش م-

 !ارزهیبه امتحانش م ن،یبچه رو بب ینبود! حاال برو ننه بابا یشغل گانگستر

 امی. باز هم به امییرو چپوندم تو ج یفرستادم و آگه رونیمحکم به ب نفسمو

چند وقت به بهونه  نیکم تو ا یلیبازگشته بودم! خ یپرستار نیریش

به بعد هم قرار بود تاج بذارم رو  نیبودم، از ا دهیاز خودم کار کش یپرستار

 سر و کله خودم! 

تخت زوار در رفته  یو جمع و جورم شدم و خودمو رو یخونه نقل داخل

بردم و  بمیداخل اتاقم پرت کردم. در همون حال و درازکش، دست تو ج

در رو  تینه... اما در نها ای. دو دل بودم که زنگ بزنم دمیکش رونیرو ب یاگه

 و شماره رو گرفتم. ایزدم به در

 الو؟-
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 .یتارپرس یبرا دیداده بود ی. آگهریسالم عصربخ-

 د؟یسالم خانوم، بله درسته. شما پرستار هست-

 مکث جواب دادم: با

 نینامه و ا هیو... سابقه و توص خونمیم ینیبال یراستش نه کامال... روانشناس-

 ها هم دارم! 

 یواجب یپرواز کار هی. من دیجا باش نیمصاحبه ا یخوبه... فردا صبح برا-

 تونهیبرم و دخترم به خاطر مدرسه اش نم رانیزود از ا یلیخ دیدارم که با

که حنا رو بسپرم  میندار یکینزد شیقوم و خو جیهمراهم باشه. متاسفانه ه

 بهش. پس... فردا منتظرم.

به خدا!  میداشت یبابا... بدبخت یتلفنشو قطع کرد. ا یگفتم، زرت "چشم" تا

 نینم. ااستراحت ک کمیفرستادم و چشمامو بستم تا  رونینفسمو محکم به ب

 رو ازم گرفته بود... میظهر تا حاال، تموم انرژاز  یرو ادهیپ

تا حاضر بشم.  ستادمیکمدم ا یو با نشاط بلند شدم و جلو یپر انرژ صبح

دنبال پرستار  نایاومد ا ادمیپسرونه ام برم که  یخواستم به سمت لباسها

حالت  نیاز ا کمیشدم و  یدوباره آرامش م دیخانومن! پس... بدبختانه با

به بدن و صورتم  ییتا صفا دمیداخل حموم پر عی! سراومدمیپشمالوم درم

! تموم کرک و پرمو کردیم یبرابر ییدا یالیبیبا س المیبیبدم. المصب س

 یبلند شده بودن و به کش م کمی. موهام دمیپر رونیو با حوله ب ختمیر

تونستم لباس  یموها هم م نیاومدن. کوتاهشون نکرده بودم، چون با هم
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پسرا از  یوهام م،یدختر و پسر نداشت گهی. االن درونیپسرونه بپوشم و برم ب

 شده بلندتر هم بودن! دهیتر و خوشگل تر و د نیدخترا رنگ

نازک و فاق کوتاه، و شلوار  یاسک قهی شرتیت هیو  دمیسشوار کش موهامو

 ینسبتا کوتاه اما گشاد ی. موهامو از باال بستم و مانتودمیدمپا پوش یمشک

و بزرگمو برداشتم و  یهم به تنم کردم و جلوشو باز گذاشتم. شال سه متر

تا  وندمدور ، دور خودم چرخ شیبه ش بیسرم انداختم و فکر کنم قر یرو

 تونستم باال نگهش دارم!

 اومدم...  رونیرو همراه مدارکم برداشتم و از خونه ب فمیک ،یشیآرا چیه بدون

 کیکه به خاطر افتاب به هم نزد ییپلکا یبودم و از ال ستادهیدر ا یجلو

 کردم و منتظر بودم تا در رو باز کنن یشده بودن، به در رو به روم نگاه م

هلک و  یرمردیکه خواستم دوباره در بزنم، پ نیگرفتم و هم یقینفس عم 

 دهیهم کش یکه اخماشو به شدت تو یهلک خودشو به در رسوند و درحال

 بود گفت:

 دختر! دمیشن یکه زنگ زد یاون دوازده بار-

 گفتم: سیپوکرف

 !د؟یومدیخب پس چرا همون دفعه اول ن-

 در کنار رفت و گذاشت که داخل بشم. یجلو از

 ماراتن وار بدوام؟! یانتظار دار ،ینیب یپام رو که م تیوضع-
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مون که با تا برم داخل ساخت دمیباال انداختم و به طرف خونه چرخ ابروهامو

خونه نفسم گرفت. آب دهنمو قورت دادم و آروم و  بتیو ه یبزرگ دنید

 م،یداشت یما زندگ ؟ییچه خبر بود خدا نجایا یسست قدم برداشتم. حاج

نا که یمثل ا یکیمثل من که به فکر نون فرداشه و  یکیدارن.  یزندگ نامیا

کاخ مانندشون کردن! جلوتر  یخونه یو نما اطیاستخر پول خرج ح هی

در  نیب یادیکنه، فاصله ز ریحق داشت د رمردی. پستادمیرفتم و دم در ا

گرفتم و به طرف خونه قدم  یقیبود. دم عم اطیخونه تا در ح یورود

 یسرد و خنک کولر به صورتم م یداخل شدم. هوا یبرداشتم و با ذکر

کرد.  یرو از تنم دور م ریدوساعت مس-یکی نیا یخورد و تموم خستگ

هوا بسته  یها! چشمامو که از فرط لذت خنکا دادیچقدر حال م ییخدا

جا قصر بود؟  نیا ،یاطرافم، فکم افتاد. لعنت یفضا دنیبودم، باز کردم و با د

و شاهکار معمار؟ آب دهنمو  ییبایز تیموزه از نها هی ایمحل سکونت بود 

که  دیلحظه به ذهنم رس هیو رفتم. اون مرد جل ییدادم و با راهنما ورتق

کولر  ییپونزده تا-ده هیشک  یب ،یبزرگ نیخونه به ا نیخنک کردن ا یبرا

لونه مرغم  یتو اون خونه  یحاال من ه کردن،یم یالزمه! واال ملت چه حال

سوال  نازشو دیخونه هم افتخاره! با نیا یخدمتکار یکنم، لعنت یپادشاه

 تونستمیراحت م یلیخ خوان؟ینم یاضافه ا زیچ ،یکردم که خدمتکار یم

تا اخر  یو خوش یبند کنم و همه به خوب نجایدوتا از دوستامو ا ،یکیدست 

اطراف  ی! سر تکون دادم و نگاهمو از فضامیکن یعمر در کنار هم زندگ

 کردم: نگاهکه منو مخاطب قرار داده بود  یخانوم یگرفتم، و به صاحب صدا
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 .یدخوش اوم زم،یسالم عز-

 به روش زدم. یو لبخند گل و گشاد دمیبه طرفش چرخ کامل

تماس  یپرستار یهستم، برا ینیمن حس د؟یسالم خانوم، خوب هست-

 .امیامروز ب دیگرفته بودم گفت

. چرا... چرا حالت چهره و خصوصا ستادیاومد و رو به روم ا نییپله ها پا از

رو  میانگار خودشم کالفگچشم هاش انقدر آشنا بودن؟ کالفه شده بودم که 

 انداختم. نییفوت کردم و سرمو پا رونیاز نگاهم خوند. نفسمو محکم به ب

 .ایسمت، دنبالم ب نیاز ا-

مبل نشستم. خودش هم رو به  یحرف پشت سرش به راه افتادم و رو یب

 نگاهم کرد. ییروم نشست و با لبخند آشنا

 ... باهات راحت باشم؟تونمیم ،ینیخب خانوم حس-

 .ستین یالبته، مشکل-

 صدات بزنم؟ یپس... چ-

 لبخند گفتم: با

 نداره! یآرام... آرامش... فرق-

لبش زمزمه  رید، و آروم اسممو زمکث کر یگنگ شد و لحظه ا نگاهش

 کرد.
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عجله دارم،  کمهیگفتم که  یبهم زنگ زد یخب... آرام خانوم. وقت یلیخ-

خودم رو حتما بهش  دیمهم دارم و با یلیخ یپرواز کار هیدرواقع امشب 

 نیهم ،یرفتیمن رو پذ طیخوب بود و تو هم شرا طتیبرسونم. اگر شرا

 و... یامروز استخدام

 امروز؟! -

 خنده گفت: با

حناجان  شیو پ جا،نیامشب هم نیدرواقع از هم یشد دییآره، اگر تا-

 ! یهست

 یاخه امشب... من زندگ یچ یعنی. دنیبا حالت تعجب باال پر ابروهام

 !نجایا امیتونستم که ول کنم ب یداشتم، خونه داشتم، نم

 وقته. مهیفکر کردم کارتون ن-

پرستار تمام وقت  هیکه  کردمیذکر م یآگه یخب... راستش اگه تو-

. هرچند تا رهیباهام تماس بگ یحت شدیداوطلب نم یحت یچکسیه خوام،یم

در  دن،یرو فهم طیشرا یوقت ای مینداشت یادیز یاالنش هم متقاض نیهم

من  یباش نجایتمام وقت ا یتونیاگر نم زم،یعز یرفتن! تو هم خودمختار

 ندارم. یلمشک چیه

 ... منتها من...ستیکه ن یخب... مشکل-

 خنده گفت: با
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  ؟یترسیم-

 منتظره بود، آخه تو خونه... ریکم غ هیکه  نینه نه؛ من و ترس؟ فقط ا-

 تکون داد. دنیبه نشونه فهم سرشو

 درسته؟ ،یتمام وقت کار کن ذارنیپس پدر و مادرت نم-

 گفتم: یانداختم و با لحن گرفته ا نییپا سرمو

 یام خالبود که خونه نینه خانوم، اونا عمرشونو دادن به شما، منظورم ا-

 نیدر ا دونمینم کنه،ینم یتو اون خونه زندگ یمن کس ریبه غ مونه،یم

 کنم... کارشیصورت چ

 گفت: یا انهیفرستاد و با لحن دلجو رونیکالفه ب نفسشو

 ناراحتت کنم. خواستمینم د،یببخش یلیخ-

 دلم گرفت. کمینه نه، ناراحت نشدم، فقط -

 زد. یکیکردم که لبخند کوچ نگاهش

بودم که... تصادف کردن...  کیکوچ یلیپدر و مادر من هم فوت شدن... خ-

کردن نذارن ککم  یدوتا داداش باال سرم که سعاز اون به بعد، من بودم و 

نمونه شوهرم  یپدرا نیبگزه... تر و خشکم کردن... بزرگم کردن... درست ع

 دادن و...

 چشماشو با سر انگشتاش گرفت. نم
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 یشغل ها ت،یت، محل زندگکم درباره خودت بگو. رشته هی م،یبگذر-

 ...تیقبل

که از حرفاش متاثر شده بودم، صدامو صاف کردم و شروع کردم به  من

 حرف زدن:

به من فقط  رشیداداش مرحوم هم داشتم که خ هیتک دختر بودم، البته -

 یم یزندگ مییدا شی، پ شیدوسال پ نی! تا همشناسنامه پسرونه بود هی

. کردمیم یپسربچه هفت، هشت ساله پرستار هیکردم. بعد رفتم سرکار... از 

 مدت اونجا بودم و بعد... هی

 یکال الل م ایزدم؟  یاز سابقه درخشانم در خونه حامد هم حرف م دیبا

 کردم؟! یها بسنده م نیشدم و به هم

باشم، از کارم استعفا دادم.  ششیکردم و رفتم تا پ دایرو پ میخواهر ناتن-

مسافرت مهم  هیکار کردم که به خاطر  یشرکت خصوص هیرو تو  یدوماه

بودم.  ششیخونه بخت کردم، پ یکه خواهرم رو راه یاستعفا دادم. تا وقت

 رسته. دهیکار. رشته ام روانشناس یایو جو کارمیهست که ب یاالن چندماه

اما از پس بچه ها خوب  ستیکه دنبالش هستم ن یمرتبط به شغل یلیخ

 .رمیگیزود باهاشون اخت م یلیو خ امیبرم

 کنم... شونیبررس خوامیخاطر م نانیاطم ی؟ صرفا برامدارکت همراهته-

 .شمهیبله پ-
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و سوابق  میلیو ترنم، مدارک تحص انینامه شا هیکه شامل توص م،یکار رزومه

 رو به سمتش گرفتم. شدیم نییشرکت را یتو میکار

 نگاهم کرد. یسر باال آورد و با لبخند خوشگل قهیاز چند دق بعد

 ! یخب... استخدام یلیخ-

 زیم یو پرونده رو رو دینگاهش کردم که اروم خند دهیباالپر ییابروها با

 گذاشت.

به پرستار دارم! مطمئنم تو هم  یضرور ازیآرام؟ من ن یکنیچرا تعجب م-

جا باهات صحبت  نیکه خب... بذار هم یها دار نیدرباره حقوق و ا یحرف

کشور  یتونم تو ینم ادیز یبکنم و بعد برم. من به خاطر مسافرت کار

دوش من هست و  یهمسر مرحومم به رو یشرکت یبمونم. تموم کارها

. دمیخوشبختانه من دارم تموم کارهاش رو بعد از فوتش انجام م ایمتاسفانه 

تونم از حناجان مراقبت کنم. هرچند... دنبال  یسرم شلوغه که نم یاونقدر

کنم به پرستار  داشیکه پ یخودم هستم و تا وقت یخوب برا نیگزیجا هی

 یرپرخو تینها یحال ب نیدختر آروم و خنده رو، و در ع هیدارم. حنا  ازین

 !گذرهیهست که صبح و شبش فقط با خوردن م

 و ادامه داد: دیدهنمو قورت دادم که به حرکات صورتم خند آب

بگم؟ آهان؛  خواستمیم ی... چنکهیبه کار تو نداره! و ا ینگران نباش کار-

کنه.  یحنا باشه و ازش نگهدار شیپرستار تمام وقت هستم که پ هیدنبال 

 ی. پس تورهیگیزود مطالب رو م یلیو خ هیسالشه، بچه باهوش ۵حنا 
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در ماه درنظر  میداشت. حقوقت هم من سه و ن ینخواه یآموزشش مشکل

 چی، هکنم ادشیتا ز یبهم بگ یتونیکه به نظر خودت اگر کمه م تمگرف

. مشخصه دختر خونگرم و یخجالت بکش ستیم هم نو الز ستین یمشکل

به دلم نشسته. پس  بیربع عج کی نیهم یتو تتیو شخص یهست یمهربون

از حنا، درست  خوامیکنم و ازت م یدوست حساب باز م هیروت به عنوان 

 . باشه؟یکن اقبتمثل بچه خودت مر

 به روش زدم. یفرستادم و لبخند رونیمحکم به ب نفسمو

 یچون پرستار امیراحت کنار م یلیخ طتونی. با شراستین یباشه، مشکل-

برگردم خونه  دیباهاش ندارم. فقط... با یدفعه قبلم هم کل روز بود و مشکل

بفرسته،  نیتا با ماش گمی... به دوستم مای. ارمیهام رو جمع کنم و ب لیتا وسا

 .ستین یمشکل

 کرد.نگاهم  یبه طرفم دراز کرد و با لبخند پت و پهن دستشو

... فقط قبلش ینیحنا رو طبقه باال بب یبر یتون یم زم،یعز یاستخدام-

 خنک بخور و بعد برو. یدنینوش هیتا  نیبش

آورد و مشغول  یدنیاز خدمه ها نوش یکیکردم.  دییو حرفشو تا دمیخند

 یلیخ -اسمش بهار هست دمیحرف هاش فهم ونیکه از م-. اون زن میشد

رو  گهیعمره که همد هی. انگار کردیمهربون و خونگرم باهام رفتار م

. بایز تینها یساله بود و ب شیو ش ستیو پنج، ب ستی. حدودا بمیشناسیم

قدر برام آشنا  نیلبخند و حالت چشم هاش ا نیدونم چرا ا یفقط... فقط نم
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حالت چشم ها و فرم  نیاز ا یگنگ ریتصو هیگوشه ذهنم،  هیبودن؟ انگار 

 صورت داشتم. انگار... 

و انقدر  رمشیخواستم تو بغلم بگ یم دم،ید یکردم و وقت داریحنا د با

! آخه بچه  انقدر تپل و ادیمن درب شین یکه جونش از جا رمیگازش بگ

 تیمگه قلب من چقدر ظرف ؟یمگول یو گوگول زونیانقدر لپ آو ؟یخواست

  کرد؟یم یام شوخباه ینطوریبچه ا نیداشت که ا

حواسم به حنا باشه تا  یچندساعت هیرفت و قبل از رفتنش بهم گفت  بهار

حنا  ییِاز دا تونمیداشته باشم م ی. گفت هر درخواستادیداداشش ب یوقت

 یعیدر کل بچه مط ده،یبه درخواستم پاسخ م لیبکنم و اون هم با کمال م

 جهولو داداس م ییحنا یتوپ قلقل نیسه هفته من رو با ا یهست! بهار برا

 یقصر کولر دارش تنها گذاشته بود و قرار بود که حساب نیو ا هیالهو

رو جمع کنه و چمدون  لمیبترکونم! به عسل زنگ زدم و گفتم که بار و بند

تلفن رو قطع  یمسخره باز ی. اونم بعد از کمارهیخونه ب نیرو به آدرس ا

 یمبودن نشستم. دلم که بهم داده  یتخت یکرد و سرخوش و شاد، رو

بزنم! تازه نشسته بودم که حنا ، قل خوران اومد  غیج یخواست از خوش

 داخل اتاق و ذوق زده نگاهم کرد.

 ؟یکنیم کاریچ یدخترم دار-

به  یخنده دار تینها یباالرفتن و مطمئن بودم صورتم حالت ب ابروهام

 ،ییعمو و دا یو حت یهمه الفاظ مثل خاله و عمه و آبج نیخودش گرفتن. ا
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داشت! منم در  یبچه واقعا نبوغ و استعداد خاص نیا ییدخترش؟! خدا

 متعجب و خندون گفتم: افهیجوابش با همون ق

مسافرت،  رهی. امشب نن بزرگم مکنمیم ینن جون، دارم رفع خستگ یچیه-

 بترکونم! یمن قراره با نن جونم حساب

تخت انداخت. از  یرو کرد و کیو خودشو بهم نزد دیتر خند یگوگول یلیخ

 .ختیتختم ر یدرآورد و رو لیمشت آج هی بشیداخل ج

 بخور دخترم، خوشمزه ان! نارویا ایب-

از بادوم  یکینکشه.  نایکه بچه خجالت و ا دمیگرفت اما آشکار نخند خندم

به  یتخت رو برداشتم و تو دهنم گذاشتم، و لبخند گل و گشاد یرو یها

 روش زدم.

 شدم که! فیچند وقته چقدر ضع نیا یدونینممچکرم نن جون، -

هم تو پر و تپل تر شده  کمی چ،ینشده بودم که ه فیضع نمیهمچ البته

و صدالبته اجبارِ عسل، رفتم باشگاه تا  هیبودم. بعد از اون اتفاقات به توص

 یرو پرحجم ترشون کردم. االن کم مییغذا یو وعده ها امیرو فرم ب یکم

که  دشد اما خب به اون حد هم نبو یم دهیر من دد یو فرورفتگ یبرآمدگ

 جلب توجه بکنه! سرمو تند تکون دادم و حواسمو معطوف حنا کردم.

 ره؟یدخترم، امشب نن بزرگ جونت کجا م گمیم-

 آروم موهاشو نوازش کردم. یلیو خ دمیبوس لپشو
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 یدخترش و کل شیزود قراره برگرده پ یلیکم کار داره، بهم گفته خ هی-

 !ارهیرنگارنگ و خوشمزه براش ب یشکالتا

 آن پروژکتور تو چشماش روشن کردن! کیکردم  احساس

 چمدون؟! هی یعنی عالمه؟یواقعا؟  یییییوا-

 بیاز ج دیآورد هم با یآورد؟ خب... اگه نم یچمدون؟ حاله واقعا م هی

گشادم، سرمو به  شیکه حداقل ساکتش کنم! با ن ذاشتمیم هیخودم ما

و بامزشو به  زیر یت تکون دادم که دوباره ذوق زده شد و دندوناحالت مثب

 .دیگذاشت و دستاشو به هم کوب شینما

 !میباهم بخور ارمیمونده مو ب یآخ جوووون، پس من برم شکالتا-

که هر از  یرفت و من مات و مبهوت، درحال رونیاز اتاق ب رکشانیآژ و

 ریزدم، مات موندم و به مس یاستارت به نشانه خنده م کی یچندگاه

 ش نگاه کردم! رفته

اون قدر ذوق زده شد  د،یحنا رو د یرفت و عسل هم لباسامو آورد. وقت بهار

 یکه افتاد دنبالش و حاال عسل بدو، حنا بدو. حنا هم که ماشاهلل به جا

. دو قدم دور نشده عسل گرفتش و اونقدر چلوندش خوردیکال قل م دنیدو

 اربچه رو هم بردار فر نیگفت آرام جمع کن هم یهم مکه حد نداشت. ب

 یبچه مونه! به هر زور و زحمت نمیا میو بگ میکانادا پناهنده بش میبر میکن

و  شیباز یگذاشتمش که بره پ نیزم یبود حنا رو از دستش گرفتم و رو

تونم قرارداد  یدو کلوم باهاش حرف بزنم. بهش گفتم فعال نم هیخودمم 
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 داکنهیپ یدرست حساب یدوتا دانشجو هی تونهیکنم پس اگه مخونه رو فسخ 

چند کلوم زر  هیحرفم و  دییتا خونه رو مدت دار اجاره بده بهش. اونم با تا

جا من  نیرفت. حاال ا رونیکرد و از خونه ب یازم خداحافظ گه،ید هودهیب

نگهبان که دائم درحال چرت زدن -باغبون رمردیپ هیمونده بودم و حنا، با 

خونه بودن و اصوال  یو دوتا دخترش که خدمتکارا انسالیزن م هیبود و 

 به کار ما نداشتن. یکار

که عسل برام آورده بود رو به طبقه باال منتقل کردم، قبل از  یلیو وسا ساک

 رشیتحر زیم یسرش رو دم،یداخل اتاق حنا کش یبه اتاقم برم سرک نکهیا

اون  یباز خوابش برده، دلم برا مهین یبا دهان دمیبود، آروم جلو رفتم و د

 ستخوا یضعف رفت دلم م شیخواستن یباز و اون لپ ها مهیدهن ن

به تختش انداختم و  یخوابش برده بود، نگاه یبچلونمش، بچه ام از خستگ

گذاشتم و سمت حنا  یتختش ولو شده بودن رو کنار یرو یچند عروسک

بگذارمش، به زور بلندش تخش  یکردم آروم بلندش کنم و رو یرفتم و سع

برد،  یم یادیز یبود و از من صاف و صوف انرژ نیکردم ماشاهلل وزنش سنگ

 یبود که حت نیتخت انداختمش ماشاهلل خوابشم اونقدر سنگ یزحمت رو به

به کمرم  یو دست دمیکوچولو به خودش تکون نداد، پتو رو روش کش هی

 داغون سمت اتاقم رفتم. مهین یگذاشتم و با کمر

کمد و تخت خواب  هیرو به من اختصاص داده بودن که  ینه متر اتاق

بود، داخل کمد رو باز  ینیدلنش یداخلش رو پر کرده بودن، اتاق ساده ول

 دنیکردم، داخل کشو هاش رو باز کردم و با د زیکردم و لباس هام رو آو
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 نجایا یقبل از من کس ایگو د،یچند دست لباس خوشگل ابروهام باال پر

داشته، گوشه تاپ دکلته رو گرفتم  فیهم تشر قهیکه از قضا خوش سل ده،وب

اش نگاه کردم، کرم رنگ بودنش  نهیس یفر خورده جلو یرهایو به حر

هم داشت که پاچه  ینشست، شلوارک یم یناز بود و قطعا تو تن عال یلیخ

مدت که به خود  نیا یشده بود،  به گمونم تو نیتزئ ریاونم با حر یها

خودشون رو نشون  یمشغول شده بودم اعضا و جوارح نداشته ام کم یساز

جور لباس ها بپوشم و خودم رو باهاشون تکون  نیداده بودن که منم از ا

من رو از جا  ییلباسا بودم که صدا یطور غرق تماشا نیتکون بدم. هم

 پروند. 

 ...یمرب یلباسا -

گرد شده نگاهم  یو سمت صاحب صدا که حاال  با چشم ها دمیکش یغیج

 یدستم رو رو دمیرو د یاون تپل دوست داشتن یوقت دم،یکرد چرخ یم

 فوت کردم  رونیقلبم گذاشتم و آروم نفسم رو به ب

 من رو تو دختر... یسکته داد -

 دنیشروع کرد به غش غش خند دیمن رو د یو وا رفته  دهیترس افهیق تا

 یخند یم یخواستم اخم کنم و بگم هر هر به چ یبخند... م یحاال نخند ک

که از  یبگم و منم با لبخند یزیبهش چ ومدیاما اونقدر دلبر بود که دلم ن

 صورتم نقش بسته بود گفتم: یحنا رو یخنده ها

 تو؟ یخند یم یدار یبه چ -
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 به تو -

 مگه من چمه؟! -

 .نیدیو ترس نیدیاز جا پر هوی ن،یبا نمک شد یلیخ -

 انداختم یکردم و بهش نگاه زیهام رو ر چشم

 تو؟ یچه مودب شد -

 ادب بودم؟! یمگه ب -

 یفعال رو جمع م یفقط االن دار ن؛یبا ادب و گوله نمک میلیخ ر،ینخ -

 یبند

 ه؟یفعل چ -

 و بعد دستم رو سمتش دراز کردم دمیبه موهام کش یدست

 نمیبب نجایا ایب الش،یخیب یچیه -

 ایدمت گرم بعض ایاومد و رو پاره استخون هام نشست، واقعا خدا سمتم

دو پاره  نیدارم هم ادیکه به  یاز روز یکنن اما من چ یچطور رشد م

داره... لپ هاش رو  ندهیحاال آ نیبچه از هم نیبودم که هستم، ا یاستخون

 و گفتم: دمیبوس

 ؟یینجایچرا ا یبود دهینمکدون جون، تو که خواب نمیبب -

 بودم که! دهینخواب -
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خوابت برده بود  رتیتحر زیرو م اد،یآااا  آاااا از بچه دروغگو خوشم نم -

 خودم گذاشتمت رو تخت.

 و گفت: دیخند زیر زیحرف رو زدم ر نیا تا

 بودم... دهیخواب یالک -

 ؟یبود دهینخواب یعنی -

 باال انداخت که چپ چپ نگاهش کردم ییابرو

 .یدینخواب یگفت ی؛ خب مبچه کمر من رگ به رگ شد -

 بغلم کنه. یکیخواستم  یم -

گفت؟! محکم بغلش کردم و  یزیگوله نمک چ نیشد به ا یمگه م آخه

از خودم جداش کردم و  د،یخند یم یکه نخود دمیدوباره لپ هاش رو بوس

 :دمیاون لباس خوشگال رو دستم گرفتم و پرس

 بوده؟ یک یاتاق برا نینمکدون، ا نمیبب -

 هیاتاق پرستار هاست...  نجایکال ا پرستار داشتم، خانم معروف. هیقبل تو  -

 خانم معروفه... یبرا نایکم از لباس هاش جا مونده... ا

 کنم حاال؟ کارشونیخب چ -

 باال انداخت و گفت: یا شونه

مامان بهش زنگ زد گفت چندتا لباس جا مونده گفت  یدونم، ول ینم -

 گذاشت بمونه. یطور نیزن. مامانم همپرت ب ایخودتون  یبرا
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 صاحبن؟ یپس ب -

 اهوم -

به وجود اومده استفاده  تیو از موقع دمییطرف اون طرف رو پا نیکم ا هی

 کردم و گفتم:

 من باشن؟ یپس برا -

 میتکون داد؛ اتاق رو همراه حنا جمع و جور کرد دییتا یرو به نشونه  سرش

و من حنا رو با چند تا قصه خواب کردم و  میشام خورد میرفت نییو بعد پا

خواب مناسب نبود، دلمم هنوز  یخودم سمت اتاقم رفتم، لباس هام برا

 تعلل یاون لباس خوشگال مونده بود که تن نزده بودم، بدون ذره ا شیپ

و بعد سوت  ستادمیکمد ا نهییو مقابل آ دمشونیسمت لباس ها رفتم و پوش

 مدیخودم کش یبرا ییبلند باال

 تو آرام، بخورم تو رو جو جو یشد یگریچه ج -

 جنبه ام یدونه زدم تو کله ب هیگوشه لبم رو به دندون گرفتم و به  عیسر

خودتم به خودت  ،یدار شد یبلند یذره پست هیخاک تو مخت، تازه  -

 ...یتو دبگه نوبر ،یچش دار

 نهییاز مقابل آ ارمیدر ن یباز عیخودم ضا شیپ نیاز ا شتریب نکهیخاطر ا به

به خودم چشم نداشته باشم.  نیاز ا شتریتا ب دمیپتوم خز ریکنار رفتم و ز

شدن و قبل از بسته شدنشون با  یم نیخواب سنگ یچشم هام داشت برا
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 هام یبلند یخودم اسپند دود کنم که پست یبرا دیخودم گفتم فردا با

 تر شدن....  انینما

 

 کم خواب چشم هام رو احاطه کرد و به خواب فرو رفتم. کم

سر جام زدم و آب دهنم  یگذشته بود، غلت دنمیاز خواب یدونم چه زمان ینم

برهوت  یصحرا نیقطره آب، گلوم ع کیاز  غیرو خواستم قورت بدم اما در

گلوم چشم هام رو باز کردم و با  یخشک خشک شده بود. با حس خشک

آب  یا کهیباز اطرافم رو نگاه کردم بلکه چ مهید و نخواب آلو ییچشم ها

هم تو  یگل و گلدان هیمن خشک تر بود...  یهم از گلو نجایکنم اما ا دایپ

ها همون گلدون آب رو سر بکشم،  یکارتون نیاتاق وجود نداشت که مثل ا

 . اوردمیآبم شانس ن وانیل هی یتف تو شانسم که برا

رو تحمل کنم، ناچار  یتونستم  تشنگ یکلنجار رفتم نم با خودم یچ هر

 رونیباز از اتاق ب مین یو همون طور با چشم ها دمیکش یمونیپر و پ ازهیخم

وقت کله پا  هی یرفتم، دستم رو به نرده ها گرفتم تا به علت خواب آلودگ

ق مطل یکیرو از تار طیروشن بود و مح ییرایداخل پذ ینشم، آباژور ها

اوپن آشپزخونه  یخارج کرده بود، سمت آشپزخونه  راه افتادم، چراغ ها

پشتش به  که یشخص دنیرفتم که با د یطور م نیروشن بود، داشتم هم

خورد زود  یکیکه تکون کوچ نیسر جام خشکم زد، هم دهیمن بود ترس

 مدادم، حاال خواب از سر هیآشپزخونه تک واریو به د دمیخودم رو کنار کش
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از  یو دست و پام کم دمیشن یبود. ضربان قلبم رو  به وضوح م دهیال پرکام

 .دیلرز یاون قامت بلند مردونه م دنید

 دمیکش یتند نفس م تند

 بود؟  یک یعنیخدا  یوا -

 کردم یخودم رو آروم م دیشد، اما با یم شتریو ب شتریهر لحظه ب استرسم

 ییباش آرامش، قشنگ آرامشت رو حفظ کن... نترس تو دختر قو آروم

 ... یهست

 به خودم گرفتم یزار افهینداشت و ق ییا دهیها فا یدلدار نیا یول

آروم باش آرام قشنگ فکر  ...ستین نجایا یکه گفتن کس نای! اه؟یواقعا ک -

 نجاستیکه ا ی... پس کسستین یعنی ستین یگفتن کس یکن... خب وقت

 تونه اسمش  دزد باشه...  یم بهیآدم غر هیاست...  بهیآدم غر هی

دهنم  یدستم رو زود رو یبکشم، ول غیخواستم ج یفکر اومدن دزد م با

اومد و  یو با چاقو برام م دمیکش یم غیبکشم، اگر ج غیگذاشتم تا مبادا ج

گرفتم و  قیکردم، چند تا نفس عم یم کاریکرد چ یفرو م گرمیتو دل و ج

 دادن خودم کردم یشروع به دلدار

سراغش  یری... پس نترس. میهست یآروم، آروم، آروم تر... تو دختر شجاع -

 ...یکن یو ناکارش م

 دهنم رو قورت دادم  و به خودم گفتم: ینداشته  آب
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 آخه ناکارش کنم؟! یچطور -

 ییم پاکه اطرافم نبود، چشمم به د یزیچ یبه اطراف انداختم، چوب ینگاه

زدمش بعد تا  یخوب م ییبود با دمپا یدم در افتاد... خب فکر خوب یها

 ییچاقو یقابلمه ا یتابه ا یتونستم ماه یشد م یآن حواسش پرت م کی

رو  یپاشنه چوب ییکوبوندم تو صورتش.... خم شدم و دمپا یرو م یزیچ

و  ضیقامت عر دنیو آروم سمت آشپزخونه قدم برداشتم، با د داشتمبر

ناهار  زیبودم... پشت م یم یقو دیمن با یول د،یرنگ از رخم پر  لشیطو

کرد... نگاهم رو دور  یم یدونستم داشت چه غلط ینشسته بود و نم یخور

 یآشپزخونه بهم چشمک م یتابه و چاقو ها یآشپزخونه چرخوندم ماه

 زدن...

و  دمیترس دیسمتم چرخ یآن کم کی یبه جلو قدم برداشتم و برا آروم

زدم و سمتش حمله ور شدم و شروع کردم  ایو دل رو به در دمیکش یغیج

شده بود اول شوکه  ریتو سر و کله اش... اونم که غافلگ دنیبا کوب ییبا دمپا

 امتکه بلند شد و ق نیکرد و بعد چند تا آخ گفت و بلند شد هم ینم یکار

 و مات موندم.  دمیگرخ دمیپت و پهنش رو د

 ؟یکن یم کاریچ یدار ؟یهست یتو ک -

و بهش حمله ور   دمیکش یغیج دمیرو شن  نشیخشمگ یکه صدا نیهم

 کرد نه مشت هام... یدرش کار م ییشدم، بدنش سفت بود نه دمپا

 ...دمید ینم یصورتش رو به درست وار،یمچ هام گرفت و چسپوندم به د از
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نگاهش رو حس کردم، سرم رو تکون دادم و  ینیزد... فقط سنگ ینم یحرف

 گفتم:

 ... یولم کن عوض -

خواد من رو بزنه، چشم هام رو بستم...  یم نکهیا الیرو باال برد به خ دستش

صورتم احساس نکردم و  حس کردم اطرافم روشن تر  یرو یاما ضربه ا

چشمم رو باز  هی! گه؟یرفتم عالم د یعنیدر آن من رو کشت؟!  یعنیشده... 

 یشرت مشک یکردم، چراغ آشپزخونه رو روشن کرده بود، چشمم به ت

شخص مقابلم چشم هام  دنیافتاد... نگاهم رو آروم باال آوردم و با د نگشر

امکان نداشت... محال بود که  نیاون از من گرد تر... ا یگرد شد و چشم ها

 داشته باشه تیواقع ریتصو نیا

 ! ؟ییآرام تو -

نگاهش  نییصورتش چرخوندم، از باال به پا یتمام اعضا یرو رو نگاهم

پر تر شده  یاما بدنش کم دمشیکه ند هینبود چند وقت ادمی قیکردم. دق

امکان  یشناختش... اما آخه چطور یشد به راحت یخب هنوزم م یبود...ول

 خونه؟! نکنه دزد شده بود؟! نیا یتو نجایداشت؟! اون ا

 کنه؟! رییتغ نقدریتونه آدم ا یبه سرم مگه م خاک یوا

 آرام؟! -

 یچسپوندم و سع واریخودم رو به د شتریب یدهنم رو قورت دادم و کم آب

 و اعتماد به نفسم رو جمع کنم رویکردم ن



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 865

 !؟یدار کارمیچ ه؟یآره خودمم آرام... چ -

 !نجا؟یفقط تو؛ ا ؛یچیه -

 ...یکه دزد شد یکرد رییتغ نقدرینکنه ا هی! چنجا؟یتو ا یمن پرستارم، ول -

 بهم انداخت یچپ نگاه ازم فاصله گرفت و چپ یکم

 ؟یمن و دزد -

 بله -

 بله؟! -

 ؟یکن یم کاریچ نجایاگر نه پس ا گه،یخب بله د -

 خونه من باشه؟! نجایا یدیاحتمال نم یدرصد یعنی -

 هام گرد شد و گفتم چشم

 ! خونه تو؟!؟یچ -

 تاسف تکون داد و گفت: یاز رو یسر

 خونه خواهرم هست... یحاال خونه خودم که نه، ول -

 دهنم گذاشتم یدستم رو مشت کردم و جلو 

 چش و ابروش کپ توئه... نیا دم،ید ییجا هیدختر رو انگار  نیاه اه گفتم ا -

 به کار اولت. یشد برگشت ی! چ؟ییکه گرفته حاال تو یبله، پس پرستار -

 شیکو دور ماند از اصل خو یهر کس -
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 شیروزگار وصل خو دیجو باز

 باال انداخت و لب هاش رو جلو داد ییابرو

 !یشاعره هم که شد -

 قبل ما بودن -

 یکن یخوب استفاده م -

 .میچاکر -

 دمینزد که من زود پرس یزد و حرف یلبخند

 !؟ییحنا تو ییپس دا -

به  یباعث شد ابرو تو هم بکشم و نگاه نیهم دیچرخ یمدام روم م نگاهش

 غیج یخاک برسر یخودم و اون لباس ها افهیق دنیخودم بندازم و با د

و اونم هاج و واج  دمیدو رونیو از آشپزخونه ب دنیکشان شروع کردم به دو

 موند و دنبالم اومد و نگران گفت:

 شد آرام؟ یچ -

 رفتم گفتم: یو سمت پله ها م دمیدو یکه م همچنان

 ... ایلم نچشمات رو ببند بهنام؛ دنبا یوا -

محکمشو پشت در  یقدم ها یبعد صدا قهیاتاقم شدم و چند دق داخل

دادم و دستامو دو طرف در  هیبه در تک عیبه در زد که سر ی. ضربه ادمیشن

 گذاشتم. 
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 تو. این-

 ؟یکن یتو چرا از من فرار م نم،یبب سایوا-

لباس کوتاهم بود؟ فکر نکنم... من... من با  نیا میاصل لیگرفته بود. دل صدام

بودم! استرس گرفته بودم.... استرس داشتم که نکنه باز  دهیبهنام ترس دنید

 من، نه!  یتکرار بشه و... خدا ایاون قضا

 آرام درو باز کن کارت دارم.-

 ...نمتیب یاستراحت کن، فردا م ریبرو بگ خوام،یگفتم نم-

... دیداشت امشب و فرداشب؟ چطور با یه فرقداشتم؟ چ دنشویجرئت د فردا

... از دمیترسیباهاش م ییارویشدم؟ من از رو یباهاش رو به رو م دیچطور با

 وقفه قلبم وحشت داشتم! من... من... یحرکت و تپش ب

 کنم... یآرام؟ درو باز کن، خواهش م-

 آورد و زمزمه وار گفت: نییصداشو پا تن

تلنبار شده  یگفتن دارم... حرفا یحرفا برا یلیباهات حرف بزنم، خ خوامیم-

 دلم... یرو

بم و  یصدا نیتر شدن. چقدر لحنش آروم و نرم شده بود... چقدر ا چشمام

 یداشت به سرم م ییمن... چه بال ی... خدانشستیاش به دلم مگونهنوازش

 اومد؟
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مثل  ،یجا برو. مثل قبل که رفت نیبا تو ندارم بهنام، از ا یمن... من حرف-

قراره مثل  کردمیفکر م ه،یپشتم خال دمیبرگشتم و د هویهمون موقع ها که 

به دره بوده... االنم  یپشتم عمر دمیبرگشتم د یاما وقت یکوه کنارم باش

بشنوم!  اتوصد خوامینم نمت،یبب خوامیجا برو! نم نیهمون شو، از ا

 کنم... تنهام بذار! یخواهش م

 شد. یطرف هم حس م نیاز ا یکه گرفت حت یقینفس عم یصدا

اگه رفتم، شک نکن به خاطر خودت بوده که رفتم... آرام من... من به خاطر -

... من... من در حقت دمیبر زایچ یلیکه دادم از خ یکه زدم و قول یحرف

 ظلم نکردم، من تنهات نذاشتم...

 گذاشته بود. ریلحن حرف زدنم تاث یم رو هیگر

وجود داشته!  یانگار نه انگار که آرام یولم کردراحت  یلیخ ،یاما تو رفت-

تا ازت  ینموند ی... تو حتیهم نکرد یتشکر خشک و خال هی یحت

بهت اعتماد کنم بهنام؟  یانتظار داشته باش یتونیکنم! چطور م یخداحافظ

 بکنم! ییخطا نیهمچ خوامینم گهی... دتونمینم گهیمن د

 آرام...-

 جا برو! نیاز ا-

. همون جا پشت در نشستم و زانوهامو دمیدورشدن قدم هاش رو شن یصدا

که  یزانوهام گذاشتم و به گذشته فکر کردم... به وقت یبغل کردم. سرمو رو

که بعد از اون  یکه... وقت یکه هوام رو داشت... وقت یبهنام کنارم بود... وقت
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بهش بها  دیبا... پس االن هم ندمشیند گهیرهام کرد و رفت و د ییشب کذا

آلت تو دستش بودم که باهاش به اهدافش برسه،  هیدادم... من فقط  یم

نحسم هم  یو بس! دلم از دست خودم گرفت... دلم از دست زندگ نیهم

 سردرگمم... کمکم کن...  یلیمن، خ یگرفت! خدا

 یشدم. ا داریاز خواب ب یکس یگفتنا "دخترم،دخترم"در زدن و  یصدا با

که  نیو لباسامو عوض کردم. بدون ا دمیپر نییاز تخت پا عیحنا! سر ،یوا

 دنمیبه خودم نگاه کنم، درو باز کردم و نگران نگاهش کردم. با د نهیداخل آ

 شل کرد و ذوق زده گفت: ششوین

 ؟یسالم دخترم، چطور-

 نگاه کردم. شیپرانرژ افهیو با لبخند به ق دمیکش یا ازهیخم

ساعت  نم،ی. ببدمیخواب ادیکوچولو ز هیخسته بودم  کمیسالم نن جون، -

 چنده؟

 باال انداخت و نوک دماغشو خاروند. یا شونه

 م؟یکن یباز میبر یایباشه. م میو ن شیدونم، فکر کنم ش ینم-

بچه خواب نداشت؟  نینگاهش کردم. ا سیپوکرف ینطوریهم چندلحظه

بود؟  یصبح موقع باز شینبود؟ ساعت ش زادیاستراحت نداشت؟ اصن آدم

 یاش چ شعورانهیزشت ب یرفتارا نیاز ا داد؟یمنو دق م ینطوریچرا ا

حرص و جوش  کشه،یم شییحاللزاده به دا"شد؟ تو دلم گفتم  یم دشیعا
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کردم لبخندمو  یفرستادم و سع رونیبا شدت به ب مونفس "نخور دخترم!

 لبام حفظ کنم. یرو

ملت  ؟یکردن یاخه االن چه باز ه؟یوقت صبح، وقت باز نینن جون مگه ا-

 !میبکن تشونویرعا دیخوابن، با

 .دیباال انداخت و لب برچ یا شونه

 !هیباز یبرا یکه گفت وقت خوب ییاما دا-

که منو  ؟یریگیانتقام م ینطوریاوشگول... خاک بر سرت بهنام، ا ییدا یا

سرمو  ؟ینداشته ام بخند لیبیو س شیو هرهر به ر یسکته بد یاول صبح

 فرستادم. رونیخاروندم و نفسمو محکم به ب

 االن کجاست؟ تییدا-

اومد تو ، بهم گفت اگه حوصله م سر رفته  دیمنو د د،یدو یم رونیداشت ب-

 سراغ دخترم، بعدشم که رفت تا صبحونه بخوره. امیب

دادم. که رفته  یچشمامو تنگ کردم و با دقت به حرفاش گوش م یال

تو حلقش، حاال  فرستمیکنم و م یبحونه رو حناق مصبحونه بخوره؟ اون ص

 و تماشاکن آقابهنام! سایوا

 م؟یبکن دیجد یباز هینن جون، چطوره  گمیم-

 زده نگاهم کرد. ذوق

 م؟یکن کاری! چدمیجد یایمن عاشق باز-
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 به بدنم دادم. یو کش و قوس دمیکش یا ازهیخم

 !ه؟یچ تییسکته دادن دا. نظرت درباره گمیراه بهت م یتو ن،ییپا میبر ایب-

 جلو دهنش گذاشت و آروم گفت: دستشو

 گردنمون؟ وفتهیخونش ب رهیوقت نم هی-

گوشه خونه، برو  هی وفتهیسکته کنه پس ب تشینه نه نگران نباش، نها-

 رو بکن... گمیکه م ییکارا

خفن و صورت قرمزش که با آبرنگ رنگش کرده بود  یبعد با لباسا قهیدق ده

دستمو جلو  عیکه سر دیکش یغیمن ج افهیق دنی. با دجلوم ظاهر شد

 دهنش گذاشتم.

 !شنونیداد نزن م س،یه-

. سرمو داخل اشپزخونه میستادیدر اشپزخونه ا یو جلو میرفت نییپله ها پا از

بود؟ چه  ومدهی. خدمتکار نشورهیکردم و متوجه شدم که داره ظرف ها رو م

. واریپشت د دمیخاموش کردم و دو! المپارو شستیظرف موسواس گونه هم 

تر  ندبار چراغارو ت نیبعد از چند لحظه دوباره برگشت سر کارش و ا

 .واریپشت د دمیخاموش روشن کردم و پر

 اونجاست؟ یک-

. نیکه کف دستام بخوره به زم ییوقتش بود! به پشت خم شد تا جا االن

کمک  مافهیبه ترسناک شدن ق اهمیس یو دورچشما دیاون صورت سف



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 872

خرناسه  یکرده بود. آروم آروم به سمت آشپزخونه رفتم و صداها یانیشا

از من خواست به پشت خم بشه  دیاز خودم درآوردم. حنا هم به تقل یمانند

که پشتشو داده  یو به همون به جلو خم شدن اکتفا کرد. درحال ونستاما نت

ظاهرا موفق هم م و که نخند کردمیبود باال دنبالم راه افتاد. تموم تالشمو  م

شد.  کهیبشقاب از دستش افتاد و هزارت دنمونیشدم! بهنام برگشت و با د

لبخند  لحس کنم. در د شویبند اومدن نفسش و پر پر زدن داخل تونستمیم

 شدم...  کشیزدم و نزد یطانیش

. با تته شدینامفهوم از دهنص خارج نم یبند اومده بود و جز کلمات زبونش

 پته گفت:

 ...یشکل نیتو... آرام تو... حالت خوبه؟ چرا... چرا ا-

توپ از وسط تا شده بود،  نیحنا که ع دنیبود که با د دهیقشنگ بر نفسش

و شروع کرد به قهقهه  ختیرو دور ر شیتموم اون ترس و بهت چند لحظه پ

 چیو پ ستادمیبه حنا انداختم که خودمم خنده ام گرفت. صاف ا یزدن. نگاه

 به کمرم دادم. رو به حنا گفتم: یو خم

خم شدن تو کل نقشه مون به باد رفت نن  نیصاف شو، با ا گهیخب د-

 جون!

 نگاهش کرد. دهیو لب برچ ستادیا صاف

 م؟ینقشه مون نگرفت؟ شکست خورد یعنی-
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پاش زانو  یبا خنده به طرفش رفت و جلو د،یدرهم حنا رو د افهیکه ق بهنام

 زد و با شوق نگاهش کرد.

 جون! ییحنا، عاشقتم دا یهست یتو عال-

 گفت: یاز لپش گرفت و با لحن مهربون یمحکم ماچ

من  یگردیبرم یو تا وقت یصورتتو پاک کن یرو یرنگا نیا یریچرا نم-

 صبحونه ات رو آماده کنم. هوم؟ چطوره؟

 :دیمن نگاه کرد و آروم پرس به

 !؟یپس... دخترم چ-

 سر برگردوند و بهم نگاه کرد. بهنام

پسش بدم!  یتا تو برگرد دمیکم حرف با دخترت دارم... اما قول م هیمن -

 خوبه؟

 گفتم: عیدهنمو قورت دادم و سر آب

 کمکت! امیحنا صبرکن ب-

 که به سمتم بچرخه منو مخاطب قرار داد: نیبدون ا بهنام

من و تو باهم حرف . ادیکارش برب نیاز پس ا تونهیو م هیحنا دختر بزرگ-

 خواهرزاده! یزاده م،یدار

م حبس شد و به رفتن حنا نگاه کردم. تا دور شد، بهنام  نهیتو س نفسم

بهش  ریاپن برداشت و چند قطره آب از ش یرو از رو یدستمال کاغذ



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 874

آروم  یلی. دستمال رو باال آورد و خستادیچکوند. به طرفم اومد و رو به روم ا

 تکه بهت زده به حرکاتش چشم دوختم. آب دهنمو قور دیام کشگونه یرو

 به عقب برداشتم که اونم جلو اومد. یدادم و قدم

 یخواستم باهات حرف بزنم... چرا بهم فرصت حرف زدن نم یم شبید-

 ؟یداد

به عقب برداشتم که باز به سمتم اومد.  یا گهینگفتم  و قدم د یچیه

که با رژ سرخشون کرده -لب هام گونه م تا کنار  یدستمال رو آروم از رو

لباش نشوند. چرا... چرا انقدر نرم  یرو یو لبخند نامحسوس دیکش -بودم

بهنام همون شخص مغرور و خشک سابق  نی... انیکرد؟ ا یباهام برخورد م

 نبود! 

 ؟یکن یم کاریچ یتو... دار-

. ازت جواب یصورتت رو پاک کن یرو یرنگ ها نیکنم ا یبهت کمک م-

اونقدر... اونقدر از من  ؟یدر رو به روم باز نکرد شبیآرامش... چرا د خوامیم

 اومد؟ یبدت م

گرفتم و نگاهمو ازش  یقیجمله آخر، صداش گرفت. نفس عم یادا با

دونستم، به  یگفتم اون که نفس خودم م یگفتم؟ م یم ی. چدمیدزد

 ینده یلیخ گهید نیرهام کرد و رفت؟ اما نه نه، ا دنینفس کش هی یسادگ

که  نیکردم... مثال ا یاداش م دیکم جمع و جور تر با هیبود! خب  یو فانتز

 ...نایدر رفت و ا هویکرد و  یخالپشتمو 
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 نمت؟یبب خواستمیچرا نم یدونیم-

 کنجکاوم درباره اش بدونم. یلیاره... خ-

... بهت کمک کردم، یباشه، پس خوب گوش کن... تو از من کمک خواست-

کمک به اون دخترها بود  لمیتنها دل دیشا لیمنافع خودم... اوانه به خاطر 

 اما... اما بعدش...

کردم  ینیف نیرو گرفته. ف دمید یاز اشک جلو یکردم پرده ا یم احساس

چونه ام و سرمو باال  ریانداختم که انگشتشو گذاشت ز نییو دوباره سرمو  پا

 آورد.

تونن  یچشم ها م نیب اتو چشم هام نگاه کن آرامش... به نظرت صاح-

 اونقدر راحت ولت کنن و برن؟

 رونیچشم هاش زل زدم و... جوابم رو گرفته بودم؟! نفسمو محکم به ب تو

دستش در برم که محکم بازوم رو گرفت و منو به  ریفرستادم و خواستم از ز

 چسبوند و ثابت نگه داشت. وارید

جا باهات  نیکه من دارم ا یدرحال یو بر یانقدر راحت بذار یتونیتو نم-

 !گمیرو م یگوش نداد شبیکه د ییو صحبت ها زنمیحرف م

داره که  ی... به من چه ربطیدونیگفتن وجود نداره بهنام... م یبرا یحرف-

من سرم به  ؟یولم کرد یو نگران شیاون تشو ونیم هویچرا  ؟یچرا رفت

خودش هم  امیخودم برم یکه از پس زندگ نیخودم گرمه، هم یزندگ

 سر و ته تو گوش بدم... من... یب ی! ازم نخواه که بمونم و به حرف هاهیلیخ
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 گفتم: یرحم یچشم هاش زل زدم و با ب تو

 مورد ندارم... یبحث ب نیبه ا یعالقه ا چیه-

و با  دی. اخماشو تو هم کشواریبه د دیتر منو کوببازوم گرفت و محکم از

 گفت: یجد یلحن

چه  نیبمون و حرف هام رو گوش کن... گوش کن و بب نجایبهت گفتم هم-

! اما رمیگ یبرو، جلوتو نم یکه خواست یو بعد هر جهنم دره ا زنمیم یزر

 کمتر خردم کن! کنمیاول گوش کن... خواهش م

گرفت تا آروم بشه. دوباره سر باال آورد و زل  یقیبست و نفس عم چشماشو

 به حرف زدن... زد تو چشم هام و آروم و شمرده شروع کرد 

با تو رو قطع کردم.  میارتباط یتموم راه ها ت،یبالفاصله بعد از اون مامور-

 یلیخواستم تو دردسر بندازمت... آرام من خ یخواستم... نم یچون نم

 بشم و باهات حرف بزنم اما.... کتیتالش کردم که نزد

 بازوهام برداشت. یو دستاشو از رو دیکش یپوف

قرار گرفتم. ازم درباره حامد  ییمن تحت بازجو ت،یبعد از اون مامور-

بگم... الم تا کام حرف  یچیو به خاطر... به خاطر تو نتونستم ه دنیپرس

و تهمت  دیتهد ع،یترف ی... به جایتر شدن... انداختنم انفراد ینزدم و عصب

از سمت اون ها تحت فشارم... از کارم  یلیخ دمید یو... در آخر وقت دمیشن

نشدم که مبادا تو دردسر بندازمت... تحت  کتیدادم... من... من نزد استعفا

 هی یکه حت نیداشتن و بدون ا رنظریکنترل بودم، تک تک کارهام رو ز
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تونستم  یگرفته بودن... چطور م رنظریلحظه ام رو از دست بدن من رو ز

کردم؟ تو که... تو که دلت  یچطور... چطور باهات صحبت م شت؟یپ امیب

 یم کتینزد دیبود و اونپ تنهات گذاشت و رفت... من چرا با ینامرد هی ریگ

و تو  یشلوغ ونیمن... من مثل حامد نبودم که م ؟یدیشدم؟ به چه ام

خودم... به خاطرت  یزندگ یبه مرگه رهات کنم و برم پ یکه منته یریمس

دردسر  یتو تونشدم تا  کتیبود گذشتم... نزد میاز شغلم که عشق زندگ

... شمیرحمانه دارم از سمت تو پس زده م یطور ب نیو حاال... حاال ا یتوفین

مرتکب شده بودم  ییکار من اشتباه بود؟ من چه خطا یبهم بگو آرام؛ کجا

 دم؟ید یکارم رو م یسزا نیچن نیا دیکه با

من،  یاومدن. خدا یم نییکرده و پا دایصدا راه خودشونو پ یهام ب اشک

اون از کارش  شد؟ینم کیبهنام... بهنام به خاطر من بهم نزد... شدیباورم نم

... شدیمن... باورم نم یخدا وفتم؟یدردسر ن یاستعفا داده بود که من تو

 خودرفت که بهنام به خاطرم انقدر از  یجوره تو کتم نم چیه یعنی

 کنه... یگذشتگ

 کارهارو... به خاطر من... نیتو... همه ا-

هم گذاشت.  یهام زل زد و پلک هاشو آروم رو . تو چشمدیلرز یم صداش

 ینم نینشه... نه، ا ریگونه هام سراز یفشردم تا اشکام رو یلبامو به هم م

 دیو شا نیریخواب ش هی دیخواب بود... شا هیباشه! مطمئنم  تیتونست واقع

که من  یباشه؟ همون مرد خشک و سرد تیواقع نیهم.. امکان داشت که ا

رو به  ییزهایچ نیشناختمش... اون قدر دوستم داشت که به خاطرم چن یم
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دور کرد که به من  قشیو خودش رو از تموم احساسات و عال دیجون خر

 اتفاقات رو نداشتم!  نیهضم ا ییتونستم... من توانا ینرسه؟ نم یبیآس

قطره   هیتر اومد و با خنده  کیاومدن که نزد یم نییپا نطوریهام هم اشک

 گونه ام پاک کرد. یشک رو با نوک انگشت از روا

و سرخوشت  ایر یب یآرام... همون خنده ها ادیکردن اصال بهت نم هیگر-

 تره! یبهتره... دوست داشتن

 انداختم. نییو سرمو پا دمیهام خند هیگر ونیم

که  یقرمز کم دار یدماغ بوق هی... فقط یدیکه مال ییدایو سف اهیس نیبا ا-

 !یبش لیتکم

و خواستم از کنارش رد بشم که دوباره از  دمیبا مشت به بازوش کوب محکم

 .دیمچ دستم گرفت و منو به سمت خودش کش

 کش اومد ولم کن! نمیبابا، آست یا-

بهنام  نیو منو به خودش چسبوند که محکم اب دهنمو قورت دادم. ا دیخند

گفت من  یکرد؟ نم ینم تیشده بود؟ چرا... چرا اصن رعا شعوریچرا انقدر ب

مونه رو دستش؟!  یافتم جنازه جوان ناکام مردم م یپس م هوی فهیقلبم ضع

 نگاهش کردم. یگرفتم و جد یقینفس عم

 ولم کن بهنام!-
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رو از  ییجادو یکنم، باهات کار دارم! تا اون جمله دو قسمت ینه، ولت نم-

 دهنت نشنوم، عمرا ولت کنم!

شد؛ بهتره  شعورانهیب کمی! هان؟ جمله شدیکجم داشت راست م یدوزار تازه

 گفتم: یافتاد! اخمامو پررنگ تر کردم و جد یداشت م میبگم تازه دوزار

 برنم! یزر چیه ستیمن قرار ن-

 :دیپرس یزیآم طنتیآورد و با لحن ش ترکینزد سرشو

 بهتره، هوم؟! ینطوریمن اول بگم؟!  به نظرم... به نظرم ا یخوا یخب... م-

 شنیپوز نیبه موندن تو ا یعالقه ا چیفهموندم که ه یاالغ م نیبه ا چطور

 اومدن حنا رو ندارم؟  یو با خطر احتمال

 ینداشت یمشکل چیه دیاز آشپزخونه بود ریغ ییاگه حنا نبود و جا یعنی"

 "!گه؟ید

خالص بشم. آب دهنمو قورت  اتیتند تکون دادم تا از شر اون جفنگ سرمو

 به صورتم، با تته پته گفتم: کشیصورت نزد دنیدادم و با د

 نیا یو ما رو تو ادیمن... من بهتره برم تو اتاق خوابم! خب... االن حنا م-

 ...یدونی... ممیستیجالب ن ادی.. خب زنهیبیم تیوضع

 نییو سرمو پا دمیتر شد که خجالت زده لب گزلباش پررنگ یرو لبخند

آب هم روش! به زور  هیرو خورده بود،  ای! حایح یب شعورِ یب کهیانداختم. مرت

 به عقب برداشتم. یو قدم دمیکش رونیخودمو از چنگش ب
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هم به حنا کردم...  یکمک هی دیمن... بهتره من برم و به کارهام برسم... شا-

 نامرتبه، و خب... شهیاتاقش هم هیکه، بچه شلوغ یدونیم

 به طرفم برداشت. یفرو برد و با لبخند قدم بشیتو ج دستاشو

اگه  یآرام... حت ستمیمن تا اون جمله رو از زبون تو نشنوم، دست بردار ن-

 ...یبهم بگ یتونیهم م دهیدلت رضا نم

 ترک خورد... نگاهش

و...  یهمون مرد منضبط قبل شمیم ام،یکنار م هیقض نیراحت با ا یلیخ-

توش دارم و...  یالنطو دیکردن...  ینقش باز نیراحته ا یلی... برام خیدونیم

 ...یخوام به اجبار تن به خواسته من بد ینم

 !ستین نینه بهنام موضوع ا-

 یاز حدقه دراومده نگاهش کردم. ا یو با چشما دمیدهنم کوب یرو محکم

  ؟یپروند یزیچ هیهوا  یبر پدرت لعنت آرامش، تو باز ب

 دیخنده اش شد نیباال رفته نگاهم کرد. دروغ چرا... ا یخنده و ابروها با

 وونهیمن، چم شده؟ دارم د یبود برام...خدا یو خواستن یدوست داشتن

بباف به هم، باز  اتی! بس کن آرام، کمتر بهش فکر کن، کمتر چرندشمیم

 کار دست خودت نده دختر!

فرستادم و ازش فاصله گرفتم. خواستم از  رونیبا شدت به ب نفسمو

 دام زد:برم که از پشت سر، ص رونیآشپزخونه ب
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 آرامش؟-

 نگاهش کردم. یو با حالت پرسشگرانه ا برگشتم

 بله؟-

 ؟یشهرباز میامشب... بر-

 دیشدم و شد داری... صبح زود به لطف تو زود بگهیروز د هی یبمونه برا-

 رونیحوصله ب کنمیفکر نم م،یخسته ام... امروز بعدازظهر تا عصر رو خواب

 رفتن رو داشته باشم و...

 کرد. یفرستاد و تبسم رونیمحکم به ب نفسشو

 ؟یخوریم یناهار چ یباشه، پس من... برا-

منم از  دیبخور یجا پرستارم. هرچ نیمن که فقط ا د،ییصاحب خونه شما-

 .خورمیهمون م

 .دیچرخ خچالیفرو برد و به طرف  بشیتو ج دستاشو

از من  شتریب یبه املتت، گمونم اون رو حت یچسبیاگه به تو باشه که م-

 .یدوست دار

. با کنهیبا حرص گفت که گمون کردم داره حسادت م یاخرشو جور جمله

خدا... سرمو  ی. اخه حسادت به املت؟ ادمیکوب میشونیکف دست اروم به پ

 تاسف تکون دادم و به طرف اتاق خواب به راه افتادم. یاز رو
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ت. گمونم گذش نم،یکه بهنام رو جز موقع ناهار بب نیروز رو بدون ا اون

بشم. خب... حرف  یچشم هاش آفتاب یجلو ادیز خوادیبود دلم نم دهیفهم

برام ترسناک بود. البته نه ترسناک به اون  یزدن باهاش و بودن کنارش کم

نشون بدم که  یعکس العمل ایبزنم  یوقت حرف هی دمیترس ی... میمعن

 فیضع یلیبودم. در مقابل بهنام خ فیرو نشون بده و... من ضع احساسم

کردم. بودن در کنارش و حرف زدن  یرو احساس م نیبودم و خودم ا

از پنهون کردن حال دلم هم  یکرد که حت یم فیباهاش اونقدر من و ضع

عاجز بودم. اون... اون حرف هاش رو زده بود. بهم گفت که چرا ترکم کرد، 

د ولم کرد و رفت و من... به تک تک کلمات و جمالتش اعتما هویکه چرا 

و  گهیمطمئن بودم بهم راستش رو م گه،یداشتم، مطمئن بودم که دروغ نم

فرستادم  رونی... نفسمو محکم به بنمینب بیبه خاطر خودم رهام کرد تا آس

دستام پنهون کردم.  ونیتخت نشسته بودم، سرمو م یو همونطور که رو

 اومد؟ یداشت به سرم م یی... چه بالنم یخدا

 یکمتر م یلیخ گهیرد پر حرفمون گذشت. دبرخو نیاز آخر یچندروز

خواست  یاون هروقت م یعنی. میزد یکمتر با هم حرف م یلیو خ دمشید

باهاش  تونستمی. چون... چون نمذاشتمینگهم داره و باهام حرف بزنه من نم

بودم... در برابر  فیضع یلی. من خرمیاحساساتمو بگ یرو به رو بشم و جلو

کردم.  یکرد دست و پام رو گم م ینگاهم م یچشم هاش ضعف داشتم، وقت

ام  نهیس واریوار خودشو به در و د وونهیقلبم د زد،یاسمم رو صدام م یوقت
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. من دوستش داشتم... آره... وقت اعتراف به خودم بود؛ من عاشق دیکوب یم

 بهنام بودم! 

ازم  یلیاواخر بهنام خ نیگذشت. ا یبهار م یاز حضورم تو خونه  یا دوهفته

دور  نیاما... دلم از ا دمیفهم یدورشدنش رو نم نیا لیورتر شده بود. دلد

 شیدور نیروندمش. ا یگرفت. کاش... کاش اونقدر از خودم نم یشدنش م

از  دم،یکش یدرد م دم،یکش ی. از فاصله گرفتنش عذاب مدادیمنم عذاب م

خواست مثل قبل سر به  یاومد. دلم م یهاش بدم م یمحل یو ب یتوجه یب

 یتوجه یب نیکنه سر صحبت رو باز کنه اما اون... انگار ا یسرم بذاره و سع

دلش رو آزرده بود. اون رو نسبت به من سرد کرده بود و حاال...  میعمد یها

دم بزنم. من  نستمتو یو نم دمیکش یرو م شیداشتم با تموم وجود درد دور

 نیبزنم و حاال با ا یبهش صدمه ا خواستم یبهنام رو دوست داشتم، نم

حس شده  یاطرافش ب یایکردن هام... اون باز سرد شده بود. باز به دن یدور

 یکرد. کاش م یم یاون خونه دور یبود. باز داشت از من و وجودم تو

 ...ونستمت یبه خودم و خودش کمک کنم. کاش م یجور هیتونستم 

گرفتم و بعد از  یقی. نفس عمستادمیدر اتاقش ا یرفتم و جلو رونیاتاق ب از

 دو تقه به در زدم. ه،یچندثان

 بله؟-

 داخل؟ امیب تونمیبهنام؟ منم... آرام... م-

 از چندلحظه گفت: بعد
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 ...کمیچندلحظه صبر کن... من  هیخب... -

نه،  یوا کنه؟یم یمن، نکنه داره خودکش یپر استرس بود. خدا صداش

کرد؟ با عجل درو باز کردم و خواستم  یکارو م نیبه خاطر من داشت ا یعنی

که داشت به  یکه با باالتنه لختش و درحال "نههههه نکنننننن"داد بزنم 

 روشکرد مواجه شدم. اومده بودم تو اتاق و رو به  یزور شلوارشو به تن م

. نگاهمو از باالتنه دیکش یبودم اونم به زور داشت شلوارشو باال م ستادهیا

زدم.  یبلند غیجذاب شده بود گرفتم و ج تینها یکه ب سشیبرهنه و خ

از نهادم  یخواستم برگردم که سرم محکم به در پشت سرم گفت و آخ بلند

خواستم درو باز  یجا؟ با زار نیرو گذاشت ا یدر لعنت نیا یخارج گشت. ک

 برم که از پشت صدام زد: رونیکنم و ب

 آرام؟ -

 نگاهش کردم. یرچشمیبرگشتم و ز دمیمالیم مویشونیکه پ یدرحال

 بَ... بله؟-

بپوشه با همون باالتنه لختش به طرفم اومد و با  رهنیکه پ نیا بدون

 نگاهم کرد. دنیدرخش یکه داشتن م ییچشما

 ؟یداشت یکار-

من تکون  رهینگاه خ ذاشتنیخوردن و نم یتنش سر م یآب رو یها قطره

 :دمیبخوره. آب دهنمو قورت دادم که لحن خندونشو شن

 آرام؟-
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 خب... نه راستش...-

 انداختم. نییفرستادم و سرمو پا رونیمحکم به ب نفسمو

 من کار دارم، تو... تو هم لباستو بپوش و...-

که از بازوم گرفت و منو به طرف خودش برگردوند. چون حرکتش  برگشتم

که به  وفتمیخوردم، خواستم ب یبود، شوکه شدم و سکندر ییهوی یلیخ

دم و خودمو نگه داشتم. سرمو باال آوردم و با خجالت تو شونه هاش چنگ ز

پروا بهم زل زد و احساس کردم لبخند  یب یلیچشماش نگاه کردم که خ

 لباش نشست.  یرو یکج وکمرنگ 

 .یکرد ینگاهم م بیعج یلیچندروز بود خ-

 و آروم لب زدم: ایزدم به در دلو

 قبل...... مثل یخودت بود که باهام سرد شده بود ریتقص-

 یذارینم یآرام؟ وقت یخوایم یسرد باشم؟ تو... تو از من چ یدوست ندار-

چطور باهات  یکنارت باشم، ازم انتظار دار یخواینم یباشم، وقت کتینزد

 رفتار کنم؟

 گفتم: یلرزون یپر شد، با صدا چشمام

 ... من... من...نی... مثل قبل باش، فقط همدونمی... نمدونمینم-

و به زور بغضمو قورت دادم.  دمیکش یقیت بود. نفس عمبرام سخ گفتنش

 آروم کنار گوشم لب زد: یلیگوشم آورد و خ کیسرشو نزد
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... دوستت یاز اونچه که فکرش رو بکن شتریب یلیمنم دوستت دارم... خ-

ها، با تموم  یها، اخم ها، خنده ها و شوخ طنتیدارم آرامش، با تموم ش

 هات که منو عاشق خودشون کرد... عاشقتم دخترجون... یخرابکار

گفتم؟  یم یچشم هاش زل زدم. چ ی. سرمو باال آوردم و تودیبر نفسم

تونستم رقص اشک  یگفتن داشتم؟ چشم هاش تر بودن، م یهم برا یزیچ

آروم،  یلیزد و سرشو جلو آورد و خ ی. لبخند لرزوننمیچشم هاش بب یرو تو

 لرزونم گفتم: یگرفتم، با صدا یقیو نفس عم دمیب گز. لدیرو بوس میشونیپ

 یلیدونم چطور شد اما... حاال خ یمنم... منم دوستت دارم بهنام... نم-

دونم تو هم فکر  یکنم دوستت دارم... م یاز اونچه که فکرش رو م شتریب

عشقه اما... حامد خانواده ام بود، اون  هیاحساسم نسبت به حامد  یکرد یم

 که بهش داشتم... یحس

 آروم گفت: یلیلبام گذاشت و خ یاشاره ش رو رو انگشت

که  نیهم ه،یکاف یکه االن کنارم نیبشنوم... هم یزیچ خوامینم ــش،یه-

 ...یو احساست نسبت بهم رو به زبون آورد یشمیاالن پ

چشم  یکرد که تو یگونه ام گذاشت و سرمو باال آورد، و کار یرو دستشو

 هاش زل بزنم.

 ؟یکن یبا من ازدواج م-

احساساتم قاصر بود. چشم هام  انیشوکه شده بودم که زبونم از ب اونقدر

 یگونه هام رو احساس م یاشک رو یشدن دونه ها یتر شدن و جار سیخ
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 ختم،یر یدهنم گذاشتم و در همون حال که اشک م یکردم. دستامو جلو

محکم بغلم کرد و . دیتکون دادم که نگاهش درخش دییسرمو به نشونه تا

صداش موج  یکه تو یچرخوند با شعف و شور یهوا م یمنو تو که یدرحال

 زد: ادیزد فر یم

 عاشقتم عاشقتم، دوستت دارم آروم جونم...-
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