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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

 Roman4u@:  تیتلگرام سا کانال

 من یشرق یبایز
  فائزه

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو

 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 

 Romankhone@و  Roman4u@کانال تلگرام : 

 حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است تمامی



 

 من یشرق یبایز
 

 فائزه

 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 مقدمه

 یباسمه تعال
 

 شهر به خون و خاڪ شـهر از خدا را آدمی که ست رسمی چه این
 .بردمی مرمری های ساختمان و سنگی هایچهره

 حتـی  . شودنمی خودت وطن هم باز جاللش و شکوه تمام با کشوری هر
 باشد ویرانه یک اگر
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 من یشرق یبایز         
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 من یشرق یبایز 

 یباسمه تعال
 

 هک پنیر و خشک نون لقمه یک به خوردممی شام و بودم نشسته مامانم با
 زولماست، اسمم. میاد گیر زور به همینم زاو  این ولی ، شام گفت شهنمی
 مامانم. میکنه تدریس خارجی های زبان نشگاهه،دا استاد بابام سالمه 18

 .داره خونه
 
 
 که جوری این. لبنانی مامانم و ایرانی بابام. ام لبنانی ایرانی دورگه یک من 

 وت مامانمو بابام. رضا امام حرم زائر مامانم و بوده مشهد اهل میگفت، بابام
 رد ولی نهمیک خاستگاریش باباش از و میشه مامانم عاشق و بینهمی حرم

 .میشه و  بهو ( نه) جواب با ناباوری کمال
 
 لبنان بیاد اونا با خوادمی مامانمو بابام اگه میشه قرار اصرار کلی بعد 

 االن من که میشه این و میکنه قبول بابام  نکنه دور اونا از دخترشون
 .درخدمتتونم

 :مامان
 



 7 من یشرق یبایز

 و طخ آژیر باز ناال بخور شامتو ؟فکر یتو دوباره رفتی  دختر؟ کجاییی-
  میزنن

 
 ما جنگه ما های مرز لب که وقته خیلی جنگ این از شدم خسته!!!  هـــــی

 خدمات هم ما دفاع، واسه رفتن شهر  مردای بقیه و بابام. نشینیم مرز که هم
 تا دهکر درست زمین زیر تو پناهگاه یه مامان منو واسه بابام. ایم جبهه پشت
 .جا اون بریم میشه اییهو حمله که زمانی و ها شب

 
 به و مامانم به خودم، به میکردم فکر بودم خواب رخت تو که جوری همین 

 .بابام
 

. ردام برای ببریم لباس و غذا و پتو زنا بقیه و سمیه مامانمو و من فردا قراره
 .مکردی پر تفنگ خشاب هم با کلی بودم سمیه خونه وقت دیر تا دیشب

 
 سبز  چشمای با قهوه ای موهای خوشگلیه تردخ هامه،بچگی دوست سمیه

  .سفید برفی میگم بهش من که سفیده انقدر پوستشم
 

 
 موقع هر.  خاله میگم مامانشم به نداشتمه خواهر جای دارم دوسش خیلی
 به گی بچه از من  جوری یه گلم سو ع چطوری میگه بهم بینهمی منو خاله

 .فؤادم نام
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 شیرین ک نیست معنی این به زیر، سربه میگم زیره سربه خیلی خوبیه پسر 

 خواهرشه شکل فؤاد.  وقاره با و سرسنگین که اینه منظورم ، نه!!!  ها بزنه
 مهبابا شکل موهای موهام. نیستم دوستام از کدوم هیچ شکل من ولی

 .فردار و مشکی
 
 ولی مشکی چشمام.  کمرمه پایین تا کردم بلندشون قشنگه موهام چون 

 مامانم.  شکلم از راضیم من خب  ولی منه از تر خوشگل لیخی مامانم
 .!سانهان نو د واقعی زیبایی میده نشون و  زیبایی از نیمی آینـه میگه همیشه

 
 الهخ کمک با داره دیدم حیاط تو رفتم. نبود مامانم شدم بیدار وقتی صبح
 رفتم و کردم سر چادرمو میزاره جعبه تو... و لباس و اب و و کنس
 .شونکمک

 
 گفت میشه. میشد بلندتر صداها شدیممی تر نزدیک مرز به چی هر

 . شنیدیممی خونه تو که بود هایی صدا صدبرابر
 
 یا همشون  کارشدیم به دست خاله و سمیه مامانو منو داشتن حو مج کلی 



 9 من یشرق یبایز

 ولی آوردمنمی در سر چیزا این از اصالا  که من تیر یا بودن خورده ترکش
  .خودم واسه شدم دکتر خانوم که دادم انجام و  اکار این اینقدر

 
 بودمشون ندیده حاال تا که من. سمت این میان دارن زد داد نفر یه دفعه یک
 اب منو و کشید دسمتو سمیه که بود زده خشکم جام سر ها شده مسخ مثل

 .شدیم قایم جنگی جیپ یه پشت برد سرعت
 

 
. زدنش ودب تیربار باالی که و  سمیه بابای. میکرد گریه فقط ترس از سمیه 

 .نبینم چیزی که گرفتم دستام تو سرمو
 

 یدمد کردم بلند سرمو کشید بازومو محکم یکی که گذشت چقدر نمیدونم
 . بود پوشونده صورتشو که سربازا لباس با مرد یه
 

 
 بار قسمت های ودیواره  سقف. کامیون تو انداخت برد کشون کشون منو

 امانمم بودن زن و دختر عالمه یه من کنار. بودن پوشونده برزنت با و  کامیون
 :زد داد آورد منو که مرد همون. بود هم

  
 میکنم خالصش تیر یک با کنه فرار یا کنه شلوغ بخواد هرکی-

 :گفت مامانم
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 میبرین؟ کجا و ما دارین دارین؟ چکار ما با-
 

 :گفت مرد
 
  نداره ربطی تو به جات سر بشین-

 
 

 کرد حرکت کامیون بست و  کامیون در
 

 :گفت مامانم
  

 از لقب بدیم نجات خودمونو و کنیم باز و د باید جوری یه کنیم فرار باید-
 .بشیم خارج مرز از که این

 
  .شد باز کامیون در ، کردیم کمک هم با همه

 
 صورتاشونو که هیکلی مرد تا سه همانا کامیون ترمز و همانا در بازشدن 

 ودمب ترسیده قدر این. ما سمت اومدن و شدن پیاده کامیون زا بودن پوشونده
 .بود اومده بند زبونم که



 11 من یشرق یبایز

 
 د:ز داد قبلیه مرد همون 

 
  بود؟ کی کار-
 

 و من شقشقه یو  گذاشت تفنگشو. بزنه حرفی نداشت جرأت کس هیچ
 :گفت

 
  کشمشمی نگین بود؟ کی نقشه-
 

 :گفت مامانم که
  

 بودم من-
 
 
 ت.....گرف هدف مامانم سمت به اسلحشو بالفاصله 
 
 
 
 

 



wWw.Roman4u.iR  12 

 

 بـاُرن
 (زاده اصیل،نجیب مرد معنی به)
 

 
 عدب کارخونه میرم صبح ،توی کارخونه ام صبح از زندگی چه این لعنتی اه

 مه و  رفتن خونه تایم همین اوقات گاهی خونه میام سر یه بعد شرکت میرم
 .ندارم

 
 باید دیگه. جین به برسه چه ندارم خودمم حوصله حتی   میرسم که شب 

 .شده تکراری برام بودم باهاش زیادبهش بگم بره 
 

 فن چند باز نیس معلوم. داریم دورهمی یه فردا گفت و زد زنگ مایک صبح
 .شنو به قیمت باال بف که آوردن و
 

 هدیگ برم پیش جوری همین اگه بریزم کارام برای درست برنامه یه باید 
 دختره این مگه ولی خواد،می راحت ابخو یه دلم. مونهنمی ازم چیزی
 .میزاره

 



 13 من یشرق یبایز

. تاینجاس هرشب این ولی بیاد بزنم زنگ داشتم نیاز بهش وقت هر بود قرار
 ...کنم چکار باهاش میدونم خونه برسم بزار

 
 ینج معمول طبق. کردم عوض لباسامو و گرفتم دوش یه خونه رسیدم وقتی
  .بود هپوشید لی شلوارک هبای قرمز باز تاپ یه بود نشسته شام میز پشت

 
 زهرش و  غذا خواستمنمی کشید غذا برام. بود بسته گیره با کوتاهشو موهای

 .نکشیدم پیش و  جدایی مسئله همین برای کنم
 

 ختت یو  نشستم مو آ. اومد سرم پشت هم جین اتاقم تو رفتم خوردم وقتی
 :گفتم بهش و کردم نگاه جین به و
 

 اینجا نیا دیگه جین-
 

 ین:ج
  

 بدی کار کردم؟ کاری کم شدی؟مگه خسته ازم یعنی باُرن؟ چی یعنی-
 کردم

 
 بارن:
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 ارمبی و  دیگه نفر یه میخوام شدم خسته بودن یکنواخت از دیگه ولی نه-
 

 جین:
 
 باُرن نمیفهمم منظورتو من،-
 

 بارن:
 
 وادمیخ تنوع دلم من ازت دیگه شدم خسته بفهمی که بهتره جین ببین-

 هم پولتو و ب کن جمع وسایلتو امشب همین شده تکراری رامب قیافت
 برام کنی درست دردسر خوامنمی. نیا هم دیگه حسابت به ریختم

 
 جین:

  
  رحمی؟بی همه این چرا شدم عاشقت من.  بکنی و کا این نمیتونی تو-
 
 

 بارن:
 



 15 من یشرق یبایز

 وگرنه و ب خودت پای با هم حاال. نشی عاشق خودت قول به خواستیمی-
 نو بی کنند پرتت بیان ممیگ

 
 زو ام شدم سبک میکنم حس. رفت و کرد جمع وسایلشو گریه کلی بعد

  .شهمی چی فردا ببینم تا. بود گند خیلی
 
 

 
 (ولما)ز

 
 
  نــــــــــــــــــــــــــــــه_
 

 بود شده مخلوط شد رها مرد کلت از  که تیری صدای با فریادم صدای
 خون ازش داره چرا افتاده؟ مامانم چرا نه؟ نمبیمی خواب دارم. زد خشکم

 دادم تکونش بسته؟ چشماشو چرا ؟ میره
 
 مامانمو میزدم زار. پاشو خداااا و تو مامان پاشو  خدا و تو مامان پاشو مامان  

   ؟ بگیرن ازم مامانمو تونستن چطور اومد؟ دلشون چطور میدادم تکون
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 اشنب دل سنگ قدر این شهنمی ورمبا میکنه درد سرم که کردم گریه قدر این
 با هامو آرزو مرگ که شهنمی باورم.  ندارم مامانمو دیگه که شهنمی باورم

 .بینممی خودم چشمای
 

. یبکن براش کاری نتونی تو و بده جون دستات تو عزیزت سخته چقدر 
 تیر تصویر همش. کردم گریه چقدر. زدم ضجه چقدر کردم التماس چقدر

 خونشو در غرق وجون بی تن وقت هیچ. چشمامه جلو مامانم خوردن
  .کنمنمی فراموش

 
. اشتنند کردن کمک جرأت ترس از بودن ما با کامیون تو که هم کسایی بقیه

 .متنفرم همتون از نامردا
 

 شکر و  خدا بازم ندارم دنیا این تو و  کسی دیگه. مامانم هم حاال بابام اول
 .پیشمه سمیه که

 
. نکرد زندانی تاریک و سرد اتاق یه تو و ما سن هم دختر ندتاچ و سمیه منو

 ....داند خدا کجا؟ حاال نو بی بردنمی اتاق از و ما یکی یکی
 
 
 (ـاُرن)ب



 17 من یشرق یبایز

 
 

 تلف وقتم امیدوارم. سعودی اومدیم هواپیما با. دنبالم اومد مایک صبح
 ظهنیُح  شیخ ی سلیقه به چند هر باشن داشته خوبی های سوژه و باشه نشده

 .دارم اعتماد
 

 تابخونهک سمت به نشستم منتظر اتاق این تو که بس شدم خسته! لعنتی اه 
 گرم کتاب خوندن به سرمو کردم انتخاب ترسناک ژانر با کتاب یک و رفتم
 .کردم

 
 .میاد دختر یه جیغ صدای دیدم که بودم رمان حساس جاهای 

 
 کردم ازب که و د.  بود انگلیسی نصفش و عربی نصفش میزد که حرفهایی از

 بهش بیشتر 18..17 حدوداا  که دختری یه دستای ُحنیظه نگهبانای که دیدم
 ولی شدنمی دیده واضح چهرش. میبرن زور به دارن و گرفتن و  خوردنمی

 . میرسید نظر به خوشگلی دختر
 

 موج و بلند مشکلی موهای کرد، جلب بهش توجهمو که چیزی بیشترین
 .میاد خوشم چموش دخترای از.  شیخه هایسوژه از مطمئناا . بود دارش
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 ( زولما ) 
 
 

 یگفتم نگهبان ؟ چی یعنی.  بپوش میگن بهم دادن باز لباس یه نکبتا اه اه
 . خوانمی کنیزی واسه البد. بخرن و ما آدم عده یه قراره

 
 
 لیو کنم فرار کردم سعی.  دونهمی خدا بپوشم، باید چرا و  لباسا این حاال 
  .گرفتن منو دوباره بدم شانس زا

 
 

 هم خیلی هک مشکی دکلته لباس به داشتم عصبانی و بودم نشسته اتاق توی.
 وتت هایو اب که کلفت گردن چاغ زن یه یکهو یه میکردم نگاه بود شیک

 هنوز هک دید منو وقتی.  شد اتاق وارد بشه تر ترسناک بود شده باعث کردش
 :زد داد  نپوشیدم لباسو

 
 بپوش لباسو نگفتن بهت مگه نفهم ترهدخ-
 

 زولما:
 



 19 من یشرق یبایز

 - نمیپوشم
 

 زد: فریاد زن
 

 
 تنت یانب نگهبانا میگم یا میکنی تنت االن همین یا نپوشی میکنی غلط تو-

 .کنن
 

 از که چهرش به بودم زده زل   لرزید بدنم ستون چهار تهدیدش از 
 دست هک اینه از بهتر کنم تنم خودم گرفتم تصمیم بود شده قرمز عصبانیت

 از تمبرداش لباسو که دید زن وقتی  بخوره بهم عوضی نگهبانای اون کثیف
  پوشیدم لباسو نو بی رفت اتاق

 
 

 هم ای دیگه چاره مگه کرد میشه چه بود باز ولی بود قشنگ تنم تو خیلی
 اوردن کجا و ما پرسیدن ازشون هم چقدر هر ایناس دور دور که فعال دارم

 شو ،خفه نداره ربطی تو ،به ببند دهنتو جز میخوان؟ یچ  جونمون از ؟و
 .نشنیدم جوابی

 
 تو اشک دوباره اوردن خوشگلم ومامان بابا  سر که باالیی اوری یاد با

 .دارم من که بدیه سرنوشت چه این خدایا شد جمع چشمام
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 بود همراش ارایش لوازم کیف که  دیگه زن یه همراه ترسناکه زن و باز در
 تو ترسناکه زن اون چون منم من کردن ارایش به کرد عو ش شدن اقات وارد
 ..نداشتم زدن حرف جرئت بود اتاق

 
 ایسادنو مرتب. شدن جمع سالن یه تو دخترا تمام دیدم پایین رفتیم ها پله از

 ینا. میکنند نگاه سالن دیوار و د به لذت با و بودن خوشحال بعضیاشون
 .بود زرگب عمارت یک از کوچکی گوشه سالن

 
 

 شد ازب سالن در هوکی. ایستادم بود تنش ایسرمه لباس که سمیه کنار رفتم
 های چهره که دیگه نفر چهار ، سه با بود عرب مطمئناا  که زشت قچا مرد یه

 .شدن وارد داشتن غربی
 
 .بودن ایستاده باشن محافظ خوردمی که مرد چند هم اونا سر پشت 

 
 هی بعضیاشون. نشستن ما یو  بهو  هایمبل یو   ها محافظ جز به همشون 

هیچ کدوم و . ایستادیم ل*خ*ت جلوشون انگار میکردن نگامون جوری
 .نگاه نمی کردم



 21 من یشرق یبایز

 
 بهش شد وارد ساله ۳۰ ، 2۹ حدود مرد یه و شد باز در دیگه بار یک
 کنار اومد. بود آمریکایی  فیلمهای سوپراستارای شکل باشه عرب خوردنمی

 :گفت انگلیسی به و نشست عرب چاق ردم همون
 

 شده عو ش مراسم که دادن اطالع من به دیر کردم دیر ببخشید-
  

 :گفت عرب مرد
 

 
 کاشتم گل زو ام که کن انتخاب یکی پاشو نداره اشکال-

  
 گاهن و زدن قدم به کرد عو ش و شد بلند جاش از شیک پرستیژ یک با اونم

 ات. بود رفته توهم چهرش یکم بود معمولی و سطحی خیلی نگاهش کردن
 .من به رسید که این

 
 

 چشماش تو بودم زده زل.  اومد لباش و  پوزخند یه بعدم و کرد نگام یکم 
 .میترسم ازش نکنه فکر وقت یک که
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 رنگ عسلیــــ چشماش و خرمایــی موهاش نداشت خاصی چیز چهرش 
 راشکا تو خاصی جذابیت یه ولی بود معمولی هم صورتش اجزای بقیه بود

 .بود اتشکحر و
 
 شیدک دستشو کمرم گودی تا موهام یو  گذاشت و کرد دراز دستشو دفعه یه 
 
 مهم مه برام نشدم متوجه که گفت لب زیر چیزی یه شد بیشتر پوزخندش 

 گفت چی نیست
 

 
 (  بـاُرن  )

 
 

 
 مشونه نگاه تو نبودن میلم باب کدومشون هیچ میکردم نگاشون یکی یکی
 نگاش یکم. آخر نفر به رسیدم که بودم شده ناامید دیگه یزدم موج ترس
 . اومد آشنا نظرم به خیلی کردم

 
 

 همون... بود خوش آره افتاد موهاش به نگام که من به بود زده زل طور همین
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 .ملب و  اومد پوزخندی صحنه اون یادآوری از. کنه فرار میکرد سعی که دختر
 
 
 یک مثل. گرفت دستمو مچ یکهو که بلندش موهای یو  کشیدم دستمو 

 :گفت خودم زبون با بهم زد زل زخمی ببر ماده
 
 نزن من به کثیفتو  ستاید-
 
  

 .اومد خوشم جسارتش همه این از ولی کردم تعجب لحظه یک
  شد جابجا قدم سه دو که کشیدم نو بی دستش از محکم دستمو .
 :گفتم کردمو ُحنیظه به و 

 
 همین ومیبرم-
 

 پشت منم میرفتن جلوتر اونا. بیارنش لیموزین دم تا داد دستور امحافظ به
 . کردمی داد و جیغ و صداش پیچیده بود عمارت کل. بودم سرشون

 
 

 تا کرد ول دستشو اونم محافظا از یکی پای و  کوبوند محکم پاشو اخرشم
 .گذاشت فرار به پا و داد هل هم و  محافظ یکی اون دختره بگیره پاشو
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 ینجاا فرسخی چند تا میکنه اذیت خودشو اشرکا این با فقط احمق، رهدخت 

 کسی زندگی نمیکنه.
 
 
 کفشش پاشنه آخرشم بگیرنش تونستنمی مگه ولی دنبالش افتادن محافظا 

 به زد محکم اولی رسیدن بهش محافظا دوتا. زمین خورد محکم و کرد گیر
 .شد هوا جیغش که پهلوش

 
 
 در. ینماش توی انداختنش بردنش کشون کشون دکر بلندش شوندیگه یکی 

 .نشستم ماشین تو. کرد تعظیم و کرد باز من برای هم و  دیگه
 

  .تگفمی و  چیزایی یه دیگه زبون یه با و کشیدمی جیغ داشت هنوز دختره
 

 دختره مک کم. کردمی نگاه دختره به تعجب با بود منتظر ماشین تو که مایک
 وسمتش کرد دراز دستشو مایک. شد ساکت یست ساخته ن ازش کاری دید

 :گفت
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 دارم؟ و  کی با آشنایی افتخار سالم-
 
 
 امخنده.  مایک خود به نگاهم یه مایک دست به انداخت نگاه یه هم دختره 

 ستتد کن جمع گفتمی انگار بود بدتر فحش تا صد از نگاهش بود گرفته
  و
 

 :گفت بهم خودم ونزب به ترسید کردم حس کرد حرکت که ماشین
 
 ؟میبرین کجا نوم-

  
 :گفتم درآری حرص آرامش با منم
 

 
 جدیدت ونهخ- 

 
 دیدنشو تحمل و میاد بدم که چیزی تنها از شاید گریه زیر زد یکهو که 
 
  .سالحشونه تنها میزنه بهم آدمو حال ست زنا این اشک همین ندارم 
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  و دختره به داد الدستم یک میشم عصبی دارم شگریه از فهمید که مایک
 :گفت

 
 نداریم کاریت که ما خوب دختر  میکنی گریه چرا-
 

 :زدن حرف به کرد عو ش دختره
  

 خدمتکار دیگه جای یه از خوب دختر همه این خریدین؟ منو چرا-
 نیدک پیدا و  دیگه نفر یه برین نیستم بلد خونه کار اصالا  من خریدینمی

 
 یبرا اینو ما میکرد فکر این.  گلف پتو اندازه بود شده چشام تعجب از

 نگفتن؟ بهش چیزی یعنی ؟ خوایممی نوکری
 

 و کشهمی و  دستگیره مدام و کنهمی گریه خیلی دختره دید که مایک
 :گفت و دختره به داد درآورد کیفش از بطری یه ، کنه فرار خوادمی

 
 خوبه  برات خورب-
 

 ساکتش که ممنونم ازش اا واقع شد هوشبی بعدش ثانیه چند خورد وقتی
 .کرد
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 ولی شد جدا هم از راهمون دبیرستان تو هستیم بچگی دوستای مایک منو
 ویت مادرمو پدر کردممی زندگی پدربزرگم با بچگی از من. بودیم هم با بازم
 .دادم دست از حادثه یک

 
 اگه داد قول و کرد قبول منو سرپرستی پدربزرگم شد نامم به پدرم اموال تمام 

 . برگردونه بهم باشم خوبی پسر و بشم موفق درسام تو
 
 بلکه دستمه پدرم تو ث تنها نه من گذرهمی زهاو  اون از سال چندین االن 

 .کردم برابر چند و  تمو ث
 

 بود پزشکی عاشق مایک ولی خوندم صنعت اقتصادو من
 

 .مبد انجام و  انتقالش کاراي میتونم شد، ساکت دختره این که حاال خب،
 . گرفتم و  خورخه شماره و آوردم در و  گوشیم

 
 سالي چند. بود آمریکا به مکزیك از آدم قاچاق کار تو که مکزیکي پسر یه

 مکزیك پلیس گیر نه حاال تا که بود زرنگ اونقدر و میشناختمش که بود
 .آمریکا پلیس نه و بود افتاده

 
 .ظهره حدود اونجا االن کردم، نگاه و  ساعتم
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 .پیچید گوشم توي خورخه صداي بوق، تا دو از بعد
 

 :خورخه
 
 کردي خوشحالم چقدر آمور، مي- 

 
 .میدم پول بهش دیگران برابر چند میدونست خوب

 
 .نداره مشکلي و حله گفت که گفتم بهش و  دختره جریان

 
 بعد و مکزیکوسیتیه اولمون مقصد گفتم خلبان به رسیدیم، که دگاهو ف به

 .آمریکا میریم
 نترل،ک برج از اجازه گرفتن از بعد و داد تکون تایید نشونه به و  سرش انخلب

 .کردیم ازو پ باالخره
 

 .برد خوابم و بستم و  چشمام بودم، خسته
 

 اب که مخصوصا. بودم شده خسته. میکردیم ازو پ داشتیم که بود ساعتها
 .بود شده هم تر طوالني راهمون مزیك به رفتن
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 ستنی کم از،و پ ساعت18
 

 .انداختم دختره به نگاهي و کشیدم موهام توي دستي کالفه
 

 اب. بود شده پخش صورتش توي موهاش و بود افتاده اش شونه يو  سرش
 .زدم کنار و  موهاش دست

 
 .بود کرده جذابترش بود، صورتش توي که آرامشي

 
 مکزیك هاي دگاهو ف از یکي توي دو ف حال در که کرد اعالم خلبان
 ازش قاچاق واسه فقط و بود بیابون وسط که پرت دگاهو ف یه. هستیم

 بود کار تو هم محلي پلیس دست که البته. میشد استفاده
. 

 :گفتم سپردم بهش و  دختره اینکه از بعد. بود منتظرمون خورخه
 
 ولط در ضمنا. نمیذارم ات زنده بیفته براش اتفاقي اگر باش، مواظبش- 

 کن جمع وحواست. بیاد بهوش نباید مسیر
 

 : خورخه
 



wWw.Roman4u.iR  30 

 

 بلدم و  کارم من. باش مو آ آمور، مي-
 

 مبرس زودتر میخواست دلم. شد بلند دوباره سوختگیري از بعد هواپیما
 .بگیرم گرم آب دوش یه و خونه

 
 قاچاق آمریکا به آدم مخفي تونلهاي از و زمیني راه از خورخه میدونستم

 .برسه دبای دختره ظهر حدود تا فردا بنابراین میکنه،
 

 .رفتم و ف ميو آ نا خواب به و بستم و  چشمام دوباره
 

 سرعت با و اومدیم دو ف آنجلس لس دگاهو ف توي بعد، ساعت 1 حدود
 کردم حرکت خونه طرف به
 
 
 
 

 
 (  ا زولمـ  ) 
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 اصالا  اطرافم.  خوابیدم زیادی مدت میکردم حس کردمی درد ناجور سرم
 هایپرده اب که پنجره دوتا با بزرگ اتاق یه توی. بودم تخت یه یو . نبود آشنا

 .بود شده تزئین قشنگی
 
 
 ؟ بودم خواب مدت تمام من یعنی. کجام اومد یادم تازه 
 

 لومج اومد خدمتکارا از یکی که ؟ کجام من ، خبره چه ببینم تا نو بی رفتم
 :گفت لبخند با و
  

 ؟ نو بی یناومد اتاقتون از که دارین الزم چیزی ؟ شدین بیدار_
 

 : گفتم بهش
 
 ؟ کجاست اینجا_ 
 

 ما دیوونه انگار که داد جوابمو جوری یه چون کرد تعجب سؤالم از کنم فکر
 

 خدمتکار:
 
 .استونی هست آقای خونه و (بورلی هیلزه کالیفرنیا) ینجا_ا
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.  بودم سعودی توی ماشین توی بار آخرین. کردم تعجب من دفعهاین
 ؟ کجـــا یاکالیفرن کجــا سعودی

 
  .اطرافم آنالیز به کردم عو ش و اتاق توی برگشتم دوباره

 
 و ورتیص نفره یه تخت یه ، صورتی هایگل با سفید دیواری کاغذ با اتاق یه

 کف با دستشویی و حمام صندلی، و آینه با میز یه پنجره، کنار طالیی
 .بود سیمانی کفش ما خونه قشنگ چه. داشت هم سرامیک

 
 : گفت و اتاق تو اومد خدمه از یکی وقعم همین 

 
 

 
 .دارند کارتون آقا_ 
 

 کمدو سمت رفتم. شد خارج و گفت ایاجازه با. اتاقشون برین گفتن
 راهنپی یه و شلوار یه ولی نداشت مناسبی لباس هرچند کردم عوض لباسامو

 هک بستم جوری موهامو پوشیدم و  بود کوچک شکل مثلثی پارچه یه که
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 . انداختم سرم و  که توری زیر رهب کامالا 
 

 .پرسیدم و  اتاقش نشونی خدمتکارا از و اومدم نو بی اتاق از
 
 تا نوشتمی چیزی یه داشت و بود نشسته میزش پشت.  تو رفتم و زدم در 

 .ودب گرفته خودشو جلو ولی بخنده خواستمی شد کج لبش گوشه دید منو
 
 گاهن کردم عو ش منم.  کرد نوشتن هب عو ش دوباره و بشینم کرد اشاره بهم 

 . بود ایقهوه کرم ست و بود من اتاق از بزرگتر که اتاقش به کردن
 

 ودب صورتش توی خیس موهاش و بود پوشیده مشکی تیشرت یه خودشم
 یو بو  مبل اومد شد تموم نوشتنش وقتی. بود اومده حمام از تازه کنم فکر
 :گفت نشست من

 
  ؟ کنیم عو ش کی خاااانوم ُخـب_ 

 
 :گفتم نشدم منظورش متوجه

 
 چیه؟ منظورتون_ 

 



wWw.Roman4u.iR  34 

 

 :گفت.  داد تکیه مبل به و کشید موهاش به دستی و کرد من به نگاه یه
 
 
 چیه؟ اسمت خب کنیم عو ش اول از زار_ب 

 
 زولما:

 
 زولـما_ 
 

 بارن:
 
 ؟ هست چی معنیش اصالا  ؟ اسمه اینم زولما؟_ 
 

 زولما:
 
  اداعتم قابل زن معنی به_ 
 

 بارن:
 
 گردمب برات قشنگ اسم یه دنبال باید آدنمی خوشم نیست قشنگی اسم_ 
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 ؟ باشه داشته دهاتی اسم یه پارتنرم داره شأن کسر   واسم
 

 زولما:
 
 پارتـنر؟_ 
 
 

 بارن:
 
 دختر دوست همون  یا پارتنر آره_
 
 

 زولما:
 
 چه؟ یعنی شمنمی شما منظور متوجه من دختر؟ دوست_ 
 

 بارن:
 
  و خریدم شیخ از و تو من نیست پیچیده زیاد من منظور  فهمیدن بینب_

 برطرف اینکه هم باشی دخترم دوست عنوان به هم که خودم پیش آوردمت
 .باشی نیازم کننده
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 این با امبی من یعنی چی؟ یعنی ، افتاد کار به مغزم سنسورای نیاز گفتن با

 لندب جام از. بیفته اتفاق این نمیزارم نه ، نه ، نامردیه این.  بشم بستر هم
 :گفتم بهش عصبانیت با شدم

 
 انجام  و کا این ابداا  نه...  نه.شمنمی کار این به  راضی عنوان هیـچ به من_

 .دمنمی
 

 :گفت و ایستاد من یو بو  و شد بلند جاش از باُرن
 
 تا اینجا از که  بدون ولی نو بی و ب من یخونه از پس خواینمی اگر_

 نهات دختر یه کشور این تو شب یک اگر و راهه هافرسخ اومدی ازش کهجایی
 ردخت اگر پس. نیست بودنش سالم برای ضمانتی باشه خونه از نو بی

 .میدی انجام احسنت نحـو به کارتو باشی عاقلی
 

  
 هیچی دید وقتی ؟ ندارم راهی هیچ من یعنی.  نداره امکان این نـه...  نـه

 :گفت گمنمی
  

  .خواممی جواب ازت من فردا کنی فکر داری وقت ـرداف تا
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 باید نم یعنی کردم فکر باُرن هایحرف به تخـت یو  نشـستم اتاقم تو رفتم
 . بشم جدا منهو دخت دنیای از جوری این

 
 
 که کجایی افتاده زیو  چه به دخترت ببینی که کجایی بابا وااای!!!  نه نه 

 کردن رطرفب وسیله دخترت بابا. رسیده تبس بن به کوچولوت دختر ببینی
 . شده رسیده دوران به تازه پولداره مشت یک نیاز

 
  .براتون ننگم االن ولی بشم افتخارت من خواستیمی همیشه 

 رموس پره دلم وقتی که کجایی. میکنم گریه دارم ببینی که کجایی مامانم
 .پشتتم من نباش هیچی نگران بگی بهم تو ، پات و  بزارم

 
 اونم ؟ میشه مادرش و پدر مرگ شاهد زو  یه توی بچه یه دنیا کجای

 نشم پشیمون که بگیرم تصمیمی چه خدا کنم، چکار من حاال ، جوریاون
  ؟
 
 ایدب زو ام.  نرفتم کردن صدام هم شام برای حتی   کردم گریه فقط صبح تا

 .نهوکارخ رفته گفتن خدمتکارا نبود که صبح.  بگم بهش و  قطعی جواب
 



wWw.Roman4u.iR  38 

 

 به خورد شوشام  باریدمی شو  و س از خستگی شام میز سر اومد که شب
 :گفت من به و داد تکیه صندلیش

 
 ؟ کردی فکراتو!!!   خوب

 
 زولما:

  
  دارم شرط ولی آره_

 بارن:
 

 _ شرط ؟ حاال بگو شاید قبول کردم.
 

 زولما:
 
 _ خب چیزه !! 
 

 بارن:
 
 _ چیزه ؟ 



 39 من یشرق یبایز

 
 زولما:

 
 _ ا شما باشم باید محرم باشیم.چون قراره من کن

 
 بارن:

 
 .بعدیت شرط خب ؟ َمحـــرم_
 

 زولما:
 
 .بدین  وقت زو    چند یه من به
 
 
 

  ( بـاُرن )
 
 

 
 دنیا هبای  توله اگه که بشو محرم بیا میگه دیوونه دختره میزاره شرط من واسه

  بکنم و کا این اگه عمراا . کنه آویزونم خودشو بیاد خواست
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 بارن:

 
 دممی وقت بهت دومی، درباره ولی کنمنمی  قبول  و  اولت شرط نه
 

 زولما:
 
 بودن محرم بدون بکنید خواینمی که شما کار این ؟ خُـب چرا آخه_

 سکبیره گ*ن*ا*ه*
 

 بارن:
 

 و بشی من آویزون دیگه زو  دو ندارم  دوست   من نداره ربطی من به ببین
 .بکنی هاتتوله برای ارث ادعای

  قبوله؟ ازدواج موقت میکنیم)صیغه( باشه خوای؟می رمیتمح
 

 
 واسه نیست معلوم.  کرد قبول نهایت در ولی شد ناراحت یکم کردم حس

 ؟ نه یا اومده ناز قدر این هم قبلی نفر
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 . نیمه و سال یک ازدواجه یه ازدواج موقت کردیم شب همون
 

  .تعطیلم و سیکشنبه فردا پس خوبه
 

 ستهنش دختره همون دیدم سرمیز رفتم شدم پا سنگینی تحال یه با صبح
 یه بکنم اسمش حال به فکری یه باید...زولما آهان بود؟ چی اسمش
 .جوریه

 
 چیزی هم اول زو  همون مثل دیدم خوردن به کردم عو ش و میز سر نشستم 

 آخه؟ داره منظوری چه کاراش این با مثالا  پوشونده بدنشو هم کرده سرش
 بارن:

 
 
 _ ؟ برداری سرت یو  از و  پارچه اون خوایمین 

 قشنگ واقعاا  موهاش برداشت و  سریو  بعد و کرد پا اون و پا این یکم
 
 مرفت خوردم که و  صبحونه. بود دیگه چیز یه اصالا  موهاش با شچهره بود 

 .اتاقم
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 (  زولمـا  )
 
 
 نم انگار که کنی ارث طلب گفتمی همچین.  کردم صیغه باهاش شبپری 

 یو  از بردار و  پارچه اون میگه میز سر که هم صبح ام کشیجوجه دستگاه
 .سرت

 
 انگار ولی باشه خونه تو هم ای دیگه مرد شاید کردممی فکر من خـب 

  .ستخونه این مرد تنها خودش
 

 توی مبرد و برداشتم همیشگی عادت به بودم خورده صبحانه توش که ظرفی
 .آشپزخونه

 
 داوم خدمتکارا از یکی داخل رفتم. بود اینجا آشپزخونه اندازه ما هخون کل 
 :گفت و گرفت ازم ظرفو و
 

 برین شما کنیممی جمع خودمون ما بکنید  کاری نیست الزم شما
 .کنید استراحت
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 تاستراح برم باید دوباره بعد شدم بیدار خواب از تازه که من کردم تعجب
  . ودب باغچه فقط طرفش یه داشتن قشنگی حیاط ، حیاط توی رفتم کنم؟

 
 خونمون توی ما. داشت استخر ساختمون زیر شدمی دیده که جور این

  .دارن خونه تو هم استخر اینا بعد داشتیم زور به حمام
 
 پیشش رمب باید امشب. دادم تکیه بهش و نشستم ستونا از یکی کنار رفتم 

 .کن کمکم خدایا سخته چقدر
 
 هی شممی ندارم و  جایی منکه ، برم باید نخواد منو عموق هر میگفت دیشب 

  .یهتو به فقط امیدم!!!  خدا هـــــی.  خیابونی ه*ر*ز*ه
 
. گرفتمی درد اممعده داشت دوباره. چرخیدم حیاط توی ناهار موقع تا

 .ناهار واسه رفتم
 
 
 (  بـاُرن  )
 
 

 ناهار موقع تا مداد جواب ایمیالم به و اتاقم تو اومدم خوردم که صبحونه
 ناهارشو که اومد هم زولما خوردم هم ناهار رفتم. بودم قشنگ اسم یه دنبال
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 بخوره
 

 بارن:
  

   _ زولما ؟
 

 زولما:
 

 _ بله ؟
 

 بارن:
 
 فهمیدی؟ ُرزاست اسمت این از بعد_  
 
 گفت و پایین انداخت سرشو :

 _ آره
 

 تمتخ یو  تاقما تو برگشتم دوباره منم اتاقش تو رفت خورد که ناهارشو
 
 .بود نیومده در بدنم از هفته کل خستگی هنوز کشیدم دراز 
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 (  زولما  )
 
 

 . قشنگه خیلیم خودم اسم...  که واقعاا  َاه... ُرزا
 
 نمک انتخاب چی بودم مونده کمد سر اومدم حوله با و گرفتم دوش یه رفتم 

 االیب بلندمو موهای و کردم پام مشکی شلوار یه و طالیی مشکی پیراهن یه
 . بستم سرم

 
.  شکلیه چه خونه بدونم خواستممی بود رفته سر امحوصله نو بی رفتم 

 بود کتابخونه یکیش که اتاق چندتا با بود باال یطبقه آقاهه این منو اتاق
 .بود قفل درش هم دیگه اونای

 
 هی با و بود آشپزخونه گوشه یه هم پایین طبقه.  بوده مهمون اتاق کنم فکر 

 بزرگ سالن گفتندمی. بود قفل که بود درهم یه پذیرایی سالن
 .هاستمهمونی

 
 لکطف بهم خورد خدمتکارا از یکی میکردم نگاه اطرافو داشتم که همینجور

 کردمی خواهش ازم التماس با نموند شو  به رنگ خورده من به دید وقتی
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 .ببخشمش
 
 و ردکمی گریه و بود تهنشس زمین یو  ، ساله پنجاه کنم فکر بود زنی یه

  .کنه اخراجش که نگم رئیس به و ببخشمش کردمی التماس
 

 بهش و کردم ب*غ*ل*ش و کنارش نشستم کشیدم خجالت خودم از واقعاا 
 ونما بهم خوردی مو آ فقط میکنی؟ گریه اینطور که کردی چکار مگه گفتم
  . گممی درست بوده عمدی غیر حتماا 

 :گفتم بهش نشستم کنارش مبل یو  و مکرد بلندش زمین یو  از 
 
 چیه؟ شما اسم ُرزاست من اسم 
 

 خدمتکار:
 

 خانم آناست  من اسم
 

 رزا:
 
 _ .ُرزاست من اسم که گفتم خانم نگو من به
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 خدمتکار:
 

 _ چشم خانم
 

 رزا:
 _ اه دوباره که گفتی.

 
 

 خدمتکار:
 
 وادع بفهمه آقا تازه. کنم ترک تونمنمی  کردم عادت ولی خانم ببخشید_

 .کنهمی
 رزا:

 
 
 _ آنا 
 

 خدمتکار:
 
 
 _ جانم خانم 
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 رزا:

 
 _ چی میدونی تو از این رییست؟

 
 خدمتکار:

 
 از ولی. اینجام خدمتکار ساله ده فقط نمیدونم  زیادی چیز منکه واال_

 یکی از یکی خونه این تو بینممی و  مختلفی زنای ماه هر اومدم که موقعی
 کمک بهش بخواد ازش کمکی کسی اگه خوبیه مرد قاآ خود.  تر خودخواه

 تاوقا گاهی و ستفهمیده و عاقل خیلی ولی عصبیه و لجباز یکم. کنهمی
 شما ... خانم.  متفاوته مختلف افراد با اخالقش ولی شهمی تحمل قابل غیر

 ناراحتین؟ اینجا به اومدن از
 

 رزا:
 
 قطف که کشوری یه به مدماو ختنو ف زور به منو نباشم ناراحت میشه مگه_

  . شنیدممی تلویزیون توی اسمشو
 جفتشون از زو  یک توی دادم دست از زو  یک توی چیزمو همه خانوادمو 

 راهه کلی لبنان تا اینجا از برنمیاد ازم کاری هیچ شدم یتیم
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 خدمتکار:

 
 _ .نباش ناراحت عزیزم میکنه بدی هایبازی آدامها با سرنوشت

 
 رزا:

 
  بیاد سرم امشب قراره که بالیی از ترسممی  باُرن از آنا، مترسمی
 .ترسممی نامعلوم یآینده از ترسممی

 
 :باُرن

 
  _چه خبره اینجا؟

 
 آنا به توهم اخمهای با که کردم نگاه باُرن به اومدم نو بی آنا بغل از ترس با

 .کردمی نگاه
 :باُرن

 
 نشه تکرار دیگه شو ندبل بشینی؟ کنار یه که میدم پول تو به من _
 
. 
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 شتشوپ بعد و کرد بهم نگاهی نیم یه باُرن. رفت و گفت چشمی شد بلند آنا
 که اومد ماشین گاز صدای دقیقه چند از بعد. نو بی رفت در از و کرد بهم

 .اتاقم تو گشتمبر منم ، نو بی رفته دادمی نشون
 

 
 (  بـاُرن  )

 
 

 تا و دمبو بیکار چون منم.  بولینگ بریم بیکاری اگه گفت و زد زنگ مایک
  .کردم قبول بود مونده خیلی هنوز شب

 
 یکهو و زدمی حرف خدمتکارا از یکی با ُرزا دیدم پایین اومدم که ها پله از

 .به گریه کردن کرد عو ش و ب*غ*ل*ش تو انداخت خودشو
 
 که ندنمیک گریه.  میشند انگیز رقت کنندمی گریه وقتی زنا این چقدر که َاه 

...  هن برسه؟ دادم به ندارم و  کسی و کسمبی من بدبختم من بگند که ؟ چی
 مظلوم پشت و  گرگشون یچهره توننمی زنا سازیه ظاهر همش اینا نه

  .نرفته یادم( دلیا)   کار هنوز. کنند پنهان شوننمایی
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 باهام خواستمی چکار که نمیره یادم وقت هیچ نداشت منو لیاقت اون 
 از و  ندارم و دا االن بده خبر دلیا شوم نیت از بهم که نبود مایک اگه. نهبک

 .بودم داده دست
 

 خواستمی که چیزهایی همون به موندمی باهام اگه احمق دختر اون
 نقشه برادرش با خواستمی  پوالمو.  خواستنمی منو اون ولی میرسید
 شونو بو  رفتم.  نرسیدن هدفشون به که حالم خوش ولی بود، کشیده

 :گفتم بلندی نسبتاا  صدای با و ایستادم
  

 خبره؟؟؟ چه اینجا
 من ولی کرد نگاه من به زده وحشت و نو بی اومد خدمتکار بغل از ُرزا

 :گفتم و دادم قرار خدمتکار اون یو  و  مخاطبم
 

 .نشه تکرار دیگه بلندشو بشینی کنار یک  که دمنمی پول تو به من
 

 و مات که انداختم زولما به نگاه یه.  رفت و گفت چشمی زور به خدمتکار
 تمرف و شدم ماشین سوار نو بی رفتم و کردم بهش پشتمو بود من مبهوت

 بود منتظرم مایک. سالن
. 

 ُرزا های بازی مسخره از زدم حرف چیز همه مورد در باهاش ساعتی سه دو
 .اتاقم تو رفتم خوردم که شامو خونه برگشتم شام واسه گفتم
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 (  زولما  )
 
 

 چیزی اصالا  هم شاید خوردم چی نفهمیدم اصال که داشتم استرس اینقدر
 االن یعنی وقتشه االن میرفتم راه اتاق تو مدام زیاد استرس از باشم نخورده

 برس دادم به خدایا نه... وااااای ؟ اتاقش تو برم باید من
. 

 :گفت و داخل اومد زد در خدمتکارا از یکی لحظه همون
 

 .برین اتاقشون به بودید  حاضر موقع هر گفتن آقا
. ااینج اومدی چی واسه نره یادت که بفهمونه خوادمی رفت و گفتم ای باشه

 .بود ریخته دورم باز موهام. انداختم خودم به نگاه یه آینه تو
 
 و هاممو و لباسام بود تنم هم طالیی شلوار یک با طالیی مشکی لباس یک 

 .شدیم معلوم بیشتر پوستم سفیدیه بود شده جالبی ست خیلی چشمام
 
 پشت. شدم وارد و زدم در. افتادم راه باُرن اتاق سمت به شدم خارج اتاق از 

 بود بو مش کنم فکر بود دستش بطری یه بود نشسته میزش
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 وخودش. تخت  یو  افتادم. داد هولم سمتم اومد. میز و  گذاشتش 
  .مو  انداخت

 خواستممی خدا از و ریختممی اشک بود پنجره سمت صورتم مدت تمام
 کارشو وقتی کردمنمی نگاهش اصالا  من. بشه تموم شب این زودتر هرچه

 دبو زحمتی هر به. کردمی درد شدت به دلم زیر و کمرم شد بلند مو  از کرد
 .رفتم جیو خ در سمت به و شدم بلند تخت یو  از
 

 (  بـاُرن  ) 
 

 و بود پنجره سمت صورتش فقط نکرد بهم نگاهم منی یه حتی مدت تمام
 .صدا بی و مو آ کردمی گریه مدت تمام

 همب گرشکنجه یه حس بیشتر نکردم کردممی باید که و  حالی اون اصالا 
 . نشستم تخت لب شدم بلند شو  از. بود داده دست

 
 افتاد تخت یو  هایخون به نگام هوکی شد بلند زحمت به تخت یو  از 

 یه مکرد نگاه بهش برگشتم بود؟ دختر واقعاا  اون یعنی...  نه شدنمی رمباو
 :گفتم بشه خارج اتاق از خواستمی و بود گرفته کمرش به دستشو

 
 بودی؟ دختر تو
 :گفت و لبش یو  نشست پوزخند یه
 



wWw.Roman4u.iR  54 

 

 که چیزی اون نه؟ گذاشتن کاله سرت. نیستم دیگه االن ولی بودم آره
 کردییم دقت بیشتر باید کردی مو ح پولتو...  حیـف ؟ نیستم خواستیمی

 کنه راضیت بتونه جوره همه که کن انتخاب و  کسی بعد دفعه
 

 جور یه امشب شاید دختره دونستممی اگه.  شد خارج اتاق از و گفت اینو
 .کردممی رفتار باهاش دیگه

 
 (  زولمـا  )
 
 حتی درد از شد جاری اشکام سیل دوباره نو بی اومدم که اتاقش از

 آب شیر .حمام توی رفتم اتاقم به رسیدم وقتی بردارم قدم از قدم تونستمنمی
 تبدیل هق هق به هامگریه کردنمی ممو آ هم سرد آب حتی کردم باز سردو
 بایستم پام یو  نداشتم جون حتی بود شده

. 
 ینا خوابم تخت توی رفتم کردم تنم لباس و نو بی اومدم گرفتم که دوش

 .برد خوابم کی نفهمیدم که کردم گریه خودم حال به قدر
 

 وراکیخ از پر سینی بود خدمتکارا از یکی شدم بلند کسی صدای با صبح
 :بودگفت آورده

 _ اتاق توی براتون بیارم گفتن آقا
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 یلم ببرشون گفتم بهش نداشتم خودمم حوصله که بود بد حالم اینقدر
 . ندارم

  .میشن عصبانی بفهمن آقا اگه: گفت خدمتکاره ولی
 جام از نهایت در ولی موندم تختم توی دیگه یکم.  رفت و گذاشت و  سینی

 . خوردم بیسکویت و شیر لیوان یه شدم بلند
 
 مهه کنم فکر نبود هیچکس.  پایین رفتم و کردم تنم مناسب لباس یه 

 ستخرا کنار و حیاط توی رفتم. میخوردن صبحانه آشپزخونه توی خدمتکارا
 ستهخ حتی ، زندگی از خسته ، بودم خسته آب توی گذاشتم اهاموپ نشستم

 ؟ خداااا چرا آخه.  خودم از
    

 هابرگ انبوه الیالبه از خورشید نور. کشیدم دراز درخت پای های سبزه یو 
 .خوردمی صورتم به
 

 چندتا سخته خیلی. انداخت خودم کشور هایزیتون یاد منو برگا سبزی
 درد هزارتا و کسی بی درد دوری، درد یتیمی، درد. شیبا داشته باهم دردو
  .دیگه

 پوتو اومد دوید کوچولو پسر یه پام جلوی اومد توپ یه که بودم درخت زیر
 اب بود بور موهاش بود ساله شش کوچولوی پسر یه.برداشت پام جلو از

 ، درخت پای نشستم ناراحت دید وقتی. بود ناز خیلی ، عسلی چشمای
 :گفت و نشست کنارم اومد
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 ؟ کرده دعواتون آقا

 گفتم بهش وحرفش از کردم تعجب
 
 مگه؟ چطور نه

  منم به همیشه کرده ناراحتش آقا ناراحته خونه این توی کی هر آخه: گفت
 

  کهزمانی فقط شهمی مزاحمت باعث صدات و س کن بازی مو آ میگه
 

 ن؟کنی بازی من با هم شما خواینمی. کنممی بازی من نهو بی
 
 اشکالی چه خـب بازی؟ توپ برم من یعنی شدم متعجب درخواستش از

  :گفتم شدم بلند. بهتره که خوردن غصه و نشستن گوشه یه از داره
  .بریم باشه
 اون زد، بیشتر گل کی هر شد قرار کردیم مشخص ازهو د دوتا همه از اول

 قدرت هدیگ شدیم تسلیم جفتمون دیگه که کردم بازی اینقدر. بشه برنده
 .برم راه که نداشتم

 
 و دیگه هم دادن قلکقل به کردیم عو ش و کردیم ولو چمنا یو  خودمونو 

 .خندیدیم غش غش
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 توی نرفتم هم ناهار واسه حتی بودم حیاط توی تامی با بعدازظهر تا
  .ساختمون

 :وگفت پام یو  گذاشت سرشو تامی
 لیقب خانم. کنید یباز من با که هستین شما که خوشحالم خیلی من خانم

.  کرد یهتنب منو هم آقا ، گفت آقا به پاش به خورد توپم یکبار بود بد خیلی
 .بدونم و  اسمتون دارم دوست خیلی

 برام باُرن که اسمی یا بگم خودمو اسم بدم جوابشو چی دونستمنمی
 .:گفتم و  کرده انتخاب برام باُرن که اسمی نهایت در ولی کرده انتخاب

 .عزیزم ست اُرز اسمم
  :گفت و بود زده زل بهم نازش چشمای اون با تامی

 مثل بودم ندیده قشنگی یچهره همچین حاال تا من قشنگی خیلی جون ُرزا
 .تریقشنگ هم ایزابل از حتی مونیمی ها قصه تو هایفرشته

 
 کیه؟ ایزابل_  
 

 بازیههم یه بیاره دنیا به بازیهم یه هم من برای قراره تازه خواهرمه ایزابل
  کنی؟می بازی باهاش توهم. کوچولو

 
 .شهمی تاریک داره هوا دیگه ساختمون تو بریم بیا کنممی بازی که آره
 .اقمات توی رفتم منم مامانش پیش رفت اون ساختمون تو رفتیم تامی با
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 اومد باُرن ماشین شد باز اصلی در که کردممی نگاه و  نو بی پنجره از 
 بخشهنمی خدا:  میگفت مامان همیشه ولی ازش اومدیم بدم. داخل

 بکنند رفتاری بد شوهراشون با که هاییزن
 
 به منو یعنی پس کنهمحرم خودش  منو خواستنمی اونکه خوب ولی 

 .نداره قبول همسری
 و گرفتمی کتشو )مادرم به عربی(ُاماه اومدمی سرکار از بابا وقت هر

 .جاش سر ذاشتمی کیفشو
  .یامنمی چشم به من که داره خدمتکار واطرافش دور قدراین بارن ولی 

 .خودم با گممی پرت وچرت هی که رفته سر محوصله اینقدر
 
 خودش ، چالغه مگه....درک به کنم کار براش برم که آورده نوکر مگه 

 . بده انجام خودشو کارای
 

 دهنش به غذا کشیده،می غذا براش قبلیه دختر بودم شنیده خدمتکارا از
 .موندم اتاقم تو شام موقع تا. میکرده کاری چندش چه اه... اه. ذاشتهمی

 
 (  بـاُرن  )
 گفت پرسیدم حالشو خدمتکارا از یکی از ندیدم و  رزا خونه اومدم وقتی از
 .  بوده خوب: 
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 مدوننمی نداشتم دختر با رابطه حاال تا من آخه نشده بد حالش خوبه بازم
 .کرد رفتار دبای جوری چه

 انجام کاری نبوده الزم من و بوده همه کاره طرف خود بودم هرکس با من 
 .بدم

 دکشی غذاشو کشیدمی غذا خودش برای داشت سرمیز من از قبل شام موقع
 .  خوردن به کرد عو ش و
 

 هک کسانی بقیه با خیلی خوردن به کردم عو ش و کشیدم خودم برای منم
 خواستمی دلم که میزدن حرف میز سر اینقدر اونا داره، فرق بودم باهاشون

 .زنهنمی حرف اصالا  این ولی( وش خفه) بگم بهشون
 
 زا صداش با که بودم خودم حال تو. تنهام میز سر کنممی فکر وقتها گاهی 

 سرمو وقتی ولی شنیدم اشتباه شاید گفتم کردم شک اول نو بی اومدم فکر
 .میکنه منگاه داره منتظر دیدم کردم بلند

 
 گیب دیگه بار یه میشه گفتی چی نشدم متوجه ببخشید:  گفتم بهش

 
 :گفت کردو بازی قاشقش با و پایین انداخت سرشو

  
 ؟ بپرسم ازتون سؤال یه میشه گفتم_
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 :گفتم و زدم قشنگ لبخند یه منم
 

 
 بفرمایین... البته

 
 ؟شنمی ختهو ف همشون ، بودن من با که کسانی بقیه_
 خریده که ناراحتی.  دیگه شدن ختهو ف برای بودن اونجا اونا خوب آره_

 شدی؟
 

 :زدوگفت زل بهم نفرت با و باال آورد سرشو یکدفعه
 
 یه به شنو بف ، بدزدن اونو ، بکشند و  شخونواده شهمی خوشحال کی_

 کی بشه خراب اینجور شآینده که میشه خوشحال کی ؟ هـــان نفر
 میشه خوشحال کی ؟ دارند نگهش خونه تو یزندون مثل که میشه خوشحال

 پس شهنمی خوشحال هیچکی هان؟ باشه؟ دیگه کسی ارضاء یوسیله که
 نباشم ناراحت که باش نداشته توقع من از

. 
 رد درآخر و باال رفت ها پله از و شد بلند میز سر از و گفت با بغض اینو

  .بهم زد محکم اتاقشو
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 ردمک زندونی و  کسی من مگه بعدشم ه؟گذشت بد بهش اینجا اینقدر یعنی
 . کردم زندونیش کرده فکر در دم گذاشتم محافظ چندتا

 
 اراخدمتک از یکی به.  خوردم و  شامم. هستن امنیت برای فقط اینا نمیدونه

 یه باید مه امشب. اتاقم توی رفتم خودم بعد و اتاقم تو بیاد بگه رزا به گفتم
 .کار همین برای خریدم اونو من اصال. بکنم ازش شیک پذیرایی

 اونای. کنهمی فرق کارشم همین حتی. زد در که بودم نشسته تخت یو 
 .تو بیاین و بزنید در بفهمونم بهشون تا کشتممی خودمو باید دیگه

 
 داخل اومد وقتی. تو اومدنمی و پایین مینداختن سرشونو...  مثل ولی 

 .رمب تا بگین کارتونو:  گفت و ایستاد همونجا
 :گفتم بهش بره؟ بگمه ه

 خوایمی شما وقت اون بعد اتاقه همین توی تو اصلی کار بری کجا بری؟
 اون بگم، بهت باید هم اینجا بودن زندون مورد در ضمن در ؟ بــری

 شما .بانیزندان برای نه اندامنیت و محافظت برای هستند اینجا کهکسانی
 . یباش خونه شام برای باید ولی بری تونیمی خواست دلتون هرجا وقت هر

 
  .کرد تعجب یکم گفتم بهش که اینو
 رهپنج سمت سرشو. تغییری هیچ بدون گذشت قبل شب مثل هم شب اون

 ....ریختمی اشک و بود کرده
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 (  ُرزا  )
 

 اتاق تو اومدم شد تموم باهام کارش وقتی بود قبل شب مثل هم دیشب 
 منو زمانی مونم،می دستمال یه مثل سوزهمی خودم برای خیلی دلم. خودم

 .داره احتیاج بهم که خوادمی
 
 یب منو حاال تا خدایی ولی. نو بی ندازهمی منو شد تموم باهام کارش وقتی 
 دش متعجب قیافش یکم نو بی برم خواستممی وقتی هم اول شب نکرده نو

 اینقدر عنیی خوابیدنمی پیشش بودن باهاش قبال که دخترایی تموم کنم فکر
 تخت یه یو  اون کنار ولی بخوابم و راه توی حاضرم منکه خواستنش؟می

 .نبره خوابم
 کوچولوم دوست منتظر و خوردم و  مصبحانه رفتم دیگه زایو  مثل

 ایزابال از اون.  گفتیم خاطره کردیم بازی هم با دوباره اومد که تامی.موندم
  .شب تا خندیدیم کلی.  سمیه از من گفت
 .تکراری کارای همون هم باز. اتاقش رفتم شام خوردن از عدب شب

 صدای که  زو  یه. تکراری زهایو  ، رفتمی سرهم پشت زهاو  طور همین
 خورد سبزی داشته آنا دیدم آشپزخونه توی رفتم اومد چیزی شکستن

 افتاده هاسبزی ظرف هم طرف اون از دستش یو  زده و  چاقو کردهمی
 .شکسته
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 هر افتادم جنگ هایحو مج یاد لحظه یه اومدمی خون فواره مثل دستش از 
 هی میدیدی که و  اونا از بعضی پا یا بود خورده تیر دستشون یا کدومشون

 .سـر بی بود جسد
 
 بستم دستش به محکم اونو و گشتم آنا دست برای دستمال یه دنبال گریه با 

 خودت مواظب اچر:  گفتم و زدم زار ب*غ*ل*ش تو و کردم ب*غ*ل*ش
 من گوب من به نیستم اینجا من مگه میکنی؟ کار تنها دست چرا هااا نیستی؟

 کمکت میام
  

 :گفت مادرانه لحن با و پشتم گذاشت دستشو آنا
 کنی. خانمی باید شما. ایخونه این خانم شما نه-
  :گفتم و نو بی اومدم ب*غ*ل*ش از
 دستور بهت االن بدم نمتومی هم دستور پس مخونه این خانم من اگر-

 ؟ فهمیـــدی کنم کمکت کارا توی باید من که میدم
 
 .خانم چشم:  گفت مزه با لحن یه با هم آنا
 آنا که هرکاری. بیاد بارن صمیمیه دوست قراره شام واسه که بود گفته آنا

 .کنم درست لبنانی غذای چندتا شد قرار هم شام برای دادم انجام گفت
 
 بش. خندیدیم هم کلی پختیم هم غذا.  انداختیم برق و  خونه آنا با شب تا 

. بود دهپوشی  کامالا  لباسام پوشیدم شیک خیلی شال یه با قشنگ لباس یه
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. ودب ماشین توی اونشب که همون.  دیگه پسر یک بودو بارن میز سر رفتم
 :گفت و انداخت غذاها به بدی نگاه یه بارن

  مخلوطن و غنو  پر اینقدر چرا اینا ؟ اندچی اینا-
 و خرچنگ از غنو  پر غذای و هستن لبنانی غذاهای اینا:  گفتم بهش

 بهترن خیلی خورینمی شما که هاییسوسک
. 

 : گفت پسره همون
 هم دلت خیلی خوریممی خارجی غذای یه داریم نکن ناز دیگه بخور 

 بخور و نزن نق اینقدر.  بخواد
. 

 خورهب غذاشو که کردمی دعوا کوچولو بچه یه لمث و  بارن. بود گرفته امخنده
 ش و کشید خودش برای یکم غذا نوع هر از و برداشت بشقاب یه خودشم. 
 .کرد خوردن به عو ش هم بارن خوردن به کرد عو
 
 مایکه اسمش فهمیدم که بارن دوست. بودم کرده درست محشر واقعا 

 :گفت بود شده ومتم غذاش وقتی که بود اومده خوشش اینقدر
 بذار و  است قابلمه تو که غذاهایی با مونده میز یو  که غذاهایی این رزا

 اینا از خواست دلم قتو ه که ندارم کدبانو بارن مثل منکه. خونه میبرم
 ققاش یه ساعت هشت هر بابام با فریزر توی ذارممی میبرم و  اینا بخورم

  خوریممی
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 یه توی و  اضافی غذاهای تمام که گفتم آنا به بود گرفته امخنده حرفش از
 .ببره رفت وقتی تا مایک به بده کنه ظرف

 بود خوبی پسر. کنهمی زندگی پیرش بابای با میگفت خودش که اینجور
 و ب*غ*ل*ش زیر زد دارخنده رفتار یه با و گرفت و  غذاها ظرف

 .رفت و کرد خداحافظی
 

  :گفت من به و  بارن
  کردی؟ کار چرا نخریدم کلفت من.  دیکرمی کار خونه تو نباید تو

 مترک اینجوری تازه کردم کمکش منم بود شلوغ یکم سرش آنا: گفتم بهش
 .میکنم تنهایی احساس

 
 مثل من برای که ای رابطه. بود دیگه هایشب مثل هم شب اون

 .بود ت*ج*ا*و*ز*
 اوه اخلد رفتم کنم تمیز و  بارن اتاق برم بود قرار خوردم صبحونه که فرداش

 .نیست اتاقش تو تمیز جای یه بشر این تمیزی پسر چه اوه
 
 نقدرای میام شب قتو ه من که میکنن تمیز براش اتاقشو صبح زو  هر البد 

 .تمیزه
 رشب بود آلبوم یه کتاباش قفسه توی لباساش کردن جمع به کردم عو ش

 شخانواده با که بود ازش عکس تا دو یکی فقط ولی کردم نگاه و داشتم
 بود تکی یا ها عکس بقیه بود ساله ۸....۷ پسر یک هم اونجا که بود گرفته
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 .بود گررفته پیر یلیخ آقای یه با یا
 
 قهوه موها هم همشون بود گرفته دخترا با که بود هایی عکس هم آخرآلبوم 

 در شمارش از که بود زیاد تعدادشون اینقدر.آبی سبزو ها چشم زرد و ای
 .بودن رفته

 
 ویت برم خواستممی. کردم تمیز اتاقا و جاش سر گذاشتم و بستم وآلبوم 

 هی آخه بود باغبون کنم فکر ستباغچه توی مسن آقای یه دیدم که حیاط
 رفتم دمکر سرم شال یه نیست پذیر امکان باغبون بدون که سرسبزی همچین

 :گفتم و پیشش
 
 میکنین؟ چکار دارین..... سالم  

 خانوم باغچه توی بکارم میخوام آوردم تازه گل: پیرمرد
  

 کنم؟ کمکتون میشه_
 میشه ناراحت بفهمه آقا اگه نه: پیرمرد

 
 بریزید خاک شو  بذارید و  هاگل شما میکنم چاله من خب من با آقا_
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 و دش باز در یکهو نبودم زمان گذر متوجه که بودم باغبونی مشغول اینقدر
 با که افتاد من به چشمش تا شد پیاده ماشین ار داخل اومد بارن ماشین
 :گفت و سمتم اومد عصبانیت با مباغچه توی گلی لباس

 ونهخ توی میری ؟سریع هااا بدی انجام کارا این از نباید نگفتم تو به مگه_
 فهمیدی؟

 توی رفت وخودش کشید نمو بی باغچه از و گرفت دستمو و گفت اینو
  ساختمون

 
 
 (  بارن  )
 

 با میگم چی فهمهنمی نمیده گوش اصال میگم بهش هرچی نفهم یدختره
 .میبره سوال زیر منو شخصیت کاراش این

 
 گل به باغچه تو میپزه،میره غذا میره کارمیکنه دهاتی دخترای این مثل

  .مونهنمی برام و آب دیگه بفهمن بقیه اگه.  کاشتن
 ماش خوابیدم شام موقع تا و خوابمرخت توی رفتم بودم خسته خیلی زو ام
 هک اومدمی پیش برام سوال یه ولی بود، دیگه هایشب مثل بازم خوردم که

 یگهد بگم بهش باید نمیکنه؟ آرایش چرا پوشه؟یانمی خواب لباس رزا چرا
 .پوشونهمی خودشو میپره زود میاد هرکی دهاتی ها مثل نکنه سرش  چیزی
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 .میاد سرم به میاد بدم چی ازهر چرا نمیدونم
 

 .خونه اومدم آخرهم اداره رفتم بعد همیشه مثل کارخونه تمرف دوباره صبح
 چرا مپرسید خدمتکارا از یکی از وقتی بود باندپیچی رزا دست شام سرمیز
 میخواد وقتی شکنهمی و افتهمی دستش از لیوان شستهمی ظرف شتهدا گفت
 رمیزس. دستش از بودم شده کفری یکم میبره دستش کنه جمع و  ها شیشه
 :سیدمپر ازش

 
 شده؟ چی دستت_

 رزا:
 بریده شیشه با_
 

 بریده؟ چرا_
 :رزا
 ......شستممی ظرف داشتم_

 :سرش زدم دادو شه تموم حرفش نذاشتم
 
 االن من ا؟ااهاا میزنی نفهمی به خودتو یا نکن کار میگم فهمینمی_

 یو آب و سوژه بکنن همونو که بکنم خطا کار یه من ندآماده که دارم رقیبایی
 دیگه نیمیک کار من خونه تو کلفت مثل تو ببین وقت اون اگه بعد. ببرن منو
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 حیثیت و میکنن معنی جور صد به و  تو کار این نمیذارن من واسه و آب
 میگم؟؟ چی فهمیمی میبرن سالمو چند

!!!! 
 :گفت و چشام تو زد زل عصبانیت با
 هرچی نه و تو یو آب نه تو نه نیست مهم برام میگی؛ چی فهممنمی نه_ 

 .درک به برید همتون توئه به مربوط که
 ردخو اعصاب این با آخه تعطیله فردا خوبه. اتاقش تو رفت و گفت اینو

 بذارن نکنن بیدارم فردا گفتم خدمتکارا به.نداشتم کردن کار حوصله اصال
 ......بشم بیدار خودم

 
 (  رزا  )
 

 یرهم سر حوصلم خونه تو میشم خسته خب کلفت؛ میگه من به احمق پسره
 باشم خونه تو همش مجبورم نو بی برم که شناسمنمی و  جایی

 
 خورمب صبحونه که پایین رفتم پاشدم خواب از صبح زود همیشه مثل صبح

 تهگف تعطیله زو  زو ام گفت پرسیدم آنا از نیومده یانو غرغ آقای دیدم که
 مردک بازی تامی باتا  حیاط توی رفتم نخوردم صبحانه. نکنیم بیدارش
 قبود اونم یمبد دکور تغییر بیا گفتم آنا به و آشپزخونه تو رفتم اومدم بعدشم

 . کرد
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 جدید ظرف سری یه شد قرار و کردیم جا جابه آنا کمک به و  ظرفا کمد
 االب طبقه انباری ببرن که گذاشم هم یو  و  قدیمی ظرفای توش بذاره بخره

 .بذارم
 
 بی ومدما آشپزخونه از و برداشتم و  ظرفا عالی وراسیوندک تغییر یک از بعد 
 داره و شده پا خواب از تازه بارن دیدم باال برم خواستممی که ها پله از نو

 .پایین میاد صبحونه برای
 
 اونم کردم سالم رسید بهم باالوقتی رفتم و  ها پله و ندادم محل بهش 

 :گفت و داد جواب
 
 _اینا چیه؟ 
 

 انباری توی ببرم خواممی کردم جمع آشپزخونه تو از قدیمی ظرفای اینا_
 بذارم

 
 لبخند یه به جاشو اخم اون ثانیه چند از بعد ولی کرد بدی اخم لحظه یه

 :گفت و شمگو نزدیک اورد سرشو. داد بدجنس
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 بهم هیکلت و میشی الغر اینجوری نکن کار من خونه تو نگفتم مگه
 .نو بی میندازمت اینجا از و خوامتنمی دیگه وقت اون میخوره

 
 بهم خیلی کردم هضم حرفاشو کامل وقتی برد ماتم حرفاش از لحظه یه

 ......شدمنمی ناراحت اینقدر میداد فوش بهم اگه یعنی برخورد
 
 (  بارن  )
 

 و بازیآب به خدمتکارا از یکی بچه با نو بی رفته صبح سر از دیوونه دختره
 . رفتمی هم دیگه خونه تا ندادشو و جیغ صدای. بازیتوپ

 
 میاد داره هگرفت دست چینی ظرف عالمه یه دیدم نو بی اومدم که ها پله از

 هشب کنم حالیش دیگه جوریه باید تسنی بشو آدم  احمق دختره این باال؛
 فتم:گ گوشش دم بردم سرمو کردم سالم بهش متقابال کرد سالم رسیدم که

 بهم هیکلت و میشی الغر اینجوری نکن کار من خونه تو نگفتم مگه
 نو بی میندازمت اینجا از و خوامتنمی دیگه وقت اون میخوره

. 
 بهش و برداشتم گوشش کنار از سرمو حرفم، از شد شوکه آن یه کردم حس
  :گفت داد شبیه صدایی با و زد زل بهم عصبانیت با یکهو شدم خیره
 !!! متنفرمــــــــــ ازتـ
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 همگ. کوبید محکم و د باال رفت هاپله از و زمین یو  دکوبی محکم و  ظرفا
 دختره این. میکوبه بهم و د این صدمرتبه زیو  بیخیال! گفتم؟ چی

 هـه هبکوب بهم نتونه که بذارم براش اتوماتیک درهای این از باید سدیوونه
 هـه هـه

 رفتمگ دوش یه رفتم بعد و کردم ورزش حیاط توی رفتم خوردم که صبحونه
 .کردن مطالعه برای بود قرارداد سری یه کارام سراغ تمرف

 
 .بزارم امضاء قرار شرکت رفتم که گذاشتم کنار داست سود که اونایی 

 تو میبرن غذاشو براش نگفتم منم پایین نیومد رزا مخورد ناهار که ظهر
 .اتاقش

 
 رزا هم شام برای کردم ردیف فردامو کارهای و کردم چک هاموایمیل تاشب 
 . یومدن
 

 خودم. نخوره خوادمی بخوره خوادمی عمرا....  بکشم نازشو میخواد البد
 هشب حرفو این نباید شاید کشیدم دراز تخت یو  اتاقم تو رفتم و خوردم
 توق هیچ بودم کرده بابامو مامان هوای بود، گرفته مدل عجیب امشب میزدم

 میدونستن همه اینکه با کردن یتیمم سالگی ۷ توی جوریچه که نمیره یادم
 قتیو نمرد رانندگی حادثه یه توی بابام کردن، انکارش ولی شدن کشته اونا

 ماشین داخل بعد بودن مرده قبال دونفر اون فهمیدن بودن کرده بررسی
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 شدن، فرستاده دره ته به و شدن گذاشته
 
 هک کثیفی آدمای. میزد فریاد و موضوع این پاره لباسای و سوراخ یجمجمه 

 اون منم بودن خریده و همه. نداشتن خوبشو زندگی و بابام دیدن شمچ
 سر کردن گریه فقط میومد بر ازم که کاری تنها بودم ساله ۷ بچه یه زمان

  امشونانتق دادم قول بهشون قبرشون سر رفتم که باری آخرین بود؛ قبرشون
 پام پیش یبهتر راه اون گذاشتم میون در پدربزرگم با را موضوع وقتی بگیرم و

 راهشون جلوی از پول زور با را اونا میخوندم، درس باید من گذاشت
 کا ینهم و میگیرم انتقام و برمیدارم راه ازسر دانش با را اونا من ولی برداشتن

 پول و کردم کار من بودن نوش و عیش حال در همشون که زمانی کردم و
 ارخبرد فجیهی دیاقتصا رکود یک از داشتم زیاد پارتی چون و کردم جمع
 .شدن ورشکسته همشون شد رکود که زمانی شدم

 
 هاشون بعضی از کردم اونها سهام خریدن به عو ش جعلی اسم یه با من و

 ارگاهک یه و کردن جور پولی یه هاشونم بعضی و کردن سکته که داشتم خبر
 به شب اون از نشوندم سیاه خاک به همشونو من کردن کار به عو ش و زدن
 . گذاشتم بالشت یو  آرامش با سرمو بعد

 
 بشه آلوده هااون کثییف خون به دستم اینکه بدون گرفتم انتقاممو تمیز خیلی

 .برد خوابم و شد گرم چشمام
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 (  رزا  )
 

 ودمب نخورده هم صبحونه پایین نرفتم ناهار واسه برخورد بهم حرفش خیلی
 هم شام برای ودب کرده باز سر قدیمی زخم همون بازم سوختمی ممعده

 تار چشمام دیگه پیچیدممی خودم به مار مثل درد معده از پایین نرفتگ
 سیک جیغ صدای با نداشتم حال دیگه که بودم آورده باال خون اینقدر میدید

 گذاشت سرمو که دیدم و  بارن ثانیه چند بعد و کردم باز رمقبی و  چشمام
 .نفهمیدم چیزی دیگه میزد صدام و ب*غ*ل*ش تو
 

 (  بارن   )
 

 رهب که گفتم خدمتکارا از یکی به مسخره دختره نیومد هم صبحونه واسه
 :تگف و پابین اومد گریه با هاپله از و زد جیغی خدمتکار پایین بیاردش

 
 میمیره االن رزا کنید کمک آقا 
  

 دممیدی که چیزی با ولی کرده خودکشی احمق دختره کردم فکر شدم شوکه
 ودب خون از پر تخت یو  و بود افتاده تخت وسط رزا. بود هزد خشکم جا در

 و کرد باز رمقبی و  چشماش کردم صداش و کردم ب*غ*ل*ش و رفتم
 :گفت و کرد معاینه را رزا اومد ، مایک زدم زنگ سریع بست دوباره
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  .بدید بهش غذا از قبل اینو: گفت و داد ییو دا یه داشته معده زخم 

  گرفتمی دلشو همش و کردن ناله به کرد عو ش مداو هوشبه رزا وقتی
 :گفت مایک

 کرد نو بی اتاق از منو و داره رزا با خصوصی حرف یه 
 
 (  ُرزا  )
 

 یه کردممی ناله درد از نشست من کنار تخت یو  اومد و کرد نو بی و  بارن
 .سرمم توی زد و  آمپول

 
 صورت به ودستش و مدل دادن ماساژ به کرد عو ش و نشست کنارم دوباره 

 فکرمو نیست سرم چیزی که اومد یادم یکهو کشیدمی ممعده یو  دورانی
  کگفت خنده با و خوند

 باُرن با کردی؟ جوریاین که شد چی. آدم به محرمه دکتر ُرزی خیالبی
 شد؟ دعوات

 
 قصد  من گفتم بهش بود گرفته مگریه کردم تعریف براش و  چیز همه

 و تامی مامان)الرا و بود تنها دست آنا کنم بازی بارن یو آب با نداشتم
 .تمنداش بدی قصد من کرده حمل وضع تازه چون شبچه پیش رفته( ایزابال
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 :گفت بهم لبخند با مایک 

 خوشش غذات از کلی هم بابام تازه هستی خوبی دختر تو دونممی من
 نبار میشه بدتر حالت میکنه تولید اسید معدت نکن گریه هم حاال اومده

 از تربیش خوبیاش ولی میشه تحمل قابل غیر گاهی دارم قبول خوبیه پسر
 نزن حرف باهاش نده محلش اصال نده گوش غرغرهاش به زیاد  هاشه بدی

 بخواب بگیر االن نشی اذیت تا
 

 .نفهمیدم چیزی دیگه و رفت هم یو  چشمام کم کم
 
 
 (  بارن  )
 

 رزا؟ به میگه چی یستن معلوم کرد نو بی منو مسخره مایک
  نشسته کنارش مایک و بستس چشماش رزا ،دیدم اتاق داخل رفتم .
 

 میشه؟ خوب حالش_
 

 : مایک
 بزاری شما اگر آره
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  سرکشه خیلی اون ندارم کاریش من_
 

 : مایک
 تموم باهاش کارت موقع هر درضمن کن اذیتش کمتر سفرشته یک اون_

 .من به بده و  رزا شد
 

 داری؟ چیکار باهاش_
 :مایک

 ،بدم نشون بهش و  واقعی خوشبختی میخوام. کنم ازدواج باهاش میخوام_
 دارم بیمارستان شیفت برم من

 
 .رفت و کرد خداحافظی 

 
 (  رزا  )
 
  سه دمیدا گیر زیاد اون نه میرفتم بارن طرف من نه دیگه بعد به اتفاق اون از
 :گفت مقدمه بی بودیم ناهار میز پای وقتی اتفاق اون از بعد زو
 

  خرید بریم بعدازظهر باش حاضر_
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 :گفتم بودم کرده تعجب که منم
 
  چرا؟_

 کارت یک داد ُسر طرفم به و گذاشت میز یو  شیک خیلی کارت یک
 بود پارتی  به دعوت

 
 :بارن

 .بخریم میریم باشی داشته مناسب لباس نکنم فکر_
 .رفت شد بلند میز سر از گفت اینو

 منتظر ینپای رفتم شال یک شلوار یک با پوشیدم بلند لباس یک ظهر از بعد 
 مه تو رفت اخماش افتاد بهم چشمش تا پایین اومدمی که ها پله از.  بارن
 :گفت و ایستاد جلوم اومد

 
 همیم اب که وقت چند این نزار نیستی بیشتر من ماه چند مهمون تو رزا ببین_
 بگذره سخت جفتمون به

 باسل این با جنابعالی بعد. بپوش مناسب لباس یک و دربیار و اینا و ب
 .تابستونه وسط االن ن؟و بی بیای میخوای

 
 لی کشلوار یک با تاپ یک کمدم توی از. اتاقم تو برد منو گرفت منو دست

 :گفت دستمو داد کشید نو بی
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  بیا و بپوش و اینا_
 
 جون هر اب خرهاالب بپوشم؟ و  اینا جوری چه من آخه اتاق از نو بی رفت 

 پایین رفتم و کردم تنم لباسو بود کندنی
 

 :گفت و زد لبخند یه بارن
  

 بریم
 

 رزا:
 ش بپوشم؟و _برم؟ بااین لباس؟ نمیخواد چیزی 

 
 :بارن

 
 _ نه دیگه ..... همینجوری خیلی خوبی

 
 رزا:

 
 ن نمیام.و _ نمیام ! من با این لباس بی
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 :بارن
 

 م نیستم.و اینقدر آ_ رزا سر به سر من نذار من همیشه 
 

 .ماشین تو داد هل نو بی برد منو گرفت دستمو
 بودن کسانی. هست هم بدتر من از بابا نه دیدم خرید مرکز توی رفتیم وقتی

 ولی بودن اومده وسوتین شورت با که
 

 .میکرد اذیتم بقیه نگاه
 

 آخه میشد و بو  من شدید مخالفت با دادمی نشونم بارن که لباسی هر
 یدهپوش لباس باید باشه مختلط مهمونی وقتی پارتی دیگه شهو  اسمش
  برگشتیم و نخریدیم وهیچی شد عصبانی آخرم دامن تاپ نه بپوشی
 :گفت اومدو جعبه یک با خدمتکارا از یکی که بود شب 7 حدود ساعت

 
 .بپوشین اینو گفتن آقا
 

 یک تا رنگ بادمجونی دکلته لباس یه. رفت وخودش گذاشت و  جعبه
 .آرایش لوازم جعبه یک و مشکی کفش جفت یک با زانو وجبی
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 :گفتم وپاش جلو انداختم لباسو پایین رفتم عصبانت با برداشتم لباسو
 

 نمیپوشم اینو بکشی منو اگر حتی
 

 :گفت و زد برگش سیگار به پکی
 

 .بیای ل*خ*ت میتونی نداری هم ای دیگه لباس باشه
 

 بود کرده خورد اعصابمو
 

 رزا:
  

 لباسی همچین من عمرا گفتم جدی بارن اقا ببین بامزه خندیدم هه هه هه
 .بپوشم

 
 بارن:

 
 عدب نیومده بازار توی هنوز حتی مدلش آلمانه برند بهترین دلت هم بخواد

 .نمیزنی هم اضافی حرف میپوشی میکنه، ناز خانم
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 تو اومد باخنده مایک و شد باز در یدفعه
 

 : مایک
 
 ؟ رزا شده چی جری و تام شدین خبره؟باز چه 

 
 :رزا

 
 هل*خ*ت زیاد خیلی پارتی واسه پوشمنمی لباسو این من 

 
 گفت انداخت بهش نگاهی برداشت لباسو :

 
 .نیست یل*خ*ت زیاد نه

  
 :ُرزا

 
 با کنم جلب خودم به و  نامحرم مردای ی ه*ر*ز*ه نگاه خوادنمی دلم من 

 .میشه دیده پاهام دستو لباس این
 



 83 من یشرق یبایز

 :گفت دستمو داد سولبا مایک
 
 .میکنم کاریش یک من بپوش اینو تو
 

  اتاق تو اومدن هم بارن و مایک پوشیدم باال  رفتم و گرفتم اکراه با لباسو
 :گفت داد بهم حریر شال مثل چیزی یک مایک

 
 .بکنم فکری هم پاهات واسه تا هات شونه یو  بزار فعال اینو

 
 مایک به نه بارن به نه ، هست ای فهمیده پسر چه

 
 واقعا زدم هم اریدو م تل یک صورتم توی ریختم کردم کج فرق موهامو

 .بودم شده خوشگل
 

 .بارن ماشین سوار هم من و شد خودش ماشین سوار مایک
 

 امالک فضا بود باغ وسط هم زیبا عمارت یک که بزرگ باغ یک اونجا رفتیم
 .ودب کننده کر موسیقی صدای داخل رفتیم وقتی ولی بود ساکت
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 ودمب اونا جنس هم که من حتی که بودن پوشیده لباسایی یک زنا از بعضی
 بیچاره مردای به برسه چه کنم نگاه بهشون خواست می دلم

 
 کردیم سالم هستن بارن همکارای گفتمی مایک که مردایی از تا چند با

 .بودن محترمی مردای
 

 میز پشت بود تل*خ* پام چون نشستیم گوشه یه رفتیم بارن و مایک منو
 رفتیم

  
 من که انگار نه انگار هم بارن همانا بارن دور دخترا اومدن و همانا نشستن

 ولش هم لحظه یه دخترا ید*ر*ق*ص* خوب رسید که هرکسی با زنشم
 .بود کجا نبود معلوم هم مایک کردننمی

 
 
 رهدوبا و برداشتم شیرینی نوع هر از خودم برای سلف میز پای رفتم منم 

 .خوردن به کردم عو ش کالس کلی با. جام سر گشتمبر
 

 . دبو اومده مایک فقط. رفته کجا بارن نبود معلوم بودم تنها شام میز سر
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 شدیم بد حالم میکردم نگاه میز سر غذایی هر به. بود نشسته جلوم میز سر
 دمخو برای سوپ ذره یه. نپخته سوسک یا نپخته کرم یا بود خرچنگ یا

 .ردمخو و کشیدم
 
 گذاشته آهنگایی. بود شده عو ش شام از بعد اصلی مهمونی من نظر به 

 .بشه کنده سقف بود نزدیک که بودن
 

 .دادنمی تکون و  خودشون وسط اون هم مهمونا همه
 

 نینوشید داشت نفر یه میمردم داشتم که بود شده تشنم اینقدر ازغذا بعد
 من نخورم ها اون از گفت بهم قبلش میکرد،مایک تعارف  رنگی قرمز های

 .نداشتم بر کردن تعارف بهم وقتی هم
 
 
 و ریختم خودم واسه که بود آب بطری یک و سلف میز سمت رفتم دوباره 

 کردم گاهن بقیه وبه جام سر نشستم دوباره سوخت گلوم ته تا بود تلخ خوردم
 
 با بدم قر وسط برم خواستمی دلم منم چرا نمیدونم بودن خوشحال چه 
 و رفتمی گیج سرم چرا نمیدونم وسط رفتم داد پیشنهاد بهم که نفری ولینا

 دارم کی با دونستمنمی حتی بود دعوا هم ممعده تو بود شده گرمم
 :گفت گوشم در نفر یک یکهو که م*ر*ق*ص*می
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  حرفات اون به نه ی*ر*ق*ص*ب باهام بشی حاضر نمیکردم فکرشم اصال
 خوبی بازیگر که واقعا دادنت قر و بودن اجتماعی این به نه خونه توی

 .هستی
 

  اهمنگ حالت وقتی بارن، دیدم که ببینم و  صدا صاحب تا اوردم باال سرمو
 :گفت عصبانیت با دید و
 
 ببری؟ منو یو اب مستی؟میخوای چرا کردی؟ کوفت چی_
 

 زور هب کندن پوس میوه به کرد عو ش صندلیو یو  نشوند منو کشید دستمو
 بخورم که میداد

 ا:رز
 
 بخورم نمیخوام کردی، خفم میکنی؟ چیکار_
 

 :بارن
 
 بشه کم اثرش تا بخور و  اینا ببند دهنتو و شو خفه فقط_
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 :گفت نشست اومدکنارم هم مایک
 
 شده؟ چی_
 

 :بارن
 
 .کرده مست نبودم دقیقه دو بپرس این از

 .میدادم قر دخترا با وسط اون بودم من انگار دقیقه دو میگه همچین
 از و گرفت دستمو بست و  شدکمه.  دوشم یو  انداخت و آورد شنلمو بارن

 .کرد خداحافظی مایک
 

 زو  که شدیم ماشینی همون سوار.  دنبالمون بود اومده شخصی یراننده 
 .آوردن سعودی از باهاش منو اول

 
 (  بـارن  )
 

 درکمی نگاه ونو بی داشت بود پنجره سمت سرش نشوندمش ماشین توی
 . کردم طرف اون وصورتم منم
 

 دلم چون یدم*ر*ق*ص*ن زیاد باهاش شده خوشگل واقعا امشب
 برش شد تموم باهاش کارم زمانیکه کردم عهد. بشه دیده خواستنمی
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 .دشخو کشور گردونم
 

 خودش با داره رزا کردم حس که کردممی فکر خودم با داشتم همینجور 
 .زنهمی حرف

 
 .َتوُهمه توی بود معلوم حرفاش از

 تقشنگ حرفای برای ، مهربونیات برای دلم شده تنگ برات دلم مامان:  رزا
 شهشی من میگفتی و میکردی شونه خونه بالکن توی موهامو همیشه یادته
 مامانی .من هووی شده دخترت که بابا به گفتیمی یادته ؟ مبابایی  و تو عمر
 همون لسانجلسم وسط نم االن میکنی تعجب  کجام بگم بهت اگه االن

 ولی نگهقش آره. قشنگیه شهر چه گفتی دیدیم تلویزیون توی هم با که جایی
 هب ختنو ف منو. مامان نیست قشنگ. نیست قشنگ هیچی دیگه من برای
 هک نیستم چیزی اون من. داره فرق عقایدمون فقط خوبیه پسر اونم. بارن
 .عصبیه همیشه و دهخن نمی وقت هیچ و خشکه و سرد خیلی میخواد بارن
 .باهام کنه دل درد نیومد یکبار خوادمی چی دلت تو نگفت بار یک

 .بود افتاده گریه به دیگه
 زیو . شدم متنفر خودم از ندارم بهش حسی کوچکترین ها رابطه موقع: رزا

 این نگفتی خودت با گذاشتی تنهام چرا زده سرم به خودکشی فکر بار هزار
 به یستمن پیشت  وقتی گفتیمی یادته میاد؟ سرش بالیی چه تو بدون دختر

 ولی یادته؟ میشنوی حرفامو جوری این بزنم حرف باهات و کنم نگاه ماه
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 .پیشمی که خوشحاالم االن
  

 .میدید مامانش جای منو کنم فکر شونم یو  گذاشت سرشو
 

 امنیت هست، سرپناه هست، آرامش راحته خیلی اینجا جام مامان:  رزا
 توی ماندگاری شادی هیچ و غمگینن مردمش تموم ،ولی هست جانی

 .پیشت بیام میخوام منم مامان نخسته همشون و ندارن زندگیشون
 :وگفتگ*ر*د*ن*م دور انداخت دستشو هوکی

 بیشتر همه از دارم دوست خیلی پیشت بیام منم میشه چی مامان_
 هی ولی چرا نمیدونم. نخوردم تکونم حتی که کارش از شدم شوکه اینقدر
 ودب غیرمنتظره و جدید خیلی برام بود رزا حرف از شاید داشتم قشنگی حس

 منی برای ولی نبود من برای شب*و*س*ه و دارم دوستت اون رزا اینکه با
 بود بخش لذت واقعا بودم دیده رزا از خشکی و سردی فقط که

 
 

 بغل و  داشتی دوست کوچولوی موجود این کردمو حلقه دورش دستامو
 ندید و دنیا به شدن وارد برای بود کوچیک خیلی هنوز رزا نظرمن به ردمک

 دنیا بیرحمی دیدن برای دنیا، این واقعی ی چهره
 

 دیدم کردم جداش خودم از میکنه گریه ب*غ*ل*م تو داره کردم حس
 شاذیت داشت االنم خورد که بود الکلی برای کنم فکر معدشه یو  دستش



wWw.Roman4u.iR  90 

 

 :گفت مو آ کردمی
 

 دار نگه ونماشی_
 از باال آورد پس و  بود خورده هرچی و نو بی بردمش ایستاد که ماشین
 هک شربتی اون از و ماشین توی آوردمش کردمی گریه بلند بلند درد شدت
 ش مایک مثل کردم درزاش صندلی یو  و دادم بهش ذره یه بود داده مایک

 . معدش دادن ماساژ به کردم عو
 

 فکرشو کی. بود مظلوم خیلی خواب توی. ردب خوابش کم کم کردم حس
ستونی بارن من میکرد  من که کنم اعتراف باید آره.  بچه یک پرستار بشم ا 

 رقی،ش صورت یه گرفتار میشم، مشکی چشم جفت یک گرفتار کم کم دارم
  ...منه شرقی زیبای رزا
 یادهپ ماشین از و کردم ب*غ*ل*ش. بود خوابیده خونه رسیدیم که موقعی تا

 نشم خسته که برداره ب*غ*ل*م از رزا که جلو اومد محافظا از یکی شدم
 االیب صبح تا و تخت یو  گذاشتمش اتاقش به بردمش کردم مخالفت ولی

 .نشستم سرش
 
 بود این بودم فهمیده ازش جدید که چیزی و میکرد ناله درد از اوقات گاهی 

 مبنداز شو  پتوشو دقیقه هر بودم مجبور و لگد میزد بدجور خواب تو که
 .آفتابی زهایو  و داشت سردی های شب بود دریا نزدیک شهر این چون
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 (  رزا  )
 
 

 ایینپ رفتم و شستم صورتمو پاشدم خواب از معده درد و سنگینی با صبح
 ساعت میگه یا میندازه تیکه یک االن گفتم خودم با میزه سر بارن دیدم

 میگذره؟ خوش میگه یا خواب
 یصندل به صبحانه خوردن بعد   داد جوابمو اونم نشستم موکرد سالم یک

  :گفت دادو تکیه
 رزا؟_

 جوری این نه حاال تا کنم نگاش تعجب با شد باعث کردنش صدا لحن
 .بود کرده  نگام لبخند با طور این نه بود کرده صدام

 : رزا
  بله_
 گفت :

 داری؟ دوس چی_
 
 :گفت زدو نادری لبخند که ؟ کردم نگاش تعجب با
 ن،پیکو بی ببرم زندونیمو میخوام. کنم آزادت زندان این از زو ام میخوام_

 یا ببینی، شهر و این های دیدنی داری؟ببرمت دوس چی حاال خب. نیک
 داری؟ دوست و  کردن خرید خانوما بقیه مثل
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 :گفتم ییو پ با ولی کردم فکر یکم
 باشه؟ دوتاش شهمی_
 جواب با ناباوری کمال در ولی میشم ضایع نه میگه االن گفتم خودم با

 .شدم و بو  مثبتش
 حرکت و شدیم ماشین سوار پایین برگشتم و شدم حاضر دویدیم زود

 .کردیم
 قبول منم .بشینیم پارک توی هم بعد خرید بریم بعد بگردیم یکم اول:  گفت
  .کردم
 خیابوناش و بلند های ساختمان. جذابیه و بزرگ خیلی شهر نجلسآ لس
 .بود قشنگ همه
 کردن اهنگ به رفتیم بعد و خوردیم شیپ میلک و شاپ کافی یک رفتیم اول

 سلبا بود مغازه یه. سر گل تا سه دو با خریدم دامن و تاپ تا سه دو. لباسا
 تیشرت تا سه دو مغاز توی بردمش و کشیدم و  بارن دست داشت مردونه

 کنه و پ رفت و برداشت را همه بپوشه که کردم انتخاب براش شاد رنگ
 مغازه رینویت به افتاد نگاهم که میکردم نگاه لباسا بقیه و دیوار و در به داشتم

 داشت قیمت که بودن کرده دستشون چیزایی یه که بودن زن چهارتا
 
 از میکردن نگاهشون میومدن هم مردا داشتن شونچهره تو ناراحتی همشون 

 بودن هم زخمی هازن اون از بعضی رفتم ویترین پای و نو بی رفتم مغازه
  اومدم خودم به بارن صدای با که میکردن چیکار جا این اونا نمیدونستم
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 نو بی ردب کشید خودش با منو واینستا اینجا بریم بیا :گفت و کشید دستمو

 توی بزاره تا داد راننده به هم و  ها خرید نشوند ماشین وتو خرید مرکز
 ارچیک مغازه ویترین پشت هازن اون بدونم داشتم دوس خیلی عقب صندق

 :بگم و بگیرم لحنمو ترین مظلومانه کردم سعی میکردن
 جـــــــــــونم؟ بارن_
 .کرد نگام برگشت تعجب با
 
 خواهـــــش بدی؟ توضیح شدرباره میشه_

 :بارن
 .نه یعنی نه میگم نمیاد خوشم اصرار از

 :رزا
 دیگه بگو من جون .بارن میکنم خواهش_
 گفت و برگشت عصبانیت هوکی :

 !نه میگم که میدونم چیزی یک البد ، نده قسم_
 :رزا
 نگی... اگه-

 :گفت بارن
 مثال؟ میکنی چیکار نگم اگه_
 یندار دوست که تو میشم ناراحت فقط بکنم نمیتونم کاری خب... خب_

 بشکنه من کوچولو قلب
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 (  بارن  )
 
 شبه گرفتم تصمیم که شد چی نمیدونم شد خالی دلم ته حرفش این با

 :بگم
 

 میگم بهت باشه_
 نگام نتظرم نشستیم نیمکت یک یو  جا اون رفتیم بودیم پارک یک نزدیکای

 :گفتم میکرد
..... .برای میخوام کد این با و  زن فالن میگه میاد نفر یه خریدنن واسه اونا_

 میده پس و  زنه میاد طرف ساعت چند بعد بهش میدن اوناهم ساعت
 میکنه حساب پولشو

 
 :گفت.با تعجب و بغض نگاهم میکرد داشت که کردم نگاه رزا به
 بودن؟ زخمی هاشون بعضی چرا_
 هب اون از میکنه شوسعی تمام میده پولی چیزی واسه کس هر رزا ببین_

 نمای میخوری تهش تا بخری نو گ غذای یک تو مثال کنه، استفاده خوبی
 اون و میده خودش لذت بابت لیپو یک میاد که کسی همونه مثل  دقیقا
 وادبخ طرف چه حاال میکنه یراییذپ خودش از شکل بهترین به ساعت چند
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 کمی پول ولی دارن مشتری تا50 زیو  ها زن اون از بعضی نخواد چه
)این ساخته و پرداخته ذهن من نویسنده داره سرنوشتی یک کس هر میگیرن

جود داره که زن و که نیس متاسفانه چنین چیزی در کشور های غربی و
ت ویترین های شیشه ای برای انتخاب می شجنسی ظریف هست و پ

 .گذارن(
 :گفت و داد هولم که کنم ب*غ*ل*ش کردم سعی میکرد گریه داشت رزا
 
 خورهمی بهم ازت حالم کن ولم_

 .بودم کرده چیکارش من گهم کردم تعجب
 
 چرا؟_

 :رزا
 

 همچین وقتهیچ نکنین و اینکا امرد شما اگه اوناست کار لثم توهم کار_
 وقت هیــــــچ.نمیاد بوجود شغلی

 
  شد می رد جلمون از هرکس میکرد گریه بلند بلند پارک توی همینطور 

 چرا شبک خجالت مثال  میگفتن چیزایی یک بعضیاشونم و میکرد نگامون
 الک که هامبعضی ،یهتو برای که دختری همچین حیف یا انداختی شگریه
 بگو بهش آمیز محبت کلمه چند توسرت خاک: یدادنم فوش

 



wWw.Roman4u.iR  96 

 

 رد هرکی خالصه نداره، و  دختری همچین لیاقت نفهم مردک گفتنمی یا
. میدادن قرار نوازش مورد قشنگشون حرفای با خودمو و خانواده کل شدمی

 گریه و بود پنجره سمت صورتش مدت تمام شدیم که هم ماشین سوار
 .میکرد

 
 نیومد هم شام باشه تنها خودش با گذاشتم و نداشتم کاری بهش اونشب

  من هک و  نهار و خورد باال هم صبحانه بعد زو  باال ببرن براش گفتم پایین
 خواستنمی دلم بود مو ناآ دلم یکم پایین نیومد هم شام ولی نبودم خونه
 هم را فردا صبحونه و شام بود گرفته بودنش سرد ازاین دلم باشه سرد باهام

 .خوردم هاتن
 

 دورهمی یک رفیقاش از یکی: گفت زد زنگ مایک که بودم شرکت توی 
 رانقد جا اون رفتم شرکت از بعد منم. دعوتم منم هستن همه گرفته مجردی

 دمخور  پیک تا چند نفهمیدم حتی نفهمیدم خوردنمو که بودم رزا فکر تو
  .رفت خودش و رسوند منو نبودمایک سرجاش اصال حالم

 
 (  رزا )
 

 نهخو نیومد هم شام موقع. ازش متنفرم دیگه پیشش نرفتم اصال زهاو  این
 اتاقم در بود11 نزدیک ساعت رختخواب تو رفتم.هست کجا نیست معلوم
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 اردو جوری این وقت هیچ بودم ترسیده خیلی تو اومد بارن شد باز شدت به
 داوم. رفتن راه توی نداشت تعادل چون بود بد حالش کنم فکر نمیشد

 :گفت و مو  انداخت خودشو
 .ب*غ*ل*م بیا خانـوم خوشگل بیداری

 
 تا که کارهایی و نب*و*س*ی*د به کردم عو ش کردو بغل محکم منو

 . بودم ندیده ازش بحال
 کار هر کردممی گریه فقط درد از. دادنمی جواب کردممی صداش هرچی 

 کرد خواست دلش
 
 (  بارن  )
 

 تمام هب*غ*ل*م تو ل*خ*ت رزا دیدم پاشدم خواب از که صبح
. بود خونی جاهاشم بعضی بود کبود س*ی*ن*ه یو  تا گ*ر*د*ن*ش

 . بوده من کار شدنمی باورم
 

 اینقدر موقع هیچ من ندیدم خودم از بازی وحشی چنین عمرم تمام توی
 .بشم مست که نمیکردم، یو  زیاده

 
 صبحانه، میز پای رفتم هم بعدش حمام رفتم نو بی اومدم اتاق از

 .بود رزا پیش فکرم مدت تمام. شرکت رفتم خوردم موصبحانه
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 گفتم خدمتکارا از یکی به نیومد شام میز سر خونه رفتم که شب :
 حلقش تو زور به میامو من نخوره اگر بگو بده بهش ببر بردار ظرفو این

 میکنم
 نداشتم. کردن جمع مریض حوصله 

 .ردممیک برخورد باهاش تر نرم بود هترب شاید اتاقم تو رفتم و خوردم غذامو
.   بود اتفاق یه اون شدممی عصبانی داشتم واقعا.نیومد صبحانه برای صبح

 .بود شرکت توی کارام بیشتر بود شده کمتر کارام زاو  این
 دمش عصبانی و برخورد بهم خیلی نبود میز سر هم باز خونه رفتم که شب
 عدب بگه رزا به گفتم بهش بردن شبرا و  غذا. بود بچگانه کاراش واقعا

 .اتاقم بیاد شام خوردن
 دتواوم زد در. آورد تشریف خانوم ساعت یک از بعد که بودم منتظر اتاقم تو
 :گفت و
 
 داشتی؟ کار من با_
 

 تهرف یادت اگه اینجا اومدی چی واسه که نرفته یادت باشم؟ داشته نباید
 کنم یادآوری برات تا بگو

 
 :گفت گریه اب که نزدیکش رفتم
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_ 
 امشب دممی قسمت پرستیمی که مسیحی همون به و  تو نه، امشب

 .تونمنمی
 :گفت گریه با و کرد باز هاشو دکمه

 
 .تونمنمی کنهمی درد کبوده تنم تمام نیگا

 
 خیلی دلم کردم ب*غ*ل*ش و نزدیکش رفتم. میکرد گریه بهار ابر مثل

 .جونش به بودم ادهافت حیوون یه مثل گفتمی راست سوخت براش
 بردمش و کردم ش*ز*ا*و*ن مو آ موهاشو بود ب*غ*ل*م تو که جور همین

 .کردمی نگاه بهم ترس با تخت توی
 

  :گفتم بهش و کشیدم دراز کنارش کردمو درازش
 
 بخواب کنارم فقط_
 
 گفتم: گوشش در وب*غ*ل*م تو کشیدمش و 

 
 .باشه آخرت دفعه کنی قهر باهام نبینم دیگه_
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 :گفت گریه با
 
 آره؟ میشی خوشحال بکنه و کا این باهات بیاد نفر یک تو خب_
 

 :گفتم کردمو *ب*و*س* و هاکبودی یو  و نزدیکت بردم سرمو
 

 من دمش ناراحت دیدم وقتی صبح خودمم کن باور رفتارم بابت ببخشید_
 .نشه تکرار دیگه میدم قول بودم نکرده کاری همچین حاال تا سالمه،30

 
 رزا:

 
 اتفاقی همچین بده قول و بخوره بو مش آدم میشه مگه. میگی غو د داری_

 ؟ هااااان ؟ نیفته
 

 :گفتم خنده با سوخت خیلی براش دلم
 
 قهری؟ باهام االن_
 

 رزا:
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 _آره یه ذره
 

 بارن:
 ؟ باهام میکنی آشتی نخورم بو مش دیگه بدم قول اگه_
 

 رزا:
 _ آره.

 
 بارن:

 
 منه دست از و منه مال که شرقی زیبای یک رحضو در جا همین من باشه_

 دیگه هک خورممی قسم مسیح عیسی به کنه آشتی باهام اینکه برای ناراحته
 شدی؟ راضی حاال خــب.  نخورم بو مش

 
 آره_

 _یخوابمی من پیش آیمی همیشه بخوابما تنها شبا نبینم دیگه پس خب
 _چشم.

 هم شام خوردیم هم اب و  صبحانه هم صبح. بود ب*غ*ل*م تو صبح تا
  .طورهمین
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 .بود طبیعی غیر حالتاش بود وقتی چند رزا
 
 و  املهح زن میتونستم خوب گشتن زنا با عمری از بعد داشت سرگیجه مثالا  

 و ادد پودری دکتر زدم، حرف جنین سقط دکتر یه با رفتم.بدم تشخیص
 : گفت

 
 داره هم عوارض ولی افتهمی بچه ، بخوره بده اینو_ 

 
 بآ لیوان تا دو. بود اتاقش تو رزا خونه اومدم وقتی نبود مهم برام عوارضش

  پودرها از کمی هالیوان از یکی تو آورد وقتی. اتاقم تو بیارن برام گفتم پرتقال
 میز یو  گذاشتم براش و ُرزا اتاق بردم و برداشتم و  سینی و کردم حل و

 ات که بود این به حواسم مدت تمام خوردیم خنده و شوخی کلی با عسلی،
 .بخوره شوپرتقال آب ته
 
 هم شام ریختم اشمیوه آب لیوان توی شومقداری شام موقع هم شب 

 .خوابید خودش اتاق توی هرکس شب وخوردیم
 
 (  رزا  )
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 مهگری بودم، ترسیده خیلی. بود خون پر تخت یو  شدم بیدار که صبح
  .زدممی جیغ میکردم گریه فقط که کردمی درد دلم قدراین.بود گرفته

  :وگفت تو اومد عجله با بارن هوکی
 
 ..زمی جیغ چرا شده چی_

 و  اخدمتکار از یکی. افتاد تخت به چشمش که بود نشده تموم هنوز حرفش
 :گفت زد صدا

 
 بیاد دکتر بزنین زنگ_
 

 :گفت اومد دکتر وقتی
 
 بوده جنین سقط_ 

 
 بارن. کردممی گریه فقط. دارم بچه دونستمنمی حتی من شد،نمی باورم 

 :گفت و ب*غ*ل*ش تو گرفت سرمو و رفتم نشست کنارم اومد
 
 راحتاست نکن اذیت خودتو بوده اتفاق بشه سقط اون خواستینمی که تو_

 بشه خوب حالت تا کن
. 



wWw.Roman4u.iR  104 

 

 منم نو بی رفت اتاق از و مو  کشید و  پتو کرد درازم ب*و*س*ی*د سرمو
 لباس خوردم آب لیوان یه بود گرفته دلم خیلی مپاشد که بو غ خوابیدم

 .پایین رفتم و پوشیدم مرتب
 
 
 (  بـاُرن  )
 
 کجا از مایک نمیدونم. ناراحت نه بودم خوشحال نه بودم کرده که کاری از

 :گفت و شرکت اومد که بود فهمیده جریانو
 

 نه؟ بود خودت کار_
 

 بارن:
 

 نم درباره چی حرف میزنی.و_ نمید
 

 مایک:
 

 ._درباره سقط بچه.
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 بارن:
 
 مهک سنش رزا رفت، که بهتر همون اومدمی دنیا به نباید بچه اون آره، خب_

به دنیا  خواستنمی دلم من و بود من مال بچه اون بعدشم شدن مادر برای
 .بیاد

 مایک:
 

 _ خیلی خودخواهی.
 

 بارن:
 

 اره من خود خواهم_
 

 اددمی تکون پاشو صبانیتع با نداره گفتن برای حرفی دید که مایک
 

 بارن:
 
 ؟ مایـڪ_
 

 مایک:
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 _ بله
 

 بارن:
 
 و بگیرم مهمونی یه خواممی. کنم خوشحالش متفاوت کادو یه با میخوام_

 مال همیشه خوب چیزهای که بدونن همه خواممی. مجلس نگین بشه رزا
 باشه ندیده عمرش به کسی حاال تا که بگیرم مهمونی یه خواممی. منه

 
 ک:مای

 
 _ هرکمکی خواستی بگو.

 
 بارن:

 
 میخوام برای مهمونی. و _ اونکه کنار دریاست 

 
 مایک:

 
 _ باشه میگم تمیز ومرتبش کنن
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 ظرممنت میز سر رزا. خونه رفتم و دادم سفارش کمد یک رفتم شرکت از بعد
 و وشیدمپ راحت لباس و گذاشتم و کیفم و کت اتاقم به رفتم. بود نشسته
 :گفتم بهش  گذشت غذا خوردن از که یکم. میز سر اومدم

 
 _رزا میخوام یه مهمونی بگیرم.

 
 رزا:

 
  بگیری؟ خوایمی کی حاال خوبه_

 بارن:
 

 _آخرین همین هفته میخوام ستاره مجلس باشی.
 

 رزا:
 _مرسی ولی من دوست ندارم توی جمع دیده باشم.

 
 بارن:

 
 _ همین که گفتم.
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 :گفت مروآ پایین انداخت سرشو
 

 _چشم.
 

 باسل یه:  گفتم. دادم مخصوصم طراح به ایمیل یه و اتاقم رفتم شام از بعد
 . خواممی پرنسسی مدل یه باشه دید توی که خواممی

 
 طراحان ازبهترین یکی به. کردم هماهنگ هم آرایشگرا بهترین از یکی با

 .دادم خواب لباس مدل صـد سفارش هم لباس
 
 وشهبپ. بخواد که نداشته اصال یعنی یدهنپوش خواب لباس وقت هیچ رزا 

 رهباالخ مشکل پر زو  یک بعد رفتم خواب رخت به کارم کردن تموم بعداز
 .بخوابم تونستم

. رسید موعود زو  ، مجلل مهمانی یک برگزاری برای تالش کلی از بعد
 براش که هاییلباس. اومد بود، کالیفرنیا بهترینهای از که آرایشگرش

 .بود فرانسه هایملکه لباس شبیه لباس هی دادم، سفارش
 
 قسمت. بود شده دوزیسنگ تمام که باال قسمت بود مشکی ، طالیی 

 به و گذاشتم اشبسته داخل و  لباس. بود داراکلیل مشکی تور هم دامنش
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 .دادم آرایشگر
 

 هک کشیدم شو  پارچه یک و اتاقم توی گذاشتم هاشلباس تمام با و  کمد
 . تمشنشناخ اصالا  رزا پیش رفتم وقتی. کنم ورپرایزشس برگشتیم شب

 
 لحظه یه. آسمانی زیبای موجود یک قدیسه، یک الـهه، یک بود شده 

 هنکن که داشتم دلهـــره چرا دونمنمی. ببرم مهمونی اون داخل و  رزا ترسیدم
 بودم کرده قلبم وارد و  رزا ناخواسته من. بدزدن و  رزا

. 
 :گفتم بهش لبخندی اب رسیدم نزدیکش وقتی

 
 ؟ شناسممی و  شما من_
 

 :گفت خنده با اونم
 

 آشناست من برای شما قیافه ولی دونمنمی
 

 بارن:
 

ستونیه بارن آقای همسر که نیستی زیبا خانوم همون شما_  ؟ ا 
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 رزا:

 
 گرفتین اشتباه شما.  نکنم فکر نه _
 

 
 بعد مس*ی*دب*و* و  شگ*و*ن*هو کردم ب*غ*ل*ش. خندید ریز ریز و

 :گفتم رزا به. شدیم ماشین سوار
 
 از خواممی رقیبانم چه دشمنام، چه دوستانم، چه میان همه امشب رزا،_

 .نشی دور من کنار
 

 (  ُرزا  ) 
 
 

 آماده چیز همه.  بــزرگـــــ بود سالن یه تعجب کردم شدم که ویال وارد
 .مهمونا دیگه پیداشون شد کم کم. بود

 
  و  هاخیلی نگاه. گفتیممی خوشامد اونا به و بودیم ایستاده رد دم بارن منو 
 اهبعضی خشم، با بعضی ، مهربونی با هابعضی. کردممی حس خودم یو
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 .داشتن خاص نگاه یه بودن مـرد اکثراا  که هابعضی ولی حسرت، با
 
 و کثیـف نگاه یـه بود سعودی توی عرب مرد همون نگاه مثل نگاهشون 

 .آورچندش
  پرید بلوند موهای و آبی چشمان با دختر یه که بودم باُرن با مدت مامت

 :گفت و جلوم
 _ زیبایـی شما چقـدر وای

 
 رزا:

 .هستید زیبا خیلی شماهم ، ممنون
 

 دختره:
 

 گی؟می راست گاد، مای اوه_
 

 رزا:
 

  عزیزم آره_
 

 که کجاست باُرن ببینم برگشتم. دیگه دختر چندتا بین برد و گرفت دستمو
 بهت حواسم که فهموند بهم چشم حالت با و کنهمی نگاهم مستقیم دیدم
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 نباش نگران هست
 

 و کردن خاموش و  چراغا یکهو که خندیدیم کلی و زدم حرف باهاشون یکم
 :گفت و سرم باال اومد پسر یه. شد شنو  هامخفی نور

 
 باال برید االن همین که گفتن ایشون دارن کارتون باال استونی آقای .

  هاتاق کدوم توی دونستمنمی.  باال رفتم و کردم خداحافظی دخترا از منم
 از یکی توی شدم کشیده که کردممی نگاه و  هااتاق تمام داشتم همین برای
 .هااتاق

 
 
 (  بـاُرن  )
 

 گذشت که یکم. کرده پیدا صحبت هم یه رزا امشب که بودم خوشحال
 .شد شنو  مخفی نورهای و شد خاموش چراغا

 
 گفتم ولشمسئ به. کجاست از مشکل ببینم رفتم!!!  نبود برنامه توی این ولی 

 .نبوده شبرنامه توی: گفت اونم
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 م*ر*ق*ص*ب رزا با دور یه خواستممی. شد شنو  هاغچرا دقیقه چند بعد
 :پرسیدم زدمی حرف رزا با که دختری همون از! نیست دیدم که ،

 
 کجاست؟ رزا_
 

 :گفت و کرد نگاهم تعجب با دختره
 
 .باال یطبقه شما پیش اومد اونم ، دیگه داشتین کارش خودتون_ 

 
 ها لهپ سمت به سرعت با. نباشه کردممی فکرشو که چیزی اون کردممی دعا

 :گفت مایک که رفتم
 
 کردی؟ پیدا و  رزا شده چی_
 

 و  هاقاتا تک تک. بود رزا اونم کردممی فکر چیز یه به فقط و ندادم جوابشو
 دیدممی که ایصحنه از کردم باز که و  هااتاق از یکی در. کردم نگاه

 .شکستم
 

 مـرد تا پنج پای و دست زیر خونی دست و سر و پاره لباس با من رزای

......... 
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 (  رزا  )
 

 بهم نمیذاشتم. بود شده حس بی لگدشون و مشت های ضربه زیر بدنم 
 .زدن تونستنمی که جایی تا همین برای کنن ت*ج*ا*و*ز*

 
 شد باعث و خورد تخت گوشه به محکم سرم تخت یو  دادن هلم وقتی 

 .نیست یادم چیزی دیگه و بکنم کاری نتونم و ببینم تار چیزو همه
 
 
 (  مایـڪ  )
 
 رفتم .بود شده درگیر مرد تا پنج با. دویدم اتاق آخرین سمت به بارن داد با

 .نداشتن رفتارشون یو  کنترلی هیچ و بودن مست تا پنج هر کمکش
 
 هوشبی رزا ولی کردمی صداش و بود گرفته ب*غ*ل*ش تو و  رزا سر بارن 

 تگرف رزا ل*خ*ت بازوی دور درآورد کتشو بارن.  بیچاره دخترک بود شده
 :گفت و
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 مومت ممکن وجه بهترین به و  مهمونی بشه خبردار جریان این از کسی نزار_
 .کن

 
 وارس بود منتظر شراننده شد خارج پشتی در از سرعت تموم با و گفت اینو
 .رفت و شد

 
 
 (  بـاُرن  )
 

 شبدن. بود شده گچ مثل رنگش. رفتمی خون سرش از. زدمی کند نبضش
 اتفاق این شدم عاشقش که وقتی چرا چرا، آخه. شدمی سرد داشت کم کم

 هایدنده از یکی نداد تشخیص اونجا.  بیمارستان رسوندمش سریع. افتاد
 شکسته هم راست پای ساق و دست مچ این بر عالوه شکسته چپ سمت

 .بود
 یب دکتر وقتی. بودم منتظر در پشت من و بود عمل اتاق توی ساعت چهار

 :وگفت اومد سمتم به عصبانیت با اومد نو
 

 شمایی؟ مریض همراه_
 

 بارن:
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 _بله
 

 دکتر:
 

 کارشی؟ چه_
 

 بگم چی و نمی دونستم نسبتم 
 

 بارن:
 

  دوستشم.... همـ من_
 

 :زد داد عصبانیت با دکتر
 
 بیشتر درصد 2۰ موندنش زنده دختر این هستی؟ دوستی جور چه تو_

 ندهز احتمال کامیون زیر بره آدم افتاده براش اتفاقی چه فهمی؟می نیست
 هر َرد بدنش یو  کردن حمله بهش سگ گله یه انگار. بیشتره موندنش

 میده نشون که گ*ر*د*ن*ش دور کبودی از هست بدنش و  بگی که چیزی
 هایقسمت تمام یو  که هاییدندون رد تا گرفته کنن اشخفه خواستنمی

 بدنشه
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 یو  وحشیه حیوانات مخصوص که چنگ و ناخن کشیدن جای حتی  
 جبران خورده سرش به که ایضربه ولی. هست پاش و دست ، صورت
 .ناپذیره

 
 افتاده؟ براش اتفاقی چه_ 

 
 و داد تکونم دکتر!!!! همین فقط درصد 2۰ بودم، دکتر هایحرف مات
  :گفت

 افتاده؟ براش اتفاقی چه گممی آقا هستم شما با_
 

 :گفتم و کردم بلند سرمو
 

 .کردن حمله بهش سگ تا پنـج_
 

 نبضش. بود سرش باالی دائم دکتر. ویژه هایمراقبت بخش بردن و  رزا
 از دبع و زدمی تند هوکی. رفتمی پایین و باال قلبش ضربان. نبود نرمال

 :گفت و اومد نو بی دکتر. شدمی کند دقیقه چند
 خوب خوادمین خودش اینکه مثل.  آدبرنمی ما دست از کاری متأسفم_

 و ب هست اطرافش متوجه االن اون. کنی کمکش بتونی تو شاید. بشه
 . بزن حرف باهاش
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 ههوشبی اینکه با بزن بهش آرامبخش هایحرف بگو قشنگش خاطرات از
 بگو بهش. بگو براش داره دوستش که کسی از. گیمی چی فهمهمی ولی

 زا دونمنمی. کنه تالش باید شده که اونم بخاطر بگو داره دوستش چقدر
 بزن حرف داره ارزش براش دونیمی که هرچیزی

. 
 هخاطر هیچ رزا. کرد خلوت و  تخت اطراف ودکتر پوشیدم مخصوص لباس

 .  نداشت من با خوبی
 

 رفته دوباره قلبش ضربان. بگم مادرش از اومد یادم لحظه یه... هیـچـــی
 گوشش هب سرمو و گرفتم بود لوله و سیم دنیا یه بین که و  دستش. باال بود

 :گفتم و کردم نزدیک
 زاریان تنها منو رزا. جونم مو آ شو مو آ بشی مو آ خواینمی ، من رزای...  رزا

 وت داشت دوست همیشه مامانت آره؟ بشی تخانواده افتخار بود قرار یادته. 
 . باشی محکمی دختر

 
 صدای بعد کرد،می ت*ب*و*س* کرد،می بغلت همیشه بابات یادته

 منه هووی زولما.... رز:  گفتمی و درمیومد مامانت اعتراض
 

 شدمی نرمال کم کم داشت قلبش ضربان
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 بگم چی دونستمنمی دیگه. بدم ادامه کرد هاشار بهم دکتر
 تو داری؟ دوست.  میریم باهم لبنان گردونم برت که دممی قول بهت رزا

 . ببرمت دممی قول من شو خوب زود
  

 ارشکن نشستم. کشیدم آرامش با نفس یه. بود شده نرمال کامال ضربانش
 بودک هاش*هگ*و*ن بود شده پاره لبش گوشه ببینم شوهچهر تونستم تازه

 بود شده
 

 :گفت خوشحالی با و داخل اومد دکتر
 
 هستی خوبی دوست واقعا تو گممی تبریک_
 

 خوبی دوست واقعا من خوردمی بهم خودم از حالم. پایین انداختم سرمو
  بودم؟ رزا برای

 
 
 (  بعـد ماه یـڪ  )
 
 

 ماعال رزا وضعیت از بهبودی هیچ ولی گذشتمی ماجرا اون از ماه یک
  .نشد
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 6ساعت صبح. دیوانه یک بودم شده. من ها شب و بود پیشش مایک ها زو 
 دوباره و شرکت بعد و خونهکار رفتممی کردممی عوض مایک با و جام
 ندارمش دیگه که نمیشه باورم اصال بیمارستان رفتممی

. 
 باید دیگه ساعت دو کن استراحت خونه و ب صبحه4 ساعت بارن: مایک

 کارخونه بری
  

 .رفتن برای پایی نه داشتم، گفتن برای حرفی نه چون نگفتم هیچی
 
  رستانبیما نزدیک پارک یه توی برد منو. بودم جسم یه فقط کشید دستمو 
 .نشستم نیمکت یه یو
 

 : مایک
 
 نه زدی حرف باکسی نه شب اون از خودت؟ با میکنی چیکار داری بارن_ 

 رزا یعنی آره؟ کنی؟ نابود خودتو میخوای خوردی حسابی درستو غذای
 تو یزنر کن خالی ،خودتو بزن حرف بارن ؟ بیفتی زو  این به تو که راضیه

 . میشی داغون جوری این خودت
 دادی انجام رزا برای اومدمی بر دستت از کاری هر تو میگم؟ چی فهمیمی

 از ای هدیگ کار تو منو بستریه، بورلی هیلز بیمارستان بهترین تو هم االن
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 حرف باهام کلمه دو که ندارم لیاقت من یعنی بارن_  آدنمی بر ستموند
 لعنتی بگو چیزی یک د   بزنی؟

 
 و  همه. کردم گریه نه زدم حرف کسی با نه افتاد اتفاق اون که زیو  از

 اره،د نیاز مرد همین ولی باشم مرد باید که گرفتم یاد چون خودم توی ریختم
 من ولی داشت نیاز من به هم رزا. صحبت هم یک به نیاز. همدم یک به نیار

 .کردم استفاده سوء ازش فقط
 

 (  مایک  ) 
 

 :زدن حرف به کرد عو وش شونم یو  گذاشت سرشو من حرفای بعد
 

 و دونستمنمی قدرشو من. بود فرشته یک رزا گفتی می راست تو مایک
 مش،ندار که حاال بودم، عاشقش چقدر که فهمم می حاال. کردممی اذیتش

 .کشممی چی نمیدونی بنده، نفسش به نفسم که حاال
 و چشمام تو زدن زل وقتی کردن، جوابش دکترا وقتی دونینمی... مایک 

 بشه جدا ازش ها دستگاه اگه و نیست خودش مال هم نفسش حتی گفتن
 ونچ نگفتم هیچی و شکستم نگفتم هیچی ولی داشتم، حالی چه میمیره،

 باشم مرد گرفتم یاد
 رزا میره یادم خونه میرم اوقات گاهی ،وقتی مایک نمیدونی محکم مرد یک 

 بگم بهش که اتاقش سمت میرم و شممی عصبانی دستش از و نیست پیشم
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 من یخونه تو دیگه رزا که میاد یادم ولی بخوره، شامشو نیومده باز چرا
 حیون تا پنج عشقم به دیدم وقتی شدم داغون چقدر نمیدونی. نیست

 میکنن *و*ز*ت*ج*ا
 
 

 بخاطر خوشحال. ناراحت هم بودم خوشحال هم  کردن گریه به کرد عو ش
 ولی دوستشم من اینکه بخاطر ناراحت کرد، خالی خودشو باالخره اینکه
. یزدم زار کردم بغل سرشو. باشم هاشغصه شریک باید که اونجور تونمنمی
 :گفت شد مو آ یکم اینکه از بعد

 
 نباهاشو دونممی. کرده حمله بهش سگ انگار گفتمی دکتر سگ، تا پنج

 چهی ولی شناختم می و  مرگشون مسبب مردن مادرم و پد وقتی چیکارکنم
 درپ ولی بگیرم انتقام خواستممی نذاشت بزرگم پدر چون نکردم کاری
 :گفت بزرگم

 
 و اک این قانونی راه از بگیری انتقام خوایمی نکن کثیف حتوو  و خودت_

 . کنم خاموش خودم سبک به موآتیش نذاشت اون... شتنذا. بکن
 

 آرزو هک میکنم کاری. بگیره جلومو تونهنمی کسی دیگه رزا انتقام برای ولی
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 هب مم وانتقا. ببینن طلوع دوباره خورشید و که بمونن زنده قدر این کنن
 .بدم نشون بهشون و  واقعی بارن صورت خواممی. گیرممی خودم سبک

 
 ومن مادر و پدر ممکن وجه ترینکثیف با که بودن همونایی بچه نفر5 اون

 .بشن خلق عبرت تا کنممی تیکه تیکه و  زادهمو ح پنج اون من. کشتن
 
 اون. بودم ندیده جوری این و  بارن حاال تا. لرزیدمی عصبانیت شدت از

 تفاوت بی و خونسرد خیلی مسائل وبا داشت راکدی شخصیت همیشه
 پای ات بگیره تصمیمی یا حرف هر که دونستممی اینو ولی. ردمیک برخورد
 .بهش کردن عمل برای میره جونش

 
 کنی؟ چیکار خوایمی_
 

 بود شده خون کاسه ،چشماش چشمام توی زد زل باال آورد سرشو بارن
 :گفت مو آ میزد موج چشماش توی نفرت

 
 کنممی چیکار بینیمی

 
 اخلد رفتم منم. ماشینش سمت داشتبر قدم محکم و شد بلند و گفت اینو

 .رزا پیش بیمارستان
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 ارنب زندگی توی متفاوت شخصیت یه رزا باشه خون دلش داشت حق بارن
 پدربزرگش از حتی. شنیده چشم و داده دستور فقط عمرش تمام بارن. بود

 
 تنها مرگ از هم سال10 و گذرهمی مادرش و پدر مرگ از سال شش و بیست 

 سنگی زندان از حدودی تا و  بارن که بود کسی رزا( بزرگش پدر) پشتیبانش
 .بود پدیده یک بارن زندگی توی رزا نظرم به آورد نو بی خودش

 
 (  بارن  )
 

 من اگر گرفتم،نمی و  مهمونی اون من اگر بودم هم خودم اتفاق این مسبب 
 . افتاد نمی اتفاق این کردمنمی توجه مرکز و  رزا

 
 بیخو فرصت ولی بکنه کاری تونه نمی کسی و افتاده دیگه که االن ولی
 قدیمی های کینه کردن خالی برای شده

 
 آماده بود نیل کنار که مصر توی ویالهای ترین مجلل و بهترین از یکی
 .مهمانی یک برای کردم

 کرده ذکر ها دعوت کارت توی و کردم دعوت و  شناختم می که کسی هر 
 .میشن برده میکنم معین من که شخصی انندهر با ها مهمان تمامی که بودم
 .کردم آماده و  بادیگاردام از تا پنج
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 زیادی کارهای باید هفته دو این توی. بود مونده هفته دو مهمونی زو  تا

 .دنبو شده تربیت که خریدم گرگی سگ تا پنج مایک کمک با. کردممی
 

 زا هم خودم. ادمفرست بود مدنظرم که افرادی دنبال و  مخصوص راننده پنج
 .رفتم هوایی راه

 
 .بفرسته زمینی راه از برام و  هاسگ مایک شد قرار 

 که اتاق 5 نفر پنج اون برای و کردم و رز مهمونام برای و  هتل بهترین
 به دادنمی انتقال و  صدا دیواراش تمامی و شده گذاشته کار دوربین داخلش

 .بگیرمشون نظر زیر کامال میخواستم من،
 قدیمی انبار یه توی و  ها سگ پیوست جمعون به هم  مایک که این از عدب 

 ونتونج مثل گفتم بهشون و محافظ چند با بردیم شهر از پرت ینقطه یه تو
 رسید مهمونی زو  بالخره. کنید مواظبت اینا از
 
 
 (  مایـڪ  )
 

 رابطه و بود پلیس من پدر چون و خواممی سگ تا5 بود گفته بهم بارن
 .خرید شده تربیت سگ تا5بود بازنشسته اینکه با داشت گردان با بیخو
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 مراقبت تحت ساعته 24 که گرفتم پرستار تا سه هم رزا از نگهداری برای 
 .کردنمی مراقبت ازش ساعته24 محافظ تا6 بارن دستور به و باشه

 
 
 اربان به و  ها سگ بارن دستور به و رفتیم مصر به زمینی راه از ها سگ با 

 .گذشتمی بارن سر توی چی دونمنمی هتل به رفتم بعد و بردم ایکهو مت
 
 
 (  بـاُرن  )
 

 . گفتممی آمد خوش ها مهمان به بودم نشسته مجلس صدر صندلی یو 
 . شد عو ش واقعی مهمونی گذشت، نیمه از که شب

 
 فرستادم بودن مست همشون که ها مهمان بین و  مخصوص محافظ از تا5
 مجلس پایان تا هم خودم نو بی بکشن مجلس از نظرمو مورد نفر پنج تا

 .بودم ها مهمان پیش عمارت توی
 
 (  پیترمرگریت  )
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 منم .داره کارم در دم نفر یک گفت پیشم اومد نفر یک که بودم مهمونی توی
 دستمال یه شدم خارج عمارت از  که همین ولی رفتم دنبالش و شدم بلند

 نفهمیدم چیزی دیگه و دهنم جلوی اومد سفید
. 

 .بودم کهو مت جای یه توی و بسته پام دستو اومدم هوش به وقتی
 

 ؟ نیست اینجـــــا کسـی_
 باال خون که زدنمی جوری زدن منو خوردممی تا و داخل اومدن قوی مرد5

 . رفتن دلیلی چه به نیست معلوم اونم زدن کتک کلی از بعد آوردممی
 

 تمتونس بالخره ساعت سه دو، از بعد. کنم حرکت متونستنمی درد شدت از
 . بدم تکیه دیوار به و بلند زمین یو  از خودمو

 
 وهمین دیدم می محو سایه یک فقط داخل اومد نفر یک و شد باز در دوباره 

 .مرده یه که فهمیدم
 

 هستی؟ کی تو_
 

 دوست یک_
 

 بود آشنا صداش خنده زیر زد و گفت اینو
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 اینجا؟ ردیآو چی برای منو_
 

 حساب تسویه و سرگرمی برای_
 
 ارنب نقشه همه اینا پس بود بارن نمیشد باورم نو بی اومد تاریکی توی از

 .بود دستش سگ ۵ قالده بوده
 

 کنی؟ چیکار من با میخوای_
 

 کنن تیکه تیکه سگام بدم شاید نمیدونم_
 

 کردم تعجب
 
 جونم به وحشیتو سگای میخوای که کردم یگ*ن*ا*ه* چه من مگه_

 بندازی؟
 :زد داد  عصبانیت با یکهو

 
 که بود کرده کار چه من بود؟رزای کرده یگ*ن*ا*ه* چه من رزای_

 و  کردین باهاش که و  کاری حاال افتادین؟ جونش به حیون مثل نفری5شما
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 اگر نهست جا همین هم دیگت دوستای نیستی تنها میکنم،نترس خودتون با
 چه که مردی اگر مونیمی زنده که بردی در هب سالم جون سگا این دست از

  بهتر
 

 کرد رها و  هاقالده و گفت اینو
 

 لبخند با فقط اون ولی میخواستم کمک میخندید،من اون و میزدم داد من
 ...میکرد نگام

 
 (  بـاُرن  ) 
 

 ویجل کهو مت انبار رفتم بعدش و کردم استراحت رفتم مجلس اتمام بعد
 کردن حمله حیوون یه مثل رزا به وقتی اونا دندا جون یکی یکی چشمم
 چون نداشتن عادی حالت منم های سگ بودن مست نداشتن عادی حالت

 .بودم کرده تزریق بهشون سرنگ با و  هاری سو وی
 
 و ها جسد بود شده خاموش آتیشم بودم راضی خیلی کارم ینتیجه از 

 کنن پاک و  ها انگشت اثر تمام که کردم مامور تیم یک و کردم ول جا همون
 ندارم الزمشون دیگه کنن خالص گلوله با هم و  ها سگ دادم دستور و
 

سالم بد رقه کردم و بلیط  و تمامی مهمونا و ز گذشت از اون ماجرا وو 2
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ی میز برداشتم و سوار ماشین شدم و به راننده و برگشت به کالیفرنیا و از 
ه سته بودم که اعالم شد هواپیما سدگاه توی سالن انتظار نشو گفتم که بره ف

 .ساعت تاخیر داره واسم مهم نبود من کارم تموم شده بود 
 

ازی و ازی االن میشینه و چه پو از بلند گوی سالن اعالم میکردن که چه پ
 موقع بلند شدنشه

 
همین طور که با بلیط توی دستم بازی میکردم مرد هیکلی که لباس نظامی 

 و به انگلیسی گفت:تنش بود بهم نزدیک شد 
 

ستونی؟_  آقای باُرن ا 
 

 بارن:
 

 خودم هستم_
 

 میشه لطف کنید تا یک جایی بامن بیاید برای پاره ای از توضیحات_
 

 بارن:
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 در چه مورد؟_
 
 

 افسر:
 

 درمورد پیدا شدن چند جسد مشکوک که از مهمان های شما بودن_
 

 ی صندلی بلند شدم و گفتم:و از 
 

ولی اگه برای توضیحات میخواین خوش حال میشم من اطالعی ندارم _
 کمکتون کنم

 
 

 )یکی از درجه داران(
 
 

نفر از کالیفرنیا به این جا بیان بعد 4نده شگفت انگیز بود و واقعا برام این پ
 کشته بشن اون هم به این طرز وحشت ناک.

 
 یکی از سربازا اومد داخل و احترام نظامی گذاشت و گفت:
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 از بودن و اوردیم.و د گاه منتظر پو نی و که توی فآقای بارن استو
 
 

 خونسرد گفتم:
 

 محترمانه باایشون برخورد کنید میدونید که ایشون کی هستن
 

 سرباز:
 

 بله قربان
 

یک جرعه از قهوه تلخم خوردم و نفس عمیق کشیدماستونی مرد با نفوذیه 
 نمرا پیدا کمطمئنم کار اون نیست ولی شاید میتونستم سرنخی از این ماج

 
 تا جسد شناسایی شده بودن و معلوم بود از خانواده های پولدار لس4

انجلس بودن ولی نکته جالب که اینجا بود این بود که وقتی به خانواده 
هاشون اطالع دادن هیچ واکنشی از طرف اونا به چشم نخورد حتی 

نخواستن جسد و بفرستیم به کشورشون هرچند که دیگه جسد نبود یک 
 مشت گوشت تیکه شده بود.

 



 133 من یشرق یبایز

ن اومدم و به سمت اتاقی رفتم که استونی و برده بودن تعریف و از اتاقم بی
 ازش زیاد شنیده بودم ولی تاحاال نه دیده بودمش نه برخوردی باهاش داشتم 

 
 ی پای راستش و انداخته بود  ی صندلی چرم نشسته بود و پای چپش وو 

ش نسشتم و گفتم و به  و کرد و سالم کرد  رانه نگاه همو وقتی وارد شدم مغ
: 
 

 فکر کنم بدونید که چرا االن اینجایین؟_
 

 بارن:
 

 اره تاحدودی_
 

 افسر:
 

 خب شما چه توضیحی دارین که بگین؟_
 

 به صندلی تکیه داد و حالتش جدی تر شد و گفت:
 

د گرفتم که این ویال و ببینید آقا من مهمونی توی یکی از ویال های کنار _
هم قانونا مال منه من سالمت مهمونام و تا پایان مراسم تضمین کردم حتی 
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 بیشتر از این در توانم نبوده برای هرکس محافظ و راننده استخدام کردم من
 

 افسر:
 

 نفر کجا هستن؟4میتونم بپرسم االن محافظ و راننده اون _
 

 اخم هاش بد جور رفت توهم با پرخاش گفت:
 

غ برداشت کنید چرا قصد  دارین منو من و رف منو دیعنی شما میخواین ح_
 و مظنون اصلی بکنید

 
 افسر:

 
نه به هیچ وجه من اصال همچین قصدی ندارم ولی وظیفه من اینه که _

 بدونم چه کسی مسئول بوده
 

همون جور که انتظارشو داشتم و شنیده بودم شدیدا عصبی بود دستی به 
 :موهای قهوه ای خوش حالتش کشید و گفت

 
ازم معلوم و از دارم اگه نرسم به پو ساعت دیگه پ2ببینید من االن _
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از بعدی چند ساعت دیگه باشه من کسی و توی کالیفرنیا دارم و نیست پ
ز و از او اگر به خاطر این کار شما من پکه ثانیه شماری میکنم تا ببینمش 

 دست بدم عواقب بدی پشتش خواهد بود
 

ازه داد که منو تهدید کنه ولی حق هم داشت یکم تعجب کردم به خودش اج
هنوز هیچی معلوم نبود من اورده بودمش و بهش اتهام میزدم سعی کردم 

 ارامشم و بیشتر کنم و گفتم:
 

 اگر شما با من همکاری کنید سریع تر کارتون تموم میشه میتونید برین_
 

 با عصبانیت از جاش بلند شد و گفت:
 

 اجازه بدین که من برم یا نرم؟ میتونم برم؟یعنی شما باید_
 

 مستقیم توی چشمام نگاه کرد و خیلی جدی گفت:
 

نده ئ مختومه و به اندازه کافی وقتم و اینجا هدر دادم شما هم بهتره این پ
نده و نده و اگه هم خیلی به این پو اعالم کنی چون شاکی نداره این پ

نن شما اونا من و متهم ک عالقه داری بفرستش کالیفرنیا تا اونا پیگیری کنن و
ها به چه جرعتی من و اوردین اینجا تو میدونی اگه من سرمایه م و ازاین 

 شهرکوچیکتون بردارم شما ها هیچی نیستید 
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 افسر: 

 
 نداشتم و ندارم و آقای استونی من قصد بی احترامی به شما_
 
 

 دستشو به معنی سکوت باال اورد و گفت:
 

جسد پیدا 4یکنی و همه چی و تمومش میکنی نده و مختومه اعالم مو پ
 شده و هم شبانه بریزید توی نیل تا خوراک جانورای نیل بشه.

 
ن اگه این کاری که گفت و میکرد دولت من و این و گفت و از اتاق رفت بی

و محکوم میکرد مطمئن بودم چون واقعا ما به او نیاز داشتیم کسی هم از این 
 به نفع همه بود که پ ند سرباز زیر دستمنده خبر نداشت غیر از چو پ

 نده ختومه عالم بشه.و
 

 
 (  مایـڪ  ) 
 

 .بود گرفته جنون بارن کلمه یک فقط بگم تونستمنمی هیچی
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 ف از ونهخ به رفتن از قبل. کالیفرنیا برگشتیم وحشتناکش عمل اون بعد
 مکنمی درک رزا به و  بارن عشق عمق حاال رزا دیدن بیمارستان رفت دگاهو

 و ردد خوب که وقتی میکردم و کا این از بدتر بودم بارن جای منم اگر شاید
 :گفت هم دکتر و رفت دکترش اتاق به نو بی اومد کرد دلشو

 
 بهترین از یکی مو و ناخن رشد مثال شده خوب خیلی حیاتیش عالئم_ 

 کماست توی ماه دو که کسی برای بهبودیه های نشانه
 
 هخون به و  رزا خوادمی سخته براش اومد و رفت که تگف دکتر به هم بارن 

 .کرد موافقت هم دکتر ببره
 به و داد سفارش بارن نیازشو مورد های دستگاه تمامی کردن تمیز و  رزا اتاق

 هم بارن آرامش جوری این.  یخونه به دادن انتقال و  رزا آوردن اتاقش
 .بود بیشتر

 
 (  بـاُرن  )
 

 شامو و میرم خونه به رزا دیدن شوق با شرکت تو امکار شدن تموم از بعد
 . میخورم مم وشما و میزنم حرف باهاش و رزا اتاق تو برممی

 
 میکنم، زو  طول در که کارایی از میگم چیز همه از براش میشنوه که میدونم

 زو  هر خیلیه خودش برگشته رزام نفس که همین ها، برخورد از ها، اتفاق از
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 .خرممی گل براش
 
 طفق که کردم استخدام براش هم مخصوص پرستار یک. زنممی تار براش 

 .باشه مراقبش
 
 (  مایـڪ  )
 

 و عاشقه یه بارن. شهمی دیوونه نکنم بارن برای کاری اگه کردممی حس
 .نیست مهم برام هیچی شهمی عاشق آدم وقتی

 
 بمیره گرا بود اهپنج پنجاه رزا بودن زنده میترسونه منو رزا به بارن وابستگی 

 میاد؟ بارن سر بالیی چه
 

 ونوا قبلش یک پارتنر خوب و کار بلد با خودم برده بودم پیشش رفتم امشب
 :تگف عصبانیت با گفتم براش وجریان وقتی بارن خونه بردم خودم با
 

 کردی کاری همچین که وقیحی خیلی نو بی و ب من خونه از گمشو
 

 بشه مترک بهش وابستگیت بهتره میگم کن ول و  رزا گمنمی منکه چیه وقیح
 گلوریا نام به ساله 2۵ زن یه. کنه کمکت که آوردم چیزی یه برات



 139 من یشرق یبایز

 
 بارن: 

 
 حالم از جفتتون بهم میخوره_

  
 .بهم زد محکم و د و اتاقش تو رفت واینو گفت 

 
 (  گلـوریا  )
 

 . بود رزا اسم به دختری صحبت همش بارن، خونه برد منو مایک وقتی
 

 من همش. دهنمی محل بهم اصال ولی بمونم اینجا من کرد قبول آخرشم
 نه زنهمی حرفی نه سرده خیلی هامونرابطه توی و بشم قدم پیش باید

 و ب ناراحتی،: میگه کنممی اعتراض هم وقتی کنهمی حرکتی
 

 یادم کار سر از وقتی. همینطور هم شامش خورهمی اتاق تو میبره شوصبحانه
 اومدم که اول زو . اتاق همون تو میبره و دستشه قرمز رز گل دسته هی همش

 :گفت بهم
 
 همب. کنی رعایت و  هاچیز سری یک باید بیایم کنار باهم اینکه برای_ 

 از و  خرآ اتاق به رفتن باال یطبقه و کنم دخالت توکاراش زیاد نباید گفت
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 . کنم نو بی ذهنم
 

 اونجا وپوالش میکردم فکر اوایل. گذاشته فتکل گردن تا سه و  باال یطبقه
 مدونستنمی. کردم شک نظرم این به خدمتکار یه اومد و رفت با ولی ذارهمی

 . اینجوری زندگی از شدم خسته. اونجاست چی
 

 رفتم .بود دستش شده کادوپیچ جعبه یه تو اومد خوشحالی با بارن دیشب
 اون ولی خریده من برای مکرد فکر شدم خوشحال خیلی در دم استقبالش به

 .اتاق همون توی رفت و داد و  سالمم جواب فقط
 
 .آدمی اتاق اون از تار صدای گاهی مونهمی جاهمون وقت دیر تا هاشب 

 
 مدار دیگه. بارن مستانه و بلند خنده صدای هم گاهی پیانو صدای هم گاهی

 .دارم دوسش من و خوبیه مرد خیلی بارن میکنم شک عقلش به
 
 خوابیدم رفتم و خوردم شام تنها دیگه هایشب مثل هم امشب 

 
 
 (  بـارن  )
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  کماست توی که ماهه5 االن و میشه ساله ۱۹ من رزای سترزا تولد زو ام
 

 بارن:
 

 رزا تولدت کیه؟_
 

 رزا:
 

 ربیع االول_
 

 بارن:
 

 ی؟ ربیع چی چی؟_چ
 

 هنوز خنده هاش توی ذهنمه که با خنده گفت :
 

 ماهه ولی به ماه های شما میشه همون نزدیک کریسمس اسم یک_
 

 د گذشتوچقدر ز
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 چون کنه حالخوش و  رزا که کنم پیدا نتونستم هیچی و بازار رفتم 

 دوست خیلی خودمم که خریدم چیزی یک بخرم براش چی نمیدونستم
 کادویی جعبه توی دادم که الک تایی48 بسته یک کنه استفاده رزا داشتم

 .بزارنش
 

 راشب دلم استقبالم بود اومده گلوریا همیشه مثل بازم خونه رسیدم وقتی
  کنم تقسیم رزا و اون بین و  محبتم نمیتونم چون میسوزه

 
 دارم باهاش که هایی رابطه تو برام.زنی هیچ نه و رزاست مال من عشق تمام
 فهمممی حاال ندارم بهش تمایلی هیچ چون نمیدم نشون واکنشی هیچ
 چه ودب پنجره به و  صورتش و نداشت حرکتی هیچ رابطمون تو هم رزا وقتی

 داشت حسی
. 
 خستگیم همه انگار دیدم قشنگشو صورت وقتی کردم باز و  رزا اتاق در 

 مب*و*س*ی*د گونشو و شدم خم شد برطرف
 
 خسته ساله19 میشی میشه؟ سالت چند میدونی خانوم رزا مبارک تولد_

 ؟ انااااها دادی؟ گوش تو و زدم حرف همه این من که این از نشدی
 دیگه زار کن باز چشماتو بار یه فقط بار یه بشکنی؟ سکوتو این نمیخوای
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 و هات خنده صدای داره دیگه میشه، فراموشم داره چشمات رنگ
 نکن اذیتم انقدر و کن خانومی و بیا.میشه کمرنگ ذهنم از جیغاتجیغ
 همیشه این از بعد  داری دوست نممطمئ که خریدم کادو یک تولدت برای
 که رنگی همون بزنم برات صورتی الک میخوام امشب  میزنم برات میام
 یادته؟ برداشتی شرتتی برام زو اون

 
 رزا اب صبحانمو صبح خوابیدم و اتاقم تو رفتم شد تموم رزا با کارم وقتی

 . خوردم
 

 که توگف بخورم ناو با و شام که کرد خواهش ازم گلوریا برگشتم وقتی شب
 .داره کارم

 
 لومج بودگذاشت نکرده رزا وقتهیچ کاری کشید غذا برام و نشستم میز سر

   گفت که داشت کردم خوردن به عو ش و
 

 :گلوریا
 

 _بارن
 

 بارن:
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 بله_
 

 ا:گلوری
 
 میکشونه؟ جا اون به و  تو که اتاقه اون توی چی_
 

 خونه این تو رزا وجود از گلوریا خواستنمی دلم بگم چی دونستمنمی
 :وگفتم زدم لبخندی بیاد سرش بالیی داشت امکان چون شه خبردار

 
 

 اونجا خاصی چیز افتممی اون یاد اونجا میرم وقتی هست مادرم اتاق اونجا
 .شهوسایله و لباساش فقط نیست

 
 نه یا کرد باور حرفمو نمیدونم

 
 ا:گلوری

 
  زندان این توی شدم خسته من باشیم تر صمیمی هم با یکم بیا ارن_ب

 :میگفت همینو هم رزا  میشد تکرار ذهنم توی زندان کلمه
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 ا:گلوری
 

 ...تو سردی از اینجا، از بارن شدم سته_خ
 ردمک پاک اشکاشو جلو بردم دستمو نشسته جلوم رزا کردم فکر لحظه یک

 دمش بلند میز سر از کشیدم دستمو شدم سوالش پر و متعجب نگاه متوجه
 .رزا اتاق تو مرفت

 
 
 (  گلوریا  )

 (سرفراز معنی به)
 

 
 دمیز موج چشماش تو عجیبی عشق یک کردمی پاک اشکامو داشت وقتی

 .بود عمیق ریشش که عشقی
 
 فتمر و خوردم موشام منم. اتاق همون تو رفت شد بلند کشید دستشو هوکی 

 انداخته شو  صورتی پارچه یک بود اتاقش گوشه بزرگی چیز یه.بارن اتاق به
 .بودن

 
 چیه توش ببینم خواستمی دلم خیلی بود کمد یک کشیدم و  پارچه وقتی 

 . کنه دعوام بارن ترسیدممی ولی
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 کنجکاویم داشت منو میکشت. حس طرفم یه از
 
 
 تعجب که بود چیزی کمد توی.  کردم باز درشو و زدم کنار و  پارچه مو آ

 . کردم
 

 رنگی همه بودن نو همشون و شده کاور که یهایخواب لباس از بود پر کمد
 .نبود نمونش بازار تو که هایی خواب لباس داشت

 
 یعنی دهنش استفاده وقته خیلی میداد نشون بود نشسته کاور یو  که خاکی از

 رداشتمب و  بود ایزهو فی آبی که لباسا از یکی داشته؟ زن بارن ؟ کیه مال اینا
 بود زیبا خیلی

 
 
 یو  و کردم تنم لباسو. بیارم دست به و  بارن دل این با ستمتونمی شاید 

 .شدم بارن منتظر و نشستم تخت
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 من متوجه و بود پایین سرش داخل اومد بارن و شد باز در ساعت چند بعد
 چنان بعد کرد نگام تعجب با یکم اول دید منو تختش به رسید وقتی نشد

 .بود نزده کسی بحال تا که سرم، زد دادی
 
 : ارنب
 
 هاااان؟ بزنی؟ ها اون به دست داده اجازه تو به کی 

 
 پرتش خورد جر وسط از لباس کشید، محکم و یقمو لبه انداخت دستشو

  :گفت عصبانیت با و اتاق گوشه کرد
 
 باهات طوری این بعدی دفعه میزنی رزا وسایل به دست باشه آخرت دفعه_

 میگم؟ چی که حالیته کنم،نمی برخورد
  

 .بود گرفتهم  هگری
 
 :گلوریا 
 
 کیه؟ رزا رزاست مال اینا پس بهم کوبید محکم و د نو بی رفت. فهمیدم 

 دیگه شدم خسته
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 (  بـاُرن  )

 
 

 گهدی کسی رزا از غیر کردم قاطی خیلی یکهو دیدم تنش ولباس اون وقتی
 .بکنه و کا این نداره حق

 
 زار اتاق رفتم و نو بی اومدم اتاق از. بپوشه باید که اونه فقط.. رزا فقط 

 .خوابیدم
 

 . امستهخ بریدم دیگه کماست توی رزا نیمه وماه پنج االن شرکت رفتم صبح
 

 خاطرب کنم فکر استقبالم نیومد گلوریا ولی خونه رفتم زودتر یکم شب
 که رزا یشپ برم خواستم و گذاشتم وکتم اتاقم توی رفتم. بود ناراحت دیشب

 . نیستند هم محافظا زهبا اتاقش در دیدم
 

 و  رزا دست و نشسته رزا تخت کنار گلوریا دیدم که اتاق توی رفتم عجله با
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 .گرفته دستش تو
 

 ونما دیدم وقتی ولی شدم عصبانی بود شده اتاق وارد اجازه بی اینکه از اول
 .نگفتم چیزی رزا برای بشه خوب همدم یه تونهمی

 
 :گفتم مو آ و نشستم کنارش رفتم 
 
 ؟اینجا بیای گفت بهت کی_ 

 
 :گفت و شد هل

 
 ویت چی ببینم میخواستم فقط من..  نداشتم،من بدی قصد من کن باور_

 میکنه؟ مشغول انقدر و شما که اتاقه این
 
 

 چیه؟ نظرت ، دیدی حاال خب_
 

 : گلوریا
 
 ایفرشته همچین وجود با بودم شما جای هم من اگر شاید زیباست، خیلی 
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 نمیکردم اهنگ کس هیچ به
. 

 باهاش طور این که بود کرده یگ*ن*ا*ه* چه اون. سوخت گلوریا برای دلم
 ب*غ*ل*م توی  مب*و*س*ی*د سرشو و کردم ب*غ*ل*ش میکردم رفتار

 :گفت گریه با
 

  
 تهداش و  یکی خونه این تو منم ذاریمی ببینمش بیام ذاریمی این از بعد_

 .باشم داشته
  :مگفت و دادم فشارش خودم به
 
 نو بی اومدم اتاق از و هستیم هم با همه این از بعد_
 

 
 (  گلوریا  )

 
 

 مو آ و د. رفتم مرموز اتاق سمت به مو آ مو آ.نیست و راه تو کسی دیدم عصر
 .کردم باز

 



 151 من یشرق یبایز

 با دختری که بود ایدونفره تخت کرد،می توجه جلب خیلی که چیزی تنها 
 های لب و سفید پوست ،بلند مشکی موهای و مانند تور سفید لباس

 رمتحی و زیبا خیلی بود، وصل بهش هم هاییلوله که بود اون یو  صورتی
 .بود کننده

 
 ونچ نکنه نگاه دختری به داره حق بارن. نشستم کنارش و داخل رفتم مو آ 

 ...که میکردم نگاش و گرفتم دستشو داره الهه یک خودش
 
 (  بارن  )
 

 و خرید رفتم باهاش هم باری چند شده خوب یاگلور با مرابطه زهو  چند این
 .میداد گوش فقط اونم دارم بهش که عشقی از گفتم براش رزا از. پارک

 
 که بودم رفک تو. بیوفته اتفاقی یک قراره میکنم حس دارم دلشوره خیلی زو ام

 گوشیتو شگریه صدای برداشتم که و  گوشی. بود گلوریا زد، زنگ گوشیم
 :پیچید

 
 بیا فقط بارن رزا،...بارن...ابی بارن_
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 هق میون افتاده؟ براش اتفاقی چه رزا شده چی گلوریا پرسیدم نگرانی با
 :گفت هقش

 
 خونه بیا بارن. اومده بهوش رزا_
 

 ممنونم مسیح:  زدم داد خوشحالی از. بود زده حقله چشمام تو شوق اشک
 برگردوندی بهم و  رزا که

. 
 با دبو دکترش بود شلوغ خونه شدم، که خلدا. خونه رفتم شدم ماشین سوار
 یدهخواب مو آ تخت یو  دیدم که رزا اتاق توی رفتم. مایک و پرستار تا چند
 و شمپی اومد دید منو تا دکترش بود شده جدا ازش ها دستگاه از بعضی فقط

 :گفت
 
  ؟ بزنم حرف کلمه چند باهاتون میشه استونی باُرن آقای_
 

 بارن:
 
 بیاین کنین لطف طرف ینا از. حتما بله_
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 :صحبت به کرد عو ش دکتر. نشستیم مبل یو  پایین طبقه بردمش
 
 یه ولی. میگم تبریک ماه ۶ از بعد دوستتون اومدن هوش به بخاطر اول_

 قدرت ظاهراا  خورده سرشون به که ایضربه بخاطر ایشون هست، مشکلی
 مشون حافظه ختننشنا و  مایک که اونجایی از و دادن دست از و  تکلمشون

 .میده نشون واکنش همه به و یادشونه و  کذایی شب اون ولی دادن دست از
 
 به نیاز و کنهمی تنهایی احساس شدیداا  رزا االن. خودش جنس هم حتی 

 امکان هم تکلمش و کردن صحبت درباره کنه اعتماد بهش که داره کسی
 و  توصیه این قطف شه برطرف مدتی از بعد و باشه هم عصبی شوک از داره

 بهش هم االن باشین داشته جنسی تماس هیچ باهاش نباید که بکنم بهتون
 افسار رزای همون شهمی دوباره شدن بیدار محض به زدم بخش آرامش

 .گسیخته
 
 ات گذشتش از انیهو  بیمار یه االن اون کنید رفتار درست باهاش خواهشاا  

 فهوظی دیگه بوده درگیری و خشونت همش فهمیدم حرکاتش از من که جایی
 اشیدب موفق امیدوارم داره بستگی شما به شبقیه شده تموم رزا درقبال من

  
 قطف و رفتن همه رفت در سمت به و برداشت کتشو شد بلند و گفت اینو

 :  گفت و کنارم موند مایک
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 بینمتمیکمتر  چرا ؟ رفیق چیه_
 

 کمای نام به دوستی که بود رفته یادم حتی زاو  این بودم ششرمنده واقعا
 .دارم

 
 :گفتم و کردم ب*غ*ل*ش

 
 هک درگیره افکارم انقدر ، زو  یا شب االن میره یادم اوقات گاهی کن باور_

 نمیاد یادم خودمم
. 

 با و  همه اول اومد هوش یه وقتی کنی؟ چیکار رزا با میخوای: مایک
 رتپ چیز به کرد عو ش و شد بلند سختی به جاش از بعد کرد نگاه تعجب

 اینو ترسیدمی چیزی یک از باُرن، نبود خودش دست حالش اصال کردن
  اشتگذ دستشو سمتش رفت گلوریا وقتی خوند نگاهش تو قشنگ شدمی

 حتما بودم نداده نجاتش اگه کنه شخفه خواستمی و گلوریا گردن یو
 وحشی زن یک شده دیگه چیز یه شده کرده تغییر رزا باُرن. میمرد

 
 
 و گفت مایک قدر این ؟ من مو آ و مهربون دختر من رزای نمیشد اورمب

 اتاق توی که دوربینی از و اتاقم تو رفتم رزا اتاق تو برم ترسیدممی که گفت
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 .نشسته تخت یو  و شده بیدار دیدم کردم نگاه بود رزا
 
 
 مسیست ایپ رفتم دوباره. ببره ناهار براش که گفتم خدمتکارا از یکی به رفتم 

 به تهاجمی حالت و پایین اومد تخت از رزا خدمتکار، دو و محض به
 کوبید محکم و  غذا سینی و کرد حمله خدمتکار سمت به و گرفت خودش

 اومدن نو بی از بعد. نو بی اومد اتاق از زود ترس از هم خدمتکار دیوار به
 اتاقش کردن داغون به کرد عو ش رزا خدمتکار،

 
 مایک و دکتر که فهمیدم حاال شکستمی یا ریختمی دیدمی و  چی هر 

 .میزدن حرف چی درباره
 
 هوش به وقتی از شدم مواجه صحنه همین با بردن براش وقتی هم شام 

 منم اون یعنی خاص یدلهره یه دارم ترس حالت یه پیشش نرفتم اومده
 ؟؟ رفته یادش

 
 یو  بود نشسته بیدار دیدممی سیستم توی و بودم بیدار من که جایی تا شب

 .بخوابه اینکه از ترسیدمی مطمئناا  تختش
 
 
 هم نهار مایک دست سپردمش نرفتم شرکت. نخورد هم صبحانه صبح 
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 شدممی نگرانش داشتم دیگه نخوابید هم شب. طور همین هم شام و نخورد
 

 
 ریخت و شکست زد، همیشه مثل بازم نخورد صبحانه شد که صبح
 .دونستمنمی

 
 
 زا یکی به وقتی نشستم میز سر و پایین رفتم نهار موقع کنم چیکار 

 :وگفت نکرد قبول ببره نهار براش گفتم خدمتکارا
  

 .نرم اتاق اون توی ولی شم اخراج حاضرم
 

 و  رزا غذای سینی. طفلکی میسوخت من پای به هم گلوریا زاو  این
 .میکنه باهام برخوردی چه دونستمنمی اتاقش سمت رفتم و برداشتم

 
 دونستممی چون پایین اومد تختش از دید منو تا رزا شدم وارد و زدم در مو آ 

 ردمآو بود، خالی که دستم اون بود غذا ظرف که دستم یه میکنه چیکار االن
 :گفتم و باال

  
 .ندارم کاریت من کن باور کن ،صبر باُرن منم جان زرا
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 تبرداش شوسلیع میز یو  آهنی ساعت یکهو ولی کرد تغییر نگاش حالت 
 کنم، دفاع خودم از که نداشتم شوآمادگی چون منم کرد پرت سمتم به و

 کردم حس و  گرمی ماده شدن جاری و پیشونیم گوشه خورد محکم ساعت
 اشک پر چشماش و دهنش یو  گذاشت دستشو دید و  صحنه این رزا وقتی

 .عقب رفت اون ولی جلو رفتم یکم شد
 
 مرفت و کردم استفاده بود شده مو آ اینکه از منم تختش یو  نشست آخر 

 ردمک ب*غ*ل*ش مو آ نه؟ یا بزنم دست بهش دونستمنمی. نشستم کنارش
 :گفتم و مس*ی*ن*ه یو  گذاشتم سرشو و
  

 مدت این کشیدم زجر چقدر میدونی ؟ آره ؟ باُرنتو شناسیمی خانوم ارز_
 اولین خواممی وردمآ نهار برات کن نگاه رزا میدونی؟ ؟ آره ؟ نبودت در

 .خانومی بدم بهت خودم دستای با نهارتو
 

 قاشق خورد قاشق دو. دادم بهش مو آ دهنش سمت بردم و کردم پر و  قاشق
 ب*غ*ل*م توی از مو آ. کنهنمی باز دهنشو دیدم باال بردم که و  سومی
  .شو  کشیدم و  پتو و تختش یو  کردم درازش. خوابه دیدم و آوردم درش

 که بودم خوشحال. خوابیدمی بود هم دیگه کس هر. نخوابیده که بهش دو
 .کنم برقرار ارتباط رزا با بودم تونسته

 
 



wWw.Roman4u.iR  158 

 

 خراش یه حد در نبود زیاد سرم زخم. اتاقم تو رفتم و نو بی اومدم اتاق از 
 کرف نامعلوم یآینده به و کشیدم دراز تختم یو . کردم پاک دستمال با. بود

 .کردم
 
 نشست کنارم و داخل اومد اگلوری که 
 

 گلوریا:
  ؟ رزا پیش رفتی_
 

 بارن:
 آره_
 

 گلوریا:
  ؟ بود چطور حالش_
 

 بارن:
 .بود خوب_
 

 باشه مو آ ذهنم یکم کنم، فکر یکم داشتم نیاز. بستم چشمامو
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 توی مرفت شام واسه. رفت نو بی اتاق از نگفتم چیزی دید وقتی هم گلوریا
 . شدم خارج اتاقش از مو آ و نکردم بیدارش. هخواب هنوز دیدم رزا، اتاق

 
 ینا. اتاق توی رفتم و خوردم شام کامل سکوت در گلوریا با سرمیز رفتم
 درخواست تا چند. بود شلوغ شدت به سرم و داشتم کار خیلی زو  چند

 .جواب بی ایمیل کلی وداشتم هم کاری
 
 نگاه زیر. مو  بهو  صندلی یو  نشست و اتاق توی اومد هم گلوریا 

  :گفتم همین واسه بودم معذب سنگینش
 دیگه بخواب و ب_
 

 گلوریا:
 
 خوابیممی میریم باهم بشه، تموم کارت وایمیسم_
 

 دبلن سرجام از وقتی. نکنم توجه نگاهش به و بدم ادامه کارمو کردم سعی
 .دراومد صدا به کمرم استخونای شدم

 
 سرشو و کشید دراز کنارم اومد هم گلوریا کشیدم دراز تخت یو  رفتم 

 . منو گلوریا و داشتم دوست و  رزا من دستم یو  گذاشت
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 هاگ حتی نه؟ یا داره دوست منو هم رزا فهمیدممی کاش. بود مثلث یک مثل

 .بره جا هیچ زارمنمی منه، مال بازم باشه نداشته دوستم
 
. زهریمی مه به اعصابم بره پیشم از ممکنه که میکنم فکر این به موقع هر 

 .بشم نزدیک رزا به بیشتر باشه الزم شاید
 
  کشیدم و  پتو. بگیرم کمک کارام توی مایک از یکم و کنم سبک کارمو باید 
 .برد خوابم باز طاق طور همون و گلوریا یو
. ردمک عوض لباسمو و شستم صورتمو. نبود گلوریا بیدارشدم که صبح 

 .میخورد نهصبحا داشت و بود نشسته میز سر گلوریا
 
 و  راز صبحانه سینی و شدم بلند جام از و خوردم لقمه دو یکی نشستم منم 

 و دمز در آهسته خیلی باشم مو آ کردم سعی. اتاقش سمت رفتم و برداشتم
  :گفتم

 
  باُرن منم ؟ جان رزا_
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 عسلی یزم یو  گذاشتم و  صبحانه سینی بود نشسته پنجره لبه کردم باز و د 
  :گفتم و شکنار رفتم و
 

 بخور و  اتصبحانه بیا. خانومم بخیر بح_ص
 

 و یشمشک نگاه بهم بود زده زل تخت یو  نشوندمش مو آ و گرفتم دستشو
 ودنب خودم دست میکرد نگام وحشی اینجور وقتی مخصوصاا  داشتم دوست
 دادم فشارش خودم به و کردم ب*غ*ل*ش محکم و بردم سمتش به دستامو

 
 دآور دستاشو یکهو که. کنم برطرف و  مدت همه این دلتنگیه خواستممی
 توقع. کردم جداش زود خودم از. داد فشار و گرفت گلومو محکم و باال

 .نداشتم ازش و  کاری همچین
 
 محکم نداشتم آمادگیشو چون منم م،س*ی*ن*ه به زد محکم دستشو 

 ؟ دنمیا یادش من از هیچی یعنی. بودم شوک تو هنوز تخت پایه به خوردم
 و گرفتم هاشو دست مچ که کنه حمله گرفت گارد دوباره!!! ؟؟ هیچی

  :گفتم بهش مو آ و بشینه دوباره کردم مجبورش
 
 .بشه اینجوری خواستمنمی بخشید_ب

 دلش که خوندممی چشماش تو از ولی. بودم شده دیوونه شاید دونمنمی
 .نبینه منو خوادمی
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 :گفتم و ستادمای شو  به و  و شدم پا تخت یو  از 
  

 ؟ باشه. بخور صبحانتو ، میرم_
 

 بی اومدم اتاق از. میده گوش حرفم به بودم مطمئن ولی نکرد کاری اینکه با 
 .دکترش پیش رفتم و پوشیدم لباس. اتاقم توی رفتم و نو
 
 فتمر نبود، کسی که وقت آخر. برن مریضاش تمام تا نشستم مطبش توی 

 آ ات ناگهانیش های حمله از گفتم دکترش به و  رزا های رفتار و اتاقش توی
 :بود این دکتر جواب ییشیکهو شدنای مو
  

 بد از و خوب آدم فرق. کنه چیکار نمیدونه رسیده راهی دو یه به االن اون_
 نوزه ولی رفته یادش از ضربه اون اثر در چی همه اینکه با نمیده، تشخیص

 . وجودشه توی ترس اون
 
 

 ش دوباره نو از. کنه انتخاب و تو سمت راه راهی دو ینا توی که کن کاری
 که کن کاری یه کن معرفی بهش خودتو صفر ی نقطه همون از کن، عو

 .بشه بهتر بقیه با ارتباطش
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 همون از ترس دیدن، آسیب از ترس میترسه، چون میده نشون واکنش اون 

 نک یکار و کن صحبت باهاش بشین. مونده یادش شب اون از که چیزایی
 .که بهش کمک کرده باشی

 
 راشب و نها. خونه رفتم نو بی اومدم مطبش از دکتر با کردن صحبت از بعد
 .میز یو  گذاشتم مو آ و اتاقش توی بردم

 
 یو . بود هخورد شیر با بیسکوییت یکم فقط برداشتم، شوصبحانه سینی 

 نو یب دماوم اتاق از داشت نظر زیر و  رفتارم دقت با و بود نشسته تختش
 .پایین رفتم
 رزا که مافتاد شبی یاد یکهو که کشیدممی برنج خودم برای داشتم ناهار برای

 زا مدل چند کردم سرچ نت توی ناهار بعداز. بود کرده درست لبنانی غذای
 با. کنند درست که دادم و کردم انتخاب و  بود خوب نظرم به که غذاهایی

 .اتاقش توی بردم شام، موقع تزئین بهترین
 
 آ عدشب ولی کرد نگاه تعجب با یکم اول افتاد غذا سینی به چشمش وقتی 
 یگوشه محوی لبخند. خورد غذا از یکم و برداشت و  قاشق و جلو اومد مو

 . اومد لبش
 

 هرشظ غذای سینی. بردم لذت واقعاا  کنم، خوشحالش بودم تونسته اینکه از
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 ردمب و  بود خورده دست غذاش از یکم و بود نصفه شآبمیوه لیوان فقط که
 .پایین

 
 غذاهای چقدر که افتادم مایک یاد خوردم وقتی. بخورم و  شامم تا نشستم 

 .کمای برای ببرن و  لبنانی غذاهای بقیه گفتم. داشت دوست و  لبنانی
 

 و اتاقم توی رفتم شام از بعد. نداشتم مایک از خبری اصالا  بود وقت چند
 .جونت نوش نوشتم. تادمفرس مایک برای پیام یک

 
 لیو!!!  رفته یادت منو دیگه دمکرفکر نوشت، و گذاشت لبخند استیکر 

 .بود غذایی عجب نکنه درد دستت
 
 با وقت یرد تا. بگیرم براش لبنانی زن یه لبنان برم باید سر یه گهمی بابام 

 .کردم چت مایک
 

 به گاهن یه. کشیدم دراز تخت یگوشه و رفتم. بود خوابیده تخت یو  گلوریا
 جای به داشتم دوست چقدر. بود خوابیده کنارم مو آ که کردم گلوریا

 .بود کنارم االن رزا گلوریا،
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 مو آ. بردم براش و  رزا یصبحانه خوردم موصبحانه و شدم بیدار زود صبح
 .تخت یو  گذاشتم

 
 و  دیشب غذای بشقاب نصف. بودم کرده حیرت دیدممی که چیزی از 

 :گفتم و دادم تکونش مو آ. بود ردهخو
 
 .شده صبح شو بلند خانومی جان، رزا_
 

 با و جاش توی نشست یکهو دید سرش باال منو تا و کرد باز چشماشو
 :گفتم و زدم بهش لبخند یه. کرد نگاه من به تعجب

 
 بشی مپل تپل تا بخور آوردم و  اتصبحانه_
. 

 لوریاگ از و  کیفم و کت. پایین ماومد و برداشتم و  شام سینی و گفتم اینو
 و بود همعامل چندتا فقط نداشتم زیادی کار. شدم ماشین سوار رفتم و گرفتم

 . بانکی حساب خورده یه
 

 داشتم .خریدم قرمز رز گل کوچیک دسته یه شیو ف گل رفتم برگشت موقع
 حتی من( گلوریا) افتادم مخونه زن دومین یاد که میکردم حساب پولو
  .داره دوست گلی چه اون نستمدونمی
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 مثل. خونه رفتم و گرفتم اون برای هم ها گل همه از مخلوط گل دست یه
 پرید خوشحالی از گرفتم سمتش به که گلو دسته استقبالم به اومد همیشه

 .کرد کوچولو *ب*و*س* یه و ب*غ*ل*م
 

 نرانگ فقط موقع اون. کنم خوشحال هم و  گلوریا تونستم که بودم خوشحال
 .بودم رزا برخورد

 
 
 و فتمر مو آ زده زل گوشه یه به دیدم اتاقش توی رفتم کردم عوض که لباسامو 

 .عقب برگشت یکهو. جلوش گرفتم و  گل. ایستادم پشتش
 
 
 کرد وب یکم گرفت وگل و زد لبخند یه دید منو تا ولی بود ترس چشماش تو 

  نیومد؟ شخوش یعنی شدم دلگیر کارش از یکم دستم داد دوباره
 

 جاش از تعجب کمال در ولی. قرمز مخصوصا بود رز گل عاشق اون ولی
 کاغذ ، گرفت دستم از دوباره و ها گل و آورد آب لیوان یه رفت و شد بلند

 باورم و کردم تعجب خیلی کارش از لیوان توی گذاشت و کرد باز دورشو
 .باشه کرده تغییر قدر این نمیشد
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 سح کرد نگاه بهم و سمتم برگشت پنجره لب شتگذا و برداشت و  لیوان 
 و منشستی پنجره لبه باهم و پیشش رفتم کنارش برم خوادمی دلش کردم

 تو خاصی آرامش یه میکرد نگاه و  آسمون وقتی کردیممی نگاه آسمونو
 . میزد موج چشماش

 
  فتمگ بهش مو آ نداد نشون واکنشی هیچ ولی دستم توی گرفتم دستشو :
  
 ؟ نو بی بریم میای رزا_ 

 
  رفت و شد بلند پنجره لبه از درآورد دستم توی از دستشو. کرد نگام هراسون 

 اشوپ حتی بود اومده هوش به که زیو  از ترسید کنم فکر. نشست تخت یو
 کنه پیدا شدت افسردگیش کم کم ترسیدممی. بود نذاشته نو بی اتاق از

 :گفتم مو آ و نشستم کنارش رفتم
 
 و  ترسوندنت قصد اصال میخوام معذرت بشی ناراحت شدم عثبا اگه_

 مونیممی جا همین هم با نمیریم جا هیچ باشه نداری دوست اگه نداشتم
 ؟ آره ؟ خوبه

 
 میزد حرف من با مشکی چشمای این چشمام به زد زل و باال آورد سرشو

ی توی از دلشو حرفای تک تک فهمیدممی ی ن   .خوندممی چشاش ن 
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 و اتاقش توی بردم و سینی توی گذاشتم خودمو و رزا نهار و پایین رفتم 
 . اومد هم زرا سینی کنار نشستم خودمم زمین یو  گذاشتم

 
 این توی شاید. خوردم کنارش حاال رزا از دوری ماه ۷ از بعد و نها اولین

 یه غذا این از بعد. بود عمرم غذای بهترین این کردم زندگی که سالی ۳۰
 .چسبهمی خیلی خواب

 
 
 ستقیمم و پایین بردم سینی توی گذاشتم و ظرفا. میشد دیده خوابالو هم رزا 

 .اتاقم توی برگشتم
 

 و لداخ اومد گلوریا. میکردم فکری یه باید بود نمونده کریسمس تا چیزی 
 :گفت و من یو  بهو  صندلی یو  نشست

 
  ؟ نخوردی نهار_
 

 بارن:
 
 خوردم اره_ 
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 گلوریا:

 
 ؟ پس ندیدم راچ ؟ کی_
 

 بارن:
 _بردم توی اتاق رزا باهم خوردیم

 
  :گفت و نیاورد خودش یو  به ولی شد ناراحت یکم کردم حس

 گلوریا:
 

 ؟ خرید بریم نمیخوای نزدیکه کریسمس_
 

 بارن:
 

 خریدی لباس خودت برای تازه که تو_
 

 گلوریا:
 

 _خب اون فرق داشت
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  :گفتم بهش همین واسه نداشتم خرید حوصله

 
 ندارم خرید حوصله من میکنم حساب من خریدی هرچی خرید و ب_
 
 .برد فکر تو منو لباس خرید فکر. کرد قبول هم گلوریا 
 
 لباس بتونم شاید ؟ چجوری ولی میخواد لباس کریسمس برای هم رزا 

  .اتاقش توی بردم خودم با هم و  تابم لپ شام موقع. براش بدم سفارش
 

 دوتاشو یکی که. کردیم نگاه و  جدید لباسای سعک هم خوردیم شام هم
 هم سر پشت طور همین زهاو . کردیم اینترنتی خرید و کرد انتخاب

 .میشد تر نرمال رزا رفتار و گذشتمی
 

 نجرهپ لبه های برف کرد جلب نگاهمو که چیزی اولین شدم بیدار که صبح 
 . بود میومد آسمون از که ریزی هایدونه و
 

 و مکرد عوض لباسمو و شستم و  صورتم و دست و شدم لندب خوشحالی با
 :گفتم و دادم تکونش مو آ رزا اتاق توی رفتم صبحانه سینی با
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  افتاده اتفاقی چه ببین دیگه شو بلند رزا.....  ؟ رزا_
 
 وسرش هم رزا اتاق توی افتاد نور کشیدم و ها پرده و شدم بلند تخت یو  از

 .پتو زیر کرد
 
 
 :گفتم و کشیدم شو  از و  پتو خنده با 
 
 تنبل شو بلند 

 هصبحان از بعد.  برف اومدن از بود خوشحال اونم شد بلند ناز کلی از بعد
 شدستک و گردن شال و کاله با بلندشو مشکی شنل و کمدش سراغ رفتم

 :گفتم و تخت یو  گذاشتم و آوردم هاشو
 

 کنم بازی گلوله باهات ببرمت میخوام که پوش_ب
 
 بل دوباره و رفت کنه نگاه حتی من طرف به اینکه بدون و شد بلند جاش از

 لکشک یه و شیشه یو  گذاشتم انگشتمو و کنارش رفتم. نشست پنجره
 از مثال که هایی دست با برفی آدم یه هم ترش طرف اون کشیدم خنده
 .کشیدم شیشه بخارهای یو  درخته، شاخه

 
 مو آ ودستش بستم هاشو دکمه و شونش یو  انداختم و برداشتم و  شنل رفتم 
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 :گفتم بهش کردم بلندش و گرفتم
  

 بریم بیا خوابن همه نیست پایین کس هیچ االن
 

 رفتیم ها پله از باهم و پوشید اونم دادم بهش و  گ*ر*د*ن*ش شال و کاله
 توی فتیمر باهم. میکرد نگاه اطرافو ترس با و بود گرفته محکم دستمو پایین

 و اینور جوری و بود پرت اطراف به رزا حواس بود نیومده دزیا برف حیاط
 .بینهمی برف اوله بار انگار که میکرد نگاه اونور

 
 هک همین کردم صدا و  رزا و دستم توی کردم گلوله و  برف یکم و شدم خم 

 مخ یکهو ولی خورد جا خیلی صورتش تو خورد کردم پرت سمتم برگشت
 .دکر دنبالم اونم کردم فرار و دادم جاخالی که کرد پرت گلوله یه اونم و شد

 
 
 رگی بود چی به دونمنمی پام خستگی از آخر که چرخیدم کلی حیاط دور 

 ب*غ*ل*م توی یجورایی. مو  افتاد بود من پشت چون هم رزا. افتادم و کرد
 .بود

 
 جو اینکه برای هم به بودیم زده زل بود هم متری دوسانتی در صورتمون 

 یحت دادنش قلقلک به کردم عو ش و شنلش زیر بردم دستامو بشه، عوض
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 .نداشت صدا هاشم خنده دیگه
 
 که یوقت کردیم بسته و باز پاهامونو و دستا و کشیدیم دراز زمین یو  هم با 

 .بزرگ شتهفر یه کوچولو فرشته یه بود زمین و  فرشته دوتا شکل. شدیم بلند
  .ساختن برفی آدم به کردیم عو ش بعدش

 
 
 
 (  گلوریـا  )
 
 اتاوق گاهی. بود خوشحال خیلی بارن میکردم نگاهشون که پنجره پشت از

 هگیرمی من از و  بارن رزا بود بهتر میمرد اگه شاید. نباشه رزا خوادمی دلم
 .ازش میاد بدم

 
 یدخندمی که درحالی بارن شد باز در که خوردم می صبحونه و پایین رفتم 

 .بارن پشت رفت دید منو تا ارز. شدن وارد رزا با
 
 و گرفت دستشو مو آ بارن میخوره بهم ازش دیگه حالم مسخره یدختره 

 :گفت بهش
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 .میخوری سرما خیسه کن عوض لباساتو باال و _ب
 

 اهشونگ رفت وقتی. کرد دنبالش نگاهش با هم بارن باال رفت بدو بدو اونم
  :گفت و من سمت کرد

 
 .بپوش گرم لباس نو بی بری یخواست سرده هوا بخیر صبح_
 

 منو و رزاست توجهش مرکز دیگه ؟؟؟ بگه داشت همینو فقط!!! ؟؟؟ همین
 .نداره الزم

 
 
 
 

 
 (  بـاُرن  )
 

 عاا واق زنانه های حسادت این بیاد کنار رزا با تونسته گلوریا که خوشحالم
 . نمیکنم فراموش و  برفی آدم به رزا زده ذوق نگاه وقت هیچ. ترسناکه

 
 هم اگلوری. اتاقم به رفتم استراحت موقع و خوردم نهار رزا با رفتم نهار موقع
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 .نشست مو  به و  ناراحت و اتاق توی اومد
  

 :گفتم و نشستم تخت یو  نمیتونه ولی بگه چیزی خوادمی کردم حس
 
 

  ؟ بگی میخوای چیزی_
 

 :گفت و شد هول یکم
  

 مبگ چیزی یه میخواستم آره یعنی نه....  نه
 

 میشنوم بگو خب
 

 :گفت و پایین انداخت سرشو
 
 ندچ یه دوستام از یکی گفت مخواست من و بیاره اینجا به مایک که زیو _

 هک وقتی تا خواممی نداره آرامش جورایی یه سریخته هم به کال که وقتیه
 همه یکن ساپورتش و باشی پیشش میوفته خودش نرمال الو  یو  زندگیش

 هک کردم قبول خواب جای نه داشتم پولی نه موقع اون چون منم قبوله؟ جوره
 شدم عاشقت من که شد چی دونمنمی بارن ولی بیام
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 غذا یزم سر بوده پارتنرم که کسی با حاال تا من. داشتنت فرق بخاطر شاید
 غذا تو با من ولی. نمیذاشتن نه، بخورم، نخوام اینکه نه. خوردمنمی

 من به نیازی و اومده هوش به رزا دیگه االن نبار. خرید رفتم تو با خوردم،
 .نکن نمو بی میکنم خواهش ازت ولی میدونم نداری

 
 و ب میگفتم بهش جین مثل گفتنمی و  اینا اگه شاید سوخت براش دلم
 رزا نمیدونه کس هیچ. دارم نیاز گلوریا به هنوز من مسئله این از جدا ولی
 اون بود الزم گلوریا بودن پس. بمونه مخفی همینجور خواممی و ستزنده

 تادمایس جلوش رفتم نداشت مشکلی بودنش پس نکرده، تنگ منو جای که
 :گفتم و
  

 زندگی خونه این توی آدم همه این کنم؟می نو بی و تو من گفته کی_
 بدم یهگر از من میدونی بشور صورتتو شو بلند هم حاال یکیش توهم میکنن

 . دنکر گریه به شینیمی باز میاد
 

 :گفت و زد لبخندی
 

 چشم
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  زو ام خودم اتاق توی اومدم بعد خوردیم شام باهم رزا پیش رفتم شام موقع
 .نبرد خوابم کردم کاری هر ولی خواب رخت توی رفتم. داشتم سختی زو

 .شد بلند هم گلوریا اعتراض صدای که خوردم تکون اینقدر
 
 

 خواب رخت توی اومدم هک وقتی از ساعت ۴ دیدم انداختم ساعت به نگاه
 اینجوری موقع هر داشتم بدی یدلهره یه نخوابیدم هنوز من و گذشته
 .افتاده اتفاقی یه میشدم

 
 ساعت خب. رفتن ها خدمه همه و خاموشه ها چراغ تمام دیدم پایین رفتم 

 و خوردم آب لیوان یه بود شب 2 ساعت االن ولی بود ۱۰ تا کاریشون
 تاقشا سمت رفتم مو آ. کشید می رزا اتاق سمت نوم حسی یه.  باال برگشتم

 .بود خواب تخت یو  رزا داخل رفتم کردم باز و د یواش و
 
 اب بین هم غلیظی اخم و بود پیشونیش یو  عرق درشت های دونه 
  :گفتم و دادم تکونش مو آ میدید خواب نظر به. هاشو
  عزیزم...  جان رزا_

 و مالفه به بود کرده چنگ دستاشو بینهمی بدی خواب خیلی بود معلوم
 دستشو همین برای نمیشه بیدار دیدم میومد چشماش از اشک

 
  شد بیدار و نشست جاش توی خودم سمت کشیدمش یکهو و گرفتم
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 زیچی یه داد تکون و گرفت دستمو دید منو وقتی میکرد گریه داشت هنوز

  میخواست
 

 ونا توی وقتی میومدن در ازش صدایی ولی میخورد تکون لباش چون بگه
  خورد بهم خودم از حالم دیدمش حال

 
 گذاشتم دستمو و شونم یو  گذاشتم سرشو بودم حالش این مسبب من

 موهاشو یو  میفهمیدم بدنش لرزش از اینو میکرد گریه پشتش
 :گفتم گوشش در و مب*و*س*ی*د

 
  عزیزم مو آ...  پیشتم من باش مو آ....  باش مو آ 

 از ودنب وقتش االن ولی کنه خالی خودشو خوب میزاشتم بود قبال اگه شاید
  کردم پاک شو گ*و*ن*ه یو  های اشک انگشتم با و کردم جداش خودم

 
 پیشونیشو شدم خم تخت یو  کردم درازش مو ا کردم شنو  و خواب چراغ

 اب بهش دادم تکیه سرمو و بالشتش کنار گذاشتم آرنجمو مب*و*س*ی*د
  :گفتم و ردمک نگاه رزا به لبخند

 
  بخوابه من خوشگل خانم تا هستم جا همین من خب
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 تشودس میلرزید و بود کرده یخ دستاش گرفتم دستشو دیگم دست اون با
  :گفتم و زدم بهش کوتاهی ب*و*س*ه و بردم لبم نزدیک

 
 نشون برای مهمونی اون توی من اگه بود من تقصیر همش ببخش منو رزا_

 ریداو م تو افتاد نمی اتفاق این وقت هیچ نمیکردم و کا اون اونا به تو دادن
 مشت یه بین نه صدفه توی جاش اریدو م نمیدونستم من ولی بودی من

  گرگ
 
 
 بزنم احرف این از نمیخواستم این از بیشتر کرد، می گوش حرفام به دقت با
  :گفتم و زدم لبخند یه
 
 دفعه چیه میدونی ؟ دیدیم و  همدیگه جوری چه اول هعدف اون یادته رزا_

 وت دیدم تصادفی برخورد یه توی و تو من ندیدم سالن اون توی و تو من اول
 شجاعتت از اول برخورد همون از من ولی ندیدی منو و بودی من به پشت

 برام دیگه حاال ولی داشتم دوست زیباییت بخاطر اول شاید اومد خوشم
 همینجور عمر اخر ات اگه حتی میخوام خودت برای و تو من نداره فرقی
 گیرهب ازم و تو بخواد کس هر اگه نمیگذرم ازت بازم باشم پرستارت باشم

 میکن جهنم براش زندگیشو و ریزم می بهم و دنیا 
 کنار و اقمات توی برگشتم بعد برد خوابش کامل تا بودم اتاقش توی قدر این

  خوابیدم گلوریا
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 فتمر رزا با صبحانه خوردن از بعد شدم بیدار خواب از بدی کسلی با صبح
 :گفت هم دکتر و گفتم دکتر به و  رزا دیشب مشکل و دکترش پیش

 
 یکم اینجوری ولی میاد یادش چیز همه کم کم هست خوبی ی نشونه این_ 

 هبخواب اگه که هست مطمئن چون خوابیدن از ترس مثال آوره ترس رزا برای
 ردنک فکر *ب*و*س*کا و ها خواب این بیشتر  میبینه *ب*و*س*کا دوباره

 کتاب براش بخوابه اینکه از قبل بتونی اگه هست خواب از قبل مورد بی های
  میشه خوب خیلی کنه شخود درگیر فکرشو و باشه جالب که بخونی

 
 ویت چیزی یه رسیدم هام کار به و شرکت رفتم دکترش با مشاوره از بعد 

 ماه هر بود کار توی دزدی مثل چیزی یه نمیومد در جور هام کتاب حساب
  میشد کم ها کارگر سهم از و بود زیاد خیلی دالر ملیون هزار

 
 توی مبرگشت امور بقیه به رسیدگی از بعد بود بزرگ خیلی مشکل یه این

  پایین بردم و  سینی و خوردم رزا با و  شام خونه
 

 :گفتم بهش و کتابخونه توی وبردمش اتاقش توی برگشتم دوباره
  

  کن انتخاب داری دوست که کتابی هر_
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 دماوم ها قفسه پشت از شد وارد و زد در به ای تقه نفر یه دقیقه چند از بعد
 :گفت و سمتم اومد لبخند با ستگلوریا دیدم نو بی

  
 ؟؟ بردارم کتاب میتونم منم داری قشنگی خونه کتاب چه بارن وای_

  
 میتونی خودش برای هبرمیدار کتاب داره هم رزا نداره اشکالی بردار:  بارن

 ؟ کنی کمکش
  

  :گفت و زد قشنگی لبخند
 
  حتما_
 
  ( ریالوگ )
 
 

 این برای بعد میزد حرف باهام زور به بارن بودم اینجا که وقتی چقد این
 دهاتی دختره این از متنفرم چقدر که وای بخونه کتاب خواد می دختره
 الل نفهمه

 
 هش خوشحال بارن اینکه برای 

  :گفتم و رزا پیش رفتم ظاهریت لبخند با
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  ؟ برداشتی چی ببینم_
 
 از و  ابکت شدت با که میکردم نگاهش داشتم بود برداشته فرانسوی رمان یه

  رفت نو بی سمت به و شد رد کنارم از محکمی تنه با و کشید دستم
 

  میکنه طوری این که کیه کرده فک وحشی عوضیه دختره
 مثل هک وقته اون میشه سیر ازش که بالخره نه؟بمو این با میخواد کی تا بارن

 نو بی میندازمش آشغال یه
 

 و یستادا کنارم اومد و فهمید بارن.  وحشیه دختره یه از بیشتر لیاقتش بارن 
  :گفت

 
  میخوام معذرت ازت رفتارش بابت من_

 :گفتم و زدم لبخندی
  

 دست حرکاتش این که میدونم من نکن ناراحت خودتو نداره اشکال_
 کنی عذرخواهی نیست الزم هم تو نشدم ناراحت نیست خودش
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 :گفت و زد دلنشینی لبخند
 

 که ممنونم هستی فکری شنو  دختر تو گلوریا هستی که حالم خوش خیلی
 ببند و د  کردی انتخاب وقتی میرم  باالست درکت قدر این

 
  گفتم و ایستادم دار خبر حالت به و مو اب کنار اشتمذگ دستمو :

 
  قربان چشــــــــــم_

 :گفت و  زد لبخندی
 

  شیطون نیار در بازی خوشمزه قدر این و ب
 
  ( بارن )
 
 میشدم گلوریا شرمنده واقعا رزا گاه بی و گاه های رفتار با
 

  ودب تعطیلم زو  فردا میکنه درک و  موقعیت و فکره شنو  خیلی اون ولی 
 زامر کنار و  زو  یه سخت هفته یک از بعد میتونم که بودم خوشحال خیلی
  تخت یو  تختش کنار صندلی یو  نشستم اتاقش توی رفتم رزا با باشم
  بود فرانسوی رمان یه بود برداشته که کتابی کشید دراز
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 کیسب چه توی رزا ببینم بودم مشتاق بار این ولی نمیخوندم رمام اصال من
 کردم خوندن به عو ش داره دوست رمان

 
 مامت داشت سختی زندگی و بود فقیر خیلی که بود بچه پسر هی مورد در 

 دهش سنگین پلکاش دیگه دیدم وقتی میداد گوش حرفام به دقت با مدت
  کردم خاموش و  خواب چراغ و بستم و  کتاب

 مدمیو خوابم خیلی خودمم نو بی اومدم و کشیدم شو  گردن زیر تا و  پتو و
 ه... رفتم خواب رخت به
 
 

 :گفتم خدمتکارا از یکی به و پایین رفتم و شدم یدارب زود صبح
 

 به و بچین میزو بخورم  خوام می حیاط داخل االچیق توی و  صبحانه
 النس توی اتاقاشون توی برن شد چیده میز که زمانی بگو خدمتکارا تمامی

 فهمیدی؟؟ نباشن حیاط توی و
 

 و کنار دادم و  اه پرده کنم بیدار و  رزا تا باال رفتم. رفت و گفت چشمی
 ممن پتو زیر کرد سرشو و توهم کرد اخماشو صورتش توی افتاد افتاب

 :گفتم و سرش باال رفتم بدجنسانه
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 بعدش نو بی میرم بعد میخورم مو صبحانه میرم منم بخواب بگیر باشه
 هبد صبحانه بهت زور به که میفرستم و اخالق بد کارای خدمت از یکی
 خدافظ رفتم من دیگه خب

 
 

 و خسی سیخ موهاش تخت یو  نشست و اورد نو بی پتو زیر از سرشو یکهو
  بود شده پت

  بود داده رزا به ای بامزه شکل
 ویت رفتیم و پایین کردبردمش درست موهاشم و کرد عوض لباسشو وقتی

 .حیاط
 

 به عو ش و نشستیم میز تشپ بود شده چیده االچیق توی کاملی یه صبحانه
  کردیم خوردن

 
 چون رزا ولی کردن ورزش به کرد عو ش و حیاط توی اومد هم لوریاگ

 اومد همیشگیش لبخند باهمون ورزش از بعد ندیدش بود اون به پشتش
 :گفت و میز کنار

 ازاد هوای توی اومدین ـــــــــــریبخــــــــــــــــــــــــــ صبح
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 :دادم جوابشو لبخند با منم
 

 خوبه رزا حیهو  برای گفتم.  اره
 
 :گفت و کشید و  رزا لپ شدو خم ریالوگ
 

 .....خانوو خوشگل چطوری
 

 تشودس گرفتو و  گلوریا دست مچ رزا بشه تموم گلوریا جمله اینکه از قبل
 جفت کردم جدا گلوریا از و  رزا زود اومد در گلوریا جیغ که جوری پیچوند
 سمتش بره نمیذاشتم و بودم گرفته و  رزا دستای

 
 ول و  رزا دستای مو ا ساختمون توی دیدبرگشت و  اوضاع تا هم گلوریا

 اگلوری جای ای دیگه دختر هر میزد نفس نفس عصبانیت شدت از  کردم
 اوقات گاهی واقعا نکرد کاری هیچ اون ولی میکرد دفاع خودش از بود

 میشم ش شرمنده خیلی
  
 توی برگشتیم همین برای نداشتیم خوردن به میل رزا نه من نه دیگه 

 ساختمون
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 پسر هی صدای و سر دیدم که میکردم نگاه فیلم داشتم کاناپه یو  ظهر از بعد
 ردمیک بازی باهاش رزا که همونی تامیه دیدم که پنجره لب رفتم میاد بچه
 :گفت و دید منو که حیاط توی رفتم

 
 بارن اقا سالم

 
 :بارن

 
 خوبه؟ حالش خواهرت ؟بچه خبر چه پسر گل سالم

 
 کج گذاشتیم اسمشو هست هم پسر تازه بله:گفت و کرد گیقشن تبسم
 منه شبیه میگن همه

 
 :گفت و اومد یادش دوباره چیزی یه انگار ولی شد ساکت

 
 

 کجاست؟ رزا
 :گفتم همین برای بگم بهش چی نمیدونستم

 
 میکنه استراحت داره اتاقش توی
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 الشدنب رفتم منم رفت ساختمون سمت به بدو بدو حرفم شدن تموم از بعد
   رسوندم بهش خودمو زود  رزا اتاق توی رفت و رفت باال ها پله از
 
 :گفت و رزا بغل پرید تامی اتاق توی رفتم و
 

 ....چطو جونی رزا سالم
 

 کرد دور خودش از اونو داد هلش رزا کنه تموم حرفشو تامی اینکه از قبل
 تعجب از زمین خورد محکم نداشت و  رزا حرکت این انتظار که تامی

 نو بی اوردمش رزا اتاق از سریع و گرفتم دستشو بود زده خشکش سرجاش
 :گفت و کرد نگاه بهم تعجب همون با
 

 کرد؟ اینجوری چرا رزا
 

 :گفتم بهش همین میفهمیدبرای باید زود یا دیر
 

 از هم جورایی یه چی همه تو هم من هم جان تامی رفته یادش چی همه
 نشون واکنش بره طرفش هم هرکس  هنمیر کسی طرف و میاد بدش همه
 میده
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 :گفت و کرد نگاهم یکم تامی
 

 شهمی خوب اون  نداره امکان این نه کنم؟ بازی رزا با نمیتونم دیگه من یعنی
  میدونم من

 
 یو  و کردم خاموش و  تلویزیون پایین رفت ها پله از سرعت با و گفت اینو

  کردم فکر رزا به و کشیدم دراز کاناپه
 

 میگم چی میفهمه که داره یاد هنوز و ما زبان مثال نرفته یادش چی همه رزا
 یازن رزا نخورم بو مش که  بهش قولم مثال یا  نیست مادریش زبان بااینکه

 یه هباش خورده پیوند بااون گذشتش تمام که چیزی یه تلنگر یک به داره
 لندب ناپهکا یو  از و نرسیدم جایی به زیاد کردن فکر از خانوادش مثل چیزی

 نظر به خوندم براش و  رمان ادامه و خوردم رزا با سکوت در و  شام شدم
  میکرد جذب آدمو بود قشنگی رمان خیلی خودم

 
 به تا داستان ادامه به شه درگیر رزا فکر که کنم قطع رمانو جایی میکردم سعی

 و مدش بلند جام از داستان از قسمتی خوندن از بعد نکنه فکر دیگه چیزای
  نو بی اومدم

 
 دهش یکنواخت خیلی زندگیم.  کشیدم دراز تخت یو  خودم اتاق توی رفتم 
 ندگیمز دیگه بیاد هوش به اگه میکردم فکر کسلم بازم هم رزا وجود با حتی ،
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 و اخد باید میگم کفر دارم دیدم اومدم خودم به لحضه یه نیست یکنواخت
 که هایی آدم نوشته انجیل توی رزا اومدن هوش به برای می کردم شاکر
  میرسند هایشان خواسته همه به هستند شکیبا و صبور

 
 مو آ شد پاره افکارم رشته گلوریا اومدن با و  وضع این میکنم تحمل منم

 لهحوص گرفت دستش توی دستمو کشید دراز کنارم اومد و زد دور و  تخت
 هک فهمید نو بی کشیدم دستش زیر از دستمو و نداشتم دیگه و  گلوریا

 و قمی لبه گزاشت دستشو یک و کرد نزدیک بهم خودشو یکم ندارم حوصله
 :گفت و کرد می بازی موهام با دستش اون با
  
  ؟ حاله بی چرا من باُرن 

 :گفتم و کردم جداش خودم از
 

 بخواب بگیر نیست خوب زیاد حالم امشب گلوریا نکن
 

 :گفت داد تکیه دستش به سرشو
 

 منتون من اگه بخورم تو حال همین درد به که اینجام من کن اهنگ من به بارن
 ؟ هاااان میخورم دردی چه به بکنم برات کاری
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 :گفت و کرد نگاهم یکم خودش سمت برگردوند صورتمو 
 
  میای سرحال بگیر دوش یه حمام و ب 

شاید اگه یک دوش میگرفتم حالم سرجاش  حمام سمت رفتم و شدم بلند
 میومد

 
 ( اریلوگ )

 و  حمام در بود تنم که خوابی لباس با حمام داخل رفت بارن اینکه از بعد
 داخل رفتم هم خودم و کردم باز

 بارن مال منه
 
 ( بارن )

 دمنکر بیدارش بود خواب کنارم هنوز گلوریا شدم بیدار که خواب از صبح
  بگیره خستگیشو خوب گذاشتم

 
ش کلی از بعد ش ک   نمک بیدارش شدم موفق الخرهب رزا و من توسط پتو َمک 

  :گفت و داخل اومد مو آ و زد و د خدمه از یکی
 

  .هستند شما منتظر پایین اومدن پارکر آقای ، آقا
 لباس یه و کمد سمت رفتم شد پیدا مایک کله و س بالخره عجب چه

 :  تمگف رزا سمت گرفتم و برداشتم توش از جین شلوارک یک با لیمویی
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  .پایین بریم بپوش

 
 میکرد اینجوری که نمیومد خوشم اصال کرد طرف اون شوو  و نداد محل
 :گفتم و ایستادم شو  به و  و میز وره اون رفتم

 
 نم با میکنم قاطی و سرم به میزنه یکهو بعد مهربونم جایی یک تا من رزا 

  .بپوش و اینا خوب دختر یک مثل نکن لجبازی
 

 ودب حرف از پر چشماش تاریکی توی کرد نگاه چشمام به و باال آورد سرشو
 وضع لباس که چوبی دیوار پشت رفت و برداشت و ها لباس شدو بلند مو ا

 نو بی اومد و پوشید و اونا میکنه
 
 زا و گرفتم دستشو بود داده کج فرق که موهاش یو  زد هم سفید تل یک 

 ودب هنشست کاناپه یو  ما به پشت مایک پایین رفتم و نو بی اومدیم اتاق
  شدم که نزدیکش

 
 دست باهم و شد بلند کاناپه یو  از شد ما متوجه که کردم میو ا ای سرفه
 نای که هم مایک بود گرفته محکم هامو بازو و من پشت بود رفته رزا دادیم

 خم کمر تا داری خنده حالت با و ایستاد رزا یو  به و  رفت دید و  اوضاع
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 ودب کرده باز دیگه طرف به دیگش دست و بود سینش یو  دستش یک شد
 :گفت و ایستاد تعظیم حالت به
 

 ؟ است چطور زو ام ما بانوی حال کبیر رزای سالم
 
 لمث کرد خم کمی هاشو زانو و گرفت لباسشو های گوشه و زد لبخندی رزا 

 ،........  بازی مسخره کمی از بعد ملکه های لباس با تعظیم
 

 منم نکرد کاری رزاهم نشوند ودشخ کنار برد و کشید و  رزا دست مایک
 :گفت و گذاشت هم یو  پاهاشو مایک نشستم کنارشون

   
  بداخالق؟ یهو غرغ آقای خبر چه_
 هنکن کجابودی مدت این شماست دست خبرا فعال گفت و زد پوزخندی_

 ندارم؟؟ خبر و شدم عمو
 
 

   :گفت و زد بلند ای قهقه
 یا همیش کسی مال یا میاد خوشم یدختر هر از نمیده زن من به کسی بابا نه_

 میخوام نخورده دست و آک دختره یه من بوده کسی با قبال
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 یو  به,ولی رزاس میشه کسی مال دختری اینکه از منظورش ک شدم متوجه
 :گفتم و زدم لبخندی و نیاوردم خودم

 
 نبود؟ ازت خبری که بودی کجا حاال,  بدشناسی که بس

 
 :گفت و ظرفش وت گذاشت خودش برای سیب یه
 
 پیدا شیوع آفریقا توی دیگه بیماریه یه,  داشتم مأموریت یه ستاد طرف از  

 رفتم یتفریح سفر یه منم اونجا از بعد رفتم پزشکی تیم همراه منم بود کرده
 ژاپن

 
 :گفتم و کردم نگاهش کار طلب

 
 سوغاتی موقع هر نو بی و ب بدو,نیاوردی سوغاتی بغد رفتی جا همه این
  تو بیا تیداش

 
 :گفت و کرد ای خنده

 
 وبارهد بعدشم شده تنگ برات دلم,کردی فکر چیه اینجام که آوردم سوغاتی

  خنده زیر زد
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 گلوریا سالم به 
 حس ولی داد و گلوریا جواب مایک شد کج ها پله سمت به سرها همه 

 شد ناراحت یکم گلوریا اومدن از رزا کردم
 

  ودب گذاشته پاش پایین که دار دسته تیپاک جو شدن عوض برای هم مایک 
 و آورد در ای سورمه مخملی ای جعبه داخلش از و گذاشت زانوش یو  و

 :گفت
 

 :گفت داری خنده باحالت بعد رزاست مال سوغاتی اولین
 باشه؟؟ میتونه چی یعنی_
 

 لوزی نینگی که بود گردنبند و گوشواره و دستبند ست یه کرد باز و  جعبه در
 اریدو م های رشته زنجیرش از اشتد وسط شکل

 
 زار چشمای توی خوشحالی برق,  بست رزا گردن به و برداشت و  گردنبند 

   داد رزا دست و بست و  جعبه دردیده می شد 
 

 نقره بهجع یه آورد نو بی جعبه یه دوباره و پاکت توی برد دستشو دوباره بعد
 :تگف بعد سفید خال خال مشکی های بانو  با رنگ ای
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 .....سوغاتیه اینم
 :گفت دوباره بعد کرد نگاه رزا و گلوریا و من به خنده با 
 

 سوغاتیه .....
   
   گفتم بهش ک میکنه مسخره داره و  همه دیدم :
 

 نیار در بازی مسخره_
 گفت چشمی و پایین انداخت سرشو مظلوما بچه مثل 

 
 

 ایششش کردی دعوام که میگم بابام به بد بارن:  مایک
 
  گفت رزا به گرفتم خودمو جلوی ولی گرفت خندم حرفش از :

  نزدیکتر بیا یکم_
 

 موهاشو و برداشتش و  رزا تل سمت,برد دستشو نزدیکترش رفت هم رزا
 مو شونه یه و ردک باز و  جعبه در و راست طرف به داد چپ سمت از و  همه

 :گفت و ردک نگاهش تحسین با و زد رزا موهای به و بود الماس از پر که
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 قابل یکم بلکه میاردم بارن برای هم یکی کاشکی رزا,شدی خشگل چه

  شه تحمل
 

 کرده مسخرم که نبود مهم برام اصال خنده زیر زدن گلوریا و رزا و خودش
   :گفت بعد داشت ارزش بیشتر برام رزا خنده

 
 پاکت توی از بزرگ جعبه یه سورپرایزمون سر میریم حاال خب خب خب_

 :گفت و گرفت رزا سمت به مشکی های قلب با بود قرمز که آورد نو بی
 

  نداره و شما قابل
 
 فتگ یکهو که نمیکرد ول و  جعبه مایک ولی بگیره ک کرد دراز دستشو رزا 

اده اخه استف خودت برای میدم بعدا بگیر یاد تو کنم امتحان خودم اول بزار
 ازش برای دفعه اول خطر ناکه

 
 مهتوه یکم گلوریا کردم حس اتاقا از یکی توی رفت و تبرداش و  جعبه  

 بود آورده سوغاتی رزا برای فقط مایک اینکه خاطر به کنم فکر
 
 

 )گلوریا(
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 آوردم  در شاخ میدیدم که چیزی از نو بی ومدا مایک و شد باز در 

 
 به که هشکوف شکل به موهایی گل کلی با بود کرده تنش ژاپنی کیمونوی یه

 و بود شل موها گل تمومه بود کوتاه موهاش بودچون کرده یزونآو موهاش
 و  بهو  و جلو اومد بود گذاشته گوشیش با که آهنگی ریتم با میخورد تکون

 کرد عو ش هم تعظیم از بعد کرد تعظیم و هاش آستین توی کرد دستاشو رزا
 مخصوص *ر*ق*ص* کنم فکر که پریدن پایین باال و یدن*ر*ق*ص* به

 ستها ژاپنی
 

 صدای خودنش زمین با زمین افتاد محکم و گرد گیر دامنش به پاش آخرهم 
 مدت تمام که شدم خدمتکارا متوجه تازه شد بلند جمعیت یک ی خنده

 حالت به لنگون لنگ و شد بلند هم مایک میکردن نگاه و  مایک داشتن
 گرفت درد دلم که بودم خندیده اینقدر اتاق توی برگشت *ر*ق*ص*

 
 دستاش توی که جعبه همون با دقیقه چند از بعد میخندید هم ارنب حتی 

  :گفت و نشست رزا کنار و نو بی اومد بود
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 هم رزا میده یاد بهت اینو از استفاده اموزش که هست داخلش دی سی یه_
 و کرد نصف و  بود کنده پوست که سیبی گرفت و  جعبه خوشحالی با

  مایک به داد یگشود نصف اون دهنش داخل کرد کامل نصفشو
 برم من شد تموم کارم من دیگه خب:مایک

  
 ؟ همین:  گفت بارن

  
 :گفت و زد پوزخندی مایک

  
  ؟ رمبیا سوغاتی توهم مثل ای گنده خرسه برای داشتی انتظار نکنه چیه_
 

 :گفت و رزا سمت کرد و  بعد
 
 ریقااف های معدن بهترین از و  مو گل و بنده گردن نده کدومشون هیچ به

 یو  ذاشتگ دستشو گریه حالت به بعد رفتم ژاپن تا لباس بخاطر و گرفتم
 :گفت و صورتش

 
  تو خاطر به شدم ورشکسته_
 

 برای دستشو خداحافظی معنای به هم رزا کردیم بدرقه در دم تا و  مایک
 داد تکون مایک
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 مدها یادش چیزی انگار راه وسط ولی باال ببره که برداشت هاشو سوغاتی 
 پاکت و کرد لپش از *ب*و*س* یه و مایک سمت برگشت دوباره اشهب

  باال رفت بدوبدو و گرفت مایک دست از و ها سوغاتی
 

 زار که جایی و  بود گذاشته دستشو بود شده ها شده مسخ یک مثل مایک
 آن یک میرفت داشت رزا که ردکمی نگاه مسیری وبه بود هب*و*س*ی*د

 :گفت و شد توهم بدجور بارن های اخم کردم حس
 

 خداحافظ دارم کار هزارتا که و ب دادی هاتو سوغاتی دیگه خوب
 

 :گفت که اومد مایک خنده صدای در پشت از بست و د و گفت اینو
 

 بگم بابام به اینم باشه یادم
 

 هاگ نداره بارن لیاقت اصال اون کرد ناراحت بارن کارش این با احمق دختره
 یلیخ مایک پیش همیشه برای بفرستم و  رزا و کنم صحبت بارن با بشه

 .میشه خوب
 
 
 (بارن)
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 نوانع هیچ به دیگه بشه وابسته مایک به رزا اگه خطره من برای مایک وجود

 ندچ رفاقت یو پا بیفته اتفاقی همچین زیو  یک اگه دارم نگهش نمیتونم
  میزارم مایک با سالم

 
 بمونه باهام ادنخو خودش اگه حتی نمیکنم عوض هیچی با و  رزا من

 .میکنم زندانیش
 

 ش بد زمو  خیلی بستم چشمامو و مبل و  انداختم خودمو مایک رفتن بعد
 .دمنو  شرکت سمت به و برداشتم و  کیفم و کت و اتاق تو رفتم شد عو
 

 از ایراد فهمید نمیشه ولی داشت ایراد کار جای یه ها محاسبه توی بازم
  و اینا بشینه که داشت کار بی ادم یه به نیاز قسمته کدوم دزدی این کجاست

 خونه برمب که برداشتم و  بود رسیدگی به الزم که هایی دفتر تمام کنه حساب
 و خوردم رزا با و  شام معمول طبق بود شب۹ حدود ساعت خونه رسیدم
 خوندن به کردم عو ش و نشستم صندلی یو  و برداشتم و  رمان کتاب

 
 شب فردا برای ادامش گذاشتم و کردم عشقط خوندن صفحه چند از بعد 

 از گوشه یه خواب تخت یو  گلوریا نو بی اومدم و کشیدم رزا یو  و  پتو
  کشید دراز تخت
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 ایمیالم به دادن جواب با خودمو و شدم بلند نبرد خوابم کردم کاری هر ولی
 کردم سرگرم

 
 لب یوقت رفت دستم از زمان که کرد مشغول منو قدر این مجازی دنیای

 بود کرده طلوع خورشید دیگه که کردم خاموش و  تاپ
 
 

 به و ودمب نشسته پنجره لب ریختم خودم برای قهوه فنجون یه و پایین رفتم 
 بود نمونده  کریسمس تا بیشتر دیگه زو  چند میکردم نگاه نو بی
 

 زو  چند همین انگار گذشت زود خیلی باهمیم رزا منو که ماه۹ گفت میشه 
 نه میکردم حس داغیشو نه چشیدم قهوه از ذره یه سعودی رفتم که بود پیش

 تلخیشو
 
 

 بی یه ساله۷ و۶ بچه پسر همون بشم عقب برگرده چیز همه میشد کاش ای
 خوابیدم می نگرانی بدون که زاییو  همون دغدغه

 
 که زاییو  همون میشدم بیدار خواب از خوشحالی با زو ه که زاییو  همون 

 .شد می زخم زانوهام سر دلم جای به
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 داشتم دوست و  صبح سر هوای حیاط تو رفتم و جا همون گذاشتم قهوه

 توی صندلی یو  و رفتم میداد آب و ها درخت داشت(باغبان)مکس
 پک هی انگشتانم الی گرفتم و زدم آتیش برگ سیگار یه نشستم آالچیق
  دهنم تو پیچید کسش طعم زدم بهش محکم

 
 که هباش عمر تو زو  یک اگه شاید کشیدم نمی سیگار دیگه که بود مدت یه

 .بود االن همین زو  اون باشه شده تنگ گیم بچه برای دلم
 

 داخل برگشتم اومد می سردی سوز نو بی دادم ایی حلقه و  دودش
 زهنو رزا اتاق داخل بردم برداشتم صبحانه سینی معمول طبق ساختمون

 بود خواب
 
 مودست نیاد یادم هیچی و بگیرم فراموشی یه منم کاشکی حالش به خوش 

 ردخت خوابی می چقدر پاشو رزا...رزا دادم تکونش و رزا بازوی یو  گذاشتم
 صبحانه و شدم موفق باالخره رزا کردن بیدار برای تالش کلی از بعد

 خوردیم
 
 

 اومد باهام رد دم تا گلوریا برم که برداشتم کیفمو و کت و اتاقم توی برگشتم 
 داخل رفت و کرد حافظیخدا بعد
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 هب بود افتاده کار از دستگاها از چندتا بود کارخونه به زدن سر وقت زو ام 

 رکا دیگه ولی میشه تعمیر گفت اونم بیاد که زدم زنگ کار تعمیر یک
 ههفت یک تا گفتن و دادم سفارش آلمان از دستگاه چندتا کردن خودشون

 میرسه دیگه
 
 یکنزد خرید مرکز رفتم عید شب کادوی دخری برای رفتم برگشت راه تو

 بود شده تر مشکل من کار همین برای داشت چیز همه رزا خونه
 
 

 رهبخ بره خودش میدادم پولشو بخرم نمیخواستم چیزی هم گلوریا برای.
 نکردم پیدا میلم باب چیزی ولی گشتم کلی

 
 

 راه انقد بخرن خواست دلشون هرچی بیارم ونندوتاش زو  یه دادم ترجیح 
 و رفتمگ دوش یه خونه رسیدم اینکه از بعد بود گرفته درد پاهام که بودم رفته
 کرد می مرتب کمدشو داشت اونم رزا اتاق تو بردم و غذا سینی رفتم

 
 دش سرگرم خودش برای گرفت منو تاپ لب رزا بعدش باهم خوردیم و شام 

  آوردم و  کارخونه های هزینه دفتر اتاقم توی رفتم منم
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 ترمدف جاهای از بعضی کجاست از لکمش ببینم و بندازم نگاه یه دوباره ات

 .تگرف می پول الکی هم کارخونه حسابدار این بود نشده بسته جمع اصال
 
 

 شد نمی باز خستگی از چشام نتونستم بقیشو کردم حساب صفحه دو یکی
 هب و کشیدم دراز رزا تخت و  و رفتم االن تا بودم نخوابیده دیشب چون

 تیک تیک صدای گاهی فقط بود کامل سکوت در اتاق شدم خیره سقف
 .برد خوابم که شد چی دونم نمی و بودم خسته یه خسته اومد می رزا موس

 
 (گلوریا)
 
 میشه تر غمگین زو  به زو  بارن اومده هوش به احمق دختره این که زمانی از
 

 دوش یه رفته دباری می چهرش از خستگی اومد کار سر از اینکه از بعد 
 تاقا تو رفت و برداشت و  رزا با خودشو شام همیشه طبق هم بعدش گرفته

  بخوره
 

 رزا و مایک درباره بهش میخواستم گرفتم دیگه خودمو تصمیم خواب موقع
  برمیگرده آرامش بره  که خونه این از رزا بگم
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 بارن یول بود گذشته نیمه از شب نیومد بارن کردم صبر هرچی خونه این به
 دمکر باز و د مو آ رسیدم که رزا اتاق در به نو بی رفتم مو آ بود نیومده هنوز

 !!نه نه نمیکردم باور دیدم می که چیزیو
 دادم فشار دستم کف جوری هامو ناخن زیاد عصبانیت از بود من مال بارن

 کردم دستم کف داغی احساس که
 
 (ارن)ب
 

 شد آرامش از پر وجودم سراسر کردم احساس دیدم که چیزی از صبح
  کردم نزدیکش خودم به بیشتر و دورش انداختم دستمو

 
 تو کردم سرمو بود رفته یادم و  ب*غ*ل*م بود اومده که باری آخرین

  ودب رسیده دخونهو  لب که بودم ایی تشنه یک مثل کردم بو عمیق و موهاش
 

 بازوم و  بود گذاشته سرشو رزا و بودم خوابیده پشت به تخت و  من
 سرشو و شدم بلند کنارش از مو آ بود کرده جمع شکمش تو زانوهاشو
 که ارمبرد و دفت که میز سر رفتم و شدم بلند تخت و  از بالشت و  گذاشتم

  دیدم
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 و یناا بود بلد رزا ینی ممکن وجه ترین تمیز به اونم شده حساب دفتر تمام
 ؟کنه حساب

 
 با شد زمان هم که نو بی اومدم ارز اتاق از لبخند با زد سرم به فکری 

  پایین رفت و اونطرف کرد شوو  و بود ناراحت اتاق تو از گلوریا اومدن
 
 عذرتم منتظر االن و ناراحته پیشش نرفتم دیشب اینکه بخاطر کنمکرف

 هست؟ خواهی
 

 خودم به من های کار خوشحال یا باشه ناراحت که نیست مهم زیاد واسم
 خوردم هصبحان گلوریا با دوباره مدتی از بعد و پایین تمرف ها پله از داره ربط

 :گفتم کارها خدمت از یکی به
 

 کنشوا سبب که اضافی حرکت هیچ بدون اتافش داخل ببر و  رزا صبحانه 
 فهمیدی؟ بشه اون

 
 می صبحانه مو آ داشت که انداختم گلوریا به نگاهی گفت میو آ چشم
 :گفتم بهش. خورد

 
 افتاده؟ تفاقیناراحتی؟ا چرا چیه
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 :گفت و برگردوندو  صورتش
 

 .نیفتاده اتفاقی ن رفته یادتون دیشبتون کار شما اگه
 :بارن

 هک نگرفتم اجازه شما از که ببخشید بگم داری انتظار چی؟االن که خوب
 آره؟ بخوابم رزا پیش برم

 
 
 (گلوریا)
 

 و باشم مو آ کردم سعی کرد می مسخرم داشت بارن بودم عصبانی واقعا
 :گفتم مو آ خیلی

 
 نظر در و  جوانب بایدهمه تو ولی رزایی حال نگران تو میدونم من جان بارن

 کسی پیش باید نمیشه خوب حالش بمونه اینجا هم هرچقدر رزا بگیری
 .کنه درمانش بتونه که باشه

 
 :گفت و هم تو رفت اخماش

 
 .بزن حرفتو و ن حاشیه
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 :گفتم و زدم لبخندی
 

 خوشحاله بینه می و  مایک وقتی هم رزا شدم رزا به ایکم عالقه متوجه من
 باشه. داشته رزا با باید رفتاری چه میدونه مایک من نظر به
 

 :گفتم مو آ و کردم خیس زبون با لبامو بگم جمله این میترسیدم
 

 .همیشه.........برای مایک پیش بره بفرست و  رزا
 

 و نزمی افتاد پرتقالم بآ لیوان که میز یو  کوبید دستش با محکم چنان
 :زد داد و شکست

 
 یکنمم کاری وگرنه بیاد زبونت به ها پرت و چرت ینااز نبینم دیگه شو خفه

 فهمیدی؟ کیه؟ کیه؟رزا مایک بره یادت که
 

 :داد ادامه قبل از تر بلند خوردم تکون ناخداگاه که کشید داد چنان
 
 رزا عمر اخر تا  ضرمحا من درمان برای مایک به بدم و زنم گی می من به تو

 رمهعم شیشه ،رزا نباشه دور ازم لحظه یک ولی پرستارش من و باشه مریض
 اون بعد داره، و  اکسیژن حکم خونه این تو من برای رزا زندگیمه، ی همه رزا

  زار من بازم کنن قیام هم دنیا همه اگه ،حتی مایک بدم و رزا گی می تو وقت
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 احساس متوجه فکردی دارم می نگه اتاق همون توی خونه همین  توی و
 !نشدم رزا به نسبت مایک

 بگیره ازم و رزا بخواد داره منو برادر حکم که مایک همین زیو  یه اگه ولی
 که کسی رم می نگهداریش برای جونم پای تا میزنم برادریمو و رفاقت قید
 و کا ینا میخواستن که میشه نفری۵ اون مثل عاقبتش بگیره ازم بخواد و  رزا

 میگم؟ چی که حالیته بکنن
 

 :گفت که گفتم میو آ بله
 

 و شد ندبل میز پشت از کنن گریه دادن یاد فقط که زنونه صالح ازین متنفرم 
 پایین اومد دقیقه چند از بعد باال رفت عصبانیت با
 

 )گلوریا(
 

 که کردم پاک هامو اشک و برداشتم دستمالی و بودم شده ناراحت خیلی
 :گفت و برگشت

 
 .میزنه بهم حالمو تمساحت اشکهای

 
 رفت و کوبید محکم و  در و گفت اینو
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 خونه ینااز و  رزا منو  پاپتی وحشی دختره اون میدونه خودش زن و  رزا اون
 .میکنم نو بی
 
 
 
 (ارن)ب
 

 اومد( رکتش منشی) لیندا صندلی و  کردم پرت کیفمو شرکت رفتم مستقیم
 :گفت و
 ....رنف یه ایستونی آقای_
 

 :زدم داد و پریدم حرفش وسط
 

 هیچ ببینم کسو هیچ نمیخوام نو بیــــــــــــــــــــ و ب _
 َکــــــــَــــــس

 
 ن.و بی رفت و گفت میو آ چشم
 و  گلوریا اگه کنم مایک تقدیم دستی دو و  رزا میخواد من از مزخرف زنیکه
 اشتمشذ نمی زنده حرفش این با زو ام نداشتم الزم

 ماه۶ دمش نمی الناسی احد هیچ به شه خوب که ریزم می پاش به و یادن
 دیب سردرد شه خوب تا میمونم منتظر هم آخر تا بیاد بهوش تا بودم منتظر
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 و کردم باز درشو و برداشتم بطری به و اتاقم بار سمت رفتم سراغم بود اومده
 مجا بعدی و بعدی پیک خوردم قلوپ یه و ریختم خودم برای پیک یه

  ودب شده بدتر سردردم کردم خوردن به عو ش و برداشتم بطری و گذاشتم
 

 ودمب افتاده رزا به قولم یاد تازه دادم فشار و گذاشتم سرم دوطرف مودستا
 .دیوار به کوبیدم و برداشتم و  بو مش بطری بود شده داغون اعصابم

 
 :گفت و تو اومد هراسون لیندا

 
 اقا؟ شده چی

 
 نو بیــــــــــــــــــــ و ب گمشو زدم داد

 رفت و بست و  در زودی
 میز و  گذاشتم سرمو وایستم پام و  حتی تونستم نمی که بودم خورده اینقدر

 :گفت اومد مایک صدای که گذشت چقدر نمیدونم و
 

 ؟؟؟ستکجا
 
 
 (ایک)م
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 الشح اصال و شرکته تو بارن گفت و زد زنگ بهم بارن شرکت منشی لیندا

 :گفتم لیندا به و شرکت به رسوندم خودمو رعتس به نیست خوب
 

 کجاست؟ بارن
 

 و زمی یو  گذاشته سرشو دیدم داخل رفتم کرد اشاره اتاق به دست با اونم
 :گفتم و کنارش رفتم

 
 شنوی می منو صدای بارن....بارن

  
 :گفت بود میز یو  سرش که همینطور و باال آورد دستشو

 
 

 و کیف مسته بود معلوم حالش بی و دا کش لحن از بزار تنهام نو بیو ب
 :گفتم  لیندا به دادم کتشو

 
 بیار ماشین دم تا_
 

 به و نشستم فرمون پشت رفتم خودم و کردم درازش عقب صندلی و  بردم
 .بود مست مسته و بود بد شدیدا حالش رفتم خونه سمت
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 تیقو بیارم آب براش رفتم ها مبل از یکی و  نشوندمش شدم که خونه داخل

 :گفت و اومد بابا. کشیدم شو  پتویی برده خوابش دیدم برگشتم
 
 اینجا؟ اومده اینجوری بارن چرا شده چی_
 

 ونهخ بره حالش این با نبود درست اینجا اوردمش رفتم بود بد حالش:مایک
 .رزا حال وجود با خودش

 
 :گفت زد لبخندی پدرم

 
 .باش دوستت مراقب پسرم افرین

 
 و خوردم بابا با و  شام گذشت می بارن خوابیدن زا ساعت۳ بود۹ساعت
 ولی شد بیدار خفته زیبای که بود شب ۱ ساعت کردن نگاه فیلم به نشستم

 بود؛ معلوم مستی اثار هنوز
 

 :گفت داری کــــــــــــــــــــش حالت
 اینجا؟ اومدم ــــیکـــــِـ من_
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 :گفتم و زدم پوزخندی

 
 بخوری بو مش تو اینکه جای به مستی چه اونم بودی کرده مست جناب

 بود خورده و تو بو مش
 اومد منم بیام گفت زد زنگ لیندا

 
 .بود این مدو د دهنش از که ایی کلمه تنها و کرد ساعت به نگاه یه
 االن؟ میکنه چیکار داره رزا_
 

 :گفت و گرفت دستش تو سرشو
 

 .زدم رزا با قولم زیر کردم؟من چیکار من
 
 یستادا و شد بلند و
 

 :گفتم و گرفتم دستشو
 کجا؟_
 

 :گفت و برگشت
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 .تنهاست رزا خونه میرم
 

 :گفتم و مبل یو  نشوندمش دوباره و کشیدم دستشو
 
 آره؟ وضع این با جوری؟ این_

 بریم بعد برداشته هیکلتو الکل گند بو بگیر دوش یه و ب
 

 بود؟ کرده کار چه بارن با رزا
  

 اون عامه و خاص زد زبون تکبر و رو غ از که تهانداخ زو  این به و  پسری رزا
 شمادر و پدر مرگ موقع که دل ته از کرد می گریه جوری بیمارستان تو شب

 بود نکرده گریه اینجور
 بود خوردن اب از تر آسون براش مخالف جنس با رابطش که بارنی
 ردهک تغییر بارن بود کرده قطع رابطشو شناختم می که کسایی همه با االن
 بود

  یه کمدم داخل از و رفتم 
 با مامح نو بی گذاشتم و کشیدم نو بی ای سرمه پیراهن به با سفید شلوار

 بمب اگه که بود فکر تو جوری نشست میز کنار و اومد حمامش از بعد نو
 .نمیشد خبردار اون میترکید هم
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 :گفتم بهش نشستمو و گذاشتم جلوش پرتقالی آب

 
 نباشم ربیکا و فکر تو برم منم تا کرده؟بگو مشغول خودش به و تو انقد چی_
 

  اشتگذ و  لیوان بقیه خورد ذره یه و برداشت و  پرتقال لیوان و زد پوزخندی
 :گفت و برگشت اخر لحظه کردم همراهیش در دم تا شد بلند  میز و
 
 داره؟ ارزش برات چقدر دوستیمون!!! مایک_
 

 بود؟ چی منظورش حرفش از شدم شکه
 :مایک
 نداره،خیلی سوال که این خوب
 :گفت و شونم و  گذاشت دستشو و کرد اخمی

 
 که چیزایی و  من اخه بخوره بهم دوستیمون این نکن کاری هیچوقت پس
 .حساسم خیلی خودمه مال

 
 .رفت و برداشت و  دستش

 
 خورده؟ بو مش چرا که نپرسیدم ازش چرا
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 اکپ هم بارن این بود؟ چی نکنم خراب دوستیمون گفت اینکه از منظورش
 .کرده قاطی مغزش

 
 (ارن)ب
 

 که مماشین شرکت رفتم مستقیم مایک خونه از که بود شب نصفه2 ساعت
 دبو خاموش ها چراغ تمام رفتم خونه سمت به و برداشتم و  بود شرکت دم

 خودم اتاق داخل رفتم
 مو ا زار اتاق سمت رفتم و کردم تنم راحتی لباس دست یه گذاشتم کیفمو

 شدم وارد و دادم فشار و د گیرهدست
 
 

 معج شکمش تو زانوهاشو و بود کشیده دراز راست شونه دربه به پشت رزا
  بود ب*غ*ل*ش تو میخوندم براش هرشب که کتابی و بود کرده

 
 

 یش یک مثل صورتش شو  بود افتاده پنجره از ماه نور و شو  کشیدم پتو
 میدرخشید نورانی
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 مژه تنها نه چشماش سمت بردم دستمو ومدا می خیس نظر به هاش مژه
 .بود خیس هم بالشتش و  و چشماش پای بلکه هاش

 
 و کنم شربیدا نیومد دلم که صبح داشت هم حق بود کرده گریه من رزای 

 ناراحت بودم اون جای منم اگر پیشش نیومدم که هم شب بخوریم صبحانه
 شدم بلند و زدم موهاش یو  کوتاه ب*و*س*ه میشدم

 
 مخود اتاق سمت به و شدم خارج اتاق از و کشیدم هاش شونه یو  تا و  توپ 

 رفتم دمش بلند صبح برد خوابم نرسیده بالشت به خستگی فرط از رفتم
 پایین

 
 

 انهصبح سینی  خورد می صبحانه داشت که گلوریا به اعتنا ایی ذره بدون
 بود شده یدارب خواب از خودش زو ام انتظارم خالف بر رزا اتاق داخل بردم

 به نگاهی شد باعث این و داخل رفتم بود نشسته پنجره لب هاقبال  مثل و
 .برگردوند صورتشو دید منو وقتی بکنه در سمت

 
 

 اگه که منی کردی چیکار من با رزا ای بود کشی منت وقت االن دیگه آره
 کشی منت خوام می حاال کردم نمی خواهش کسی از  بودم مرگ درحال

 .کنم
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 :گفتم و ایستادم کنارش مرفت
 
 قهری؟ من با_

 نیم به و نشستم خودش مثل پنجره لب نداد نشون العملی عکس هیچ
 :گفتم و دستم توی گرفتم دستشو کردم نگاه رخش

 
 رقیش زیبای جای بهتراز جایی چه من برای وگرنه بیام نتونستم کن باور

 .خودم
 

 :ادمد ادامه و کردم ش*ز*ا*و*ن انگشتم با دستشو پشت
 
 آخر یا  خرم می ناز شینم می جا همین منم کن ناز میکنی؟باشه ناز داری_

 من پوالی یا میشه تموم تو های کردن ناز
 

 :گفتم گوشش دم ب*غ*ل*م تو بیفته شد باعث که کشیدم دستشو
 

 کنی محلی کم بهم نداری حق ولی کن قهر کنی؟باشه قهر داری دوست
 .دارم سوپرایز یه برات درضمن
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 :گفتم و کردم جداش خودم زا
 
 شده مشخص حقوق با منی کارخونه حسابدار رسما شما بعد به زو ام از

 .خودته اتاق همین کارتاتاق  فقط
 

 :گفتم و زدم بدجنسی پوزخند
 

 .شی می اخراج بدی انجام بد کارتو ام اخالقی بد رئیس من
 هدیگ ینی این زد قشنگی لبخند

 
 خیشو کلی با و  صبحانه میز سر رفتم و کردم بلندش نیست قهر من با

 .باشه من مهمون رزا زو ام دیشب جبران خاطر به قرارشد خوردیم خنده
 
 

 و وشج آب فالکس با برداشتیم زیرانداز یک و حیاط توی رفتیم رزا با ظهر
 و انداختم راه و  کیو باربی نشستیم باغچه وسط رفتیم و کباب باسیخ قهوه

 ونن با کبابی گوشت هم ظهر کردم کبابی و  بودم اورده که و  هایی گوشت
 .خوردیم
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 هم اهارن بعد نیک پیک بودیم اومده انگار بود نچسبیده بهم قدر این حاال تا
 شاید که کردم کارهایی و خوردیم و ریخت قهوه دولیوان گلم خانم

 کردم حتی هم بازی توپ رزا با بودم نکرده سالهاست
 

 اعتنایی ولی کردم می حس پنجره پشت از اگلوری خیره نگاه مدت تمام
 بفهمه چیزی هم رزا اشتمذنمی نمیکردم

 
 پیامی به کردم چک که هامو ایمیل خودش اتاق رفت کس هر ناهار بعد

 گلوریا به بود کریسمس که فردا اونم بود مهمانی به دعوت که برخوردم
 :گفتم و دادم اطالع

 
 فهمیدی؟ آرایش بدون و میپوشی  لباست ترین ساده

 .منه مال که هایی چیز به بشه درازی دست دیگه بار یه ندارم خوش
 

 رفت و گفت میو آ چشم
 خوندن رمان به نشستم و خوردم رزا با و  شام شب

 
 و میگشت پولدارها های محله تو ها شب و بود رفقی هم هنوز داستاه پسرک

 بعد خورد می و داشت برمی بود آشغال سطل داخل که و ها غذا خورده نیم
 ....خوردن از
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 تاقا سمت به و نو بی اومدم اتاق از و بستم کتابو صفحه چهار خوندن بعد

 اون تمرف منم بود خوابیده تخت یو  و بود من به پشتش گلوریا رفتم خودم
 .نگفتم رزا به مهمونی از چیزی خوابیدم تخت  دیگه گوشه

 
 
 
 
 (ایک)م
 

 و بخوره دادم و بابا های و دا صبحانه کردن آماده از بعد و شدم بیدار صبح
 ندتاچ بیمارستان رفتم و شدم حاظر خوردیم که و  صبحانه میز سر بردمش

 برای رفتم کارهام اتمام از بعد بود سنگینی های عمل که داشتم عمل
 یکی طرف از مهمونی به دعوت پیغام که کردم باز تابو لب استراحت

 بود بارن و من قدیمی های دوست
 اومد می هم بارن االاحتم

 
 ش ارهد جدید سال یه باز کردم استراحت خونه برگشتم شد تموم که شیفتم

 مهمونی گرفتن مسخره های مهونی به کردن عو ش دوباره اینا و میشه عو
 رفتار همین جزو هم بارن احمقانه کار داره کنی کم و  جنبه همش که هایی

 .بود ها
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  کنم مادهآ بپوشم شب بود قرار که هایی لباس برم تا شدم بلند کاناپه یو  از

 بود کو چ انقدر کردم پیدا کمد ته از اخر که گشتم می ای سرمه لباس دنبال
 ونهخ کفشی جا از و  مها کفش گرفتی می اشتباه خانه اشپز دستمال با که

  مبود نکرده تمیز االن تا مهمونی بودم رفته که قبلی دفعه از برداشتم
 .ماهه چندم زو ام اوقات گاهی دونم نمی حتی که غهشلو سرم انقدر

 
 دادی و غ جی و ندنو گذ وقت کلی از اتو،بعد سمت رفتم و برداشتم لباسمو

 اموه کفش شد صاف لباسم باالخره بود دستم با اتو اصابت اثر بر که
 ردمک کفشم زدن واکس به عو ش و خونه وسط نشستم واکس با و برداشتم

 
 لباسم هم چون شدم الزم حمام خودم البته شد میزت ها کفش باالخره
 و گرفتم دوش یه کار اتمام از بعد دستام و صورت هم و بود شده واکسی

 بورمج نکردم پیداش هم اخر که جورابام کردن پیدا برای تالش کلی از بعد
 مهمونی به رسیدم باالخره بدبختی کلی از بعد بخرم راه تو از شدم

 
 پا تا سر  بود نشسته طالیی سلطنتی مبل یو  بارن بود مدهاو گلوریا با بارن 

 ایپ  مشکی پیراهن با براق مشکی شلوار و کت یک بود پوشیده مشکی
 ردمیک نمایی خود براقش های کفش که بود انداخته چپش پای و  راستشو
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 رمهسو لباس یک هم گلوریا ببینی و  صورتت شد می که براق بود جوری
  بود پوشیده بود زانوش تا دامنش و داشت تور میک تنش باال که ای
 

 بارن کنار و رفتم مهمونی صاحب و بارن با پرسی احوال و سالم از بعد
 هیچ ارنب چون افتاده گلوریا و بارن بین هایی اتفاق  یک کردم حس نشستم
 نداشت گلوریا به توجهی

 
 می ها کار خدمت از و  رزا حال و زد می زنگ یک هم ساعت نیم هر 

 دلش و اومده زور به که فهمید می میدید و  بارن هم کس هر پرسید
 .مهمونی این بشه تموم فقط خواست می

 
 وغذاش رزا بپرسه که خونه به زد زنگ بخوره خودش اینکه از قبل شام موقع 

 لک تو نشدم متوجه که گفت می گوشی تو هایی چیز بعدش!!!نه یا خورده
 .خورد می غذا و ید*ر*ق*ص* می هبقی با گلوریا هم مهمانی مدت

 
 رهپس چهره تونستم نمی که بود جوری دیدم پسره اون با وگلوریا دفعه هر

 دیدم انعم زیاد فاصله یا بود کم نور یا بود بهم پشتش یا چون بدم تشخیص
 .شد می

 
 (گلوریا)
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 راضی بارن بمونیم مهمانی اخر و شب نصف تا که کردم اصرار چقدر هر
 :گفت و کرد اخم هم اخر نشد

 
  .بمون داری دوست تو اگه

 
 :گفت و برداشت و  کتش

 
 میرم نیومدی اگه مونم می منتظر ماشین تو دقیقه۵

 :گفتم و گرفتم دستشو
 

 داری؟ عجله انقدر چرا خوب_
 :گفت و کرد بهم نگاهی نیم

 
 تنهاست خونه رزا باشم خونه۱2 ساعت از قبل دادم قول رزا به
 

 .رفت همراهش هم مایک و نو بی رفت و اینوگفت
 بردارمش راه سر از اگر میخوره بهم ازش حالم رزااااا همش رزاااااا رزا رزا

 . میشه عالی
 پسر کردم خداحافظی شدم دوست باهاش مهمونی توی که دوستم از

  :گفت و بهم داد شمارشو بود خوبی
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 . بگی کافیه فقط داشتی کاری هر

 راغچ خونه رفتیم شدم ماشین سوار نو بی ورفتم برداشتم وسایلمو رفتم
 پشت منم داخل رفت و کرد باز و  در بارن بود خاموش ساختمون های

 و ردخو تکون در و بو  مبل یو  سفید چیز یه تاریکی اون  ویت بودم سرش
 یو بو  اومد رزاست دیدم شدم نزدیک وقتی جلو میاد داره کردم حس
 اشارشو انگشت میزد برق تاریکی تو مشکیش های چشم ایستاد بارن

 و  رزا انگشت نوک و زد لبخندی هم بارن ، بارن های لب یو  گذاشت
 :گفت و ب*و*س*ی*د

 
 دادم قول بهت من نخوردم خانومم نه_
 

  و کرد ب*غ*ل*ش محکم هم بارن ، بارن بغل تو انداخت خودشو رزا یکهو
 .اتاق تو رفتم و شدم رد کنارشون از ب*و*س*ی*د موهاشو یو
 
 (ارن)ب

 ردمب دستمو شدم بیدار خورد می صورتم توی که خورشیدی نور با صبح
 از برد خوابم رزا کنار و  دیشب تمام دادم ماساژش و گ*ر*د*ن*م سمت

  شدم بلند جام
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 برای نپایی ببرمش که کردم بیدارش خواب از بود کرده پیشرفت خیلی رزا
  خورهب اتاقش تو خواد می کی ات باالخره خوردن صبحانه

 
 :گفتم بهش لبخند با
 

 .بخوریم صبحانه پایین بریم زو ام
 و ششون یو    گذاشتم دستمو پایین انداخت سرشو کرد نگاهم ناراحتی با

 :گفتم
 

 . منتظرتم میز سر پایین میرم
 بود هاومد گلوریا من از زودتر پایین رفتم سریع و نو بی اومدم و گفتم اینو
 داشتم دیگه نیومد کردم صبر هرچی ولی کنیم عو ش باهم تا بیاد رزا
 
 کیمش سفید لباس یک پایین میاد ها پله از داره رزا دیدم که شدم می امید نا

 اشتد سفید شطرنجی شلوارک یو  که مشکی شلوارک یک با بود پوشیده
 قعاش بود پاش هاشم خرسی دمپایی بود بسته ابشار شکل باال موهاشم

 نشست من کنار اومد بودم تیپش
 
 حرکتش محو خوردن به خانومانه خیلی کرد عو ش و گلوریا یو بو  دقیقا 

 . اومدم خودم به گلوریا صدای با که بودم



 229 من یشرق یبایز

 :گلوریا
 

 خوری؟ نمی چرا!!! جان بارن
 :بارن

 
 خورم می باشه ها؟؟؟اهان

 
 :گفتم گرفتم می لقمه خودم برای که همینطوری

 
 چطوره؟ خرید بریم رم نمی شرکت زو ام_ 

 
 آره معنی به چشماشو  هم رزا و کرد قبول خوشحالی با اول همون که ریاگلو

  داد تکون
 
 

 . نو بی بریم باهم همه تا مایک زدم زنگ صبحانه از بعد
 

 و بلند موهای سفیدش های چکمه با بود کرده تنش سفید پالتو یک رزا
 قرمزی تل و بود کرده کج فرق موهاشو دورش بود ریخته باز دارشم حالت

  بود زدی
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 ست من با هم گلوریا بودم پوشیده مشکیمو کت بود سرد هوا چون منم
  بود پوشیده مشکی چرم پالتو و بود کرده

 
 اومده پیش براش کاری گفت و زد زنگ مایک که بیاد مایک تا بودیم منتظر

 با هتنش ای سورمه لباس یه دیدم که بودیم منتظرش پاساژ توی میاد بعدا
 :گفت و رزا سمت کرد و  دادن دست از بعد میاد ما سمت هب و سفید شلوار

 
 تو و من کردیم ست چه_ 

 
  :گفت و دستش تو گرفت رزا دست بعد

 
 بره راه خودش رنگ هم با هرکی_ 

 
 ) (گلوریا

 می انتخاب لباس رزا برای بارن هم مایک هم رفتیم می ای مغازه هر تو
 نمیدادن هم نظر من لباس برای حتی و کردن

 
 :گفت می که ارنب

 . بدم پولشو بگو کردی انتخاب نداره فرقی من برای
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 :گفت می هم مایک
 
 بردار همونو میاد بهت چی ببین_ 

 
 یه باز نو بی و پ اتاق از میومد تا نداشت ندنو خا سر وقت رزا  جاش به

 میدادن بهش دیگه لباس
 

 ارنب برای بریم دش قرار و نو بی اومدیم پاساژ از رزا برای خرید کلی از بعد
  بگیریم لباس

 
 

 متشس رفتیم می داشتیم بود دیگه خرید مرکز یک تر طرف اون مغازه چندتا
 باسل و ژولیده حالت با مرد چندتا و سرباز تا چند و نگهداشت کامیونی که

 :زد داد دید و ما تا یکیشون که کردن پیاده کامیون از کثیف های
 
 
 ـــــــــازلمـــــــــــ.......زلما_  

 
 
 بود بارن داد نشون واکنش که کسی تنها ما نفره۴ جمع تو
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 یکردمم فکر دونستم نمی اسمشو اگه که برگشت جوری شنید و صدا تا بارن
 .زلماست اسمش

 
 که دهبرگر خواست میکنه نگاه و  عقب داره و برگشته بارن دید وقتی هم رزا 

 مانع و رزا شونه و  انداخت دستشو شدیدی اضطراب و استرس با بارن
 شگاهو ف تو بردش سریع و شد برگشتش

 
 ارز ابی دار دکمه پیراهن کی و کردم انتخاب براش من کرم شرت تی کی

 کرد می نگاه و  طرف اون طرف این مشکوک مدت تمام ولی خرید جفتشو
 
 گفت جدی خیلی رزا به و  بارن و خونه رفتیم خرید از بعد :

 
 بریم باهم میگی خودم به فقط بری خواستی هرجا بعد به این از_ 

 
 ریخت بهم اینقدر بارن که شده چی کرد قبول معمول طبق هم رزا
 
 (ایک)م
 

 شنیدن با بارن چرا اشناست اسم این چقدر زلمــــــــــــــــــــا...زلما
 دراز تخت یو  جایی یک شنیدم و  اسم این مطمئنم شد؟ آشفته اسم این
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 ونا بود اشنا برام عجیب اسم این زلما  ، زلما شدم هخیر سقف به و کشیدم
 :گفت می وسطش و میزد داد هایی چیز عربی زبان با مرد

 زلما_ 
 

 بارن شدم وارد و زدم در کارخونه رفتم و پوشیدم و  کتم بدونه بارن رکنمفک
 و برداشت و س که شونش یو  گذاشتم دستشو میز و  بود گذاشته سرشو
 :گفت و کرد نگاهم

 
 کنی؟ می چیکار جا این_ 

 
 :مایک

 
 . بپرسم سوال تا چند اومدم

 
 :بارن

 بپرس؟_
 

 ردمک سعی همین برای چیه حرفم شنیدن از بعد بارن واکنش دونستم نمی
 :بپرسم مو ا خیلی
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 توضیح برام میشه!!!! زلما اسم!!! عرب مرد اون خرید رفتیم که زو دی_ 
 بدی؟؟؟

 
 :گفت و گرفت دستاش بین سرشو

 
 . بمیرم خودم درد با بزار و ب بزار تنهام و و ب مایک نو بی و ب
 

 و  گذاشتم دستمو و صندلی یو  نشستم سوخت بارن بد حال برای دلم
 :گفتم و دستش

 
 تهآشف و ناراحت دوستم قتو ه که دونم می خودم وظیفه دوستتم من بارن_ 

 از اینجا نمیرم نگی بهم تا هم االن کنم مشو ا برم بود
 

 :کرد زمزمه مو ا بست چشماشو و دارش چرخ صندلی به داد تکیه سرشو
 

 . من فقط منه مال اون بگیرنش زارم نمی
 

 :مایک
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 دیگه بده توضیح بارن کیه زلما
 

  :گفت و پنجره سمت چرخوند صندلیشو
 
 بود زلما رزا، اصلی اسم_ 

 
 بهم بود گفته  ریکبا هم بارن خود اومد یادم تازه بود خودش اره
 

 :مایک
 
 بود؟ کی مرد اون 

 
 

  :بارن
 

 و مرز لب شدن کشته خانوادش همه  گفت می رزا  نمیدونم..... نمیدونم
 ببینتش رزا اگه شناسه می و  رزا که شده پیدا نفر یک حاال نداره و کسی

 گذشته من رزام عاشق من کن کمکم مایک بیاد یادش گذشتش داره امکان
بیاد گذشتش و حتما از من جدا میشه و پیش  یادش اگه نداشتم رزا با خوبی

 اون میره
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 میلرزید هاش شونه 

 
 : مایک

 
 ستتدو هم رزا تویه صیغه توئه زن  االن رزا بگیره تو از و  رزا نمیتونه کسی

 بگیره تو از اونو تونه نمی کسی  داره
 

 ماجرا از هفته چند. شد مو ا باالخره باهاش کردن صحبت یکم از بعد
 . برگشت خودش نرمال حالت به چیز همه قریبات و گذشت

 
 (گلوریا)
 
 
 اساحس شده برابر چند رزا به بارن توجه االن تا خرید رفتیم که زیو  اون از

 کار همه هست بدی اتفاق یک منتظر یا ترسه می چیزی یک از کنم می
  خواد می حتی رزا کمک با البته بهش کنه می رسیدگی  خونه میاره هاشو

 و ده می رزا و ها طرح و ها ایده تمام کنه می مشورت رزا با هم هبخور اب
 . رزاست عهده بر شرکت های حساب به رسیدگی
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(......) 

  اون اینجا؟ اومد چطوری کجا؟ زلما و کجا اینجا سواله برام هم هنوز
 نفر یک اون برنگشت؟شاید کردم صداش وقتی چرا بود؟ کی کنارش پسره
 تگرف درد سرم که کردم فکر موضوع این به انقدر زو  اون از زلماست شبی
 . ن یا زلماست دیدم که اونی بشم مطمئن باید کنم می پیدا و زلما من ولی
 به و کردن جمع و ها زنده ها سرباز شدیم جدا هم از همه اینکه از بعد

 هجاب برای کارخونه یک به اوردن برده عنوان به منم اینجا آوردن برده عنوان
 نصف سال۱۰ بعد کنم کار مجانی  سال۱۰ باید میگفتن بدم انجام و  جایی

  بهم میدن حقوق دیگه کارگرای حقوق
 
 

 هبقی مثل داد حقوق بهم اول همون از بود خوبی مرد کارخونه این رئیس ولی
 بخوابم انباری توی ندارم جا که ها شب تا داد اجازه بهم کارگرها

 
 که یای دوهفته این کنم تشکر ازش و ببینمش برم فرصت اولین در باید 

 زو ام گفتن ای رفته میگفتن یا ببینمش برم خواستم می که دفعه هر بودم اینجا
 . نمیاد
 ارمبز و  اجناس رفتم و پوشیدم و  مخصوصم های لباس و شدم بلند صبح
  اومدن می که پیکر غول های کامیون داخل
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 باز کارخونه اصلی در کردممی و  جایی جابه  های کار داشتم که همینطور
 اومد و کرد پارک حیاط محوطه کنار و داخل اومد مشکی بوگاتی یک و شد
 نو بی
 

 بود زنش فکنم نو بی اومد دختر یک و شد باز هم ماشین دیگه در اون 
 ببینم واضح و قشنگ و ها چهره خوب نمیتونستم بود زیاد فاصله چون

 لیقهج یک شو  که صورتی لباس یک با بود کرده پا لی شلوارک یک دختره
 نظر هب ظریفی دختر بود بسته باال موهاشم بود تس   هاش چکمه با که بود
 اومد می

 
 
 (ارن)ب
 

 
 و مخوردی صبحانه رزا کردن بیدار برای کشیدن مشقت کلی از بعد صبح
 کرد قبول اونم کارخونه از  بازدید به بریم که دادم پیشنها بهش

 
 دمش خم تعظیم حالت به و کردم باز و  ماشین در و  حیاط توی رفتیم باهم 

 :گفتم و
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 من بانوی بفرمایید_ 
 رد کارخونه رسیدیم مسافتی کردن طی از بعد نشست رفت و زد لبخندی

 و کردم پارک حیاط از ایی گوشه و  ماشین داخل رفتیم و کردن باز اصلی
 داخل رفتیم گرفتم و  رزا دست نو بی اومدیم

 
 اه بارکش از یکی با بودن اونجا نگهبان چند فقط بودن هاشونکار سر همه 

 بود اشنا برام چهرش خیلی رزا یو  بود زوم بدجور نگاهش که
 
 مبودی نزدیکش دیگه کجا اومد نمی یادم ولی بودمش دیده جایی هی انگار 

 کرد بغل و  اون و اومد رزا سمت به سرعت با که
 
 پیدا و  العملی عکس هیچ فرصت هک داد انجام سریع و کا این اینقدر 

 خودش به بیشتر و  رزا لحظه هر و میگفت چی دونم نمی عربی به نکردم
 ...کس هیچ بزنه رزا به دست من از غیر به نداشت حق هیچکس فشرد می

 
 

 سینم قفسه به خورد محکم و شد کشیده که جوری کشیدم و  رزا دست
 می صدا و  رزا خیابون توی که بود مرده همون اون کیه اون اومد یادم حاال
 کرد
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 و  رزا دیگه دست مرده اون که ببرمش خودم با که کشیدم و  رزا دست
 :گفتم داد با گرفت

 
 

دیویــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.....دیویــــــــــــــــــــد_
 ببر اینجا از و  مرتیکه این!!! د
 
 

 می منم و کرد می نگاه عقب به ارز ترس از بود کرده یخ رزا دستای
 میومد هم اتاق تو تا حتی مرده اون فریاد و داد ساختمون سمت کشوندمش

 کرد می کر ادمو گوش هاش نعره
  

 کرد می گریه و بود گرفته هاشو گوش و بود نشسته صندلی یو  هم رزا
 
 

 ارز از رفت یادم که بود مرده این شدن پیدا پرت حواسم انقدر
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 هحلق محکم کمرم دور دستاشو و کردم ب*غ*ل*ش و نشستم رشکنا رفتم
 :گفتم و مب*و*س*ی*د موهاشو یو  کرد می گریه و بود کرده

 
 و  خانومم اشک که دم نمی اجازه کس هیچ به هستم من تا عزیزم نکن گریه

 . کنن قطع دستاشو میدم بیاره در
 

 اب سرشو داد تکون ن معنی به سرشو و کرد نگاهم وحشت با و شد جدا ازم
 :گفتم و س*ی*ن*ه و  گذاشتم و گرفتم دستم

 
 هاااا؟نظرت ،دریا بریم بیا کن ول کارخونه اصال. ندارم کاریش باشه

 چیه؟؟؟
 :گفتم و کردم لپش یو  ی*ب*و*س* و زد لبخندی

 
 . بیاد نو با هام شب سیاهی تو ندارم دوست پاکن اشکاتو

 
 وت من دریا لب رفتیم و دیمش خارج کارخونه از باهم و برداشت کیفشو
 اون با باید کردم می نگاه بود اب تو که رزا به و نشستم ساحل

 
 :گفتم دیوید به زدم زنگ کنم؟ کار چی مرده

 
 کردین؟ کار چه_ 
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 :دیوید
 

 تونه نمی راحت خیالت بیان در خجالتش از حسابی ها بچه دادم اقا هیچی
 بکنه غلطا این از هدوبار بخواد اینکه به برسه چه بزنه حرف حتی

  
 :بارن

 
 نینک زندانیش جایی یه کنه خطا پا از دست نزارین باشین مواظبش!خوبه
 :دیوید

 بکشه نفس زاریم نمی آقا راحت خیالت
 

 :بارن
 

 . کن خبرم افتاد اتفاقی
 :دیوید

 
 . چشم

 ببینه منو که دادم تکون رزا برای دستمو کنارم گذاشتم و کردم قطع و  گوشی
 :مگفت بلند
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 !! بیا رزا_ 

 :گفتم بهش لبخند با نشست کنارم و نو بی اومد آب از
 

 دارمن دوست سیاه خانوم من شی می سیاه بمونی دریا تو زیاد اگر دیگه بسه
. 
 . برگردوند صورتشو قهر حالت به زد شونم به مشتی اخم با 
 
  گفتم ای جنسانه بد لحن با :

 دارم دوست سیاه زن من شد عوض نظرم
 
 گفتم و رفتم دریا سمت به و کردم بلندش و پاش زیر بردم دستامو :

 .... 2.... ۱ ؟خب   بشی و ب دل تو و برنزه کامال که دریا ندازمت می االن
 

  بود هدکر حلقه گ*ر*د*ن*م دور محکم دستاشو
 

 :گفتم بهش زمین یو  گذاشتمش و زدم لپش به کوچولو *ب*و*س* یه
 

 . خورنتب دلفینا میدم کنی قهر باهام یا بگیری ازم توو  بخوای دیگه ی دفعه
 خریدم یبستن دوتا ماشین سمت کشید و گرفت دستمو و زد شیرینی لبخند

 می خیلی خوردن بستنی سرد هوای این توی نشستیم ماشین تو رفتیم و
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 این من کردم می فراموش هامو غصه ی همه بودم زرا با وقتی چسبید
 . داشتم دوست و  فراموشی

 
 بعد هفته دو
 

 (........) 
 

 به که میدونه خدا میکنه درد بدنم هم هنوز ولی گذشته ماجرا اون از دوهفته
 قیبتع و  پولداره پسر این که زو  دوسه کردم فرار دستشون از بدبختی چه

 ارزید می ولی چرخم می ول خیابونا تو شب و میکنم
 
 گیب باید گفت هشب نمیشه که خونه کردم پیدا و  خونشون باالخره چون 

 . خونه از غیر به دیگه چیز هر یا قصر،کاخ هم شاید یا عمارت
 
 (گلوریا)
 

 ونما زد زنگ هم مایک بهن و ز تعطیلیه بریم بیو ام  چون گفت بارن صبح
 و  سایلو نیک پیک برای الزمه که چی هر تا گرفته راکت و توپ از کرد قبول

 ساحل رفتیم و کردیم جمع
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 بدمینتون رزا با مایک بودن اومده هم ای دیگه زیاد های آدم ما از غیر به 
 شمرد می هاشونو امتیاز هم بارن و میکرد بازی

 
 زاُر  آخرم. بشن سوارش بشه خم باید شه بازنده کی هر بودن گذاشته قرار

 مایـک هم میکرد امتیاز ها کم کاری  شمردن توی باُرن هم چون شد، برنده
 و  ُرزا آخرم شه برنده ُرزا تا نمیداد جواب و  وپت بار یک ضربه سه دو هر

  آوردش و برد و  مسافتی یه و کولش و  انداخت
 

 زیاد بود معلوم باُرن ولی. بود شده قرمز بود خندیده بس از هم ُرزا
 .باُرن با ُرزا و بودم مایـک با من برگشت موقع نبود خوشحال

 
 
 تابش با نفر یه کہ میکردیم خداحافظی داشتیم خونه َدم رسوند منو مایـک 

  . باُرن صورت تو کوبید مشـت یه و اومد
 

 . زمین خورد محکم بود شده غافلگیر چون هم باُرن
 رخب و ها نگهبان داد، و جیغ با زدنش به کرد عو ش و باُرن یو  نشست مرده
 و گرفتن و  مرده اون ها نگهبان شد گالویز َمرده اون با هم مایـڪ. کردم

 .داشتن هنگ محکم
 
 و باال آورد دستشو باُرن میکرد گریه و بود کرده بغل و  باُرن سر   هم ُرزا 
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 لندب دشخو بعد بشینه که کرد بلند و  باُرن مو آ ُرزا کرد پاک و  ُرزا اشکای
 صورتش تو کوبید قدرت تمام با و محکم و مرده اون سمت   رفت و شد

 
 به کوبید چنان پاش با دوچرخی بودن کرده تعجب ُرزا عمل این از همه

 دست ُرنبا صدای با که بایسته صاف دیگه نتونست حتـی   که مرده اون شکم
 و  مرده بودم مطمئن من میکردن ولش اگه وگرنه کشید مرد اون زدن از

 سکته بودم اون جای من اگه که کرد نگاه آخر مرده به جوری میکشت
 میکردم

 
 بود غریب خیلی مرده اون نگاه ولی

 
 براش دلم دیدم و  مرد اون اشک خودم چشم با باُرن سمت   رفت ُرزا تیوق

 نام به و  کسی خیابون اون توی که بود مردی همون این. سوخت خیلی
 . میکرد صدا زولما
 ...همراهشون رفتم منم ساختمون داخل رفتن ُرزا و باُرن

 
(.........)  

 
 .خودم دل مثل تاریک، تاریکه بود تاریک جا همه کردم نگاه دیوار و د به

 ردک نگاهم وقتی بود زده زولما که جایی همون صورتم یو  گذاشتم دستمو
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 منو اون نبود همیشگی مهـــربون و مشکی نگاه اون بود دیگه نگاه یه
 نمیکرد و کا این وگرنه نشناخت

 
 دونب زندگیم. نیست هم مهم برام حتـی   بیاد سرم بالیی چه قراره نمیدونم
 و بدن نجات جهنم این از منو که میشه خوب خیلی.  جهنمه برام م خانواده

 . کنن راحتم
 
 

 ) (مایــڪ 
 

 اون با و برداشت دستمالی ُرزا ای، نفره تـڪ مبل یو  نشوندن و  باُرن
 لـب گوشه ی خون

 
 ارنب صورت یو بزارو   یخ کیسه اومدکه گلوریاف رط ازاون کرد پاکو  بارن

 که بارن صورت یو  گذاشت مو زدوا چنگو  کیسه عصبانیت با رزا که
  کیسه و شد خم دوباره افتاد ازدستش کیسه و شد هول رزا دراومد اخش

  بارن صورت یو  گذاشت بابغض برداشتو
 

 :بالبخندگفت بارن
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   هاتومیترسمو اب گره این بازکن کن اخمشمونگاه اوه،اوه،اوه_ 
 

 :شدوگفت جدی یکم
 
 می گریه من خوردن کتک توبرای ها میشم احتنار که نکن گریه دیگه_ 

 کنی؟اره؟
  ب*غ*ل*ش کردواونوکشیدتوی پاکو رزا صورت یو  واشکلی دستشواورد

 :گفت و کرد *ب*و*س*موهاشو یو
 
 ُمسکن مثل کنارم وجودت نمیکنم حسو  دردی هیچ کنارمی که تاوقتی_ 

 داد فشارش خودش بیشتربه میمونه
 :وگفت

 
 ندونه هک مردبکنم ازسراون پوستی یه عشقمودرمیاره شکا که باره دومین این
  هست کی

 
 

 تخت یو درازکشید مو ا تواتاقش بردمش گرفتمو  بارن دست
 میکرد نگاه سقف به پیشانیش یو  وساعدشوگذاشت
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 :مایک
 

 چیکارکنی؟ باهاش  میخوایی
 

 : بارن
 

 میکشمش
 :مایک

 
 ! نمیگی که جدی

 :بارن
 

 میگم کامالجدی
 :مایک

 
 خدای شپی دربیایی ازگیرقانون بکشی دلیل بیو نف یک نمیتونی وکهت

 چی برگردهمه اش رزاحافظه که دیگه زو شی؟؟دو نمی شرمنده خودت
اگه یادش  بیخشدت بیاعمراا
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 :گفت زدبهم زل باعصبانیت
 

 دو و  رزا چیه چیکارکنم؟هــــــــــــــــــــــــــــــان؟نظرت تومیگی
 هاااااا؟ مبگی ام بوده پیشمون مدتی که دردنکنه تتوندس یه بدم بهش دستی

 
 :مایک

 
 و ب ونیبرس قتل به و کسی دلیل نبایدبی ولی بدیم بهشو رزا نمیگم منم نه

 بیاییم کنار باهاش دیگه جور یه بتونیم شاید بزن حرف باهاش
 

 :بارن
 

 نمیام کنار جور هیچ بااین من مطمئنم
 

 :مایک
 

 به یا هرخواسته بیایی کنار مجبوری نیعی یاییم کنار خوبشم میایی کنار
 ازنزدیک یکی اون معلومه اینجورکه بدی بایدانجام داشت رزا دادن غیراز
 برمیاد؟ ازدستت کاری توچه کنه شکایت بره رزاست های
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 بلندشدنشست تخت یو  از زحمت با بود قرمزشدهد زیا ازعصبانیت

 :گفت
 

 . نمیزاره محل اون به کسی هاوار بدبخت یه کلفت یه بردس یه اون
  دارم چی همه پس دارم پول منم باشی داشته پول که داری چی همه وقتی

 
 :مایک
 ننک درست بدبختی خودت واسه بارن نیار درد بهو  نمیکنه درد که سری

 . کنه نمی زندگی قاتل آدم بایک رزا که باش مطمئن
 شنیدم صداشو که رفتم در سمت به عصبانیت با

 :بارن
 

 . کنم صحبت باهاش تا بیارنش بگو فردا پس ولی دارم کار فردا
 

 بی مدماو و گفتم لبی زیر ی باشه. گفت مسخره حالت یه به و کنم صحبت
 .خونه رفتم کردم خدافظی گلوریا رزاو از. نو
 

 مه بعدش و زدم بوکم فیس ی صفحه به سر یه بابام با خوردن شام بعداز
 ودب داده پیام مون پزشکی تیم زدم هام ایمیل به سر یه آخرهم و اینستاگرآم
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 گیرنب هواپیما بلیط که بده اسمشو داره دوست هرکس ترکیه برن میخوان که
 دادم اسممو منم ،تعداد به
 
 (گلوریا)
 

 ردکم میکنن حمله کسی به دلیل بی تبارش و ایل کل هم وحشیه دختره هم
 کلفته گردن ایه عرب اون از بود معلوم بود بارن برابر چهار غول

. 
 ماجرا یه زو هر داره نگه خونه این توی و  دهاتی دختره این وقتی تا بارن 

 ینا از و رزا این باالخره من ولی بکنه کاری تونه نمی گیره دلش بارن داریم
   .نیس من زندگی وسط جاش مزاحم دختره این میکنم نو بی خونه

 
 کتشر رفت و خورد صبحانشو همیشه مثل بارن گذشته اتفاق اون از زهو دو

 
 (ایک)م

 
 
 مه بارن صندلی و  نشوندن بسته دست و اوردن و  مرده اون بارن دستور به 

 در و  دبو خواسته بارن که هایی هدفون کیفم توی از بود نشسته میز پشت
 ونا گوش یو  وگذاشتم کردم تنظیم انگلیسی به عربی زبان یو  و اوردم
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  مرده
 
 

 ارنب بهش و هم یک و  کردم تنظیم عربی به انگلیسی هم شو دیگه دوتای
 به کردن عو ش بارن گوشم یو  گذاشتم خودم همو  دیگه یکی اون دادم

 :کردن صحبت
 
 داری؟ رزا با نسبتی چه تو_ 

 :گفت زدو پوزخند یه مرده
 

 داری؟ باهاش نسبتی  توچه
 

 :گفت عصبانیت با بارن
 
 بده جواب آدم بچه   مثه میپرسم لسؤا وقتی  نده جواب سؤال با سؤالمو_ 

 کم و  شّرت چرا میخوای زندگیم جون از چی هستی؟ کی بگو حاال
 نمیکنی؟

 
 :گفت و صندلی به داد تکیه مرده
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...... زولما زن شرعی و قانونی منه  اسمم  میدم جواب آدم مثل باشه فواد 
 اومدم ببرمش

 
 ولی بود پریده شو  از رنگ. میکردم حس وضوح به و  بارن دستای لرزش
 :گفت محکم

 
 عادت یه ومن منه زن االن رزا قانونش، به نه میدم اهمیت شرعش به نه من
 ونوا نمیتونه کس هیچ دیگه بشه من مال چیزی یه وقتی که اینه اونم دارم بد

 . تر کلفت گردن تو از حتی بگیره، ازم
 

 :گفت بارن به زد زل عصبانیت با هم مرده اون
 

 گرا وایستادم، ناموسم برای جونم پای تا که این اونم دارم بد عادت یکم منم
 . بشی رد من جنازه یو  از باید میخوای و  زولما

 
 :گفت عصبانیت با بارن

 
جون تو برام از یک مگس هم کم  میشم رد که شم؟اره رد جنازت یو  از

 ارزش تره
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 .میز کشوی سمت برد دستشو فوری و
 فواد سمت به و برداشت. اونجا زاشتمی شو کمری کلت همیشه بارن

 .گرفت
 

 ی ولهل یو  گذاشتم دستمو و وایستادم فواد و بارن بین و شدم بلند سریع
 :گفتم و کلت

 
 .نکن درست دردسر باش، مو ا بارن

 
 مشت جوری دستشو. میزد نبض هاش شقیقه جای عصبانیت شدت از

 .میز یو  وبیدک پایین اورد مو ا و  کلت. بود شده سفید که بود کرده
 :گفتم و پسره سمت رفتم

 
 کنار؟ بری که میگیری دالر چند_

  :گفت و زد پوزخندی
 
 ولپ این نمیکنم عوض هیچی با گذشتمو من مونده زولما فقط ام گذشته از

 .خودتون مال هاتونم
 :گفت که اومد بارن عصبی صدای
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 نباشه اون دمهآین هم االنمه هم زندگیمه، همه من برای ولی توئه گذشته رزا
 کنارت یا کنار بکش و خودت یا ست فایده بی دنیا این توی منم بودن  

 گردن خودم از که شد الوده نفر پنج خون به دستم رزا خاطر به من. میزنم
 .رامب نیستی عددی که مادر و پدر بی ،تویبودن  بانفوذتر و تر کلفت

 
 :گفت و زد پوزخند یه فواد

 
 تو اب سال یه فقطن بی پدر مادر کلی ترسیدی  اون فعال که معلومه از همی 

 باهاش سال18 که میکشم چی من ببین کرده، عاشقت جوری این و بوده
 جیغ کردناش، قهر کردناش، بازی دیدم، و  شدنش بزرگ ذره ذره و بودم

 مادر و پدر بی منه میگی راست. دارم دوست هاشم زدن کتک حتی جیغاش
 ...زولمـ نیستم عددی

 :گفت محکم بارن
 

 .زولما نه رزا
 :گفت لبش گوشه پوزخند با فواد

 
 ن زولماستهمو من واسه ولی رزاست تو واسه



 257 من یشرق یبایز

 عاشق نه ، افتاد نمی سرش از شعربی چادر که بودم دختری عاشق من
 دو کفشش پاشنه کمرش، تا موهاش و زانوشه تا هاشچکمه که دختری
 معلومه یدهپوش لباس اینکه با بدنش تمام و نصفیه و وجب
 نکنم درازی دست  مردم مال به که  گرفتم یاد گیبچه از.  خودت مال ُرزات

 کن مواظبت ازش توئه مال  که  حاال ولی گذشتم ازش که من
 

.  باشم ُرزا.... زولمـ کنار بزاری که میخوام ازت  دارم خواهش یک فقط
 .دهمی زندگی انگیزه آدم به غریب شهر یک توی اونم آشنا یه دیدن

 
 :باُرن

 
 ورد از خواستی که وقت هر میتونی ولی باشی پیشش بزارم تونم نمی نه

کیـــد کنی نگاهش  .دور از فقــط میکنم تأ
 

 :گفت و پایین انداخت سرشو فؤاد
 
  نمیزنه؟ سمّیه خواهرم از حرفی توئه پیش که ُرزا_ 

 
 : بارن

 
 .شده خریده البد اونم خبره بی ازش هم ُرزا خود حتی نه 
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 برق چشماش توی اشکی یحلقه کردم باز دستاشو وسمتش رفتم
  اومده سرش بالیی چه و کجاست نبود معلوم خواهرش داشت حق.زدمی
 وبوگند عرب هایشیخ اون گیر و بودش خریده باُرن که بود آورده شانس ُرزا

 بود نیوفتاده
. 
 .بود بهتر خیلی اونا از ولی نبود خوب زیاد اوایل اون باُرن که درسته 

 
 رهبخ براش باُرن خونه یک و بده ادامه کارخونه توی کارش به فؤاد شد قرار

  .کنه زندگی اونجا که
 رد خاصی خوشحالی یک. نبود ناراحت باُرن دیگه خونه به برگشت موقع

 .داشت چهرش
 وکرد بغل و  ُرزا باُرن استقبالمون اومدن گالریـا و ُرزا داخل رفتیم وقتی

 :فتگ و چرخوند
 

  .خودم خوده خوده مال، خودمی مال دیگه
 .نداره بهش توجهی هیچ باُرن سوزهمی گلوریا برای دلم

 
 
  (اُرن)ب   
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 از حالم.  مسخره رسومات و رسم ، مسخره هایآدم  مسخره، هایمهمونی
 .شده بد بودن مسخره همه این

 
 که مهمونی آخرین از کنم دعوت شونوهمه باید باز. منه با بعدی مهمونی 

 یه . بگیرم مهمونی ُرزا وجود با تونستمنمی نداشتم خوشی خاطره گرفتم
 .بیاد که زدم مایـڪ به زنگ

 
  گفتم بهش مشکل درباره اومد که وقتی
 :گفت اونم

 
 .نو بی بریمشمی خونه از نباشه خونه توی مهمونی موقع باید ُرزا
 

 :باُرن
 

 .ترهمنا جاش خونه توی که نو بی بره قراره اگه
 

 :مایـڪ
 
 کـه نباید هم زیاد فرستیمشمی محافظ با 

 مهمونی؟ هست کی حاال کافیه نباشه مهمونا چشم تو که همین بشه دور
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 :بارن
 

 .شب فردا
 
 
 

 :مایک
 

 پارتنر خودشون برای که ست۱2 ساعت تا فقط  مهمونی که کنی قید باید
 .باشه سالم مهمونی فضای باید بیارن
 :بارن

 
 رزاست مشکلم تنها گفتم و  همه و ایناها

 . 
 کتاب و رزا اتاق توی رفتم همیشه مثل منم رفت کردو خداحافظی مایک
 اتاق واز بستم و کتاب صفحه ۷الی ۶ خوندن از بعد دستم گرفتم و رمان

 کشیدم دراز تخت یو  و خودم اتاق توی رفتم و شدم خارج
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 مبد انجام و  اخالقی غیر کار اون من که شد مانع کنم تشکر باید مایک از 
. یدمکش گلوریا و خودم یو  و  پتو کشتم می و  فواد حتما من نبود مایک اگر

 .دارم پرکاری زو  فردا
 
 (گلوریا)
 
 اقات توی بارن هنوز صبح از خدمتکاراست صدای و س پراز  خونه صبح از

 بارن و بود نشسته تخت یو   بارن به پشت رزا پیششون رفتم منم رزاست
  .میکرد صحبت باهاش اشتد

 :بارن
 

 ۴همش  میومدم باهات حتماا  شد می اگر خب نمیتونم من عزیزم...رزا
 هتب کلی ببرنت جاها بهترین که سپرم می محافظا به و مدت این ساعته
 باشه؟ بگذره خوش

 
  طفلکی زد پسش محکم رزا ،که رزا ی شونه یو  گذاشت دستشو بارن
 فتمر بکشه و  پاپتی دهاتیه، مزاحمه، دختره نای منت باید قدر چه من بارن
 :گفتم و ایستادم بارن کنار

 
 اشیننب مهمونی موقع باید میگه خودتون برای شماست فکر به بارن جان رزا
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 :گفتم بهش و نو بی اوردمش و کردم بلندش و گرفتم و  بارن دست
 
 که کیه اون مگه نکن کوچیک جلوش خودتو قدر این هرچیز،هرچیز سر_

 میکنی؟ خورد خودتو برابرش در قدر این
 

 اوردوگفت: در دستم از دستشو
 

 .زندگیمه اون
 .باال رفت و گفت و این

 
 
 (ارن)ب
 
 خاکستری ساق یه و رفتم کمدش سمت به رزا اتاق توی که بود۶ ساعت 

 نگاه هی تختش یو  گذاشتم و برداشتم هم خاکستری بافت ویه اوردم نو بی
  کرد دراز ستشود و کرد ها لباس به
 
 

 و ردک تنش لباس تعویض چوبیه دیوار پشت ورفت برداشت و  ها لباس
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  انداختم مخملشو مشکیه شنل پوشید و   سفیدش های چکمه نو بی اومد
 مشکیش موهای سرش یو  انداختم و  شنل کاله بستم و  دکمه و دوشش و
 

 مه کالهش بود پاش پایین تا شنل میومد بهش خیلی شنلش داخل کردم و 
 بود شده فیلما توی که هایی شاهزاده مثل بود پوشنده و  صورتش کل

. 
 :گفت وجل اومد محافظا از یکی پایین رفتیم هم با ها پله از گرفتمو دستشو

 
 

 .س آماده ماشین آقا
 :بارن

 
 میایم االن و ب

 
 ازب دستامو بود پوشنده و  صورتش کالهش بلندی انداختم رزا به نگاه یه

 :گفتم و کردم نزدیک گوشش به سرمو کردم ب*غ*ل*ش محکم کردمو
  

 .مجبورم عزیزم ازم نباش ناراحت
 
 1 محافظ تا6 کردم همراهیش لیموزین تا و کردم *ب*و*س* سرشو  

 :گفتم محافظا به بودم کرده همراهش زن کار خدمت
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 تا و نشین خارج شهر محدوده از ولی ببرینش خواست خودش که جا هر_

 و  رداف خورشید طلوع بشه کم سرش از مو یه نگردین بر ندادم خبر که وقتی
 مفهومه؟ نمیبینید

 
 جیو خ در از کردو حرکت ماشین و شدن ماشین سوار و گفتن چشمی

 .ساختمون داخل برگشتم شدن خارج
 
 

 (زا)ر
 

 نارک از کس هر میکردم نگاه و  آسمون و بودم نشسته پارک توی نیمکت یو 
 یه دارن هم حق ندیده آدم حاال تا انگار که میکرد نگاه یجور میشد رد ما

 دیدن واقعا ایستادن مشخص فاصله با دورش که محافظ تا6 با تنها دختر
 داره

 راچ اصال شم رو ت قرار انگار که بودن ایستاده دایره صورت به دورم جوری 
 منه؟ مواظب انقدر بارن

 
 امشب چرا ؟ باشه باید اونم مر می جا هر که میکنه محدود منو انقدر چرا  

 من؟ از کنه می ننگش یعنی نداد راه مهمونیش تو منو
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 هر مشد بلند جام از پیچوندم خودم به بیشتر شنلمو داشت سردی سوز هوا 

 اقیاتف قبال مگه اینا بودن مشکوک چه کردن نگاه منو گشتن بر تاشون6
 ؟ من برای بود افتاده

 
 پشت محافظا میزدم قدم که طور همین نمیاد یادم گذشتم از چیزی من چرا 

 :میگفت اون میکردم فکر بارن حرفای به بودن سرم
 جزهمع یکهو ولی  نداشته امید بودنم زنده به کسی بودمو کرده تصادف من

  .اومدم بهوش من و شده
 :میگفت

 
 .راست یا میگفت غو د نمیدونم زنشم من

 
 انقدر هاشون قیافه میومدن هم تا6 این میرفتم جا هر اینکه از میومد بدم

 .میفهمید میدید دور از هرکس که بود تابلو
 

 قرهن خط با مشکی اتو ک سفید پیراهن مشکی شلوار و کت تاشون 6 هر
 بودم فکر تو که طور همین بود هیکلشون من برابر چهار شونم همه ای

 تداش که بود آقایی یه خواست می دلم خیلی که افتاد چیزی یه به چشمم
 لیاشکا خب اما بود دور اش فاصله یکم ختو میف توپی ای میوه بستنی
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 لندب محافظا صدای که دویدم شیو ف بستنی سمت به سرعت با نداشت
 شد

 .واستا
 :محافظ

 
 رامب خیلی صدا این ایستاد مغزم لحظه یه که بودم دویدن حال در بگیرینش

 ممحک یکی که شنیدم و  صدا این کجا که میکردم فکر داشتم بود آشنا
 طرف یک هویک کیه ببینم برگشتم وقتی وایستم شد باعث که کشید موهامو
 .خوردن زمین به محکم ضربه شدت واز سوخت صورتم

 
 :زد داد محافظه

 
 کنی؟ درست سر درد خواستی می احمق دختره_
 

 حافظام از یکی گرفتنش دونفرشون بیاد سمتم به دوباره خواست که همین
 هامو زانو سر کرد بلندم سمتم اومد دید میو  صحنه بود مهه از تر عقب که
 تا چند اون کردصدای و کا این ارامش با خیلی تکوند و  بود خاکی که

 :میمومد محافظ
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 می بزنیم صدمه بهش ما اینکه نهنبینه  صدمه کسی از که اومدیم باهاش ما_
  میکنه؟ کار چی بدونه استونی اگر دونی

 
 :محافظ

 
 .بزنه حرف تونه نمی الل که دختره این بگه  بهش میخواد یک فهمه نمی

 
 کاش حلقه بخوام اینکه بدون الل دختر این شد تکرار گوشم  توی حرفش

 سمت به سرعت به و انداختم سرم یو  شنلمو کاله شد جمع چشام توی
 رفتم لیموزین

 
 و دمش سوار شنیدم و  میشنیدم باید و  چیزی نبود مهم حرفاشون بقیه دیگه 
 ...اینا بعد نمیگفت هم تو من به حتی بارن هم به کوبیدم محکمو د
 
 پایین لموشن کاله بود گرفته بدجوری دلم بگیرم اشکامو جلوی نمیتونستم 

 هم نفر ود بودن نشسته جلو محافظا از دوتا نبینه اشکامو کسی تا کشیدم تر
 دونفر دیمبو یو  بهو 2 به2 بود تا4وسط های صندلی چون و من سر پشت

 هم محافظه بوداون نشسته کنارم هم کاره خدمت اون بودن هم یو  بهو  هم
 هنشست مو  بهو  هم  تکوند لباسمو خاک که همونی نمیدونستم اسمشو که

  .بود
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 یو  داغی احساس که شیشه به بودم چسبونده سرمو کرد حرکت ماشین
 هبود مو بو  که من محافظه همون دیدم کردم نگاه وقتی کردم دستم

 
 نگاهش جدی خیلی و زدم پس و  دستش محکم نیومدو خوشم کارش از 

 .برد باال تسلیم حالت به دستاشو و زد لبخندی که کردم
 

 دیگه تای ۵ اون خالف بر بود آشنا برام شقیافه مخصوصاا  حرکاتش چقدر
 .داشت ریشی ته و بود ترتیره رنگش موهاش این

 
 بود کرپیغول بیشتر شایدم یا اونا اندازه به یول بود مهربون خیلی چشماش 

 :گفت مو آ و جلو آورد سرشو
 

 میشی زشت میکنی گریه
 

 داد تکیه صندلیش به دوباره وگفت اینو
 

 !!!بود برانگیز تعجب برام
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 نبود باُرن حرفهای مثل. فهمیدم من ولی زد حرف دیگه زبون یه با االن اون
 گفت؟ چی فهمیدم من چرا ولی بود دیگه یلهجه یه
 

 :گفت زبون همون با و نزدیک دوباره اومد که کردم نگاش تعجب با
 

 شناسی؟می زولما نام به کسی
  

  .دادم تکون نه معنی به سرمو
 :گفت بعد

 
  درسته؟ ُرزاست اسمت. میدونم اسمتو من

 
 عدب. میکرد صحبت مو آ اینقدر چرا نمیدونم.  دادم تکون آره معنی به سرمو
 :گفت دوباره

 
 فؤاده منم اسم

. 
  بودم شنیده جایـی یه انگار بود آشنا اسمش خیلی

 
 :گفت و هامگ*و*ن*ه یو  کشید و آورد جلو مو آ دستشو
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 .گیرهمی دلم دیگه، نکن گریه
 

 دقت که شچهره به نیومد خوشم اصالا . کرد صمیمی باهام خودشو زود چه
 شد درگیر باُرن با خونه مدَ  زو  اون که ستپسره همون این فهمیدم کردم

 
 

 شمامچ کم کم ریختمی اختیار بی اشکام پنجره سمت برگردوندم صورتمو
 .خوابم کی نفهمیدم و شد بسته

 
 ) د(فؤا            

 
 شنو  بخاری اینکه با ماشین هوای. بود خوابیده کنم فکر بسته چشماشو

 .ورهنخ سرما تا کردم نزدیک بهم شنلشو هایگوشه بود سرد بازم ولی ، بود
 

 کردم کاری کتک باُرن خونه در که امهمونی من بود فهمیده کنم فکر
 دیدیم منو هم مامانم اگه تیپ این و لباس این با آخـه! بشناسه فکرنمیکردم

 .شناختنمی
 

 .بود زرنگی تیزو دختر اول همون از زولما
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 تو زد که موقعی کردم خودداری خیلی زدمی کبودی به صورتش طرف یه
 .بزنمش َنرم زولما گوش

 
؟ زن زولما دونننمی اونا یعنی  باُرن 

 
 و  کار این وقت هیچ که دونستنمی اگه دونننمی که معلومه ُخب
   !کردننمی

 
   .زنشه زولما گفت من به باُرن. نیست درست وسط این چیزی یه
 

 همه هک باشه گرفته ازدواجی مراسم باید شناسیسر و پولدار آدم همچین
 نمی ترن نزدیک بهش همه از که محافظاهاش چرا ولی کیه زنش بدونن
 :گفت بهم بارن دیشبو  موضوع این دونن

 
 نیس خوب که داره مهمونی چون نباشه خونه رزا ساعت۴الی۳ خواد می_

 گفت خونه توی باشه رزا
 که بود اورده شانس خیلی رزا کردم قبول منم که کنم کمکش تونم می_

 احتینار تنها بود عاشقش که بود کرده پیدا غریب کشور این ویت و  کسی
  س سمیه من

 
 .برگردیم که گفت بارن باالخره ها خیابون توی چرخیدن کلی از بعد 
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 (ایک)م
 

 خنده وتمام بارید می  استرس و اضطراب بارن ی چهره از مهمونی کل توی
 :گفتم و سمتش رفتم بود اجبار یو  واز مصنوعی هاش

 
 کردی؟ کار چه رزا اب_

 :بارن
 
 مه فواد باشن اطراف همین گفتم نو بی فرستادمش محافظا از تا چند با

 .فرستادم محافظا همراه
 

 :گفتم خنده با کارش از کردم تعجب
 

 نترسیدی فرستادی همراهش  و  رزا شد چی  باهاش بودی دشمن توکه
 بدزدتش؟

 
 :گفت زدو پوزخندی
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 زا بیوفته براش اتفاقی اگر و داره دوست و  رزا میدونم چون فرستادمش

 تونه نمی باش مطمئن هستند هم دیگه نفر۵اون از غیر به میزاره مایه جونش
 بدزده

 
 

 :مایک
 
 بارن؟ داغونه قیافت اینقدر چته؟چرا پس_
 

 :بارن
 

 گریه وقتی ناراحته، ازم رزا وقتی دارم بدی حس یه دونم نمی …دونم نمی
 .دارم و  حس همین هم خورهدل چیزی یااز کنه، می

 
 :گفتم و شونش یو  گذاشتم دستمو

 
 پر خیابونای دیدن نهو میگذ خوش خودش برای نو بی اون داره االن اون

 چیز نیومده نو بی زیاد خونه از که رزا برای اونم بورلی هیلز برق و ذرق
 .هست ای کننده سرگرم خیلی
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 کنم شمو آ نتونستم کنم فکر رفت دیگه نفر چند سمت به دادو تکون سری
 یدمنفهم بازهم نفربود یک با فقط هم امشب بودم گلوریا نخ تو مدت تمام
 دبع گردن بر که داد خبر اونا به بارن مهمونی اتمام از بعد کیه شخص اون

 داخل اومدن و زدن و  خونه زنگ دقیقه۵از
 

  رزا تکاراخدم از یکی راهنمایی با هم فواد. بود خواب فواد دستای یو  رزا 
 نیومد خوشش دید فواد بغل و  رزا اینکه از بارن کردم حس باال برد و
 
 بارن اومد نو بی اتاق از فواد که این از بعد بود توهم اخماش شدید چون 

  .رزا اتاق توی رفت مستقیم و رفت باال  ها ازپله
 

 ییک از خوشحال خیلی گالریا دیدم که خونه برم که برداشتم و  کتم منم
 :گفتم و ببینمش رفتم نو بی اومد پایین طبقه های اتاق

 
 گذشته خوش خیلی معلومه_
 
 گفت و زد لبخندی :

 بود عاااااالی آره وااااااااای
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 :پرسیدم جویانه باز حالت به
 
 هدیگ کس با بود؟تو کی بودی مهمونی تو باهاش مدت تمام که مردی اون_

  هستی؟ هم ای
 

 :گفت. بده نشون خودشو معمولی خیلی کرد سعی ولی شد هول
 
 ...اون دونی می نه
 

 داد و پایین اومد ها پله از عصبانیت با شدبارن قطع بارن صدای با حرفش
 :زد
 
 افتاد؟ ساعت4 این توی اتفاقی چه_
 

 :گفت و جلو اومد ها محافظ از یکی
 
 ینماش با خیابونا توی و  ساعت چند این شما گفته طبق فقط آقا هیچی_

 ....چر می
 
 موند نصفه حرفش بارن داد با
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 :بارن 
 

 کرده و کا این کی رزاست صورت یو  انگشت تا5 رد نگوغ و د من به
 

 سر سیخ بارن بعدی داد با که بود پایین سرشون و بودن ساکت همه
 وایستادن جاهاشون

  
 :بارن

 
 راست طرف میده نشون  که قرمزه رزا صورت چپ سمت نزنین حرف باشه

 دریق به ضربه شدت میده نشون که شده خراشیده دستاش کف بوده دست
 مهه راست دست میدم یا بوده کی کار میگین یا خورده زمین محکم که بوده
 کنن قطع تونو

 
 
 از غیر هب کردن می والتماسش افتادن بارن پای به محافظا تمام گفت اینو تا

  نبوده فواد کار که بودم مطمئن من فواد
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 فقط هم اونا ببرن و  محافظا و بیان که زد صدا و  نگهبانا از تا چند بارن
 بود عصبانی انقدر بارن باشه نداشته کاری اونا اب بارن که میکردن التماس

  میزد نبض هاش شقیقه که
 

 و بارن پیش رفتم شد حاکم خونه توی بدی سکوت محافظا بردن از بعد
 :گفتم بهش و مبل یو  نشوندمش و گرفتم دستشو

 
 مگه؟ بود شده چی_
 
  گفت و گرفت دستاش بین سرشو :
 دسته هاش مژه دیدم بیارم در هاشو چکمه و شنل که سرش باالی رفتم_ 

  شدم صورتش قرمزی متوجه بعد کرده گریه بود معلوم و خیس و دسته
 

 :گفت و آورد بارن برای پرتقال آب لیوان یه گلوریا
 
 
 می اتبر اتفاقی وقت یه تنیس خوب برات عصبانیت قدر این بخور بیا_

 افته
 

 با مهمونی تو چرا پس هستی بارن فکر اینقدربه توکه بگه نیست بهش یکی
  میزنی الس بقیه
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 میز یو  گذاشت و  لیوان خوردو پرتقالشو آب از ذره یه

  
 :گلوریا

 
 کنی؟ چیکار خوای می_

 :بارن
 

 جوری ودهب کی بدونم کافیه فقط بوده کی کار بگن که بزننشون اینقدر میدم
 نبوده آدمیچنین  تاحاال انگار که میکنم نابودش

 
 :مایک

 
 یگهد کن بس بندازی را بکش بکش خوای می باز اول  نقطه رسیدیم باز_

 بین از یا بکشی میخوای یا فقط نداری صبر اصال افته می اتفاقی هر بارن
 ریننف اگر میشن پرست سر بی خانوادش دونی می بکشی اونو اگر تو ببری
 همیبف خوای نمی چرا میکشه آتیش توبه زندگی یتیمش های بچه آه کنن
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 :وگفتم شدم بلند جام از
 

 لیو بگیره و تو جلوی تونست می اون فقط بود زنده پدربزرگت کاش ای_
 نیست معلوم ترکیه میرم فردا من فکرکن عواقبش به بکنی خوای می هرکاری

 نمک نمی دریغ بیاد بر دستم از راگ بگو هم داشتی کاری اگر بیام کی هم
 
 (ارن)ب
 

 بر کار از فقط و کردم پیدا و  مقصر و گذشت مهمونی شب اون از زو  چند
 حتی   نبندن قرارداد باهاش کاری هیچ توی سپردم همه به و کردم کنارش

 .بودن آبدارچی برای
 
 
 اون رزا برای خواب از قبل شب هر گذشت می هم مثل طور همین زهاو  

  ده می گوش خوب خیلی اونم خوندم می و   فرانسوی نرما
 
 

 از  تمنشس پله لب و  زدم آتیش سیگاری و حیاط تو رفتم شام خوردن از بعد
 حیاط توی قدر این اومد می خوشم خورد می صورتم پوست به که سرمایی
 نمی حس بود گرفته سرما از که پاهامو برم راه خواستم می وقتی که نشستم

 کردم
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 تخت یو  رفتم بود آینه پای گلوریا اتاق، توی رفتم و ساختمون توی تمرف

  خوابیدم بهش پشت
 
 

 گ*ر*د*ن*م پوست به نفساش کشید دراز کنارم اومد گذشت دقیقه چند
 کردن *ب*و*س* به کرد عو ش گلوم زیر از شد جوری یه حالم که میخورد

 دور از شودستا مسته بود معلوم انگیز ش*ه*و*ت ریز های *ب*و*س*
 :گفتم کردمو باز کمرم

 
 .بخواب بگیر گلوریا

 
 :گفت داری کش لحن با
 
 

 .کنیم حال هم با بذار بارن اووووووف
 

  کمرم دور کرد قالب دستشو دوباره و گفت اینو
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 یکهـو که بود کارش مشغول گلوریا
 

 اینکه زا قبل و شد کشیده پایین سمت به که شدم در دستگیره صدای متوجه 
 شد باز در کنم حرکت نمبتو

 
 .شد آوار سرم یو  دنیا بود مو  بهو  که کسی دیدن با 

 دید حالت اون توی منو و کرد بلند سرشو رزا
 

 .افتاد دستش از رمانش کتاب
 .نو بی رفت اتاق از و برگشت دیدم چشماش توی و اشک ی حلقه 
 .شنیدم می و دوید می داشت که پاهاش صدای 
 یتو بود اومده همون برای بخونم؛ کتاب براش برم دبو رفته یادم امشب 

 اتاق
 بخشه نمی منو مطمئنم ....

 
  پوشیدم لباس سریع و کردم جدا خودم از و  گلوریا 

 
 و  همه که بود بلند صداها قدر این اومد می رزا اتاق از شکستن صدای
 .کرد بیدار شبی نصفه
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 :میگفتن و باال بودن اومده کارا خدمت
 

 ؟ شده چی رنبا آقا 
 
 .بگم که داشتم چی بهشون میگفتم چی بدم جواب تونستم نمی 
  

 :فتمگ و زدم در بود قفل در ولی کشیدم و  دستگیره رزا اتاق در پشت رفتم
 
 .بزنیم حرف هم با کن باز و د عزیزم جان رزا  
 
 .نیومد صدایی هیچ 

 
 :بارن

 
 زمعزی دارم دوست و  تو فقط من کنی می اشتباه تو رزا

 
  گفتم بهش مو آ نو بی اومد و کرد باز و  اتاق در یکهو :

 
 ...عش تنها تو رزا.

 



 283 من یشرق یبایز

 اهنگ بهم نفرت با سوخت صورتم طرف یک شه تموم حرفم اینکه از قبل
 .بود شده قرمز چشماش کرد

 اب بود صورتم یو  دستم. کوبید بهم محکم و د اتاقش توی دوباره رفت 
 بودم زده لز بسته در به بهت

 
    

 )مایک(
 
 قتیو میزنه صدام کسی کردم حـس که میزنم قدم استامبول های خیابون تو
 .کردم تعجب دیدم می که چیزی از برگشتم صدا سمت به
 

 بود شده تنگ خیلی براش دلم. کردیم بغل و  دیگه هم محکم و جلو اومد
 :گفت و شدیم جدا هم از
 

 بودیم وستد هم با ما زمانی یه انگار نه اصالانگار رفته
 خودت با ؟نیوردیش کوش بارن

 :مایک
 

 فتیر کجا که پرسیدم اطرافیانتاز  هم بار چند بود شده تنگ برات منم دل
 هم تر شلوغ بود شلوغ سرش که هم بارن دادن نمی کاملی جواب خب ولی
 .شده
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 کردوگفت نگاهم تعجب با :
 
  کرده؟ ازدواج_
 

 :مایک
 

 کرده ازدواج آره
 

 د و گفت:تعجبش دوبرار ش
 

 نم میگفت که اون باشه داده تله به دم بارن که نمیشه باورم اصال واقعا؟_
 چند این. بشه گرفته آدم پیشرفت جلوی که میشه باعث زن نمیگیرمو زن

 برام اشو همه باید که افتاده زیادی های اتفاق معلومه نبودم من که سالی
   .کنی تعریف

 
  :گفت که نشستیم اه شاپ کافی از یکی توی رفتیم باهم

 
 ؟ دیندا تله به دم توهنوز گرفتی؟راستی تخصصتو ؟ خبر چه خودت از_ 
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 مایک:

 
 توی و نذاشت بابا خب ولی شدم هم بورسیه معدل باالترین با و گرفتم آره

 با بشه؟من من زن میاد کی هم بعدش و  تخصصم گرفتم خودمون شهر
 رمردپی یه داری نگه صرف شو نمیادجوونی دختری هیچ میکنم زندگی پدرم
 بکنه

. 
 :گفت و زد پوزخندی

 
 ....از خبر چه مایک_

 :مایک
 

 !!!توپسر میپرسی سؤال چقد برایان وااااای
 

 :برایان
 

 ...دیگه ببند دهنتو میگی داری
 .بپرس سؤال تو حاال باشه میدونی من چند ساله از شما ها خبر ندارم؟ 

 .ندارم خبر کدومتون هیچ از هدیگ. ُمرد باُرن بزرگ پدر که زمانی از
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 :مایک
 
 کنی؟ می کار چه تواینجا_

 :برایان
 

 هم دیگه تا چند که هم حاال شدم کاراش بقیه و مجوز درگیر و دارم هتل
 .ندارم و  کاری هیچ فرصت دیگه که کردم اضافه

 
لم حاظر حال در و داشتم ناموفق ازدواج تا2    بعدی سؤال و ب خب.سینگ 
 

 :مایک
 
 های غرغر به نه میگرفتی شوخی به و  چی همه هم اول همون از هدیوون_

 تو های خنده به نه ، باُرن
  

 :برایان
 

 اخالق بد یو غرغ اون دست از کشه می چی ، دختره بدبخت_
 :مایک
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 نمیشه باورش کس هیچ که داره فرق ُرزا برا اخالقش اینقدر باُرن اتفاقا بابا نه
 خودمون اخالق بد باُرن همون میشه بقیه با خب ولی. 
 

 :برایان
  

 ترسه یم میکنه رفتار دختره با اینجوری باُرن که داره پول خیلی باباش البد
 .بیاره باباشو بره دختره ئهو اب چشت باالی بگه دختره به

 :مایک
 

  .نداره خانواده دختره. نیست جوری این اصالا  نه
 :بودگفت شده گرد تعجب از برایان چشمای

 
 اقعاا و بگیره دستش و  باُرن افسار که کسی.  و  دختره این ببینم شد الزم

 دیدنیه....
. داشتم ازش که عکسی تنها آوردم ُرزا از عکس یک و اوردم در گوشیمو

 یوقت مجلس یستاره بود شده ُرزا و بود گرفته باُرن که مهمونی، شب اون
  .دید و عکس بریان

 :گفت زدو ســـوتی
 

 گل از بیاد گیرم  ُلعبتی همچین منم. شده آدم که ومدها گیرش چی بگو خب
 گم نمی بهش تر نازک
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 و چشم چون. اینجاست دخترای شکل نیست، اونجا دخترهای شکل ولی 
 هست؟ کجایی میشه پیدا آسیا تو بیشتر مشکی و اب

 
 مایک:
 _لبنان

 
 :برایان

 
 _لبنان ؟

 
 براش نشده بدهم خب ولی. گرفته زن ها عرب از رفته که بود قحط کشور

 کنی؟ جور من برای نداره خواهر رزا آهان بود؛ چی اسمش دختره این
 

 :مایک
 

  .گرفتم می خودم داشت اگر نداره نخیر گمشو و ب
 :برایان

 
 .بخوردش میخواد دلش آدم قشنگه نازو خیلی ولی  
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 :مایک
 

 گوشته بزرگت تیکه میگی چی زنش ی درباره بفهمه بارن اگر
. 

 :گفت ای رهمسخ حالت به
 

 یکم بارن به بزنم زنگ چیه نظرت ، میترسم دیوها از من بهش نگو وای -
 ؟ هااااااا بذارم سرش به سر

 
 :مایک

 .نمیاد خوشش کارها ازاین اصال باُرن باشه خوبی فکر نکنم فکر
 :برایان

 
 بده و  توشمارشو

. 
 :وگفت کرد ظریف صداشو و گرفت تماس اونم برایان به دادم و  شمارش

 
 _سالم

 
.......- 
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 دیگه آنام من خب نمیشناسی؟ منو وای_
 

.........- 
 
 پیشت؟ بیام زو ام عاشقتم که شی؟من می عصبانی چرا واحاال_
 

........- 
 زنت سر تو بخوره مرضات  دردو الهـــــی بـاُرنـم حرفو این نگو

 
..........- 

 
 بشم؟ تقربون ای گرفته اینقد چرا حاال. سرم تو بخوره باشه

 
.........- 

 
  عاشـقتم که بدون اینو ولی شم می خفه چشم_
 

.......- 
 

  الو الو....... که نبودی اینجوری  قبال ادبی بی تو چقدر واااااای
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 :مایک
 
 

 کرد؟ قطع
 

 :برایان
 

 بود نزدیک که الو وگفت برداشت وگوشی جوری یه.  بود عصبانی چقدر آره
  گند دماغ تر و سنگ ترهم شدهشده؛ وضع باُرن نگو غو د. کنم سکته

 فوش به بود انداخته یا آخر این کرد می والشم آش زد می بودم جلوش اگه
 شدن  مستفیض هاش فوش از بعدمم نسل ۷ رکیک های

. 
 :گفتم و زدم لبخندی

 
 بزاری مردم سر کاله که نخوای باشی تاتو حقته

 
 یم رزا برای اتفاقی قعمو هر داشت علت باُرن بودن عصبانی این نظرم به 

 شد می عصبی و  حوصله بی و طاقت کم جوری این افتاد
 
 
 گفتم و کردم نگاه لبخندبهش با نگفتم برایان به چیزی خب ولی :
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 بدی؟ نشونم هاتو هتل خوای نمی دار هتل آقای خب_

 :گفت زدو لبخندی
 
 بیاریو  وسایلت بعد بگیرم برات اتاق یه اونجا بریم ستاره۵ دارم هتل یک_

  ببینی شو بقیه بریم بعد
 .رفتیم هتلش سمت به شدمو برایان ماشین سوار

 
 ونهخ به. بود خاموش گوشیش ولی باُرن به بزنم زنگ که آوردم در گوشیمو

 :گفت خدمتکارا از یکی زدم زنگ که هم
 _ آقا خونه نیستن 

 :مایک
 

 کجان؟ دونین نمی
 

 :خدمتکار
  

 نو بی رفتن خونه از و شکستن و  یزچ تا چند عصبانیت با فقط نه_
 :مایک
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 شده؟ طوریش مگه؟ُرزا افتاده اتفاقی_
 :خدمتکار

 
 نداره خبر درست ماجرا از کس هیچ دونین می خب آره؛ یعنی ، نه

 که چیه ببینیم رفتیم ، پریدیم خواب از همه چیزی شکستن صدای با دیشب
 زنهب حرف باهاش و کنه باز و د که میکنن التماس ُرزا اتاق َدم دارن آقا دیدیم

 .نمیداد گوش هم ُرزا
 بعد آقا گوش تو زد محکم که شد چی دونمنمی کرد باز و د وقتی هم آخر
 .بست محکم و د هم
 نگرانش کلی آقا. بخوره چیزی بیاد که نکرده باز و د هم حاال تا صبح از

 .بود
 و داد لیک آقا زد، زنگ آقا به کی نیست معلوم هم پیش دقیقه چند همین
 .نو بی رفت خونه از کردو بیداد

 
 :مایک

 
 .خدافظ باشه ُخب خیلی

 
 :برایان

 
 شده؟ دعواشون شده؟ چی
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 یباال گهنمی بهش و داره دوست و  دختره این کلی باُرن گفتیمی که تو 
 ما مخ و  میرن که هاسو غرغ دختر این از دختره البد. ئهو اب چشمش
 بدبخت مردهای

 
 : مایک

 
 !باشه طـور این نکنم فکر نه_  

 :برایان
 
 ؟ مطمئنی قدراین کجا از

  
 :مایک

 
 ُرزا که زده گندی چه باُرن دوباره نیست معلوم بزنه حرف تونهنمی ُرزا

 .کرده قهر باهاش
 

 :برایان
 

 عاشق و باُرن جوری چه بزنه، حرف تونهمی نه ، داره خانوده نه که دختری_
 ؟ کرده
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 :گفت بازجویانه لتحا به کردو ریز چشاشو
 

  نیست؟ جادوگر_
 :گفتم و شونش به زدم

 
 . ندادی کشتنمون به تا بکن و رانندگیت نگو چرت 

 
 :گفت و زد ایقهقهه

 
 .بدزدم و  دختره این من بگیر محکم و  باُرن تو بیا

 :مایک
 

 شی،یم زمین نقش شده چی بدونی اینکه از قبل. شو نزدیک بهش تونستی
 .کنهیم اتتیکه تیکه میاد باُرن بشی نزدیک بهش و گیرهب شانست هم اگه

 
 

 :برایان
 

  .، کی جرئت داره به اموال و متعلقات اون نزدیک بشه کردم شوخی
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 هب و کردم خدافظی ازش و نو بی اومدم ماشین از. وایساد هتل جلوی برایان
 زد صدام که رفتم هتل سمت

 
 کنهیم نگاهم پوزخند با داره دیدم برگشتم وقتی

 
 :مایک

 
 چیه؟_

 :برایان
 پ
 کجا داری تو بعد نکردم رزو اتاقی تو برای هنوز من عاقل آدم آخه ُخب_

 هتل؟؟ تو ریمی
 
 اتاق که هست هتلی همون این. درسته نه دیدم ؛ انداختم هتل به نگاه یه

 دارم
 

 :مایک
 

 دارم اتاق هتل این توی من ولی
. 
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 :گفت کردو نگاهم تعجب با
 

؟ ...افرین ...افرین به ُحسن سلیقه َمنه های هتل بهترین از یکی جاینا واقعاا
 شما نظرت چیه امشب بریم دیسکو؟

 :مایک
 

  .بریم فردا. امخسته امشب
 :برایان

 
Ok See Later mr. maik 

 
 :گفتم وزدم پوزخندی

 
Me  too 

 
 چه نبود واضح برام کامالا  هنوز زدممی زنگ باُرن به باید.  شدم هتل وارد

 .افتاده اتفاقی
 
 
 
 (  باُرن  )
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  کردممی نگاه خورشید بو غ به وبودم نشسته اسکله کنار  . 

 منم همیگ بدبختی ببینم و  زندگی خوش یو  یاممی تا شهمی طوری این چرا
 هســـتم

 
 از موخانواده آدمم یه منم فهمیدم و شناختم وراستم و چپ دست تازه وقتی

 دیلتب زندگیم.  بودم شوابسته که دادم دست از و  کسی بعدش دادم دست
  .شد جهنم به
 

 . شد طوری این کردممی بختیخوش احساس ذره یه داشتم که هم حاال
 

 بندازنم پا از جوری یه میخوان و کردن شورش علیهم دنیا کل کنممی حس
 بود آرامش ذره یه زندگیم توی کاشکی

. 
 :گفت و نشست کنارم واومد مردیپیر که بودم فکــر تو

 
  ؟ گرفته ای چرا جوون شده چی

 دمخو از که کسایی مخصوصا) ، نمیزدم حرف کسی با که همیشه خالف بر
  .کردممی نیاز احساس شدیداا  موقع اون ولی(  ، ترنپایین
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 :گفتم و پایین انداختم سرمو
 
 های بازی و دنیا این از خسته ، مخسته دارم احتیاج آرامش لحظه کی به

 میکنه آدم با که مزخرفی
 

 میکنه آوردنم در زانو به برای و  توانش تموم داره که دنیایی از ام خسته
  

 آب تو کردم پرت و برداشتم سنگی
  

 :پیرمرد
 

 باشی؟ نداشته پول جیبت تو بکنی دست شده حاال تا
  
  نه 

 :پیرمرد
 

 کنی؟ صبح و  شب گشنه شده حاال تا
 نه
 

 :پیرمرد
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  بخوابی؟ خیابون تو نداری خواب جای اینکه خاطر به دهش حاال تا
 نه
 . 

 :پیرمرد
 

 کنی؟ دراز کمک برای کسی جلوی و  دستت شده حاال تا
 

 !وقت هیچ نه_
 :پیرمرد

 
 اشه؟ب تنت سرد هوای توی اونم دمپایی با کهنه و زده پینه لباس شده حاال تا
 

 هن-
 :پیرمرد

 
 لسط توی غذا های موندهپس بشی رمجبو زیاد گشنگی یو  از شده حاال تا

 بخوری؟ و  آشغال
 

 نشده نه
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 :پیرمرد
 

  امیدی؟ نا قـــدر این چرا پس
  .این یعنی واقعی بدبختی

 .این یعنی درموندگی و بیچارگی
 .خوبه خیلی مالیت وضع معلومه وضعت و س از

 .تنیس بدبختی مشکلت اون پس ؛ نیست اینا میگی که بدبختی اگه
 :گفت و شس*ی*ن*ه یو  شتگذا و  دستش

 
  ....این یعنی بدبختی

 
  به و بگیرن ازت و  پسرت و دختر فقیری چون یعنی، بدبختی
 .شنو بف نوکری و ُکلفتی برای پولدار هایخانواده
 آوارگی یعنی، بدبختی هاتبچه دوری از زنت کردن دق یعنی، بدبختی
 ...خیابونا توی خودت

 
 به بخوابـم خواممی شب وقت هر.  بهتر ییندهآ به دارم امید هنوز من ولی
 .شـهمی زو ام از بهتر حتماا  فردا که کنممی فکر این

  .ست بقیه یاو  تو واقعیت
 :گفت و مشونه یو  گذاشت دستشو

 



wWw.Roman4u.iR  302 

 

 و  وت سختی و مشکل هیچ که کن ثابت دنیا به وایسا پاشو مرد یک مثل
 فقیر مرد پیر یه. گممی هک دونممی چیز یک من.  بندازه پا از تونهنمی

  کن گوش خوب پس ، کنه نصیحتت یه میخواد
 پای تا شده حتی   جلو و ب خاطرش به داری دوست و  کسی یا چیزی اگه

 و امس*ی*ن*ه یو  گذاشت دستشو بدی، دستش از اگر چون. جونت
 :گفت

  
  .شیمی شرمنده دل این پیـش

 :گفتم و گرفتم دستشو بره که شد بلند
 

 ؟ کجا_
 

 :پیرمرد
 

 .سرنوشتم دنبال میرم دارم.  رفت باید و  رفته راه_
 :گفتم

 
 .کنهمی ممو آ خیلی حرفات نری؟ کنم خواهش میشه_
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 کنارم نشست دوباره اومد
 
 

 :باُرن
 
 .بود بهتر اوضاعم داشتم بزرگتر یک منم اگر شاید 

 
 :گفت و کشید آهی پیرمرد

  
 اشب داشته اعتماد خدا به.  بود تربه اوضاعم داشتم پسر یک منم اگر شاید

 .داره هواتو اون
 

 :باُرن
  

  متنفره ازم. قهره باهام.  نداره نه
 

 :پرسید ازم تعجب با پیرمرد
 

  ؟ پرستیمی چیو مگه ؟ چیه مذهبت مطمئنی؟!!   متنفره ازت خدا
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 :باُرن
  

 ساله کی االن ولی پرستیدممی و  مسیح و بودم مسیحی که پیش سال یک تا
 یتو ُرزا از که ُبـتی دارم. پرستممی و  هست مخونه توی که تندیسی دارم
 پرستممی و  ساختم قلبم

 
 :گفت و زد لبخند یه پیرمرد

 
 داری دوست اونو تو که بختیهخوش دختر چه

.  
 :باُرن

 
 باشه داشته نظری همچین خودش نکنم فکر ولی

 :پیرمرد
 

 نیست؟ بختخوش تو کنار که گفته خودش
 :اُرنب
 

  .بگه اینو بخواد که بزنه حرف نمیتونه اصالا .. نه یعنی... آره
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 :پیرمرد
 

  ؟ الل  
 

 :باُرن
 

 بود من تقصیر اونم شد الل نبود الل
.  

 :پیرمرد
 

 کنی؟ تعریف برام اول از خوایمی
 
 هک کسی به ؟ بگم بهش باید وزندگیم تمام ؟ نه یا بگم دونستمنمی-

 ؟ شناسمشنمی
 

  ....نداره بدی قصد اونکه ُخب ولی
 :بارن
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 می بهش بیشتر: گفت نباید مردن ولی مردن، مادرم و پدر بودمه ساله هفت
 رسیدن قتل به نه یا شدن کشته بگم که خوره

 
 ونا وقتی نکرد عمر زیاد اونم کردم زندگی بودیم بزرگ پدر با اون از بعد 

 هاطعم جوون بقیه که موقعی همون از جوونیم اول از. شدم تنها کالا  مرد
 از میخوندم درس و میکردم کار من کردن می احساس و  زندگی واقعی
 و کارهاوراست و بودم کارخونه تو شب های نیمه تا ظهر از و ظهر تا صبح

 کردم می ریست
 رسید می طرف یک از که خیابون یک توی بود شده خالصه زندگیم 

 یامب کردم نمی وقت حتی ها شب نصفه کارخونه به دیگه طرف از و دانشگاه
 چشم از غیر و کنن می اطاعت ازم همه که بود این خوشیم دل تنها خونه

 گفتن نمی بهم چیزی
 ادد نمی انجام میگفتم چی هر زد می حرف حرفم و  که شد پیدا نفر یه ولی 

 یلیخ نه فهمیدم گذشت که یکم ولی نداشت فرق دیگه دخترای با برام اول
 وقتی ودب کما توی تیکه پاره عشقم که عاشقم فهمیدم قتیو میکنه فرق برام

 موفق ولی بشم دیگه آدم یک کردم سعی نبود یادش هیچی اومد بهوش
 راحتنا نه گوشم توی زد وقتی کردم متنفرش خودم از بار دومین برای نشدم
 .لرزوند دنیامو چشاش توی نفرت ولی هیچی، نه و عصبانی نه شدم،

 که بود زود هنوز  نبودم بلد و عاشقی رسم و بودم دهنش عاشق حاال تا من 
  .بده بهم و  ُرزا خدا
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 بره پیشم از بخواد ُرزا که بیاد زیو  یک که اینه از ترسم  همه
 

 شم؟ تنها زاو  اون ومثل بره ُرزا که زیو  میاد یعنی 
 
 خاطره؟ دنیا یه و بمونم من که زیو  میاد 

 ، صداش برا زده لک دلم دونه مین کس هیچ نداره خبر دلم از کس هیچ
 برای...برای هاش، لجبازی برای هاش، کلکل برای هاش، قهقه برای

 چشاش مو آ تاریکی
  
 امحرف به پیچیدومی خودش دور محکم و  نداشت زیپ که شوکهنه کاپشن 

 کرد می گوش
 
 باُرن :

  .ماشین تو بریم شو بلند
 :پیرمرد

 
  سرنوشتم نبالد میرم منم زندگیت سر و ب تو نه

 :باُرن
 

  بلدی؟ باغبانی_
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 :پیرمرد
 

  .حدودی تا آره
 :باُرن

 
 سرده هوا شو بلند بیای؛ تونی می دارم نیاز وقت نیمه باغبون کی_
 
 (نامعلوم شخص)

 
 خیره شآتی به و بودم نشسته شومیه یو  بهو  ای نفره تک مبل یو  ُربدشام با

 خورن، یم گول زود ها زن این چقد که آخ بودم شده
 

 که مبودمی مواظب باید فقط نبود سختی زیاد کار گلوریا به شدن نزدیک
  رنگیهز تیزو پسر خیلی مایکه اسمش که باُرن دوست اون. نبینه منو کسی

 .رفتممی لو نبود حواسم اگر چندبار
. 

 و نشست مبل دسته یو  کنارم. نو بی اومد اتاق از خیس موهای با ماندانا
 :گفت

 
  فکری؟ تو چرا لئو
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 یبرا بزارم مستعار اسم بودم مجبور خوب ولی میومد بدم اسم این از چقدر
 خودم

. 
 :گفتم و زدم لبخندی

 
 .عزیزم کردممی فکر تو به داشتم

 :گفت باخنده
 

  .بده ادامه کردنت فکر به. شمنمی مزاحم من پس
 اتاق توی رفت وگفت اینو

 
 این ندارم و  شونکدومهیچ تحمل دیگه رفت که شد خوب چقدر

 !!!کجا باُرن   دست که سکیو ع اون و کجا منن دور که هاییمترسک
 
  

 دوستش اون و باُرن. بود باُرن مال خوب چیزهای یهمه بچگی همون از
 یزم همیشه که بدبخت یک ؟ چی من ولی بودن معلما تمام بهترین ها برای 

 ....اون یزهو  هر موفقیت شاهد و نشستمی آخر
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 چندتا با خونه اومدمی مست هاشب پدرم که شدم بزرگ ایخانواده تو نم
 زن

.  
 بگم بهتره یا ، هاشب آخر. بود نو بی وقت دیر تا هاشب هم مادرم 

 میومد دیگه مرد یه با خورشید طلوع هاینزدیکی
. 

 .بود پول داشتم که چیزی تنها که شدممی تنها قدراین هاوقت گاهی
 
 

 اومدنمی زو  هر بودن پشتش کوه مثل که داشت مادری و پدر ، باُرن ولی
 بردنشمی و دنبالش

. 
 باُرن اب دیگه حاال گفتم بودم، خوشحال خیلی کشتن و  مادرش و پد وقتی 

 نداریم مادر و پد دوتامون هر. برابرم
. 

 .جلو رفتم دوستی نیت به اومد که زیو  اولین نیومد مدرسه هفته یـڪ
 گفتمی شهب چیزهایی یه داشت هم مایـک و ودب میز یو  سرش

. 
 رمزق چشماش. کرد نگاهم مستقیم و کرد بلند سرشو کردم صداش و رفتم
 بود تهگذش سخت نارنجی نازک باُرن   به خیلی هفته یـڪ این بود معلوم بود

. 
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 نگاهش، طرز از میومد بدم. بود چشماش تو لعنتی رو غ اون هنوز ولی
 کردمی تحقیر نگاهش با حتی   کردمی نگاه باال از و  همه همیشه

 . 
 :گفتم بهش

 
 

 زا خواممی که بگم اومدم ولی کشیدی سختی خیلی میدونم کنممی درکت
 باشیم دوست باهم بعد به زو ام
 

 ممسخره داشت انگار که پوزخندی با و ایستاد پاُشد و هم تو کرد اخماشو
 :گفت کردمی

 
 کنینمی درک منو وقت هیچ تو ضمن رد شو دوست خودت سطح هم با تو
 هک واقعا میکنی؟ یکی من خانواده با و خرابت و عاطفه بی خانواده داری تو

 و  ای مسخره پیشنهاد همچین که باشه آخری دفعه مغزی سبک خیلی
 گم؟ می چی حالیته میدی

  
 شد رد کنارم از وگفت و این

. 
 دونستم نمی که بود چشاش توی نفرتی زو  اون رفت دنبالش هم مایک 

 و پدر قاتل میدونست اول همون از اون میفهمم االن ولی چیه؟ دلیلش
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 سیک دیگه تنها نه کرد ها بچه جلو منو که تحقیری اون با هستن کیا مادرش
 نمیومد طرفم هم کسی بلکه زد نمی حرف من با
 
 ولی بود بقیه عزیز اون هنوزم و شدیم بزرگ ما و گذشت سرعت به زمان 

 و میخریدن نازشو همه و اومدمی ناز کلی گیر گوشه تنهای بچه یه من
 . نمیگفتن بهش چیزی َچشم از غیر و میشدن هم راست و خم جلوش

 
 

 تشتربی مرد بزرگش پدر ولی کمش سن اون با میشد حسودیم بهش همیشه
 تحقیرم هدوبار نکنه اینکه ترس از پیشش برم میخواستم که دفعه هر بود کرده
 شدم می دور ازش  نکنه

 توی هنوز نم ولی شد قبول دانشگاه تو رتبه بهترین با شد تموم که دبیرستان 
 ولی بود بزرگ دار کارخونه یه بابام میزدم دو سگ زیو  شبانه های مدرسه

 شد نمی ولی باشم قوی و محکم باُرن مثل میکردم سعی همه این فایده چه
 
 می و  باُرن تبُ  من بخورم هامو شتهندا حسرت آخر تا که بود این من تقدیر 

  کنم می نابودش و  باُرن شکنم
 
 ( مایکـــــــــــــ  )
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 خیلی ترکیه تا هیلز بورلی ساعت اختالف.  شدیداا  بودم شده خواب بد
 بودم خوابیده چقدر بود ترکیه وقت به ظهر3 کردم ساعت به نگاه یه زیاده

 موقع همون کردم پاکش نخونده که پیام تا چند و برایان از کال میس تا6
 .کردم وصل و  تماس زد زنگ برایان

 
 ایانبر :

_Good morning Mr Mike 
 :مایک

 
  _ گمشو و ب

 :برایان
 

  میخوابه؟ موقع این تا عاقلی آدم کدوم دیگه میگم راست خوب_
 :مایک

 
 _ نداره عادت اینجا فرم به بدنم هنوز

 :برایان
  
 یای!بیخیال امشب که م و _اینا  

 :مایک
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 کجا؟_
 :برایان

 
  گاهیدانش اون در گرفت لگ   دیگه؟باید بابادیسکو خوابی هنوز معلومه تو نه
 .کرد دکتر و تو که و

 :گفتم کنم اذیتش اینکه برای
 

 ادم مزاحم که مریضین شما ؟مگه میگی چی شما نمیفهمم اصال من اقا_ 
  .میشین
 :برایان

 
 _ چیه؟ میدونی 

 :مایک
  

 چیه؟_
 :ایانبر

 
 پر از هاي خواب دیگه خوب بخوابی هنوز باید که رسیدم نتیجه این به_

 ببینی بارن
 . 
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 زدم زنگ ناهار خوردن بعداز بیارن برام ناهارمو زدم زنگ گرفتمو دوش کی
 :گفت خشک خیلی برداشت و گوشی چندتابوق بعداز باُرن

 
 _بفرمایید

.   
 :مایک

 
  _ مایک منم باُرن سالم
 :باُرن

 
 داشتی کاری المس_

 :مایک
 

 بپرسم و حالت زدم زنگ بزنم زنگ بهت باید دارم کاری که موقع هر مگه_
  

 :باُرن
 

 خدافظ نداری کاری اگر خوبه حالم
 . 

 تمداش شک قبال اگه کرد قطع و  گوشی دارم کارت چرا بگم اینکه از قبل
 و  گوشی که زدم برایان به زنگ یه افتاده اتفاقی که دارم یقین دیگه االن
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 :گفت و برداشت
 

  بفرمایید هستم تلفنی مزاحم_
 :مایک

 
 بده فاتش مسیح که کنم دعا برات زلهی لیبور رفتم که دفعه این بنداز یادم_

 :برایان
  

  میبینمت شب بکن و کا این حتما خوبیه کار آره_
 :مایک

 
_ok bye  

 .بود لزهی ولی بود وقت به صبح9: 00ساعت کردم مچیم ساعت به نگاه یه
 
 (اُرن)ب
 
 
 و صالات دکمه بود ناشناس شماره شدم بیدار جیبم توی گوشیم ویبره با_  

 کردم لمس
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 باُرن :
 

  بفرمایید_
 :مایک

 
 

  مایک منم باُرن سالم_
 :باُرن

 
  _ سالم کاری داشتی؟ 

 :مایک
 

 بپرسم حالتو زدم بزنم؟زنگ زنگ بهت باید دارم کاری که موقع هر مگه_
 پرسن نمی حال شده یکی زشو  و شب که آدمی از نداشت نپرسید حالم

 
 باُرن :

 خدافظ نداری کاری اگر خوبه حالم_
 
 موقعیت متوجه تازه کردم قطع و  گوشی ندادم بهش و  حرفی هیچ فرصت 

 بود برده خوابم رزا اتاق در پشت شدم
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 یول میشنوه میدونستم باهاش زدن حرف به نشستم درش پشت دیشب 

 بدون نمببی دیگه نفر یه با و رزا زو  یه من اگر کافیه برام همونم گهنمی چیزی
  کنم می خالص خودمو هم آخر و رزا بعد میکشم و  طرف اول شک
 ختت یو  گلوریا اتاقم توی رفتم شدم بلند گرفته درد گ*ر*د*ن*م و کمر

  وسهد این پریشونی تمام میدونه اینکه با بشر این داره ییو  عجب خوابیده
 نمیاره خودش یو  اصالبه ولی اونه تقصیر زمو
 
 مکث و جرج حیاط توی رفتم و کردم عوض هامو لباس انگار نه انگار  

 بیار و  صبحانه گفتم ها خدمه از یکی به بودن شده هم برای خوبی دوستای
 .آالچیق توی

 
 و دبو پوشیده باز لباس یه شد پیدا گلوریا یکله و سر دقیقه ده از بعد

 :گفت لبخند با و نشست مو  بهو  اومد. بود ریخته شدور باز شوموها
 

 بخیر صبحت سالم
. 

 :تگف گلوریا که کردم گرم پرتقالم آب به سرمو و گفتم خشکی ممنون
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 افتاده؟ اتفاقی باُرن چیه_
 

 :گفتم عصبانی و باال آوردم سرمو گرفت لجم خیلی حرفش این از
 

 زندگی منو االن آشفته اوضاع و شب اون اتفاق و تو بودن مست اگه_
  نیوفتاده اتفاقی نه نگیریم درنظر و  ساختی برام که جهنمی

  ؟ هااااان بودی؟ آورده کجا از ندارم خونه تو هازهرماری اون از من_
 سالم ایبر تضمینی  بشه تکرار دیگه یکـــــبار فقط..  دیگه بار یک اگه

 نمیکنم بودنت
 

 . 
 شنیدم صداشو که رفتم ساختمون سمت به شدمو بلند میز پشت از

. 
 :گلوریا

 
 مه خودت پـس ذاشتیمی نباید خواستینمی اگه تو نشد بد که تو واسه
 مشکل از من و تو نیست از اون دختره  باشی طلبکار نباید  میخواست دلت

 قهره باهات ساعتشو 23 زو  شبانه ساعت24 از که دهاتیه
 . 
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 تمام با و باال بردم دستمو میزد حرف هنشد از ترگنده داشت دیگه این
  .دهنش تو کوبیـدم قدرت

 
 :باُرن

 
 همین و  وسایلت  نکنی یو  زیاده هیچوقت باشه یادت همیشه که زدم اینو

  .نبینمت اتاقم توی دیگه میکنی جمع االن
 :زدم داد سرش

  
 گم؟می بهت چی حالیته_
 

 داد تکون آره معنی به سرشو
. 

 مناسب لباسام که نبود مهم واسم اصالا  شدم سوارماشین و زدم و  ریموت
 شدم خارج حیاط از و نشستم فرمون پشت. نیست نو بی
 

 معلومی مقصد به کارام که بود وقت خیلی ندمو می داشتم هدفبی
 .نمیرسید

 
 (  مایــڪ )
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 قهعال زیاد رفتممی که هم زمان اون بودم نرفته دیسکو که بود وقت خیلی

 .رفتممی نره سر محوصله اوقات گاهی اینکـه رایب نداشتم
 

 سرمون تپش. نشستیم سلف میز پای رفتیم برایان با شدیم که دیسکو وارد
 ایانبر این ولی نداشتم دیدن به تمایل اصال که من.  اجراء برای بود صحنه
 بود اومده خوشـش بدجور

. 
 .دادم سفارش آلبالو آب یه

 مبرگشت. شد بلند جمعیت دست و جیغ ایصد هویک که خوردممی داشتم 
 لباسی و متوسط قد و خرمایی موهای با دختر یه دیدم که شده چی ببینم

ن یو  گفت شهنمی بهش هم لباس که مشکی،قرمز  نفر چند ایستاده س 
 .ن*ر*ق*ص*می و هستند سرش پشت هم دیگه

 
 ردمک پشتمو اومدنمی خوشم چیزها این از زیاد ید*ر*ق*ص*می هم اون 

 صحنه به
 

 کردم نگاه نس   به دوباره.  خوردم و  آلبالو آب و صحنه به کردم و  پشتم
 بود چشم توی بیشتر همه از جلوییه دختر همون

.  
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 دخترای اون ولی هم توی بود کرده اخماشو و کردنمی نگاه هیچکس به
 زیاد یکی این ولی بودن خوشحال کلی بودن سرش پشت که دیگه

 رسیدنمی نظر به خوشحال
. 

 مانع چیزی یه اینکه مثل آوردمی کم جاهایی یه هم حرکات از بعضی تو
 نبود مشخص زیاد ولی.  درد مثل چیزی یه. بشه حرکت اون انجام

 . 
 ثل  م این ولی کردن کوتاهی تعظیم دخترا یبقیه ش*ر*ق*ص* اتمام از بعد

 صحنه پشت رفت طلبکارها
 . 
 ندگ بوی از.  مو  افتاد سنگین چیزی کی که میکردم نگاه خالی  ـنس   به

  .کردم بلندش وگرفتم بازو از.  برایان   فهمیدم الکلش
 :مایک

 
 .تاوقتی که اون جا بودم باید بارن و جمع میکردم حاال هم برایان شو بلند

 .ارهند فرقی هیچ برام اوضاع برم هرجا کالا .  کنم جمع و  تو باید اینجام که 
 :برایان

 
 بده عمو به *ب*و*س* یه میزنه غر چقدر نازی ایـــــن به ــــرپسـ واااای
 :مایک
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 کشهنمی خجالت گنده مرتیکه ؛ بابا گمشو
. 

 :برایان
 
 شـــــممی گـم رممی من بزار سـر تو

. 
 :مایک

 
 نو بی بریم شو بلند میگی پرت و چرت داری برایان

. 
 خودم و عقب صندلی یو  خوابوندمش و نو بی بردمش کشون کشون
 نشستم فرمون پشت

 . 
 هتل میبردمش هم اگر نداشتم که و  خونش آدرس بردمش؟می باید کجا 

 . نداشت خوبی یجلوه زیاد دیدنشمی وضع این با دستاش زیر
 

 و  آدرس. شد بیدار خرهاالب که گشتممی خیابونها توی هدفبی طور همین
 :گفتم و زدم هتل به زنگ یک. رسوندمش و داد
 

  .نمیام امشب
 .موندم برایان پیش و  شب



wWw.Roman4u.iR  324 

 

 
 ( بـاُرن )
 

  وتریم. بود بو غ هاینزدیگی.  خونه برگشتم گردیدهیکهوب کمی از بعد
 .حیاط توی رفتم و زدم و
 

 .پایین اومدم و زدم ای گوشه و  ماشین
 

 و اومدجلو و شد بلند دید منو تا. بود نشسته دیو و هایپله یو  جورج
 :گفت

 
  .آوردی خودت سر بالیی کردم فکر ؟ شدم نگرانت یبود رفته کجا

 
 :گفتم و زدم پوزخندی

 
 دارم جون تا هفت شهنمی کاریم من نترس

 .  
 :جورج

  
  بهت گفتم به اینده خوش بین باش ؟ پسـر تو ناامیدی قدر این چرا
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 هلحـظ یک منطقه بهترین توی ای،خونه تو دیدمنمی هم خواب تو حتی من
 چون یقین داشتم که وضع من همیشه این جور نمی مونه ولی کنم زندگی

 .کرد تغییر اوضاعم
 : گفتم و ششونه یو  گذاشتم دستمو

 
 ولی باشه، بهتر زمو ام از که بودم فردایی منتـظر اومدم دنیا به که اولی زو  از

 .نیست سازگار باهام زمونه.... کـه بینیمی ُخب
 

 لشووسای گلوریا. اتاقم توی رفتم ودب ساکت جا همه شدم که ساختمون وارد
 .بود کرده جمع

 :گفتم خدمه از یکی به و پایین رفتم. بود گرفته ضعف بدجور دلم
 

 نداره فرقی بود هرچی. بیار خوردن برای چیزی یـه
. 

 و آورد خرچنگ گوشت ظرف یـه ربع یک از بعد. رفت و گفت چشمی
 :گفت

  
 ؟ ندارین ای دیگه امر

 
 :باُرن
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 کجاست؟ گلوریا
 

 :خدمتکار
 

 هایاتاق از یکی توی گذاشتن و برداشتن وسایلشونو ایشون رفتین که شما
 نو بی رفت و شد آماده هم بعد بودین داده بهشون قبالا  که پایین

 
 :باُرن

 
 ره؟می کـجا نگفت

 
 :خدمتـکار

 
 آقا نه
 . 

 :باُرن
 

 بری تونیمی
. 

 رفتـه کجا که نبود مهـم برام اا اصلـ
. 
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 [  گـالریــا  ]
 مو آ دستاشو. ششونه یو  بودم گذاشته سرمو وبودم نشسته پاهاش یو 
 
 .کشیدمی موهـام یو  

 :گفت و نزدیـک آورد سرشو
 

 ؟ افـتاده اتفاقی. باشه ناراحت سـکمو ع نبینم
 

 :گلوریا
 
 نه

. 
 :گفت و زد پوزخندی
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 ؟ چیه مال   لبت گوشه زخم ؛ دیـگه نگو غو د من به
 

  ؟ نه یا بگـم باید که نبودم مطمئن
 

 :گلوریا
 

 .گوشم تو زد باُرن
 

 :گفت و کرد مشت دستاشو
 

 زد؟ چرا حاال ؟ بود رسیده تو به زورش شـرف بی ای
 
 

 :گفتم بود گلوم توی بـدی بغض
 
 

 .ندارم من که داره چی اون دونمنمی من سدختر اون تقصـیر همش
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 [  معلـوم نا شخص  ]
 :گفتم ظاهری دلسوزی با و کردم اکپ اشکاشو

  
ل و  تو که احمقه یـه باُرن  .اون پیش رفته کرده و 

 
 :گفتم بهش کرد هاشوگریه که خـوب گذاشتمش خودش حال به یکم

  
 برداری؟ راهت سر از و  ُرزا چیه نظـرت

 
 :گلوریا

 
. کنهنمی دور خودش از وجه هیچ به و  لعنتی دختره این باُرن.  شــهنمی

 .شد عصبانی کلـی گفتم بهش که هم یکـبار
 

 :گفتم همین برای نبود چسبدل زیاد جور این
  
 بکشیـم؟؟؟ و  ُرزا چـیه نظرت 
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 :گفت و کرد نگاهم تعجب با و برداشت شونم یو  از شوسر
  

 میدی تو نظره اینم. منو زارهنمی زنده باُرن ؟ و  ُرزا هم اون ؟ بکشـــــیم
  خودت برای دارـهنگ نظـراتو ؟ لئـو

 
 کردممی راضی و  گلوریا باید بود جـور هر

. 
 :گفتم و کردم بلندش پام یو  از

  
 .کنیم استراحت اتاق تو بریم بیا خیالبی و  موضوع این حاال

 
 (  مایـڪ  )
 
 .کردممی گوش برایان حرفای به و دادم تکیه نفره تـڪ مبل به
 

 :برایان
 

 کل چهارم یـک گفت میشه خریدم سهـام رفتم منم بزنن خوانمی برج یـه
 .منـه مال   برج
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 .بود تیزی پسـر ولی نبود قوی زیاد درساش  تو اینـکه با
 

 :برایان
 

 هستی؟ راضی هتلـم خدمات از
 

 :مایـڪ
 

 خونه یه و  مدت این تونینمی.  نداره آزادی زیاد آدم خـب ، ولی خوبه آره
 کنی؟ جور برام

 
 :برایان

 
  ؟ بدم نشونت خوایمی ، هامنطقه بهترین تو دارم خالی خونه چندتا کیـ

 :مایـڪ
 

 .میـشم ممنون  آره
 ردمک انتخاب همونو که بود ویالیی یکیشون.. داد نشـونم خونه تا چهار سـه

 بود آپارتمانی شبقیه. 
. 

 .بود ُمبلـه دوبلکس متری 200 ویالیی یه
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 نگاه کـه و  نو بی.  داشت نگـه جا یه و  ماشین آخر گشتن کلی از بعد

  ایستاده دیسـکو همون در جلوی دیدم کردم
 

 :مایـڪ
 

 اونـجا؟ میری همش چرا.نیسـت زمین یو  آدم بیکارتر تو از یعنـی
 :برایـان

 
 .پیاده شو دیگه نمیره سر اونجا حوصلم که جایی تنها

 
 زیو  اون جای همون. دیسـکو داخل رفتیم و نو بی اومدم ماشین از

  .ستیـمنش
 

 چرا دونمنمی.  شدم نس   به کردن نگاه مشغـول و دادم سفارش لیموناد یـه
 بیاد که نفـر یه منتظر ؛ بودم متظـر ولی

 . 
  مهه تقریباا  کردم نگاه وزمو ام کارهای لیست و درآوردم جیبم تو از گوشیمو

  .بودم داده انجام و
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 و دست صدای با که زیری برنامه به کردم عو ش و کردم باز جدیدی صفحه
 کتی صدای که کردم نگاه سرم پشت به و برگشتم جوری جمعیت جیـغ
 .شنیدم و  گ*ر*د*ن*م هایاستخون تیک

 
 یدسف شدفعه این لباس ولی.  پرستیژ همون با ، دختره همون بود خــودش

 .میومد بهـش هم خیلی. بود
 

 دادنمی محل هیچکس به اونم دادنمی که بود گل ید*ر*ق*ص*می وقتـی
 .کردنمی تشکـر و گرفتنمی بودن سرش پشت که دخترایی بقیه و  ها گل

 
 ایعشـوه هیچ بدون   اینکـه با کردمی خودش جذب   و  آدم بدجور حرکاتش

 ..میکرد و  کارها این
 

  شدممی مرگ ذوق داشتم دارطرف همه این من اگر 
 

 .رفت یادم انبرایـ از که بودم شده دختره اون محو   قدر این
 
  ـکیویس بطـری. کنه خفه خودشو خوادمی دیدم که سمتـش برگشتم هوکی
 گرفتم دستش از و
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 :گفتم و اشکله پس وزدم
 

 همین با که وقت اون بشه شب اون مثل حالت هم امشب کافیـه فقط
 :گفت و زد پوزخندی. میکشمت خودم دستای

 
 ایه صحنه وقت یه باش شتهندا کار من به کن نگاه جلوتو تو بابا من بده

   !!!نره دستت از ش*ر*ق*ص*
 

 :مایک
 
 میندازی؟ تیکه_
 

 :گفت باخنده
 
 گوشیت که دیدم فقط نه نباشه تنش تو جون میخوام که باُرن جون به_

  شدی نمایش محو خیلی کردم فکر نمیدی محل تو ُکشت خودشو
 
 زدم رمزشو مگوشی یو  افتاده کال میس تا2 دیدم کردم گوشی به نگاه یه

 :فتمگ سرشو تو کوبیدم گوشی با بوده برایان مال ها کال میس دوتا هر دیدم
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 میگفت؟ چی باُرن میکردی بازی مسخره وقتی دونی می_
 و هم یو  انداخت پاهاشو نشست باُرن مثل صاف و کرد کلفت صداشو

 :گفت
 

 مردک میخوره بهم کنن نمی رفتار مردانه که پسرهایی این از حالم_
  سنش این با نمیکشه خجالت

 
 :گفتم و گرفت خندم که درآورد و  باُرن ادای خوب انقدر

 
 
 رایانب های بازی مسخره این از وقتی چرا گفتم می همیشه نمیگفت اینو نه_

 پوزخندی میزد و می گفت: گی نمی بهش چیزی میاد بدت
 

 .ستانبیمار تو افتاده پرستارا دست از برایان این که میدونم من چون
 
 :شدوگفت گرد برایان چشمای حرفم این با
 
 
 داشت؟ خبر کجا از اون_
 

 :گفت و خنده زیر زد هوکی که بشه گرد چشام که بود من نوبت حاال
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 .نیکوست رسد دوست از چه هر بیخیال بابا گرم دمش

 
 بود خونسرد هم باُرن اگر شاید اومد می خوشم برایان خونسردی از چقدر
 دید می تر شیرین و  زندگی

 
ن به دوباره   هب رفته و شده تموم دختره اون *ر*ق*ص* دیدم که کردم نگاه س 

 :گفتم برایان
 
 
  شناسی؟ می و  دختره این_
 

 :برایان
 
 
  رقاصه؟ کدوم؟همین_
 

 :مایک
 

 .آره
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 برایان :

 
 .جیب تو زده پول کلی دیسکو صاحب اومده وقتی از دونم می ولی نه زیاد

 
  قیمتش؟ چقدر شبی دونیمی دختره همین 

 
 :مایک

 
 
 قیمتش؟ چقدر شبی چی یعنی_
 

 :برایان
 
 
 زاد مادر کالا  که تو افتادم پرستارا دست از من میگه باُرن بعد!!!زرشک_

 .داداش شوتی
 

 ترهدخ این با اینکه برای گفت زدم، حرف دیسکو مدیر با رفتم بار یه من 
 و پوالم ، نیازم و پوالم بین منم بدی پول باید تومن خدا دقیقه5 هر باشی

 کردم انتخاب
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 ....یکبـار شهنمی باورت

 
 توقهیچ و جدیه و خشک اینقـدر چرا بگو پس.  شنیدمنمی حرفاشو دیگه
 کنهنمی که کثیفی کارهای چه آدم با سرنوشت واقعاا .  خندهنمی

 :برایان
 
  ؟ چیـه نظرت حاال ُخـب_
 

 :مایڪ
 
 چیه؟ چیم نظر ؟ هااااا_
 
 : ایـانبر
 

 چیه؟ نظرت حاال خُـب. زدممی دیوار با داشتم که هایی حرف همین
 

 :گفتم و کردم بلندش و گرفتم دستشو
 

 .ندارم خاصـی نظـر
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 (  باُرن  )
 

 زا منو که َبـده چقدر.  کردممی نگاه سقف به و بودم کشیده دراز تخت یو 
 .بود شده تنگ براش خیلی دلم. کرده مو مح خودش دیدن

 
 جعبه.  کشیدم و  کشو آخریـن و کردم باز و  کمد در رفتم و شدم بلند

 توق خیلی...  پایه سه یو  گذاشتم وبوم برداشتم و  ها رنگ با هاموقلمـو
 .کردمنمی نقاشی دیگـه که بود

 
 توی االن. کنم عو ش کجـا از اول دونستمنمی. کردم باز و  هارنگ جعبه

 دچن و  بوم طرف دو و ایقهوه رنگ توی زدم و  قلمـو. بودیم زمستون فصـل
 حال در مو آ که کشیدم و  برف درشت هایدونه و کشیدم خشکیده درخت

 .بودن آمدگ پایین
 
 

 تردخ یک از َمحـو نمای یک... بودم کشیده و  برفـی مسـیر یه گفت شهمی
 .کشیدم مداد با راه اون وسط ،
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 که و  سفیدی پارچه که کشیدم شبرا لباس یـه و برداشتم و  مشکی قلمو
  وقلمـ بود ل*خ*ت بازوهاش و دستاش یو  بود افتاده ، بود پیچیده دورش

 خودش مثل و  ُرزا تونمنمی میدونستم چون نقاشی صورت سمت بردم و
 خودش موهای بلندی به موهایی.  کشیدم ازش رخی نیم ، بکشم زیبـا

 .کشیدم براش
 

 ؟ بودم رتصوی این کجای من ؟ چی من پس
  

 و  ودب نشسته برف که زمین از قسمتی ، برداشتم و  مشکی قلمـو دوباره
  .کشیدم مشکی سنگی

 ...قبــر سنـــــگ نام بـه سنگـی
 
 (  ُرزا  )
 

 و  اتاق در  .  پایین اومدم تخت از زود. اومد باُرن اتاق در شدن بسته صدای
 .کردم نگاه و  نو بی و کردم باز یکم

 و بود صورتش یو  ریشی ته ؟ بود شده شکلی این چرا یول بود خودش
 .بود گرفته جور بد حالش

 .کرد حس شدمی هاشوشونه بودن خم
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 ؟ میرفت کجا داشت... نقاشی بوم مثل چیزی یـه ؛ بود دستش چیزی یه 
 جاک که نبود مهم برام اصالا . نشستم تخت یو  دوباره و بستم و  اتاق در 

 .کاراش نه مهمـه امبر خودش نه...  رهمی
 
 

 . داشتم کامل اعتماد بهش من. باشه آدمی همچین کردمنمی فکرشم حتـی 
  ....چـی اون ولی داشتم دوستـش من

 
 ...باورهام تـمــام به زد گـند

 
 اون از غیر من دونست می اونکه ؟...کرد خ*ی*ا*ن*ت بهم باُرن چرا 

 ؟... کرد و کا اون چرا پس ندارم و  کسی
 

 خونه این توی جهـت بی و بیخود گالریـا این. دونستممی هم اولش از 
 ؟...باُرن همکارهای شبیـه نه بود جا این خدمـه شبیه نه چون نیست

 
  ؟...زنشم من نمیگفت باُرن مگه 

 ؟...داره دوست منو فقط گفت نمی مگه
  

 .بود غـگـــوو د و پسـت آدم یه باُرن ؟ خوابیـدمی گلوریا با پس چرا
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 . کردم پاک اشکامو
 
 
 کرده عادت بهش دل این که االن اونم.  کرد می باهام و کـا این نباید اون 

 بود
 . 

 داشتم نیاز بهش دیگه وقت هر از بیشـتر که االن ....
 

 ودب کاشکی ، بود جا این االن کاشکی.  بود شده تـنگ مایـڪ برای دلم 
 ...کردم می خالی خودمو و شونش و  ذاشـتممی سرمو

 
 

 کمـک بهم و بود اینـجا کاشکی. شده بهم که یخ*ی*ا*ن*ت این از خالی
 .کنم درک بهتر و  باُرن تا کردمی

 
 میکنه التماس و د پشت شینه می میاد بعد میکنه، خ*ی*ا*ن*ت که آدمی

 صبح؟ تا اونم ببخشیش که
 

 شهنمی کـرد درکش شهنمی واقعاا .  میبره خوابش در پشت هم آخر
 .فهمیدش
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 هب چرا داره دوسـت اونـو واگر ؟ ستگلوریا با چرا داره دوست منو اگر باُرن 

 ؟ میکنه التماس من
 
 
 
  .میگـیرم ازش شکسـتمو دل این تقاص خورهمی هم به حالم گالریـا از
 

 ش*ب*و*س*کا بمونه باقی زندگیم از زو  یـڪ فـــقط ، زو  یـڪ اگر
 .میـشم

 
 
 (  مایـڪ  )
 
 

.  لیمویی نهو دخت لباس یـک به خورد چشمم که میرفتم راه خیابونا توی
 . بود زانو نزدیکای تا بلندیش.  بود قشـنگ خیـلی رنگش

 
 
 به زاُر  برای قشنگی لباس.  داشت هاش بغل هم پاپـیون شکل به جیب دوتا 

  .رسیدمی نظر
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 و شدم بود داده بهم برایان که ماشینی سوار خریدمش و مغازه داخل رفتم 

 ودیسک جلوی دیدم یکهو که چرخیدممی خیابونا توی خودم برای هدف بی
 ؟ درآوردم اینجا از سر من جوری چه کردم تعجب ایستادم

 
 حیف اومدم اینجا تا که حاال.  کردم قفل و  ماشین شدمـو افکارم خیال بی 

 .داخل نرم بود
 
 همیشگی جای همون نشستم و رفتم 
 .رسیدم داشت نمایش دختره اون که وقعیم همون دقیقاا  خوبم شانس از 
 
 .بود قشنگ لباسش چقدر.  بود تنش ای نقره لباس یـه 
 هوا  بود درگیر هنوز فکرم ولی نو بی اومدم دیسکو از نمایشش اتمام از بعد 

 رفتم خونه سمت به و شدم ماشین سوار بود شده تاریک دیگه
 "  بعـد هفتـــــه دو  "
 
 ( ناشناس شخـص  )
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.  بکنم غلطی هیچ نتونستم هنوز گذشته هفته دو.  زدممی قدم اتاق یتو
 ؛ ـبرنب دست اداریش کارای توی که باُرن کارخونه توی فرسـتام و  نفر چند
 .بکنم کاری نتونستم هنوز گالریـا مورد در ولی

 
 .بودم عصبانی بدجور خودم دست از

  .دستام بین گرفتم سرمو و نشـسـتم تخـت یو 
 بانـی و باعث که ، اشخانواده و خودش به لعـــنت ، باُرن این به لعـنت

  .بودند من هایبدبخـتی تمام
 

 کردم باز که و د.  زدن و  خـونه زنگ که بودم کشـیده دراز تخـت یو 
 . بود گرفته و ناراحت خیلـی.  داخل اومد گالریـا

 
 :گفتم و نشستم  شو  بهو  منم نشـست مبل یو  

 
 وباره؟د شده چی_
 

  :گفت و پایین انداخت سرشو
 

 .لئو من  بودم باُرن شدن آب ذره ذره شاهد گذشت که ای هفته دو این
 .بخشمنمی خودمو وقت هیچ کردم داغونش

 گریه زیر زد و گفت اینو
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 :گفتم ای دلجویانه لحن با
 
 
 سدختر اون تقصیر همش نبوده تو تقصـیر اصالا  میدی عذاب چرا خودتو_

 بود؟ چی سمشا... 
 

 :گالریـا
 
 ...ُرزا_
 
 

 :دادم ادامه و گفتم آهانی
 
 افتاد؟ می اتفاق این نبود ُرزا اگه_
 

 :گالریـا
 

 .ُرزاست تقصیر همـش واقعاا  آره
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 وت و  شام و صبحانه ، میاد شب شرکت میره صبح... کرده دیوونه و  باُرن
 یو  بهو  یوارد به زده و کشیده تصویر یـه هم ها تازگی ، میخوره اتاقش
 تشرک از که هایی لباس همون با. میشه خیره بهش ها دیوونه مثل و تختش

 ....کارخونه رهمی دوباره شده کو چ های لباس همون با صبح میخوابه میاد
 یکبار هم که بهش گفتم،گفت:

 .نیست مهم_
 

 :باشه مو آ لحنم کردم سعی
 
 
 تُرزاس نبودن   باُرن حتیرا و تو خالصی راه تنـها کن گوش من حرف به بیا

 واسه من فرقی نداره برای خودت میگم...
 
 

 :گالریـا
 
 جــوری؟ چـه خوب_
 
 :گفتم و زدم برق به و  جوش قهوه و شدم بلند جام از
 
 .راحتـه بقیـش کن قبول تو
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 :گالریـا

 
  ...لئو ترسـممی_

 خونش از منو باُرن و بدم دست از دارم که هم جایی ذره یه همین ترسـممی 
 .بشم آواره دوباره و کنه نو بی
 

 مه  قهوه لیوان تا دو...  سینی توی گذاشتم و درآوردم کشو توی از و  قوطی
 اشـتمبرد و  قوطی و میز یو  گذاشتم و  سینی و گلوریا پیش بردم و ریختم

 :گفتم و دادم گالریـا نشـون و
 
  یک سره میشه!!! اگه بتونی اینو به خورد رزا بدی کارش ایـــن با

 شهنمی متوجه کسی جوری این
 
 :گفت و کرد نگاه بهم ترس با
 
  میره؟می بخوره اینو یعنی_
 

 :گفتم زدمو لبخندی
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 .ُمردن ، خوردن که کسانی درصد نود االن تا
 

 .دادم بهش و  قوطی و کرد دراز دستشو
 
 (  باُرن  )
 

 ، گذشت هفته ود.  بودم شده خیره سقف به و بودم کشیده دراز تخت یو 
 . کشید طول قرن دو من برای که ای هفته دو

 
 دو بنده نفسش به نفسم که من واسه.  ظالمه چقدر ، انصافه بی چقدر 

 هفته دو به برسه چه...  مشکله برام هم ازش بودن دور دقیقه
 

 لحداق کاشکی.  اتاق توی بود افتاده ماه نور و بود تاریک تاریک   اتاقم
 دنیا این از ساعتی چند یه و بردمی خوابم کاش. بردمی خوابم هاشب

 .بودم راحت
 

 سرم هب باد یکم اگر شاید.  حیاط توی رفتم و شدم خارج اتاق از و شدم بلند
 .شدمی بهتر حالم خوردمی
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 به. بود صاف صـف   آسمون ولی میومد هم بدی سوز.  بود سرد خیلی هوا
 یو  گذاشتم سرمو و کردم بغل پاهامو.  نشستم و دادم تکیه هاستون از یکی
 .پاهام

 
 ُرزا دایص....  به شبیه....شبیه صدایی یه ، شنیدم و  ضعیفی یگریه صدای

 نگاه و  اطراف و شدم بلند سریع جام از هاشگریه و ُرزا صدای یادآوری با
 ...هفته دو این توی بود آرزوم که دیدم و  چیزی ، کردم

 .دید منو و باال آورد سرشو سریع که نشستم کنارش و رفتم مو آ
 

 .طرف اون کرد صورتشو و توهم کرد اخماشو 
 :گفتم مو آ

 
  ؟ باهام قهری هنوزم_
 

 ستشود بره که شد بلند و درآورد دستم از دستشو محکم که گرفتم دستشو
 .بشینه دوباره شد مجبور ، کشیدم و گرفتم

 
 :باُرن
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 حتوضی برات ذارینمی چرا ، انصافبی گیرهمی دلم.... ُرزا و  کارا این نکن
  بدم
 اگلوری با که گفتممی بهت باید من.  همش نه ولی ، بود منم تقصیر آره

  .بود مست گلوریا هم شب اون.  دارم رابطه
 ایرابطه هر توی ، نبودم اون با عالقه و میل یو  از وقت هیچ من کن باور

 .بودم تو فکر تو فقط داشتم باهاش که
 
 

 .نکرد بهم نگاهی نیم حتی  
 :زدم داد و خودم سمت برگردوندمش گرفتمو بازوشو عصبانیت با
 
 آوردن با مردم.  کردی له رموو غ کارات این با ؟ آره ؟ گممی چی فهمیمی_

 مو  از.  پاهات زیر ذاریمی منو تو اونوقت افتهمی رعشـه به تنشون من اسم
 .شیمی رد راحتـی به

  خودتو همش اینکـه نه باشـی من مال که کردم صیغه و خریدم و تو من
 .اتاق اون تو کنی زندونی

 ؟ میگم چـی که حالیتـه.  کنی مو محـ خودت دیدن از منو نداری حق تو
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 ریخـتمی چشماش از اشک درشت هایدونـه که حالی در وحشت با
 براش دلم.  بود ندیده اینجـوری منو حاال تا ، داشت حق.  کردمی نگاهم

 .سوختمی
 

 :گفتـم گوشـش دم مو آ و کردم ب*غ*ل*ش محکـم
  

 
 .کن تمومش کافیه ، بود تنبیـه اگـه

 
 رفت و شد بلند جاش از.  کردم جداش خودم از و مب*و*س*ی*د سرشو

 سمت به و تکوندم و  لباسم یو  خاک شدم بلند منم ، ساختـمون طرف به
 .رفتم ساختـمون

 
 ابمخو نرسیده بالشت به سرم.  کشـیدم دراز تخـت یو  و شدم اتاقـم داخل

 مونهمی آرامبـخش مثل   ُرزا این.  ُبرد
  

 توپ دوتا اندازه بود شده چشمام تعجـب از دیدم که چیـزی با صبـح
 . گلـف
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 دلم.  بود خوابیده تخت یگوشه خودش پتـوی و بالشـت با ُرزا
 ارهدوب و نکنه اذیت نور که پتو زیـر کردم سرمو.  بشم بلند خواستنمی

 .هـم یو  رفت چشـمام
 
 

   (  مایـڪ  ) 
 و ادمایسـت آیـنه جلو.  برداشـتم میـز یو  از و  سوئیچ و کردم تنم لباسامو

 امپ کفشامو ، برداشـتم جالـباسی یو  از و  کت.  کردم صاف لباسمو یـقه
 .شدم ماشین سـوار وکردم

 
 رممی خونه میام ، خونه میام سـکودی رممی.  همیـنه کارم که سهفته دو

 دیسـکو
 . 

 رسـیده دخـتره اون نمایش از زودتر ساعت یـه.  زدم ترمز دیسـکو جلوی
 .بودم

 
 که ربع یـک از بعد.  نشـستم هاصندلی از یکی یو  و داخل رفـتم
  .دسـتشویی برم گرفتم تصـمیم کردممی نگاه و دیـوار و در طورهمین
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  که طور همین بود زیادی درهای و راهـ توی ، نو بی اومدم کردم که و  کارم
  چیزی به خوردم محـکم ، خوندممی و  درها یـک به یـک یو

 ...کیـه ببینم تونستمنمی و بود پایین سرش
  

 ستشود دادم و برداشـتم زمین یو  از و  بود افتاده دستش از که کفشی جعبه
 :گفتم

  
-excus.... 

 
 .رفت یادم حرفم سرش آوردن باال با

 بود شکلی این چرا ولی ، بود دختره همون این
 . 
 یو  ، مردانه دست کف یک اندازه به بود کبودی جای گ*ر*د*ن*ش یو 

 دستش یو  و  سیگاری انگار بگم بهـتر یا سوخـتگی جای دسـتش
 .باشه کرده خاموش

 
 کونت تأسف نشانه به سرشو و زد پوزخـندی ، کنممی نگاش دارم دید وقتی

 هااتاق از یکی توی رفت و زد بهم محکمی تـنه و داد
 

  بودم مونده و  راه تو شده مسخ همینجور
 .شد اجرا نمایش ، صندلی و  نشستن و سالن به رسیدن بعد خرهاألب
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  ودب سوخته که دستش از قسمت اون.  بود پاش جعبه توی هایکفش همون
 بود بسته مشکی بانو  یه و
  

 کبودی...  شده ُمد کردمی فکر خبره چه زیر اون دونستنمی سیک اگر
 دیده َردی هیچ و بودن کرده گریم ماهرانه خیلی همو  گ*ر*د*ن*ش

 شدنمی
 

 :گفت بود نشسته من کنار که مردی نمایش شدن تموم از بعد
 
 ؟ شناسیمی و  دیسکو صاحب_

 :مایـک
 

 ؟ پرسیمی چی برای.  نه
  

 :َمرده
  

 نز مدلینگ یک دنبال. هست لباس تبلیغات کارم که دارم تشرک یک من
 کردم پیدا کنم فکر که ، بودم

 .خوش شب بزنم حرف دیسکو صاحب با برم من
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 :مایـک
  

 خوش شب_
 رفتم جیو خ در سمت به و شدم بلند صندلی یو  از
 
  (  باُرن  )
 
 

یف تمداش که بود ساعتی یک.  دادمی ُهلم ُرزا.  بودم نشسته تاب یو    ک 
 رتمصو به خنکی باد.  عقب بودم برده سرمو وبودم بسته چشمامو کردممی
 :گفتم که میشه مو آ تاب داره دیدم ؛ خوردمی

 
 بده تاب ُرزا

  
  ستادهای کمر به دست مو بو  دیدم کردم باز و  چشمام.  نیوفتاد اتفاقی دیدم

 .هم تو اخماشم و
 

 :گفتم و دادم نشون تفاوتبی و خودم
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 تابم بیا نگیر قیافه هم حاال.  پاشم خوامنمی خودمه تاب ؟ چی که ُخب_
 .بده

 
 محکم چیزی یک که دادم تکیه تاب پشتی به سرمو و بستم دوباره چشمامو

 مه دیگه یکی ، کنم دفاع خودم از بتونم اینکه از قبل.  صورتم تو خورد
 .سرم توی خورد ترمحکم

 
 کفش بدون اونم بگیرمش که دویدم ُرزا دنبال ، شدم بلند تاب یو  از

 نشون و خط براش و کردممی دنبالش حیاط دور.  نگیرمش من که دویدمی
 و گرفتم پشت از لباسشو یقه و بهش رسید دستم هم آخر.  کشیدممی

 بایسته شد باعث که کشیدم
 

 باال مبرد و کردم بلندش ، کمرش زیر دستم به و پاهاش زیر گذاشتم دستمو
  

 زد پا و دست کلی دید زمین تا خودشو فاصله قتیو
  

 کرد حلقه گ*ر*د*ن*م دور دستاشو که بردمش تاب سمت به جوریهمین
 .تاب یو  بزارمش ذاشتنمی و
 
 :گفتم خنده با
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  تاب اینم دیگه بیا ُخب ؟ بخوری تاب خواستینمی مگه_
 

 و  تاب مو آ امپاه با و نشستم تاب یو  بود ب*غ*ل*م تو ُرزا که طور همین
 .گهواره مثل ، مۍدادم هل جلو و عقب به
 

 حـظهل این از چقدر.  بود بسته چشماشو و شونم یو  بود گذاشته سرشو ُرزا
 موجود یک پناه که خوبه چقـدر گرفتم، می آرامش بودن ُرزا با های

 .  باشی پناه بی کوچولوی
 
 
  :گفتم و  کردم *ب*و*س* موهاشو یو 

 سرده هوا اخلد بریم شو بلند
 
  

 (  گالریـا  )
 ظیخداحاف ُرزا با کم کم باید باُرن. کردم نگاه ُرزا و باُرن به پنجره پشت از

 .کنـی
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 :گفتم ها خدمـه به و آشپزخونه توی رفتم
 
 

 کردن موافقت هم اونا ، بـرم می و هانوشـیدنی من
. 
 ُرزا  مریخت بالـوآل آب و  یکی اون و پرتقال آب و  یکی ، گذاشتم لیوان دوتا 

 .آلبالـو آب هم باُرن خورد، می پرتقال آب همیشه
 

 توی کردم خالی و  قوطی محتویات تمام  بشه متوجه کسی اینکه بدون 
  اشتـمگذ هم باُرن لیوان.  بشه مخلوط تا زدم بهم قاشق با و پرتقال آب لیوان
 . شینه می همیشه که جایی

 
 تپش نشستن و ساختمون داخل اومدن زاُر  و باُرن شد چیده تکمیل که میز 

 .میز
 

 لبخند با فقط و خورد نمی هیچی باُرن ولی  خورد ساالد یکـم اول ُرزا 
  .سرش تو کوبید قاشق با ُرزا هم اخرش که کرد می نگاهش

 پذیره انعطاف و نرم ُرزا برابر در باُرن چقدر
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 یک و دشخو جلوی کشید ای میوه دسر خوردن به کرد عو ش هم باُرن
 . ُرزا برای هم تیکه یک و برداشت خودش برای تیکه

 
 که ، بخوره آلبالـوشو اب که برداشت و لیوان باُرن که بودن خوردن مشغول 

 . کرد عوض خودش لیوان با و گرفت و لیوان کردو دراز دستشو ُرزا یکهو
 :گفت و خندید هم باُرن

 
 ؟ گی نمی اول همون از چرا داری دوست آلـبالو آب که تو خب_
 

 و کرد مزه مزه یکم. خورد ازش جرعه یک برداشت و  ُرزا پرتقال آب لیوان 
 هدیگ پرتقال اب به لب هم اخر وتا نگفت چیزی ولی هم توی رفت اخماش

 .نزد
 
 
 (اُرن)ب
 

 نای باز کنم فکر.  کنم فکر آهن مزه مثل ، پرتقالش آب داد می ای مزه یـه
 .بود شده خراب گیریه میوه آب

 
 هی ، داشتم عجیبی حس یه اتاق توی رفتیم ُرزا با خوردیم و ناهار وقتی 
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 داشتم گلوم سرمو توی بدی سنگینی احساس
  
 
  گفتم لبخند با. کرد می نگاهم نگرانی با و کنارمو اومد ُرزا :

  م خسته یکم نیست هیچی
 
 : دادم ادامه و کردم باز دستامو 

 
  .نکنی صدا و سر میشه هک نه اگر بیا که میاد خوابت اگر

 
 ، بود شده سنگین خیلی سرم رفت اتاق از دادو تکون آره معنی به سرشو

 چسبیدم تخت به کردم می حس که بدنـمم
 

 یـدارب خواب از گلو شدید باخشکی.   برد خوابم و شد بسته چشام کم کم
 .کردم بازش و رفتم در سمت به و پاشدم تخـت یو  از سختی به.  شدم

  .کنم صدا و  کسی بخـوام حتی   که اومد نمی در صدام
 

 می یا سایه فقط بود اطرافم که چیزایی تمام از و داشـتم بدی ی گیـجه سر
 .دیدم
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 دمدی می من که جـور این.  نیوفتم ها پله از که بودم گرفته محکـم و ها نرده 
  .شد چی نفهمیدم دیگه....  که بود نمونده پله بیشتر تا شیش ، پنج

 
 (  گالریـا  )

 
 نپایی هـوش بی باُرن دیدم که اومدم نو بی اتاق از چیزی افتادن صدای با

 .  هاافتاده پله
 
 

 .نداد جواب ولی زدم صداش سمتش رفتم سـریع
 دستم تو که و باُرن دست پایین اومد ها پله از بدو بدو هم ُرزا لحظه همون 

  گذاشت شودیگه دست اون خودش دست توی گرفت عصبانیت با ، بود
 .داد می تکونش و باُرن شونه یو
 

 از تاشودس. داد تکونش و گرفت باُرن یقه از  کنه نمی حرکتی باُرن دید وقتی
 :گفتم و کردم جدا باُرن یقه

 
  وحشی؟ چته_

 بود شده چشماش کردم وحشت دیدم می که چیزی از.  باال آورد سرشو
 بود زده زل اخم با و ایینپ اومد می جوری همین اشکاش خون کاسه دوتا
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 شد بلند جاش از و داد هلم محکم دستش با بهم
  

 
 (  رزا  )
 

 مرفت.  بود سرش باالی هم گالریـا و زمین یو  بود افتاده هـوش بی باُرن
 بلند هم چقدر هر که اومد یادم دوباره ولی کنم صداش خواستم و کنارش
 می ازش دلم توی و دادم می تکونش ، فهمه نمی اون بازم کنم صداش
  .کنه باز چشاشو خواستم

 
 هک گرفتم اش یقه از.  کنه باز چشاشو خواستم می فقط نبود خودم دست

 !!!بود خوب حالش که باُرن.  بدم تکونش تـر محکم
 

 اُرنب یقه از و گرفت دستامو گالریـا یکهو که اومد می اشکام اخـتیار بی 
 :زد داد و کرد جدا

 
  وحشی؟ چته_
 

 که من کنه باز چشماشو باُرن خواستم می فقط من ، نه  بودم؟ حشیو من
 باید که فهموندم می بهش جوری چه پس کنم، صداش تونستم نمی
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 اعصاب مزاحم دختره  گالریـا به زدم زل عصبانیت با کنه باز چشماشو
 .نای به نداره نیاز دیگه داره که منو داشته اش نگه باُرن چرا اصال.  کن خورد

 
 
 رفتمگ و خدمتکا از یکی دست آشپزخونه توی رفتم سریع شدم بلند جام از

 :اومد در صداش که کشیدم
 میام خودم نکشید دستمو خانم
 .میگه چی که کردمنمی توجه اصالا 

 
 :گفت وحشت با دید تا باُرن سر باالی بردمش سریع

  بده مرگم خدا وای_
 

 بهش جوری چه نستمنمیدو دستش دادم و برداشتم میز یو  از و  تلفن
 دکتر به بزنه زنگ که بفهمونم

.  
 ماست دکتر با سریع. دادم تلفن بهش تلفن چرا که فهمید خودش خـب ولی

 ا(محافظ کردن خبر برای) آورد در صدا به و زنگ و گرفت
 

 همین اشکام داخل ببرن که کردن بلند و  باُرن مو آ اومدن سریع محافظ
 .تمرفمی دنبالشون و میریخت طور
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 .ایستادن در دم و گذاشتنش تخت یو 

 
 ود که نیستم همونی من مگه میریخت اشکام و تخت کنار گذاشتم سرمو
 ؟ کردم زندونی اتاق توی خودمو باُرن تنبیه برای هفته

  
 ییک کردم حس شده مهم برام شهیکهوب که حاال نبود مهم برام موقع اون چرا
 .....کیه نبود مهم برام کرد بغل منو

 
 

 .کنم گریه و هاش شونه یو  بزارم سرمو تا داشتم الزم و  یکی لحظه اون
 
 
 ( گالریــــا )
 
 

 .ایستادم اتاق در دم رفتم
 .میکنه گریه داره ازمحافظا یکی بغل ُرزا دیدم

 
 .آوردش که بود خواب محافظ همین بغل توی ُرزا هم مهمونی شب اون
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 شدم دکتر منتظر و پایین رفتم ها پله از
. 

 بودم اورده بزرگی بدشانسی چه واقعا
. 

 !!!میکنن عوض هم با هاشونو لیوان میدونستم چه من
 

 .کردم بدی خیلی ریسک. بخشمنمی  خودمو ُافته بی بارن برای اتفاقی اگر
 

 شدید مسمومیت و  بارن حال این دلیل و کرد معاینه و  بارن اومد که دکتر
 :گفت و تنوش و دا سری یک و. داد تشخیص غذایی

 
 ای و رقیق سوپ مدت این توی بشه خوب حالش که میکشه طول زو  سه دو

 اگر بدین بهش باشه ولرم و باشه نداشته جویدن به نیاز که ُشل غذاهای
 یدکن خبر منو دیدید ای دیگه حالت تغییر یا شدید تب...  مثل عالئمی

 
 
 (  بـاُرن  )
 
 لـه دارم انگار ، داشتم گینیسن حس یه شدم بیدار بدی درد سر احساس با

 .بود تلخ دهنم طعم. کردممی حس قلبم ناحیه توی و  بدی فشار. شممی
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 یو  اومد لبخند دیدم که چیزی با که کجام ببینم تا کردم باز چشمامو
 ....لبهام

 
 تمام از. بود برده خوابش و مس*ی*ن*ه قفسه یو  بود گذاشته سرشو ُرزا

 جدا هم از لبای اونم  میکرد، خودنمایی یخیل چیز یک صورتش اجزاء
 .بود ریخته من لباس یو  و نو بی بود اومده دهنش آب که بود شدش

 
 

  .امهپلی موجود این عاشق من.... خدا وای
 
  .دادمی نشون و  فوریه 14 صبح ۹ ساعت کردم نگاه میزیو  ساعت به
  ...کردم نگاه ساعت به دوباره تعجب با
 

  ؟ بمخوا من زهو  سه
 

  و پایین رفتم ها پله از خواستممی آب کردمی درد سرم که اومد یادم تازه
  ....نبود یادم چیزی دیگه

 
 
 یهگر دوباره معلومه ، بود شده دسته دسته هاشمژه کردم نگاه ُرزا صورت به

 .بود کرده
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 متگرف و  ُرزا موهای از تیکه یـه.  درآوردم و  بود وصل دستم به که و  سوزنی
 ونچ کردمنمی و کا این کاش ای ولی...  ولی.  اشبینی یو  کشیدم دستم،

 ....با شد مساوی
 

 اب کامل دهنشو بعد ندو خا شوبینی چون حمام رفتممی باید حتماا  دیگـه
 کرد پاک لباسم

 .  
 کشـیدمش یکـم و بدنش طرف دو گذاشـتم دستامو.  کرد اونور صورتشـو

  .زدن پا و دست بـه کرد عو ش که دادم فشارش و ب*غ*ل*م تو
 

 یو  مو بـ و  و نو بیـ اومد ب*غ*ل*م از کـه کـردم شـل دستامو یکـم
  .نشست تخـت

 
 جک شیقه لباسشم ، بود طرف یه کدوم هر موهاشم ، بود باز نیمه چشماش

 ندو خا سرشو و باال آورد دستشـو.  بود شده
. 

  .بود نشده متوجه هنـوز کنم فکـر
 

 تو کرد بند یـک تا انگشتاشو از یکی پایین آورد ، بود سرش یو  که دستی
 .آوردمی در چیـزی یـه داشت و چشمـش
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 اتاقشه تو وقتی این واقعاا  یعنی. میکرد کاری کثیـف داشت خیلی دیگـه نه

 ُمـدله؟؟؟ همین
 

  .کرد باز چشماشو مو آ و یواش که کردم صداش و دادم تکـون دستشو
 پرید و شد باز ممکن حـد آخـرین تا چشماش بیـدارم که دید منو تا

 .بود گرفته منو محکم و ب*غ*ل*م
 

 شوـهل*خ*تش موهای مو آ  کردم ب*غ*ل*ش منم پشتش، گذاشتم دستامو
 بود ب*غ*ل*م که طور همین لرزیدمی مو آ هاششونه  مب*و*س*ی*د

 .نشسـتم تخـت یو  و شدم بلند
 

 :مگفت بخنده اینکه برای.  کنهمی گریـه ارهد دیدم کـه کردم جداش خودم از
  

 
 خانـوم منم میشی زشت میکنی گریه ، نکن گریه قدراین پاشـو ُرزا وااای
  .خوامنمی زشت

 
 وبیدک محکـم و برداشت وبالشت و کرد پاک اشکاشـو یکم گفتـم کـه اینو

 .سرم تو
 ( دستم بود اومده ضعفش نقطه دیگه )
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 :گفتم بهش کشیدم دراز دوباره ، کردم ب*غ*ل*ش یکم

 
  بخـوابم کثیـف موجود یک با من یکم بـزار

 
 .زدن مشت و کردن تقال به کرد عو ش گفتم که اینو
 که بود چیزی تنها دادنش حرص.... سبامزه ُرزا این چقدر... خدا وای
 .کنه خوشحال منو صبحی اول تونستمی

 
 
 (  گالریـا  )
 

 شده خوب دیگه حالش کنم فکر اومدمی باال طبقه از باُرن یخنده صدای
 .باشه

 
 رفتم.  نو بی اومدم اتاق از بشه متوجه کسی اینکه بدون و پوشیدم لباسامو

 نو بی رفتم هم اونجا از حیاط توی
 .  

 آدرس و شدم سوار.  داشت نگه که دادم تکون دست تاکسی اولین برای
 دادم و  لئـو خونه

.  



 371 من یشرق یبایز

 نم کار بفهمه باُرن اگر.  دستم کف دادممی فشار وهامناخن زیاد استرس از
  ...نمیزاره زنده منو بوده

 
 باز که و د ، زدم و  لئو خونه زنگ.  دادم و  تاکسی پول رسیدن محـض به

 .داخل رفتم کرد
 
 

 (  ناشناس شخـص  ))لئو(
 
 

 گند و نهک کاری نتونسته بود معلوم. بود نگران و آشفته خیلی تو اومد وقتی
 .هزد
 

 :گفتم و آشپزخونه توی رفتم نشسـت ها مبل از یکی یو 
 
  ؟ خوریمی چی_
 

 :گفت و زد پوزخندی
 

 _غصه...
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 :لئـو
 

  کافه؟ یا خوریمی شربت.  بخـــور بعداا  بزار اونو
 

 :گالریـا
 

 .بیـار منم واس خوردی خودت چی هر
 

 :گفتم و نشسـتم کنارش رفتم و ریختم قهوه دوتا
 
 ؟ اخبـر چه خوب_

   نت کردن؟و بی یا بیای نو بی برنده تونستی
 

 :گفت و ریخـت شقهوه توی شکر یکـم
 
  شد؟ چی بگم اگر نمیشه باورت لئـو ؛ شد افتضاح نـه_
 

 :لئـو
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 ندهز هیتلر بگن اگه حتـی   که اومده سرم بال قدر این وقته چند این ، بگـو
 .میشه باورم هم شده

 
 ( ظلم و بدبختی نماد از است ثلالم ضرب یک هیتلر شدن زنده )
 

 :گالریـا
 
 ؟ یادته که بخوره ُرزا بده گفتی که و  محلولی اون_
 

 :لئو
  

 خُـب...  آره_
 

 :گالریـا
 

  نوشیدنی توی ریختم
 

 :لئـو
 
 ؟ مــُــرد_
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 :گالریـا
 
  کرد عوض باُرن با لیوانو ، مردمی کاشکی ، نه
 

 بود گرفته امخنده بدجـور
 

 
 ؟ واقعـاا _
 

 :گالریـا
  

 تهش تا چون کرد شک چیزهایی یک به کنم فکـر خورد ذره یه هم باُرن -
  دو  کرد اعالم غذایی شدید مسمومیت دکتر و شد مسموم بعدشم نخورد

 .نفهمه دختر این چقـدر که واااای.  بود شیکهوب که بود زو
 
 :گفتم بهش عصبانیت با
 
 زو  دو این توی ؟ میگی ایمی االن تو بعد شـهیکهوب باُرن زهو  دو -

 .بیارم دخلشو تونستممی
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 .شدم زدم که حرفی متوجه یکهـو
 

 :گالریـا
 
 ؟ داری باُرن با دشمنی چه مگه ؟ چی واسه بیاری؟ دخلشـو_
 

  ....کنم ریست و راست حرفمو جوری چه دونستمنمی
 

 :لئـو
  

 اُرنب بدون   ُرزا دیگه اونوقت بکشیم و  باُرن که بود این منظورم ُخب....  نه
 تو مال باُرن تو ث تمام و نو بی کنی پرتش تونیمی و نیست هیچی

 .شدمی
 :گفت و شد بلند جاش از عصبانیت با
  

 نداره اهمیتی هیچ خودش بدون پوالش  تشـوو ث نه خواممی و  باُرن من
 .مربوطه خودت به بکشی و  کسی خوایمی اگر توهم.  برام

 
 :گفتم و گرفتم دستشو

 
 .توأم فکر به من.  عزیزم نداشتم بدی منظور من
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 واسه دبو برنده برگ یک اون گفت شهمی شاید بره گالریـا ذاشتممی نباید

 .من
 .مبل یو  نشست دوباره

 
 :لئـو

  
 ؟ بکشـی مستقیم و  ُرزا چیه نظرت خوب_
 

 :گالریـا
  

 .نو بی بیای کشتن بحـث از اصالا  میشه ترسممی من لئو
 

 :لئـو
  

 شیمی تو اطرافش زن تنها و شهمی تنهـا باُرن بره بین از ُرزا اگر شهنمی نه
  بشه مندعالقه بهت که مجبوره اونم

 
 :گالریـا
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 .خوامنمی زوری عشق من ولی
 

 :لئـو
 
 نم حرف به تو.  نداری هیچی االن که رفتی پیش رفتار و افکار همین با -

 هتب تا بخور شد سرد اتقهوه.  ترسونمنمی که کجاها به ببین کن گوش
 .بگم

 
 :گالریـا

 
 ؟ منه کار فهمیده باُرن نکنه نگرانم هنوز من_
 

 :لئـو
 
  .نفهمیده باش مطمئن پس کردمی کاری یک زودتر بود فهمیده اگر_
 داری ضامن چاقوی و رفتم عسلی میز کشوی سمت به و شدم بلند جام از
 :فتمگ و گلوریا سمت گرفتمش ، تمبرگش جام سر دوباره و درآوردم توش از
 

 .ُرزاست کشتن راه دارترین درد ولی ، ترین راحت و ترین سریع این
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 :گالریـا
  

 ؟ گینمی که جدی_
 

 :لئـو
  

 .امجدی کامالا 
 
 :گفت عصبانیت با
 
  .شیر دهن توی بفرستی منو خوایمی همش تو ای مسخره خیلی_

 ؟ بمیـره ُرزا خواستم کی من اصالا 
 شمب خودم و بکشمش بخوام اینکـه نه بره اینجا از و نباشه میخوام قطف من

 هبمیر اون داری دوست قدراین که تو کشیش نمی خودت چرا اصالا !!!   قاتل
 

 :گفتم آرامش با میکردم مشو آ باید نبود گلوریا با دعوا وقت االن
  

 زود رانقد چرا کنی رد تونی می بود پیشنهاد یه فقط این...  عزیزم گلوریا_
 .َنکش باشه!  اوکی ُبکشی نمیخوای ؟ میشی عصبانی
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 .نو بی رفت خونه از و برداشت کیفشو عصبانیت با 
 
 
 
 
 
 

 (  مایـڪ  )
 
 
 احساسم به قلبم هم آخر زدم می قدم و  اتاق عرض و طول سردرگمی با

 زُر  گل شاخه یه شیو ف گل مغازه داخل رفتم پوشیدم لباسامو ، کرد غلبه
 شا ساقه یو  پاپیون صورت به سفید های خال با قرمز بانو  یک با زقرمـ
 .رفتم دیسکـو سمت به و خریدم بود

 
 

 ومدا دختره اون دیدم که ایستادم سالن همون توی رفتم نمایش دیدن از بعد 
 .بود گیر نفـس زیباییش هم امشب. 
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 اونم مگرفت سمتش به وگل لبخند، با کرد نگاهم منتظـر و جلوم اومد 
 .گرفت و گل کردو دراز دستشو

 
 دست اب و بود گرفته و گل چپش دست با باال، آورد و گل مو آ دستش دوتا با 

 ...و  ها برگ گل زیر راستش
 
 

 با تشصور جلوی رسید اینکه تا ، باال آورد بود دستش گل افقی صورت به 
 .پام جلوی کرد پرت و کرد نصف وسط از و  گل تعجب کمال

 
 ناراحت اما کارش از کردم تعجب. شد رد کنارم از محکمی ی تنه با بازم

 .داره حقمیدونم   فقط... نمیدونم...  چرا نمیدونم ولی داشت حق نشدم
 

 دمکن و  بود آویزون ازش که ششکسته ی ساقه و برداشتم و گل و شدم خم
 .اتاقش در دستگیره یو  گذاشتم و  گل و
 
 یبرا دلم بود درگیر فکرم خیلی شدم ماشین سوار و اومدم نو بی سالن از

 یاموتنگ دل ، افتادم می ُرزا یاد دیدممی و  دختره این وقتی. بود شده تنگ ُرزا
  .کردم می برطرف دیدنش با
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 یرمبگ تماس باهاش تونستم می وقت اون بزنه حرف دوباره ُرزا میشد کاش

 .بزنم حرف باهاش و
 
 
 
 (  بـاُرن  )
 
 

 با و پام یو  بود گذاشته سرشو هم ُرزا ، بودم نشسته کاناپه یو  tv یو  بهو 
 گاو که ااون از بود کالسیک سینمایی فیلم یه.  فیلم به بودیم شده خیـره هم
  .داره کالنتـر و نو چ
 
 

 هم جون به همه و نداشت کالنتـر که بود کوچیک شهر یه مورد در فیلمش
 مرد   یـه آخر. شدمی کالنتـر خودش خواستمی دلش کس هر ، بودن افتاده
  شد، کالنتـر خودش دادو شکست دوئل یه توی و  همه و اومد

 
 این توی و داد دوئل یه درخواست هم دخترش بود، ظالم خیلی چون ولی

  ...کالنتـر شد خودش و کشت و  باباش دختره دوئل
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 زنمن گفتم ، کنهمی نگاه عالقه با داره ُرزا دیدم ولی نبود جالبی زیاد فیلم
 .ذوقش توی
 . Tv یهاکانال کردن باال پایین به کردم عو ش دوباره فیلم شدن تموم از بعد

 . نداشت خوب فیلم یک ای شبکه هیچ
 
 هایشبکه بر عالوه جوری اون.  ماهـواره به کردم وصل و  تلویزیون 

 ببینم تونستممی هم و  کشورها بقیه های شبکه ، ماهـواره
 

 . 
 داشت که کانال یک یو  رفت اتفاقی کردممی رد و  ها کانال هک طور همین

 هم دشای یا شعر مثل چیزی یه ، گفتمی چیزی یه فـؤاد پسره این زبان به
 .دعـا

 
 دستشو و ایستاد تلویزیون یو بو  رفت و شد بلند بهت با جاش از ُرزا

 . پایین اومدمی دونه به دونه طور همین اشکاشم دست صفحه به کشید
 
 ولی ما کلیساهای مثل ، دادمی نشون داشت و  آرامگاه مثل چیزی یه 

 . بود چشم توی بدجور که داشت هم رنگ طالیی گنبد یک. تر قشنگ
  ؟ داد نشون واکنش بهش ُرزا که بود کجا اینجا
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 :بود نوشته زبان چهار به تلویزیون صفحه پایین
 
  

Iran- Mashhad-holy Shrine 
 بود کجا ببینم برم بعداا  که دمکر یادداشت اسمشو

 .  
 کردمو پاک واشکاش دستم با.  پام یو  نشوندمش و گرفتم و  ُرزا دست
 :گفتم بهش

 
 
 بازی بیا کن ولش و  فیلم اصالا .  شممی ناراحت من...  دیگه نکن گریه_

 .کنیم
 

Play Staishen  دی سی کردم وصل ، آوردم نو بی میز کشوهای توی از و 
 یباز به کردیم عو ش و تلویزیون پای نشستم ُرزا با و گذاشتم و  بازی

  
 شدن برنده بار هر با.  شدممی برنده من هم گیم هر.  زدممی من ، میزد اون

 :گفتممی کنم اذیتش یکم اینکه برای ،
 

 بُـردم من هـــــووورا
 . 
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 دنبل جاش از و سـرم توی زد و  دسته ُرزا آخـر که بودیم مشغول ساعت یک
 هب اومدنمی باال نفسـم خنده از اتاقش، تو بره که رفت باال ها پله از.  شد

  .خندیدممی و بودم کشیده دراز زمین یو  پشت
 
 همون  و اتاقم توی رفتم نکردم خاموش هم و  تلویزیون ، شدم بلند جام از

 هااون ؛ مسلمون بود  ُرزا.  فهمیدم  جالبی چیز های  کردم سـرچ و  کلمـه
 که ما مثل.  اومدن خدا سوی از معتقدند که دارن پیشـوا و رهبر تا دوازده
 داریم مسیح و مقدس مریم

. 
 ، هشعـر کردممی فکـر من که صدا اون بود شده دفن هشتم پیشوای ایران در

 خدا پرستش به و  ها مسلمون  تمامی که بود زنگ یا هشدار جور یک
 عبادت به دعوت و  همه که ونخودم کلیسای ناقوس مثل کنهمی دعوت

 .کنهمی
 
 
 (  گالریـا  )
 

 ندرت به بود قهـر ُرزا وقتی بود برداشته و  خونه کل هاش خنده صدای
 شدنمی قطع هاش قهقهه حاال ولی ، ببینی لبخندشو تونستیمی

 . 
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 یو  بودم گذاشته سرمو و بودم کرده بغل زانوهامو و بودم نشسته تخـت یو 
 که باُرن شـاد صدای هم یکبار دقیقه چند هر.  بود گرفته مدل.  زانوهام

 .اومدمی ، بردم من هـــــورا گفتمی
 

 در مصدا و ببینم ُرزا کنار و  باُرن عمرباید آخر تا یا ندارم بیشتر راه دو من
... هممکن غیر راه دو هر ولی بگیرم اونو جای خودم و ببرم بین از و  ُرزا یا نیاد

 .شممی کشتنش به راضی نه کنم تحمل و  زاُر  تونم می نه
 

  تلویزیون دیدم نو بی اومدم اتاقم از مو آ نمیاد صدایی دیگه دیدم وقتی 
 .وصله بهش هم بازی دستگاه و شنو
 سر نشستم شام موقع. جاش سر گذاشتم هم دستگاه و کردم خاموش و 

 آب سشوا داد،می نمکدون بهش. بود ُرزا به حواسش تمام باُرن میز،
 ...و ریختمی

 
 :گالریـا

 
 حرف تونهنمی که این خوادمی چی ُرزا االن فهمیمی کجا از تو باُرن،_

  بزنه؟
 

 :باُرن
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 سر زبون به الزم خونهمی چشماش توی از و عشقش حرف   عاشق آدم_
  نیست

 
 
 (  بـاُرن  )
 
 یه و کردم شنو  و  سیستم ها مدت از بعد البته. شرکت رفتم صبح از زو ام

 نمی در جور وسط این چیزی یه همیشه مثل بازم انداختم ها حساب به نگاه
 متوجه من و شد، می دزدی کارخونه از داشت که بود مشخص کامال اومد
 .شدمنمی

 
 پیش جور همین اگر داشت شأن کسر برام و بود اعصابم یو  واقعاا  این
 .بود تموم کارم و شدم می ورشکسته رفتممی

 
 تا. کنهمی دزدی ردی هیچ بدون بود بلد کارشو خوب بود کسی هر ولی 

 نشسته صندلی یو  آنقـدر کردم رسیدگی شرکت کارهای به ظهر از بعد
 سمت چرخوندم و  صندلی. شدم یکی صندلی با میکردم حس که بودم

 کردم نگاه و  نو بی و پنجره
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 و یگوش داشتمن خبری مایک از بود وقت چند بود جذابتـر باال این از شهـر
 دشآلو خواب صدای خورد که بوق کلی از بعد گرفتم و  شمارش و برداشتم

  گوشی توی پیچید
 

 :مایـڪ
  

 بفرمایید؟_
 

 :باُرن
 
 طوری؟ چه مایک سالم_
 

 :مایک
 
 زدی؟ زنگ داشتی خوبی؟کاری سالم_

 :دادم جواب خودش مثل
 

 .بپرسم توحال زدم زنگ بزنم زنگ که باشم داشته کاری باید حتما مگه
 

 :گفت عصبی یکم ولی آلود خواب باصدای
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 پسر؟ مریضی تو مگه بپرسی حالمو زدی زنگ شب نصفه_
 

 :باُرن
 

 میری کنهمی بو غ خورشید تا که مرغی تو مگه بوده کجا شب نصف
 چنده؟ ساعت اونجا خوابیمی

 
 :مایڪ

  
 .بخوابم بزار نشو مزاحم و ب صبحه 2 ساعت

 
 :باُرن

 
 صبح شهب که بزنم زنگ شب نصفه این از بعد باشه یادم واببخ بگیر باشه
 .شما

 :زد داد یکهو
 
 و ب االن بزن زنگ خواستی وقت هر....باشه......باشه.....باشه_

 ....گمشو
 



 389 من یشرق یبایز

 می که زمانی از.بود کرده قطع و  گوشی گرفت مخنده حرفش این از
 اینه هکن عصبی و  مایک تونهمی که چیزی تنها دونستم می خوب شناختمش

 .کنی بیدارش خواب از که
 
 .نکردم و کا این غرض و قصد یو  از که من ُخـب ولی 

 به و نو بی اومدم اتاق از کیفم توی گذاشتم و کردم خاموش و  تاپ لپ
 .بره میتونه که گفتم هم لیندا

  
 .افتادم راه خونه سمت به و شدم ماشین سوار

 کلی از بعد. افتادم تگزاس ونایخیاب یاد که بود ترافیک و شلوغ قدراین
 کرد،می توجه جلب که چیزی تنها رسیدم خونه به خرهاالب مکافات

 .اومدمی کتابخونه توی از صداش باال رفتم سریع بود گلوریا هایجیغ
 

 مخنده هم کردم تعجب هم دیدممی که چیزی از شدم که کتابخونه وارد
 گرفتمی گازش داشت هم ُرزا کشیدمی و  ُرزا موهای گلوریا بود، گرفته
 .بودند ندیده منو هنوز

 
 :گفتم و زدم کتابخونه در به محکم

 
 ؟!! خبره چه اینجا
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 .شدن جدا هم از یکهو
 

 :گلوریا
 

 .ببر اینجا از و  وحشـی دختره این اومدی شد خوب باُرن وااااای
 

 :باُرن
 
 ینا درباره باید ماتاق بیا ُرزا مفهومه؟ وحشی گیمی ُرزا به که آخرته دفعه_

 .بدی توضیح کارت
 
 ناو  و کاغذ یه و تخـت یو  گذاشتم وکیفم و کت اتاق توی رفتم ُرزا با

 :گفتم بهش و ُرزا دست دادم نویس
 
 قسمتیش هیچ کردن حذف بدون و  ماجـرا تمام میام گیرممی دوش یه تا_

 ؟ فهمیدی نویسیمی برام
 

 داد تکون آره معنی به سرشو
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 (  ریـاگال  )
 

 ریزی جثه خوردم کتک دستش از شهنمی باورم ؟ وحشـی قدراین هم دختر
 بود ترسنگین هم مرد یک از دستاش داره  رزو بدجور ولی داره

 
 

 اشموه کشیدن کنه، متوقفش تونستمی که کاری تنها وضعیت اون توی
 .بود

 
 نم نداشت مو ُرزا اگه کردممی فکـر این به کشیدممی موهاشو داشتم وقتی
  کردم؟می چکار باید االن

 
 و  ُرزا و اومد باُرن یکهـو که گرفتمی گاز منو اون کشیدم،می موهاشو من

  بود؟ کی تقصیر نپرسید ازم حتی   برد خودش با
 

 .نداشتم کاری اون به که من بوده ُرزا تقصیر دونهمی مطمئنم هرچند
 

 حلشم اینکـه بدون اونجاست هم ُرزا دیدم که بردارم کتاب کتابخونه رفتم
 رمان، یک به خورد چشمم که کردممی نگاه و  هاقفسه داشتم بدم

 دراز کتاب سمت به هم با همزمان ُرزا منو دست اومدمی جالب نظر به 
 .برداشتم زودتر من ولی شد،
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 تابوک یعنی کرد دراز دستشو هم بعد کرد اشاره کتاب به و زد ُزل بهم اخم با 

 .من به بده
 

 اون ولی گهمی چه این فهمهمی جوری چه باُرن بود سؤال برام همیشه من
 حالی طرف به و  چی همه حرکاتش با زرنگیه خیلی دختر فهمیدم موقع

 .کنهمی
 

 :گفتم بهش و گرفتم ب*غ*ل*م توی و  کتاب
 
 .دممی بهت میام خوندم وقتی منه مال پس داشتم برش اول من_
 

 مثل شد بلند یکهـو زمین، و  گذاشت ودستش هایکتاب زدو پوزخندی
 .کشید و گرفت و  کتاب هاوحشـی

 
ا اون می کشید ،من رز دست طرفش یک بود، من دست طرفش یک 

  میکشیدم
 

 الل دهاتی دختره این از اومدنمی خوشم ولی نبودم لجبازی آدم اصالا  من
 .مهمه خونه این تو خیلی کنه فکر و بیارم کم



 393 من یشرق یبایز

 
 که دز لگدی چنان و باال آورد پاشو رسه، نمی جایی به کشیدن با دید وقتی 

 .   شدم می دنیا اون راهی باید بودم نداده خالی جا اگر
  

 ازگ و کشیدن مو به کار هم آخر کردیم پرت هم به دیگه کتاب کلی هم بعد
 .نبود من تقصیر افتاد گرفتن

 
 احمقا مثل که تادایسنمی کرد می دفاع خودش از بود هم دیگه کس هر اگه 

 کردم بازش بود من دست االن ها کتاب که بود این مهم ولی بخوره کتک
  فرانسوی رمان یه دیدم

 
 برم استمخو و باُرن اتاق به رفتم و برداشتم و  کتاب نبودم بلد فرانسوی منم

 :گفت می که شنیدم صداشو که اتاقش به
 

 شرم واقعاا  منی زن که تویی برای کارها این ای خونه این خانوم تو جان ُرزا_
 لومهمع نوشتی تو که چیزایی این نیست عاقل آدم یه کار گرفتن گاز ، آور  

 .  ....کردی می خانمی باید شما ولی بوده گلوریا تقصیر
 

 :وگفتم تو ورفتم کردم باز و د که بود نشده تموم هنوز حرفش
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 مثل تو  من؟ ای کردی عو ش اول تو دادی؟ باُرن تحویل پرت و چرت چرا_
 و  باقی و میدی نشون مظلوم خودتو خوب من؟ یا کردی حمله ها وحشی
 ...بد همه از خودت که حالی در هیـوال

 
 :باُرن

  
  .کنیم صحبت هم با میام نو بی و ب ،گلوریا نو بی و ب_
 

 :گلوریا
 

 _ ولی بارن اون....
 
  باُرن  :
 

 .نو بی و بـ گفتم_
 
 نتظرم پایین رفتم و نو بی اومدم اتاق از و دمکر مشت دستامو عصبانت با

 .بیاد که شدم
 
   گفت و نشستم شو  بهو  رفتم نشست مبل یو  : 



 395 من یشرق یبایز

 
  .بشنوم تو از دیگه بار یه و  دعوا جریان میخوام خب_
 

 گفت: و کرد فکر یکم کردم تعریف براش و  ماجرا تمام
 
 ببین و  کتاب اون میتونم من گفت می دیگه چیز یه ُرزا خب ولی ؟
 

 و  طرفش اون و طرف این یکم دادم بهش و آوردم و  کتاب و اتاقم تو رفتم
 :گفت بعد و کرد نگاه

 
 بخواد که ستبدیهی ُرزاست، مال کتاب این ،گلوریا دونستیمی خب_

  داشتی؟بر اینو چرا پس نیستی بلد فرانسوی توکه بگیره ازت و کتابش
 

 :گلوریا
 
 .بخونیش برام تونی می بیکاری هک هایی زمان کردم فکر خب_

 :وگفت زد پوزخندی
 
 هب کنم عو ش اول از بیام بعد بخونم ُرزا برای شو ادامه ندارم وقت حتی من_

 .تو برای خوندن
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 :گلوریا
 
  .ُرزا به بدش ببر دار برش پس باشه_
 

 یم خفه داشتم شدید بغض از. بستم هم و د اتاقم توی رفتم و شدم بلند
 می بهشت دنیا موقع اون مرد می ُرزا کاشکی دارم من زندگی اینم آخه شدم
 برام شد

 
 
 
 
 

 (  مایک  )
 
 و آدم شب نصف که باُرن تو به لعنت ای. پاشدم خواب از شدید کوفتگی با

 دیگه هم خوابم صبح6 دیدم انداختم ساعت به نگاه کنی می خواب بی
 .برد نمی

 
 .کردم تنم ورزشی شلوار یک و adidas تیشرت یک و پاشدم تخـت یو  از
 



 397 من یشرق یبایز

 .نو بی زدم خونه از و درآوردم یخچال توی از کوچکی معدنی آب بطری
 

 .بود یو  پیاده یک برای خوبی هوای
 یو  و کردم توقف پارک یک تو زدم قدم خیابونا توی که دقیقه چند از بعد 

 ساعت ببینم که درآوردم موگوشی. کنم استراحت یکم تا نشستم نیمکتی
  .بود صبح ۹ ساعت چنده؟

 
 وردهنخ بوق دوتا هنوز گرفتم و  بارن یشماره و ذهنم توی اومد خبیثی فکر
 :گفت خوابالو و برداشت و  گوشی که بود

 
 .بفرمایید_
 

 :مایک
 
 زدم زنگ االن بپرسی حالمو بودی زده زنگ پیش ساعت چند باُرن سالم_

 .خوبه خیلی حالم بگم بهت که
 

 :باُرن
 
 .خوبه حالت که خوبه یخیل این خوب_
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 .بود حرص پراز صداش
 

 :مایک
 
 
 نه؟...  کنی مخفه خوادمی دلت خیلی االن_
 

 :باُرن
 
  نه_
 

 :مایک
 
 کنی؟می صحبت مو آ چرا_
 

 :باُرن
 
 کن قطع نداری کاری اگه شه خواب بد بشه بیدار ترسممی خوابه کنارم ُرزا_

 .دیگه
 



 399 من یشرق یبایز

 :مایک
 
 کردم پیدا موآینده زن بگم بهت اگه ارمد نگفته حرف کلی اتفاقاا  چرا_

 ؟کنینمی تعجب
 

 :بارن
 
 

  کنم تعجب چی واسه نه_
 :مایک

 
 نکردی؟ تعجب هم ذره یه-
 

 :بارن
 
 نه_
 

   :مایک
 
  .....اول یدفعه هست کی اصال بگم بذار خوب_
 



wWw.Roman4u.iR  400 

 

  کردم تعریف براش نفس یک و  ماجرا کل
 

 :مایک
 
 .....الـــــوووو...الــو.....بارن... بارن بود چی نظرت خوب_
 

 میزدم حرف داشتم من که مدت تمام ، این آدمیه عجب. کردم قطع و  تلفن
 . بوده خواب آقا

 
 منم خوابیده گرفته تخت و میز یو  گذاشته شنو  همینطور گوشیشو البد

 کارش از گرفت مخنده. دادممی توضیح خودم واسه
 
 .دویدممی خونه سمت به دفعه نای. شدم بلند و خوردم و  آب از کمی یه
 

 . ودب گرفته مهمونی ، رفتممی دیسکـو باید که ساعتی همون هم برایان این
 

 برم اول مگرفت تصمیم آخر در ولی بودم افتاده گیر نرفتن و رفتن دوراهی بین
  .مهمونی برم بعد دیسکـو

 
 .بودم رفته و  دوجا هر جوریاین



 401 من یشرق یبایز

 
 ( بعـد مـاه یـڪ )
 

 (  گلوریا  )
 
 

 من اتاق یو بو  دقیقا آالچیق. ببینم و  نو بی بتونم تا کشیدم یکم و  پرده
 .دیدممی راحتی به من کردنمی کاری هر بارن و رزا و بود

 
 زمین یکره طرف اون از و  یکنفر بود، آفریده متفاوت و  هاانسان خدا چرا

 نژاد از که من مثل یکی ولی خونه، خانم شهمی بعد طرف این میارنش
 .کننمی طرد اینجور و  خودشونم

 
 یو  انداختم موبافتنی شنل. نیست بلد شطرنج رزا بود معلوم ماجرا ظاهر از

 .پیششون رفتم و دوشم
 

 و مکرد نگاه شطرنج یصفحه به ایستادمو کنار گرفت و  ازم اخم با که رزا
 گفتم:

 
 .کنممی کمک رزا به من_

 .زدم و  بارن اسب سرباز با حرکت یک توی و 
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 :بارن

 
 wow.....گلوریا آفرین بود نزده منو کسی تااالن_
 
 :گفت باُرن که شد، مات و کیش و کردیم بازی باُرن با آخر تا
 
 ......بلـ ُرزا بده یاد هم ُرزا به تونستی وقت هر دختر، کنیمی بازی عالـی_
  

 و جرنشط صفحه یو  گذاشت دستشو ُرزا بشه تموم حرفش اینکه از قبل
 هم باُرن. ساختمون سمت رفت و شد بلند جاش از. پایین ریخت و  همه
 . دنبالش رفت

 
 

 ودب اومده لعنتی بغض اون دوباره.  کارش این چی یعنی برخورد، بهم خیلی
 .بود بسته ونفسم راه و
 
  اشتمگذ سرمو و کردم بغل زانوهامو نشستم در پشت. اتاقم تو رفتم سریع 
 .کردممی تموم و  وضعیت این باید. شونو
 



 403 من یشرق یبایز

 وارد و نو بی رفتم اتاق پنجره از. پوشیدم مناسبی لباس و شدم بلند جام از
 .ببینه منو کسی ترسیدممی. شدم حیاط

 
 خیابون به وخودم سریع. نو بی رفتم و کردم بازش و رسیدم در به مو آ 

 رسآد و شدم سوار و دادم تکون تاکسی اولین برای دستمو و رسوندم اصلی
 .دادم و  لئـو خونه

 
 
 (  لئـو  )
 

 .بودم انداخته هم یو  پاهامو و بودم نشستهی کاناپه جلوی تلویزیون و 
 قایآ شکست زمان دیگه. بود دیگه جای فکرم من ولی بود شنو  تلویزیون

ستـونی باُرن  .کاملش نابودی تا بود نمونده ایدیگه چیز!  ا 
 
 کی زدممی حدس. شد پاره افکارم یهرشت خونه زنگ دراومدن صدا به با

 .باشه
 
 .بسـت محکم و د و داخل اومد عصبی و حوصله بی کردم باز و د
 

 :لئو
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 ؟ باُرن با دعوا شده؟بازم چی دوباره_
 

 :گلوریا
 
 کا اومدم. زنهمی بهم حالمو اخالقش. کنهمی یو  زیاده داره دیگه رزا این_
 .کنم یکسره و
 

 :لئو
 
 !گرفتی و  متتصمی بالخره پس_
 

 :گلوریا
 
 .دارممی برش راهم سر از شده هرجور... آره_
 

 :لئو
 
 باید تو. هشنمی که نقشه بدون و یکهو همینطور نفر یک کشتن گلوریا ببین_

 .بدی انجام و  کارت نیست بارن که زو  یک



 405 من یشرق یبایز

 
  

 و  دادم بهش قبل دفعه که دارضامن چاقو همون رفتم و شدم بلند جام از
رزا باید از رزا ممنون باشم که  سمتش دادم ُسر و میز یو  گذاشتم و آوردم

 :گفتم بااین کارش من و به هدفم نزدیک تر کرد با لبخند بهش 
 
 فهمیدی؟ شناسینمی منو تو افتاد اتفاقی هر فقط_
 

 :گلوریا
 
 .آره_
 

 :لئو
 
 بیارم؟ برات خوریمی چی خوب_
 

 :گلوریا
 
 .التیشک کیک با مخصوصا قهوه اون از_
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 :لئو
 
  .مادام بفرمایید امـر داری میل ایدیگه چیز اگه_
 
 :وگفت خنده زیر زد
 
 .کنممی خبرت خواستم ایدیگه چیز اگه.  همین فعالا  دیگه نه_
 

 :گفت لبخند با خوردیم باهم قهوه یه اینکه از بعد
 
 .شدم سنگین که خوردم قدراین خونه؟ برگردم جوری چه من حاال_
 

 :لئو
 
 .و ب بعد بکن کوچولو استراحت یه بریم بیا بخو_
 

 :گلوریا
 
 .نیست بدی فکر...  اوهوم_
 



 407 من یشرق یبایز

 
 (  مایـڪ  )

 
 

 طور همین. کردم زیاد آخر تا صداشو و گوشم یو  گذاشتم و  هدفون
 .رفتممی راه خیابونا تو خودم برای هدفبی
 

. نرفتم اونا با ولی برگشتن، بودم اومده باهاشون که پزشکی تیم پیش ماه یک
 و دیسکـو برم هرشب بمونم، جا همین دارم دوست ولی... چرا دونم نمی
  .کنم نگاه و دخت اون

 
، مال   ُرزا اگه. وابستگیه جور یه عشق؛ گذاشت و اسمش شهنمی  این باُرن 

 قالی که اونی باشه، تک که خواممی و  یکی. ستدیگه نفر صد مال دختره
 . منه عشق

 
 یه مفهمید وکردم تحقیق دیسکـو رئیس یدرباره. دونمنمی هم اسمشو حتی  

. ستبقیه دست زیر و نداره قدرت زیاد ولی. کنهمی قاچاق ومواد خالفکاره
  .به دست اورده تو ث همه این هوییکی که همینه برای

 
 اونم اُرن،ب برای فرستادم گرفتم عکس یه خودم از بعد، یکم گرفتم دوربین

 .فرستاد زاُر  و خودش از عکس یه
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 و  دنیا بود من مال اگه. بود خواستنی و خوشگل و کوچولو این چقدر 

 .کجا من با زندگی و کجا باُرن با زندگی چند هر پاش، به ریختممی
 

 و دکت لقب که عادی آدم یه من ولی داره،کارخونه تمندو ث مرد یه باُرن
 به پولدار ر،پولدا آدمای که معتقدم حرف این به همیشه من.میکشه یدک
 .                                               میان دنیا

   
 یک پیام از طرف بارن اومد که نوشته بود:

 
  خبرم؟ بی من خبرایه طرف گردی؟اونبرنمی چرا_
 

 :نوشتم براش
 
 .کنم ریلکس اینجا اومدم. بیام خوادنمی دلم نیست خبری هیچ نه_
 

 :باُرن
 

 .نمیشم کردنت سریلک مزاحم اوکی
 



 409 من یشرق یبایز

 هر کنم فکر. کردم کم و  آهنگ صدای و جیبم توی گذاشتم گوشیمو بعدش
  . شد پاره دیگه گوشام تو بود پرده چی

 
 شده چیکارم دونم نمی. غمگینه فازم خیلی دارم عجیب حس یه کالا  زو ام

 .بدتره هم افسردگی از من حال این
 ( دیسکـو داخل دختر )
 
 

 ذاشتهگ برام که مشکلی، دکلته لباس و کردم گوشم و  پرنگینم هایگوشواره
 . نبود لباس شبیه هیچیش ولی بود، لباس اسمش. کردم تنم بودن

 
 .نرم لباس این با ولی سن یو  برم بگیرم دورم ماهیگیری تور حاضرم

 
 ختهس اینقدر ها این با یدن*ر*ق*ص*. کردم پام مو سانتی ده پاشنه کفشای

شنمی پاهام کف از جونمو دارن انگار که  . نو بی ک 
 

 توی بدجور چشمام سبزی کردم، کمی آرایش و بستم همیشه مثل موهامو
  .سن یو  رفتم همیشگی اخم همون با. بود چشم

 
 و موها.  29,28 حدود پسره یه هامبرنامه تمام پایه گذاشتن، آهنگو

 نظر به شخصیت با خیلی ولی نداره خاصی شکل ، ایهقهوه چشماش
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 .رسهمی
 
 کامال صندلیش یو  نشستن حتی   و رفتارش و پوشیدن لباس مدل از 

 جوری کنهمی نگاه منو هرکس س،بقیه برعکس نگاهشم. مشخصه
 این ولی مل*خ*ت انگارجلوش که کنه،می نگاهم و کنهمی گرد چشماشو

 .کنهمی تمرکز حرکاتم یو  کنممی فکر اوقات بیشتر.نه
 

 حس .ناراحته شچهره خیلی ها تازگی ولی اومدمی بیشتری اشتیاق با اوایل
 .بگه کسی به تونهنمی که داره بزرگی غم یه کنممی

 
 یافهق اون با دیسکـو مدیر. اتاقم تو رفتم و پایین اومدم سن از اجراء، از بعد 

 :گفت و داخل اومد چندش
 
 .بده بهشون اساسی حال یه. داری جدید مشتری خوشگله هی_
 

 دم؟نمـی بگم بگم، تمتونسمی چی
 

 زا چیمو همه اینکه از قبل. گفتممی پیش وقت خیلی باید و  نمیدم این
 .کنه راحت دنیا این از منو و بیاد که مرگم منتظر فقط االن. بدم دست

 



 411 من یشرق یبایز

 
 وقت هیچ ما قرار خبره؟ چـه!!!  تا سه. داخل اومدن مرد تا سه و شد باز در
 .رفتم عقب عقب ترس از. نبود تا سه

 
 ادیو هـوکیـ که. فهمیدمنمی که گفتنمی چیزایی یه. جلو اومدنمی اوناهم 
 .کردم حس سرم پشت و
 
 و کرد دراز دستشو شونیکی. مستن بود معلوم حرکاتشون و رفتن راه از

 ارهپ به کردن عو ش شونبقیه. تخت یو  کرد پرتم کشید و گرفت موهامو
 .ذاشتمنمی و کردممی تقال منم. لباسام کردن

  
 ت*ج*ا*و*ز* بهم بار صدمین برای خواستمنمی که بود باری اولین شاید

 .بشه
  

 .کردم حس و  خون شوری یمزه که دهنم توی زد محکم چنان شونیکی
 

 خرد لگدهاشون و مشت زیر داشت بدنم تمام کردنمی چکار دونمنمی
 ی؟کـ از کمک ولی خواستم،می کمک و زدممی جیغ فقط منم شدمی

 .کند کمکم که نبود هیچکس
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 پلکام. کردمنمی حس ایضربه هیچ دیگه که گذشت چقدر دونمنمی
 ازب صدای که کردمنمی احساس و  دردی هیچ و شدمی ترسنگین و سنگین

 سمت به دیدممی تار و جا همه که باز نیمه چشمای همون با اومد در شدن
 .شهمی نزدیک هدار رنگ مشکی یسایه یه دیدم که برگشتم در
 

. گفت چیزی یه داد،می آشنایی بوی گرفت دستامو ، صورتم یو  شد خم
 شد تاریک جا همه بکنم کاری بتونم اینکه از قبل ولی

 
 
 (  مایـڪ  )

 
 

 هم و  خونه برم بشم بلند بخوام اینکه حس حتی   نمایش، شدن تمام از بعد
  گذاشتم سرمو دادیم آزارم هاآهنگ بلند صدای هم طرف یک از. نداشتم

 .میـز یو
 

 پای به ولی. برهمی و  آدم دل چشماش. بود شده خوشگل خیلـی امشب
 . رسهنمی ُرزا تاریـک شب
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 هایدستشویی سمت به خوردنش از بعد. دادم سفارش پرتقال آب یه
 .باریـڪ یو راه همون. رفتم دیسکـو

 
 

 بدم دخالت خودمو مبر ندادم، اهمیت. بود پیچیده جور بد زنی جیغ صدای
 .شممی هم بدهکار آخرش

 
 اومدمی صداش هنوز. نو بی اومدم دستام شستن از بعد و دستشویی رفتم 

 .بود شده کمتر ولی
 
 .رسیدمی گوش به جوراین صدا باالی حجم خاطر به شایدم یا 

 
 داص یکهـو که کشهمی جیغ دل تـه از قدراین که کیه ببینم شدم کنجکاو

 . شدم نگران یکم. شد طعق کامالا 
 

 هک اتاق دوتا بود مونده فقط کردم نگاه تک تک و  بود اونجا که هاییاتاق
 رفتم نکردم باز اونو. داخل رفت زو  اون که بود دختره همون اتاق یکیش

 .بود خالی اونم که بغلی اتاق
 
 و ادموایس لحظه یه که رفتم نو بی سمت به و اصالا  چه من به گفتم خودم با

گاه  که ایصحنه از. کردم باز درشو و رفتم دختره اتاق سمت به ناخودآ
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 .خوردم جا خیلی دیدممی
  

 کشیدم و گرفتم دوتاشونو یقه از و جلوتر رفتم
 

. شن لندب تونستننمی حتی   زمین، افتادن وقتی که بودن مست اونقدر کنار 
 .دیوار به خورد دادم هلش محکم شونمدیگه یکی اون

 
 ودب در سمت به صورتش چون کردم نگاه و  بود افتاده تخت و  که دختری

 .گردوندم برش خودم سمت به کیه؟ نبود مشخص
 

 توی اومد کذایی شب اون هایصحنه تمام گرفت قلبم بدجور لحظه یه 
 .همه و همه.....  ، باُرن حال آخری، اتاق ، ُرزا شب، مهمونی، اون. ذهنم

 
 بکنه یحرکت یه خواستم و گرفتم ودستش یوقت چون بود هوشبی کنم فکر

 .نداد نشون العملی عکس هیچ هوشیاره، بفهمم که
 

 وکردم ب*غ*ل*شو پوشندمش بود، تخت یو  که پتویی با معطلی بدون
 مدیر یکهـو که رفتم جیو خ در سمت به سریع و نو بی اومدم اتاق از

 :گفت و گرفت جلومو دیسکـو
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  بریش؟ می کجا_
 

 :گفتم و زدم کنار و بود صورتش یو  که پتویی
 
  من شاهد بودم، اگه بالیی سرش بیاد علیه ت فهمی؟می میرهمی داره_

 پیش میرم مستقیم اینجا از ببرمش، نذاری اگر ضمن در دممی شهادت
 آب کجا از شده، نصیبت شبه یه و جا یه که تو ث این میگم، و پلیس

 .خورهمی
 
 :گفت و رفت کنار جلوم از
 
 ....من بیارش ولی برش،ب_
 

 و د عقب، صندلی یو  گذاشتمش مو آ. کنم گوش واینستادم حرفاشو بقیه
 .داشتم نگه درمانگاه به نرسیده ولی. رفتم درمانگاه سمت به و بستم

 
 و کردنمی شک بهم حتماا  حال، این با اونم درمانگاه بردمشمی اگه من 

  .میشد درست دردسر برام
 

 باند، مثل بود نیاز که و  وسایلی وتمام داشتم نگه خونهو دا یه کنار و ماشین
 .ندمو  خونه سمت به و خریدم....و ُسرم چسب، استریل، گاز



wWw.Roman4u.iR  416 

 

 
 از و  وسایل. تختم یو  گذاشتمش داخل بردمش کردمو ب*غ*ل*ش سریع

 رفتم و کردم عوض لباسامو خونه داخل اومدم دوباره و برداشتم ماشین
 . زدم کنار و  پتو مو آ و دموایستا دختره سر باالی

 
 فقط ود،ب شده تیکه تیکه که تفاوت این با ولی بود تنش مشکی لباس همون
 .بود سالم شزیر   لباس

 .زخماش کردن ضدعفونی به کردم عو ش و کردم الکلی و  پنبه
 
 

 
 (  بـاُرن  )

 
 

 
 هیچی چرا. نو بی دادم ونفسم وکشیدم موهام توی دستی عصبانیت با

 و کردم بلند هابرگه یو  از و  سرم گوشیم زنگ باصدای نمیاد؟ در درست
 .برداشتم گوشیمو

 
. بود خودش عکس شد دانلود کردم، بازش. بود مایک طرف از عکس یک 
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 تعل و فرستادم براش ُرزا خودمو از عکس یه. خودشیفته یدیوونه یپسره
 . پرسیدم هم و  گردهبرنمی چرا اینکه

 
 .رفته و کرده ول و  مریضش و پی بابای هک فکره بی انقدر

 
 ومدا ُرزا. کنار گذاشتم گوشیمو و کردم خاموش و  نت صحبتم اتمام از بعد
 کمر آخر بود اشهمیشه کار تخت یو  انداخت محکم خودشو. اتاق توی
 .شکنهمی تخت این

 
 و ینپای اومد تخـت از دوباره ربع یک از بعد. خوابید و کرد بهـم و  پشتش

 .کرد اشاره تخـت به و کنارم شستن
 

 :باُرن
 
 
 شد تموم کارم من و ب تو دارم، کار خیلی من امشب عزیزم جان، ُرزا_

 .میام
 

 مطمئن. تخـت یو  کرد پرت خودشـو دوباره بعد کرد پا اون پا این یکم
 .برهب خوابش تا باشه مطلق خاموشی باید حتماا  چون. برهنمی خوابش بودم
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 با تادایس مو بو  عصبانیت با. پایین اومد تخـت از دوباره اعتس نیم از بعد

 :گفتم بهش لبخند
 
 
 ؟ جانـم_
 

 .چیه منظورش فهمیـدم. گرفت سقف لوستر سمت به دستشو
 

 :باُرن
 
 .میکنم کاری چه دارم بینمنمی که کنم خاموشش اگه خُـب_
 
 .کرد اشاره دستم کنار مطالعه چراغ به
 

 :باُرن
 
 .کنهمی اذیتم نورش_
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 پشت به. تخـت یو  دوباره رفت و پام ساق به زد محکم عصبانیت با
  رشس باالی رفتم و شدم بلند جام از. کردمی نگاه سقف به و بود خوابیده

 :گفتم و نشستم تخـت یو
 
 وربا اتاقت؟ بری امشب تونیمی بره،نمی خوابت شنو  چراغ با دونممی_

 بخوابیم زود امشب جبران به شب افرد دممی قول دارم کار خیلی کن
 باشـه؟

 
 فتر اتاق از و برداشت بودو آورده که و  بالشتش و پتو و شد بلند جاش از

 .بره اونم تا بگم، بهش بود منتظـر فقط. بود گرفته امخنده. نو بی
 

 .کردم نگاه هانقشه به دوباره و صندلی یو  نشستم
  

 ادمد سفارش تا سـه. بود عیـب بی. بود دستگاه یک از شده طراحی نقشه
 .کارخونه برای

 
 هب دستی. شدمی شنو  داشت تقریباا  هوا ولی بود گذشته چقدر دونمنمی

 .اومد در هاشاستخوان صدای که کشیدم گ*ر*د*ن*م
 
 هب و تخـت یو  رفتم. دادم بدنم به قوسی و کش و پاشدم صندلی یو  از 
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 هس فقط. زدم تیک هشـت تساع برای و  گوشی ساعت. کشیدم دراز پشت
 .بخوابم تونستممی ساعت

 
 زنگ گوشی که زمانی تا بخوابم تا هم یو  گذاشتم چشمامو که زمانی از

 .نشد هم دقیقه2زد، و  هشـدار
 
 باورم. کردم قطع و  صداش و شدم بلند تخـت یو  از کوفته تن همون با 

 یو  هک وسایلم مامت و کردم تنم لباسامو!  باشم خوابیـده ساعت سه شدنمی
 . کردم جمع بودو میز

 
 کلت اسمش. کیفم توی گذاشتم هم و  کمری کلت همیشه عادت طبق

 .کیفمه توی همیشه ولی کمریه
 
 اردو و کشیدم و د دستگیره. ُرزا اتاق سمت رفتم مو آ و نو بی اومدم اتاق از

 . بود خواب هنـوز. شدم اتاقش
 

. مب*و*س*ی*د شوپیشونی و مشد خم نشستم، تخـت یو  کنارش رفتم
 هک تفاوت این با ، مصـری هایمومیایی این مثل. بود خوابیده جالب خیلی

 .بود کنارش نبود، شس*ی*ن*ه یو  ضربدری دستاش
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 شدم نماشی سوار پایین رفتم و نو بی اومدم اتاق از بشه بیدار اینکه از قبل
 .شدم خارج خونه از زدمو و  در ریموت

 
 اتاق ویت تابملب اومد یادم که بود نمونده برسم، شرکت به نکهای به چیـزی

 .گشتمبر خونه سمت به و زدم دور اجبار به. بیارمش رفته یادم و بوده شارژ به
 
 
 (  گـالریـا  )

 
 

 نو بی اتاق از رفت، نو بی باُرن وقت هر تا در به بودم چسبونده گوشمو
  موقعیت و نو بی آوردم اتاق زا و  سرم مو آ در صدای شنیدن محض به. بیام

 هاپله راه اتاق سمت به و بستم واتاق در مو آ نبود کسی. کردم بررسی و
 .رفتم

 
 

 دستام اب و  چاقو تیز تیغ سردی جیبم، توی کردم ودستم. داشتم بدی دلهــره
 مرفت و کردم باز و کشیدم و  اتاق در دستگیره آهسته خیلی.کردم لمس
 .ایستادم سرش باالی رفتم بود خواب هنوز آوردم شانس. داخل

 
 اُرز آره. نداره وجود ُرزایی بعد به االن از دیگه بود ماجـرا پایان دیگه اینجا 
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 فقـط. منه مال باُرن. کنممی راحت دستت از و  همه و کشمتمی خانم
 .مـن

 
 درد که کشمتمی جوری ، ُرزا نترس.آوردم نو بی جیبم تو از و  چاقو

 ونهنش قلبشو و باال بردم و  چاقو. لرزیدمی و بود کرده یخ ستامد. نکشی
  .گرفتم

 
 اُرز خداحافـــــظ

 
 نفر یک کردم حس پایین بیارم خواستممی که و  چاقو بستمو چشمامو

 .ـادافت دستم از چاقو و اومد بند زبونم ترس از برگشتم وقتی. کرد صدام
 
 
 (  دیســـــکو داخل دختر  )
 

 بسته و باز چشمامو بار سه ، دو. دیدممی تار چیزو همه. کردم زبا چشمامو
 جاک اینجا. شیک وسایل با بود متوسط اتاق یه. شد واضح چی همه تا کردم
 بود؟
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 کاناپه یو  که خورد پسری به چشمم کردممی آنالیز و  اتاق که طور همین
 .بود دستش هم گوشیش بود خوابیده

 
 یو  ودب پیچی باند بازوم. بود دستم به سرم یه که شدم موقعیتم متوجه تازه

 هاش جیب که رنگ لیمویی لباس یه. بود زخم چسب هم گ*ر*د*ن*م
 .بود تنم هم بود پاپیونی

 
 آخ .کردم حس فقراتم ستون توی و  بدی درد بشم بلند جام از خواستم تا

 زیچی یه و کنارم اومد سریع. پرید خواب از پسره یکهو که گفتم کوچکی
 ودستش کنممی نگاهش هاگیج مثل دارم دید وقتی. نشدم متوجه که فتگ

 :گفت و نو بی داد یکم و  زبونش و شس*ی*ن*ه قفسه یو  گذاشت
 

-English  
 ، لیسیهانگ زبانش که بود این منظورش کنم فکر. گرفت سمتم دستشو بعد

 :گفتم منم چیه؟ من زبان
 
 
 عربی_

 ،کرد باز برنامه یه هم آخر و کرد نورشاو اینور یکم و کرد شنو  شوگوشی
 .گرترجمه شکل

 .شد ترجمه عربی به اشنوشته. دستم داد و نوشت چیزایی یک
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  نداری؟ درد خوبه؟ حالت سالم_
 

 و لوج آورد دستشو. خوند و گرفت وگوشی و جلو آورد دستشو نوشتم براش
 نبضمو داشت کنم فکر. کرد نگاه ساعت به بعد گرفت دستمو مچ
 :نوشت و زد خشک لبخند یه هم بعد. گرفتمی

 
 
  بخوری؟ صبحانه داری دوست چی_

 نوشتم براش
 
 .هیچی فعالا _

 نوشت
 
 .نخوری چیزی که نمیشه_

 یو  گذاشت داخل اومد سینی یه با ربع یک از بعد. نو بی رفت شد بلند
 .بشینم بتونم کرد کمکم. میز

 از و امپ یو  گذاشتو  صبحانه سینی هم بعد گذاشت سرم پشت و  بالشت
 ینا مثل ته تا و  صبحانه. اومدمی خوبی پسر نظرم به. رفت نو بی اتاق
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 دارم میل گفتم می اگر ندارم میل من بودم گفته مثالا . خوردم هازده قحطی
  .خوردم می چقدر

 
 

 چیزی نوشت و اتاق تو اومد دوباره. برد و  سینی و اومد ساعت نیم از بعد
 .حتماا  باشه، نوشتم براش منم. وبگ داشتی الزم

 
 ارناه واسه. نو بی رفت و جیبیش توی گذاشت شوگوشی خوندن از بعد 

 رمفک از!  کدبانویی پسر چه. بود خوشمزه خیلی آورد سوپ بشقاب یه هم
 .گرفت مخنده

 
 ذهنمو بدجور فکری یه. کمرم و بازوهام مخصوصاا  کرد می درد خیلی بدنم 

 ایسایه همون پسره این یعنی اینجام؟ من جوری چه نکهای بود، کرده درگیر
 فهمیدم، خوب چیزو یه فقط من ؟ داده نجاتم اون واقعاا  دیدم؟ من که بود

 هم یمنفعت یه باید کنه می کمک دیگه کسی به کسی که زمانی اینکه اونم
 .نداشته بهم کاری بده حالم االن چون شاید. باشه داشته خودش برای

 
 

 داد خواستمی دلم که کرد می درد کمرم انقدر. بود شده اریکت دیگه هوا
 قرص تا چند با آب لیوان یک کردم، شنو  و  تخـت بغل خواب چراغ. بزنم

 یول برسونم بهشون خودمو کردم سعی بود، میز یو  بود مسکن شکل که
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 و میز سمت بود دراز دستم من که حالت همین توی. شدنمی بود دور چون
 شنو  هم ها المپ بالفاصله و شد باز در بردارم، و ها قرص خواستممی
 .شد

 
 از. کردم نگاه بهش عصبانیت با. برداشت و ها قرص میزو سمت اومد پسره
 یه آورد، نو بی جیبیش از شوگوشی اومدمی در داشت اشکم دیگه درد

 بود: نوشته دستم داد و نوشت چیزی
 
 دیگه کردم ساکت و هات درد شبخ آرام و مسکن با داشتی شدید درد زو 4

 .داره ضرر برات بخوری بیشتر
 

 نوشتم، براش و زدم پس پایین، اومد که و  سمجی اشک
 
  خُـب؟ کنم کار چی کنهمی درد بدنم_
 

 مو آ دستشو نشست، تخـت یو  کنارم اومد و جاش سر گذاشت و ها قرص
 و نرم خیلی. دادن ماساژ به کرد عو ش و چپم دست بازوی یو  گذاشت

  کارش و بود پایین سرش کردنمی نگاه بهم هم اصالا . داد می ماساژ آهسته
 .کرد می و
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 (  مایـڪ  )
 
 

 یه باید. کنم نگاهش خواستمنمی ولی کردممی حس نگاهشو سنگینی
 کردم حس ساعت نیم از بعد. کنه اعتماد بهم که کردممی رفتار جوری

 من. بود گرفته مخنده. خوابیده دیدم باال آوردم وسرم. شد منظم نفساش
  ندارم؟ خبر خودم و بخشم آرام پا یه خودم

 
 
 خریده ُرزا برای که لیمویی لباس بودم شده مجبور. پاشدم تخـت یو  از

 .میکنم قاطی کنممی فکر بهش هنوزم. کنم تنش بودم،
 
 بیدار تا کردم کم صداشو کردم شنو  و تلویزیون   و نو بی اومدم اتاق از
  .داشتم بدی دلهره و دلشوره یک. شهن

 
 فتم،گر تماس خونش با. نداد جواب که باُرن به زدم زنگ و برداشتم گوشیمو

 فقط شنیدمنمی و  خدمتکاره صدای اصالا . برداشت خدمتکارها از یکی
 تماس هم آخرش. شنیدم می و  گلوریا های جیغ و باُرن های عربده صدای

 .شد قطع
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 بود؟ خبر چه اونجا که بود این اومد پیش مبرا که سؤالی تنها
 
 
 
 ددا جوری این که میاد پیش کم خیلی ولی میشه، عصبانی همیشه باُرن 

 کار باُرن خونه به گلوریا آوردن میکنم فکر خودم با اوقات گاهی. بزنه
 .بود اشتباهی

 
 

 هوهق لیوان یه رفتم و کردم خاموشش نداشتم، کردن نگاه تلویزیون حوصله
 یبقیه مثل باید هم امشب. خوردم بیسکویت با و ریختم خودم یبرا

 بی دستش از وسُرم تا رفتم خوابیدن از قبل. خوابیدم می کاناپه یو  هاشب
 .بیارم نو
 درشت هایدونه تخـت یو  نشستم و سمتش رفتم شدم، اتاق وارد مو آ

 من که یاکلمه تنها. کردمی زمزمه چیزهایی یه و بود پیشونیش یو  عرق
 .بود( زولما) بشنوم تونستممی خوب

 
 
 
 نو بی اومدم اتاق از. درآوردم دستش از و  سوزن بشه بیدار اینکه از قبل 
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 یکهو کردم تکرار و  زولما اسم بار چند. کشیدم دراز کاناپه یو  ورفتم
 .((زولماست ُرزا، اصلی اسم))  اومد یادم باُرن صدای

  
 شناسه؟می و  ُرزا دختره این یعنی، پس 
 
 

 
 (  بـاُرن  ) 

 
 
 

  و  بتا لپ اتاقم توی رفتم. رفتم باال هاپله از شدم خونه وارد عجله با
 ُرزا. شدم ُرزا اتاق در بودن باز متوجه. نو بی اومدم اتاق از و برداشتم

 .ذاشتنمی باز شواتاق در وقتهیچ
 و  رنگم ایهنقر کلت و کیف داخل کردم دستمو رفتم اتاقش سمت به مو آ

 .شدم اتاق وارد. درآوردم
 
 
 کنه،ب ایاضافه حرکت نتونه اینکه برای. کردم وحشت دیدممی که چیزی از 

 ....گالریـا:  گفتم مو آ و گرفتم سمتش به و  اسلحه
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 و  دنمدی انتظار بودم مطمئن. پرید رنگش و افتاد دستش از چاقو دید منو تا
 رفتپیش خیلی درمانش دوران توی اون. بشه بیدار ُرزا خواستمنمی. نداشته

 .بود کرده
 
 
 رایب بشه بد حالش افتاد اتفاق االن که صحنه این دیدن با دوباره شاید 

 .نو بی بره که کردم اشاره بهش دستم با همین
 
 

 و بستم و  اتاق در مو آ. کردممی احساس وضوح به و  پاش و دست لرزیدن
 شپرت و پایین آوردمش ها پله از کشیدمش مخود دنبال و گرفتم اشیقه از

 :گفت و گریه زیر زد. زمین یو  کردم
 
 .....من بـاُرن_
 

 :زدم داد سرش کنه کامل و  حرفش نذاشتم
 
 آواره تا دادم جا مخونه توی بهت من شـــو خفـه فقـطـ...  شـو خفـه_

 این من جواب نکنن پیدا جدول توی از اتجنازه و نباشی خیابون و کوچه
 بـود؟
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 .کنم اشخفه خواستمی دلم بود اعصابم یو  کردنش گریه

 
 :گلوریا

 
 .کنم تقسیم ُرزا با و تو خواستمنمی دارم دوستت من باُرن_
 

 :بـاُرن
 
 آره؟ برداری راهت سر از و  ُرزا خواستیمی همین برای پس_
 
 .بودم کرده مشت دستامو خشم شدت از

 :گلوریا
 
 .باُرن نداره و  تو لیاقت دختر اون_
 

 :باُرن
 
 .تـو نه داره چیو لیاقت کی کنممی مشخص من_
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 :گفت و ایستاد مو بو  صاف و پاشد زمین یو  از
 
 عمرم آخر تا و دارمبرنمی دست من ولی بگو بگی خوایمی هرچی تو_

 .کنم نابود و  ُرزا تا گردممی مناسبی موقعیت منتظر
 

 و کردم بازش و کمربندم سمت بردم دستمو. خورد بهم وقاحتش از حالم
 :گفتم

 
 .بکشی ایدوباره ینقشه بخوای که ذارمنمی تزنده_
 

 جیغش صدای که کمرش یو  کوبیدم قدرت تمام با و باال بردم کمربندو
 .برداشت و  ساختمون کل

 
 
 که زدمشمی داشتم کشتن قصد به...بعدی و...بعدی.. بعدی یضربه 

 .شد قاطی نفر یک جیغ صدای با جیغش صدای
 
 
 یچه کردممی فکر که صدایی. بودم منتظرش پیش وقت خیلی که صدایی 

 .شنومنمی دیگه وقت
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 وابخ از بود معلوم پایین اومد هاپله از گریه با ُرزا. برگشتم صدا سمت به

 :گفت و گلوریا یو  انداخت خودشو. پریده
 
  داره درد نزنش_

. ردک گلوریا سپر خودشو جورایی یه. نـزنـــــش گفتمی میکشیدو جیغ
 هک ب*غ*ل*م توی کشیدمش و سمتش رفتم و زمین یو  انداختم کمربندو

 .رفت حال از یکهو
 

 متس رفتم و کردم بغل و  ُرزا. گرفت تماس دکتر با سریع هاخدمه از یکی
 :گفتم محافظا از یکی به. هاپله
 
 .ببینمش گهدی خوامنمی کن جمعش اینجا از و  نجس زنیکه این_
 
 .تخـت یو  گذاشتمش. خودم اتاق توی بردم و  ُرزا و باال رفتم ها پله از

 .بزنه حرف باشه تونسته که شهنمی باورم هنوزم
 :گفت و کرد شمعاینه اومد دکتر

 
  شده بد حالش شده متحمل که حیو  فشار دلیل به_

 :گفت پرسیدم زدنش حرف یدرباره وقتی
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 .آشنا یصحنه یک اونم باشه داشته یلدل یک تونهمی تنها_
 

 ؟ زدن و  ُرزا جوری همین هم حیوون پنج اون یعنی برد فکر تو منو حرفش
 توی خون دیگه کردممی حس که بودم کرده مشت محکم دستامو اینقدر
هنوزم یک مجهول وجود داره جسد پتجم  حسه بی دستام و نیست دستام

 مه شرکت نشد اتفاقات این با زو ام کردم نگاه ساعت به. کجا قیبش زده
 .بیاد هوشبه تا نشستم رزا سر باال. نبود مهم. برم

 
 (  ُرزا  )
 

 باُرن دفعه یک. دیدم باُرن تخـت یو  خودمو و کردم باز مو آ چشمامو
 :گفت و کرد ب*غ*ل*م محکم م،و  انداخت خودشو

 
 خوامیم بزن حرف فقط داری، دوست که هرچی از عزیزم بزن حرف برام_ 

 .بزنی حرف تونیمی که بشه باورم خواممی بشنوم، صداتو
 

 :گفتم بهش مو آ کردممی گلوم ته خشکی احساس
 
 میاری؟ آب برام باُرن،_
 



 435 من یشرق یبایز

 :گفت و ب*و*س*ی*د پیشونیمو بود شده جمع باُرن چشمای توی اشک
 
 .میارم برات هم آب چشم_
 
 دبع بیارن آب لیوان هی که گفت ها خدمه از یکی به و نو بی رفت اتاق از

 :گفت مو آ و نشست تخت یو  کنارم داخل اومد
 
 
 :گفتم و دادم جوابشو باپوزخند میاد؟ یادت...  گذشتت تو تو، رزا_
 
 عنوان به آوردنم و سعودی از خریدنم همون گذشته از منظورت اگه_

 .میاد دمیا مگذشته! بله بگم، باید که هستش عالی جناب نیاز کردن برطرف
 

 .کشید موهاش توی دستی کالفه
 
  (  مایـڪ )
 
 

. کـودیس رفتم پوشیدم لباسامو. بود  شده بهتر خیلی حالش زهو  چند این
 می یپپ بودو نشسته اتاق توی مرد همون مدیریت، اتاق توی رفتم مستقیم
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 :گفت آمیز تمسخر بالحنی کشید،
 
 .برگردونیش تونیمی شده خوب حالش اگه خُـب،_ 
 

 :گفتم خودش از دترب بالحنی
 

 
 برای یا وسیله بشه مردم، نیاز برطرف وسیله بشه دوباره که گردونم برش_ 

 :گفت و زد پیپ به پکی تو؟ درآوردن پول
 
 خودت واسه بگیریش قرض خوایمی زو  چند گفتیمی اول از خـب_

 .بدی زحمت و  خودت همه این نبود نیاز رسیممی تفاهم به حاال
 

 :گفتم و زدم پوزخندی
 
 در سخت خوب ولی. دونیمی کثیف خودت مثل و  همه که میاد خوشم_

 .اشتباهی
  

 :گفت و زد پیپش به دیگه پک یک
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 دهمزای وتوی برگردونیش بهتره بزارم مزایده به اونو خواممی من هرحال به_
 شکایت ازت تونممی االن من چون بشی، واقعیش وصاحب کنی شرکت

 .کنم
 

 .دزدیدیش بگم بهتر یا بردیش، اونو تو و منه اموال جزء ناال دختر اون چون
 
 
 مردک. کوبیدم بهم محکم و د و نو بی اومدم اتاق از و شدم بلند جام از

  .نهخو رفتم مستقیم و شدم ماشین سوار. خودشن مثل همه کرده فکر وقیح
 .کرد می پایین و باال و ها شبکه داشت و جلوی تلویزیون بود نشسته

 
 شد حترا خیالش دید که منو کیه، ببینه برگشت یکهو شنید که و د صدای 
  :نوشتم و درآوردم گوشیمو. کرد می باال پایین و ها کانال دوباره و
 
 چیه؟ اسمت_

 :نوشت و خوند دستش دادم و زدم و ترجمش
 

  خوای؟ می چی برای و من اسم_
 :نوشتم براش

 
 اومدی؟ کجا از و کی بدونم خوام می چون_
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 :نوشت برام
 
  جانی نه دزدم نه قاتلم نه نترس،_

 :نوشتم براش
 

 
 به خوانمی دیسکـو بردگردونم دوباره قراره کنم کمکت خوام می من_

 .بزارنت مزایده
 

 :نوشت و کرد نگاه بهم وحشت با خوند وقتی
 

 بدی؟ اونا به منو نمیخوای که تو_
 

 :نوشتم براش
 
 به ارهند ایفایده برام که کسی اشتند نگه دارم و  قصدی همچین اتفاقاا  چرا_

 میخوره؟ دردم چه
 

 :نوشت کردو نگاهم اشک از پر چشمای با خوند وقتی
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 .همین مثل همتون_
 

 ریخت دورش موهاشو و کرد باز موهاشو وگیره ایستاد مو بو  شدو بلند
 .آورد در تنش از لباسشو و باال کشیدش لباسو یلبه برد دستاشو

 
 مچ. خورهنمی دردم به میگم ندارم کاری بهش من چون بود کرده فکر این

 :نوشتم و برداشتم گوشیمو و مبل و  کردم پرتش اخم با گرفتم محکم دستشو
 
 .میکنی کارها این از باشه آخرت یدفعه_
 

. نو بی زدم خونه واز صورتش توی کردم پرت و گوشی و زدم و  ترجمه 
 مخواستمی فرمون یو  اشتمگذ سرمو نکردم شنشو  ولی شدم ماشین سوار
 .دمکر فکر زدم که حرفای و کردم که هایی کار به یکم کنم استراحت یکم

 
 و  ماشین .برایان پیش هتل ورفتم کردم شنو  ماشینو بودم ریخته بهم خیلی 

 و بود هنشست میز پشت برایان اتاق، داخل ورفتم کردم پارک پارکینگ توی
 .میزد حرف وشیشگ با میز یو  بود گذاشته پاهاشو

 
 ومتم زدنش حرف تا شدم منتظر و نشستم اتاقش هایصندلی از یکی یو 

 !!!بودم ندیده ازش حاال تا و زدن حرف مدل این بشه
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 :برایان
 
  .بخورتت پیشی اووووخی من گوگولی اوی_
 
 

 جعبه خندممی بهش دارم دید وقتی زدنش، حرف مدل از بود گرفته مخنده
  گذاشتمش و قاپیدمش هوا یو  که سمتم کرد پرت و کاغذی دستمال ی
 .میز یو
 

 از بعد. میزنه حرف کی با داره این فهمیدمی بود هم ایدیگه کس هر
  :گفت بهم اخم با خداحافظی

 
 کنه؟ صحبت تو با جوری این نیست کسی میشه حسودیت چیه_
 
 

 :گفتم وخنده زیر وزدم بگیرم خودمو جلوی نتونستم دیگه
 
 .کافیه همه واسه میزنن حرف جوری این تو با که نهمی نه_
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 :برایان
 
  اومدی؟ چی واسه موضوع، این خیال بی حاال خب_
 

 :مایک
 
 خیر امر واسه_
 

 :برایان
 
 .نمیشم پیرمرد زن من شرمنده_
 

 :گفت و کرد ظریف صداشو
 
 برای ولی ندارن و  هاجوون ما یحوصله پیرمردها این چیه میدونی آخه_

 .میکنم پیدا واست زن پیر یه نشکنه دلت اینکه
 

 :گفت و کرد کلفت صداشو
 
، حاال_  ؟ اومدی چی برای گذشته شوخی از جداا
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 :مایک
 
 یادته؟ دیسکـو دخترتوی اون_
 

 :برایان
 
 آره _
 

 :مایک
 
 .منه یخونه االن_
 
 :گفت و کرد نگام تعجب با
 
 بابتش؟ دادی دالر چند پولدار بابا_
 
 

 :مایک
 
 .رایگان کامالا  مجانی_
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 :برایان

 
 دزدیدیش؟_
 

 :مایک
 
 جورایی یه_
 

 :برایان
 
 ؟ کنی فرار باهاش میخوای االن البد_
 

 :مایک
 
 گذاشتش مزایده به دیسکو صاحب بدم فراریش شد، اگه میخوام نه_

 .بخرمش کنی کمکم خواستممی
 

 :گفت و زد پوزخندی
 



wWw.Roman4u.iR  444 

 

که االن جزو گدا های   کنم خرج جوری این هاموپول خواستممی اگر من_
 دمخری می خودم واسه اونواستامبول بودم  اگر یک وقتی هم بخوام بخرمش 

  بخرم؟ تو برای چرا
 

 :مایک
 
 نمیکنی کمکم یعنی_
 

 :برایان
 
 ایگنده کله های آدم چه مزایده اون تو دونیمی. نه ک معلومه خب_

 .شیم می حساب هیچ برابرشون در ما که میکنن شرکت
 

 :مایک
 
 .باشه_
 
 :گفت که پاشدم صندلی یو  از
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 اون از بشو این خیالبی نکن کار این درگیر خودتو شنویمی من از_
 .بگی بهم کافیه فقط خواستی دارم، من ترخوشگل

 
 :مایک

 
 .خودت مال ممنون نه_
 

 .خونه رفتم شدم ماشین سوار نو بی اومدم و کردم خداحافظی ازش
 

 ومدوا کافه لیوان دوتا با دیدم کهی مبل نشستم و   کردم شنو  وتلویزیون  
 .میز یو  گذاشت

 
 بود نوشته.دستم داد و نوشت گوشیم توی چیزی یه :

 
 .اونجا برنگردون دوباره منو فقط برات کنممی بگی هرکاری_
 

 :نوشتم براش
 
 ستینی یمنا جای تو ولی اونا، دست بدمت بخوام که نیستم پست قدراین_
 ریکا هر میدم قول ولی بکنم تونمنمی کاری هیچ منم شتنتگذا مزایده به
 .بدم انجام برات براومد دستم از
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. کرد نگاهم اشک پر چشمای با خوند وقتی. دستش دادم و زدم و  ترجمه
 :نوشتم براش دوباره

 
 .مایک   من اسم چیه؟ اسمت نگفتی_
 

 :بود نوشته. دستم داد و نوشت چیزی خوند وقتی
 

 .سمّیــه_ 
 

 :نوشتم براش بود آشنا برام اسمش خیلی
 
 
 .کنم کمک بهت دممی قول_
 
 االن هک اتاقم بگم بهتر یا اتاقش تو رفت و کرد پاک اشکاشو دستاش با

 .بود کرده تصاحب
 



 447 من یشرق یبایز

 شادش صدای بوق دوتا از بعد. شد وصل تماس کردمو لمس و  باُرن اسم
 زمو ما دپرس زو  یه عصبی زو  یه نبود خوب حالش اینم.گوشی توی پیچید

 .شاد که
 

 :باُرن
 
 مایـک سالم_
 

 :مایک
 
 پیشته؟ هنوز فؤاد خوبی؟ سالم_
 

 :باُرن
 
 .دیگه جای یه فرستادمش بود ُرزا ور و دور زیادی نه_
 

 :مایک
 

 کجا؟_
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 :باُرن
 
. رشوندخت بادیگاردی برای فرانسوی پولدار یخانواده یه به کردم معرفیش_

 چطـور؟
 

 :مایک
 
 بپرسی؟ دوستشو اسم ُرزا از تونیمی. پرسیدم جورینهمی هیچی_
 

 :باُرن
 
 .گممی بهت بعداا  پرسممی آره_
 

 :مایک
  

 .خداحافظ ممنون_
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 (  فـؤاد  )
 

 :مگفت مو آ خیلی. بود دستش اشقهوه فنجون و بود نشسته صندلی یو 
 
 میدین؟ شدن مرخص اجازه_
 :گفت و کرد نگاهم همیشگی عشوه و ناز همون با
 
 نـه_
 

 :گفت دوباره خودش که بود بینمون بدی سکوت. نگفتم چیزی دیگه
 
 یاد؟می خوشت زمو امـ لباس از_
 

 یخیل دامن یه با بود قرمز دکلته تاپ یه. شدم جدیدش لباس متوجه تازه
 .سفید کوتاه

 
 :فؤاد

 
 .خانم قشنگه لباستون خیلی بله_
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 :گفت میزو یو  کوبید و  فنجون کردو نگاهم خشم با
 
،یسا اسمم هااااان؟ کنی صدا واسمم بگیری یاد خوایمی کی_  saeen ین 

  فهمیدی؟...  یـــــنیســـــا... داره حرف پنج
 

 :گفتم بهش جدی خیلی
 

 نه شمام دوست نه من. نیست درست اصال کوچیک اسم با شما خطاب_
 .زنمنمی صدا ینیسا اسم با و شما وقت هیچ پس شما یخانواده جزء

 
 گ*ن*ا*ه* چه نمیدونم. نو بی اومدم بالکن از و کردم بهش وپشتم

 .انداخته این گیر منو خدا که کردم نابخشودنی
 

 واین میاد کی که سؤاله برام هنوز ولی شدم بادیگاردش که هست ماهی یک
 ؟ بدزده میخواد کی وخودخواه نچسب، جیغوی، جیغ دختر یه آخه؟ بدزده

 .راضین خیلی کناردخترشان من نبود از اشخانواده
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 به منو سریع خیلی عمل یک طی گردممی ُرزا بر و دور زیادی دید باُرن وقتی
 .دخترشون از محافظت برای کرد معرفی خانواده این

 
 نیمه صورت به بود گرفته باُرن که استاد دو با هم انگلیسو فرانسوی زبان 

 مطالعه ولی. فهممنمی و  اصطالحاتشون از بعضی هنوز. گرفتم یاد کامل
  .میشم مسلط زود خیلی مطمئنم و میکنم زیاد

 
. ایناست خونه از تر بزرگ باُرن خونه بنظرم ولی هستند پولداری یخانواده

 .بشم خارج باید کجا از که رفتمی یادم شدممی که باُرن خونه وارد
 
. ارند لطف من به نسبت و هستند مهربونی و خونگرم یخانواده ولی 

 ازامتی یک خودش سپردن دستم و  دخترشون و کردن اعتماد من به همینکه
 .مثبته

 
 بگم منصفانه بخوام اگه و خواب جای هم دارم ثابت حقوق هم اینجا

 .بود مضراتش از بیشتر مزایاش
 
 
 

 
 (  مایـڪ  )
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 ظرممنت حیاط گوشه و بود پوشیده و  بودن فرستاده براش که هاییلباس
 داره فهمید شدمی هاش شونه لرزش از ولی بود پایین سرش ودب ایستاده

 .کنهمی گریه
 
 رامب اصالا . نو بی کشیدم کمد داخل از لباس یه و کنار اومدم پنجره پشت از

 سوار و حیاط رفتم شدم آماده اینکه از بعد. بپوشم خواممی چی نبود مهم
 .شد سوار اومد اونم شدم ماشین

 
 گوشیم صفحه شدن شنو  و خاموش. بود نو یب به نگاهش مسیر تمام

 .گوشی هب دستم یک و بود فرمون به دستم یک. بیام نو بی فکر از شد باعث
 

 :مایک
 
 بله؟_
 

 :باُرن
 
  خوبی؟ مایک سالم_
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 :مایک

  
 ممنون_
 

 :باُرن
 
 برای. بود سمیه ُرزا دوست اسم زدم زنگ بودی کرده که سؤالی اون برای_

  کنی؟ پیداش وایمیخ نکنه پرسیدی؟ چی
 

 :مایک
 
 بکنی؟ بهم تونیمی دیگه کمک یک. پرسیدم جوری همین نه_
 

 :باُرن
 
 باشه چی تا خـب،_
 

 :مایک
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 باقی. شمو بف خواممی و  مطبم و خونه کنم شرکت مزایده یه تو خواممی_
 .کنی کمکم خواممی و  شمونده

 
 :باُرن

 
 باد به خوایمی مسخره یدهمزا یه واسه زندگیتو کل شدی؟ دیوونه احمق،_

 کمک بهت اصالا  نه... نه کنی؟ نابود هاتودارایی تنها خوایمی بدی؟
تو به عاقبت کارت فکر  شیو بف ذارمنمی هم ومطبت و خونه کنمنمی

  نمیکنی؟؟؟
 

 .کردم قطع و گوشی بزنه دیگه حرف اینکه از قبل
 

 صندلی کنار از و  گوشی جلو آورد دستشو. کردم ترمز دیسکو جلوی 
 :دستم داد و نوشت چیزی یک و برداشت

 
 ؟ بیارن سرم بالیی چه قراره_
 
 :نوشتم براش گرفت دلم خیلی حرفش از
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 اینکه نهایتش بکنم کاری نتونم اگر ولی کنم،می نجاتت برای سعیمو تمام_
 .کنیمی پیدا جدید رئیس یک

 
 :نوشت برام

 
 کنم؟ حساب کمکت و  تونم می_
 

 :نوشتم براش. بگم بهش چی نمیدونستم
 
 .نکنم امیدت نا امیدوارم_
 

 دونب مدیریت اتاق سمت رفتم مسقیم  و داخل رفتم و شدم پیاده ماشین از 
 اب میز یو  بود انداخته پاهاشو بود نشسته میز پشت. شدم داخل زدن در

 :تمگف جدی خیلی لبخندی هیچ بدون بیفته بود نزدیک شدو هل من دیدن
 
 
 کنم سوءاستفاده ازش بودم برده که دختری نهمو اینم_

  
 حکمم سمیه که کشید موهاش به دستی سمیه سمت رفت زشتی پوزخند با

 .زد پس و دستش
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 :مایک
 
 میذاری؟ کی و  مزایده_
 
 :گفت لبش گوشه مسخره پوزخند همون با
 
 فردا پس برای افتهمی دارم، کار خوشگله این با فردا_
 

 نو بی اومدم خداحافظی بدون
 
 
 
 
 

 (  سمّیــه  )
 
 

 نااو داخل اومد زن دوتا با صبح دیسکو صاحب. گذشت باد مثل زو  دو این
 .بخت بد من جون به افتادن هم
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 ف خود. خورد هم به خودم از حالم که کردن درست و قیافم جوری
 .نبودن شکلی این هم راه چهار سر هایشو
 

 موهامو. شدمی کشیده نزمی یو  پشت از دامنش که رنگ طالیی لباس
 .بودن ریخته دورم آزاد و کردن عسلی خودشون قول به یا طالیی

 
 گ*ر*د*ن*م ایگوشواره و گردنبند کردن پام زور با هم سانتی ده کفش 

 اب که بود این خاطر به همش هااین بودم، ندیده مدلی این حاال تا. انداختن
 بخرن منو باالتری قیمت

 
 .بود امیدوار پسره اون به دلم ته یول بودم نگران خیلی

 
 مو بو  هک جمعیتی توی. نشستم بودن گذاشته برام سن یو  که صندلی یو 

 خودم به همش. نکردم پیدا و  پسره اون کردم نگاه چی هر بودن نشسته
 تا هزار یا رسهمی و راهه تو االن یا رفته یادش شاید که دادممی دلداری

 .دیگه حرف
 

. دالر 1000: گفت و شد بلند پیرمرد یک. شد عو ش الرد1000 از قیمت
 .دالر 1500: گفت که بود سالی میان مرد یه
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 یکی آخر از یکهو. رفتمی باال کمی خیلی فاصله با قیمت طوری همین
 .دالر هزار 200: گفت و شد بلند

 
 
 از نفر یک بیاره؟ کجا از خواستمی و  پول همه این. بود پسره همون 

 شد عو ش گذاری قیمت دوباره. دالر هزار 220: گفت و شد لندب حاضرین
 :گفت و جمعیت توی اومد دست به تلفن دیسکو صاحب که
 

  30000هزار دالر خریداری شد
 ..بود پسره اون به نگاهم خره؟نمی این از باالتر کسی

 
 انداخت و سرش دید خودش یو  و من نگاه وقتی کرد می نگاه تعجب با که

 هیچی؟ ییعن پایین
 
 

 تو یبد بغض. شد متفرق جمعیت نخرید قیمت این از باالتر دیگه کسی 
 زحمت خودش به حتی ولی بود خریده و من که بود کسی این بود گلوم
 دهنمی مرگ منو خدا چرا باالیی قیمت چه به اونم ببینه منو بیاد بود نداده

 شم؟ راحت
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 اونجا رممی بدم یسو س اینجا که این جای به کرد نمی فرقی که من وضع 
 شم؟نمی آزاد بردگی بند این از چرا دم می یسو س
 
 
  گفت و سمتم اومد دیسکو مدیر :

 
 خوام می حسابم تو ریخت و پول طرف االن همین کن جمع تووسایل و ب

 .اون پیش ببرمت
 
 محکم و  گردنبد بهم کوبیدم محکم هم و در و اتاقم توی رفتم عصبانیت با
 و  هگردنبد بند، دست و گوشواره شد پاره زنجیرش که کشیدم *مگ*ر*د*ناز

بادست پاک کردم   کردم پاک آرایشمو وپرت کردم گوشه اتاق. درآوردم هم
 یه هام با کرم پودر ها قاطی شده بود گ*و*ن*هجوری که تمام رژ لب و رژ

 .بود تنم اونم که دست یک فقط برداشتم لباس دست
 

 .ببرم خودم با کنم بقچه بخوام که ودنب من مال ها لباس این 
 
 طی از وبعد شدم بود، منتظر در دم که ماشین سوار و نو بی اومدم اتاق از 

 .داشت نگه خونه یه جلوی مسافتی کردن
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 (  مایـڪ  ) 
 

 
 ولی بودم داده قول بهش من نداشتم و  کنم نگاه بهش که این یو  حتی  

 .ارزیدنمی هم قیمت این ذریمنگ هم حق از ولی کنم عمل بهش نتونستم
 

 .بوده کرده پیدا گنج هم شاید یا بوده، من از تر دیونه طرف البد
 

 حاال دادم ماساژ و هام شقیقه کنار دستام با و انداختمو مبل یو  خودمو
 شه؟می چی اون سرنوشت

 
 حتماا  جوری این کردم پیدا و  سمیه گفتم می فؤاد و باُرن به بود بهتر شاید

 .کرد خارجم افکارم از در زنگ صدای. کردن می کمکم
 
 ینا با گرفتند جلوم و  ایبرگه یک و داخل اومدن مرد دوتا کردم باز که و در 

 .آوردنش برام االن و شدم برنده مزایده توی که محتوا
 
 .شدم باسمیه چشم تو چشم که و کردم بلند برگه یو از و  سرم 
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 کردم امضاء و  برگه جوری چه میدمنفه. کردیم هنگ جفتمون لحظه یک 
 .بود اومده پیش برام سؤال یه فقط رفتن جوری چه واونا

 
 
 (بود؟ کی تلفن پشت نفر اون بود؟ کی سمیه اصلی خریدار )
 

 
 عو وش ب*غ*ل*م توی انداخت خودشو بکنم حرکتی بتونم اینکه از قبل 

  .فهمیدمینم هیچی حرفاش از منم زدن حرف و کردن گریه بلند بلند کرد
 

 محکم و پشتش گذاشتم دستامو. کنه خالی خودشو گذاشتم ولی
 اون موقعیت توی وقت هیچ چون کردم نمی درکش کردم ب*غ*ل*ش

 .نبودم
 
 
 تدرس پرتقال شربت یک رفتم مبل، یو  نشوندمش کردمو جداش خودم از

 .بشه بهتر حالش یکم بخوره تا دستش دادم و کردم
 

 
 (  بـاُرن  ) 
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 خریدمش، دالر هزار 300 00.میز یو  گذاشتم و کردم قطع و  گوشی
 .ندیدمش بارهم یک حتی که و  کسی

 
 .ودب ناشناس ششماره خورد زنگ گوشیم بودم کارخونه توی که پیش زو  دو
 
 بفرمایید؟_
 

 .نبود آشنا صداش
 

 :برایان
 
 .برایان منم باُرن سالم_
 

 :باُرن
 
 برایان؟ کدوم_
 

 :برایان
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 !رفته یادت زود قدراین منو که نشده هم سال ده مونجدایی_
 

 :باُرن
 
 .شنوممی صداتو دوباره نمیشه باورم پسـر؟ خودتی وای_
 

 :برایان
 
 خوادمی مایک داری خبر نیست، مهم اینا االن ولی خوشحالم منم_

  کنه؟ بدبخت خودشو
 

 :باُرن
 
 .دارم خبر کامال بله ست،مزایده اون تو شرکت و خرید منظورت اگه_
 

 :برایان
 
 زده؟ زنگ هم تو به پس_
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 :باُرن
 
 .نکردم موافقت باهاش ولی زد زنگ آره_
 

 :برایان
 
 .آدبرنمی ازم کاری بودم مطمئن چون طورهمین منم_
 

 :باُرن
 
 گذاشتن؟ مزایده برای چیو چیه؟ برای مزایده_
 

 :برایان
 
 نامعلوم کامالا  یلدال به هم مایک گذاشتن، مزایده برای ورقاص دختر یه_

 .بخرتش خوادمی
 

 :باُرن
 
 هست؟ یک   مزایده مکان و زمان_
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 :برایان

 
 
 .ذارنمی مزایده دیسکـو خود توی دیگه زو  دو کنم فکر_
 

 :باُرن
 
 داری؟ و  دیسکو مدیر تماس شماره_
 

 :برایان
 
 .فرستممی برات دارم آره_
 

 :باُرن
 
 .بفرس برام همو  مایک خونه آدرس کن لطف.  ممنون_
 

 :برایان
 
 .میفرستم برات باشه_
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 :باُرن

 
- thanks byu 

 
 :برایان

 
_ byu 

 
 هی دوستم حق در گرفتم تصمیم مزایده مکان و زمان از خبرداشتن از بعد

 مایک دونستممی چون کنم ادا و  دوستیمون حق و بکنم کوچولو لطف
 خبر من که ارهد چیزی یه دختر اون حتماا  و نمیده انجام و  کاری الکی
 .ندارم
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 (  فـؤاد  ) 
 
 

 .دارن کارتون آقا گفت و اومد خدمه از یکی
 مبل یو  شدم، وارد بعد خواستم دو و اجازه و زدم در شدن وارد از قبل 

 :گفتم و جلو رفتم بود نشسته
 
 داشتین؟ امری_
 
 :گفت همیشگی مهربونی همون با
 

 .بگم بهت تا بشین بیا_
 

 :گفتن به کرد عو ش نشستم و کردم انتخاب دلیصن دورترین
 

 از چشم مدت این خوایممی سفر بریم ماه دو یکی خوایممی همسرم و من_
 تخواسمی کاری هر لجبازیه دختر ینیسا. باش مواظبش نداری، بر ینیسا

 .باش مواظبش ولی نشو مانعش بکنه
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 :فؤاد 

 
 .باشید راحت که یجور بدم انجام احسن نحو به کارمو کنممی سعی_

 :گفت و زد لبخندی
 
 .داریم کامل ایمان تو به ما_
 

 :فواد
 
 .دارین لطف شما ممنون_

  
 نای عادت طبق هم صبح. خوابیدم بودن داده بهم که اتاقی همون توی شب
 و  بودن داده بهم که رنگی مشکی شلوار و کت و شدم بلند سریع وقت چند

 شوادهخان با تا ایستادم حیاط توی ینیسا با خوردن صبحانه بعد پوشیدم
 خوشحالی با ینیسا همسرش، و فرانس آقای رفتن از بعد کنه خداحافظی

 :وگفت بهم کوبید محکم دستشو
 
 .بکنیم خوایممی که کاری هر آزادیم حاال رفتن دیگه خُـب_
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 گفتم تعجب با :

 .نکنید خودتون کارهای قاطی و من لطفا بکنیم؟_
 

 :ینیسا
 
 تو یا اتاق تو میام من امشب از بکنه خوادمی کارچی انگار حاال اوووف_

 میای؟
 

 !!!نمیشد تر درشت از این تعجب از چشمام دیگه
 

 :فواد
 
 .بهتره باشه خودش اتاق توی کس هر_

  
 :ینیسا
 
 .پس میام خودم_
 
 :گفتم و کردم نگاه بهش اخم با
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 ایدب بکنی هرکاری تونیمی و آزادی رفتن مادرت پدر چون کردی فکر اگر_
 اخط پا از دست زارمنمی میان تخانواده وقتی تا اشتباهی در سخت بگم
 .سؤال زیر بره بابات پیش اعتبارم ندارم دوست کنی

 
  .دبو سنگین بدجور دستش ولی نبود، منم نصف. سوخت صورتم یکهو

 :گفت و کرد نگاه بهم پوزخند با
 
 تونیمی نه کنی کاری تونیمی نه توهم کنممی بخواد دلم کاری هر من_

 من محافظ و تو بابام که هستی حسابی آدم خیلی نکن فکر کنی مخالفت
 .بودن من واسه تو از بهتر وگرنه کرد و کا این سوخت دلش چون کرد؛

 
 :فواد

 .دممی استعفا حتماا  برگشت سفر از وقتی پس ؟؟واقعاا _
  

 و دویدمی سرم تپش اونم ساختمون داخل اومدم و بهش کردم پشتمو
 .بهم کوبیدم محکم و د و اتاقم توی رفتم. کردمی صدام

 
 
 (  سمیّـه  )
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 چند از بعد. ندمو خا شو  گذاشتم دستمو مبینی یو  چیزی احساس با

 .چشمم پشت و بینی و پیشونی و لب نوبت به خارید مچونه دقیقه
 
 هی موهامو از تیکه یه مایک کردم، باز چشمامو عصبانیت با همین برای 

 .کرد ول موهامو و زد لبخند بازه چشام دید وقتی صورتم و  کشیدمی
 

 توی. بود خوشگلی پسر واقعاا  بودمش ندیده نزدیک از انقدر حاال تا 
 .نو بی رفت اتاق از و دستم داد و نوشت چیز یک گوشیش

 
 که دمندی باهات ساکی آخه. بگیرم لباس برات بریم شو حاضر بود نوشته

 .باشی آورده باسل
 

 منداشت لباس منکه... بود وسط این بزرگ مشکل یک بود، مهربون چقدر
 و نو بی رفتم اتاق از و نوشتم مشکلمو گوشیش توی. نو بی برم باهاش

 مدک و اتاق توی برد گرفت دستمو و خنده زیر زد خوند وقتی دستش دادم
 و شیدک نو بی یخاکستر و مشکی راه راه سفید لباس یک و کرد باز خودشو

 و ستب کمدو در. سفید هایستاره با بود سبز که شلوارک یک با دستم داد
 .نو بی رفت

 



wWw.Roman4u.iR  472 

 

. باشه هداشت نمیتونه ایدیگه منظور خوب بپوشم؟ و اینا که بود این منظورش
 مه شلوارکه از شلوار هم بود لباس هم برام که لباسش. کردم تنم جبارابال

 .نو بی رفتم بودو شلوارک کش به دستم یه. ترهسنگین نگم
 
 خوب اینکه از بعد. مبل یو  انداخت خودشو و خنده زیر زد پقی دیدنم با

 االب داد لباسو و ایستاد سرم پشت و آورد سنجاق یک رفت پاشد خندید
 .نیوفته پام از تا شلوارک کش به زد وسنجاق

 
 اردشو داشت نگه لباس شگاهو ف اولین جلو. شدیم ماشین سوار باهم

. کنه غش خنده از بود مونده کم شدمی رد کنارمون از کس هر. شدیم
 با من بگه خواستمی مثالا . رفتمی راه من از متری سه فاصله با که مایکم

 .نیستم این
 

 .خونه برگشتیم مایک کردن ورشکسته و خرید و گشتن کلی از بعد
 

 مایک هایلباس به منم هایلباس چون بود ترکیدن حال در کمد دیگه
 وارد دبانوک یه مثل و پوشیدم اینقره شلوار با سفید لباس یه. بود شده اضافه

 .بود برده خوابش مبل یو  خستگی از طفلی که مایک. شدم آشپزخونه
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 فکثی هایلباس کردم، تمیز و  خونه کف شستم، و کثیف هایظرف تمام
 توی ریختم و کردم جمع بود، آویزون خونه دیوار و د از که و  هپلی آقای

 .شوییلباس ماشین
 
 و  ساندویچ کاغذهای و پیتزا هایجعبه و غذا پالستیکی هایظرف تمام 

 به و نشستم آشپزخونه کف شدنمی باز چشام خستگی از دیگه. کردم جمع
 .دادم تکیه دیوارش

 
 
 (  گالریـا  )

 
 

. بود شده ربهتـ هامزخم االن ولی بردنمی خوابم درد شدت از اول هایشب
 اجازه هباالخر که کردم التماسش اینقدر برم خونه این از باید بود گفته باُرن

 .حقوقی هیچ بدون. کنم کار خدمتکارا مثل باید ولی. بمونم داد
 

  ونهخ کف بود قرار زو ام. نو بی رفتم و کردم تنـم بودن داده بهم که لباسی
 تمگرف آبشو آب، سطل توی کردم و َاب آوردم، و  َابر وآب سطل. کنم تمیز و
 .زمین به کشیدم و
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 دایص. بود شده کثیف هم سطل آب و بودم کرده تمیز زمینو نصف تقریباا 
 . کرد جلب وتوجهم کفشی َتق َتق

 
 

 تا. اومدمی پایین هاپله از داشت که بود ُرزا صدا، طرف برگردوندم سرمو
 :گفت پوزخندی با و ایستاد مو بو . کرد کج سمتم به راهشو دید منو

 
 
 چیزی یه برای کس هر چیـه؟ دونیمی. کنیمی تمیز خوب چه آفریـن_

 از عدب گممی تبریڪ بهـت. کنه پیدا جایگاهشو باید و شهمی دنیا این وارد
 .کردی پیدا جایگاهتو باالخره تالش کلی

 
 یو  شد چپ کثیفش هایآب تموم با سطل آب، سطل به زد مو آ پاشو

 :گفت ساختگی ناراحتی با. اه پارکت
 
 
 .کن جمعش زود بشه اینجوری خواستمنمی اصالا  من، خدای وااااای_
 

 ت،نکب یدختره خورهمی بهم ازش حالم. حیاط توی رفت کردو بهم پشتشو
 خودش به و  آب تا زمین گذاشتم و َابـر.رو مغـــ زن، بهم حال چموش
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 . دادم فشارش سطل توی و برداشتم بعد بگیره
 

 و آشپزخونه توی رفتم کردم جمع شکل همین و  سالن های آب اینکه از بعد
 بود تموم کارام دیگه. کنم تمیز و  خونه بقیه تا کردم عوض و  سطل آب

 عیس. داخل اومد ُرزا و شد باز در که بودم کرده تمیز و  پایین و باال یطبقه
 :گفت و جلو اومد پوزخند با که نکنم نگاهش کردم

 
 
 آفرین میکنی تمیز خوب خیلی دختر تو داری عملی سرعت چهااااااااو و _
 

 هک شدم بلند جام از بود شده تموم کارم که منم. باال رفت کردو پشتشو
ل هایلکه متوجه  فقط. شدم بود مونده زمین یو  ُرزا کفش از که گ 

 .دستش از بکشم خودمو خواستممی
 
. هاکهل کردن پاک به کردم عو ش و منشست دوباره. میکشید تیر درد از کمرم 

 خارج تحملم از داره دیگه وقته چند این گرفتم، شدیدی تهوع حالت
 .شهمی

 
 
 (  بـاُرن  )
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 کالفه. بود شده کنسل قراردادها تمام. بود خورده برگشت هامچک تمام
 تا چیزی دیگه. دادم تکیه صندلی پشتی به و کشیدم موهام توی دستی

 .بود نمونده شدنم ورشکسته
 

 ساعت یک. کردمی مصادره واموالم تموم دولت  میشدم ورشکست اگه
 آقای به مگفت کردم صدا و  لیندا. میرسید باید دیگه زدم زنگ وکیلم به پیش
 کجاست؟ ببینه بزنه زنگ لویی

 
 هم یاو  توی حتی  .  دستام و  گذاشتم سرمو میزو یو  گذاشتم دستامو

 .بشم ورشکسته که بیاد زیو  دیدمنمی
 
 عکس کردم نگاه شصفحه به و برداشتم سرمو جیبم توی گوشی لرزیدن با 

 :دادم جواب زدمو و  اتصال. شدمی شنو  و خاموش مایک
 
 بله؟_
 

 :مایک
 



 477 من یشرق یبایز

  باُرن سالم_
 

 :باُرن
 
  سالم_
 

 :مایک
 
 .بگی راستشو خواممی داشتم سؤال یه_
 

 :باُرن
 
  میگم راستشو_
 

 :مایک
 
 بودی؟ خریده تو شده، من مال الکی طور همین مزایده توی که دختره این_
 

 :باُرن
 
 خـب؟ آره_
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 :مایک

 
 .برگردونم بهت که ندارم وپول این من_
 

 :باُرن
 
 بگیرم؟ پس که دادم پولو اون من مگه_
 

 یسراشیب تو و داره ارزش برام هم دالر یک که بودم نگفته کسی به نوز)ه
  .(افتادم ورشکستگی

 
 :مایک

 
 برات باش مطمئن کردی کمکم که ممنون بازم بدم پس پولتو کنممی سعی_

 .کنممی جبران
 

 :باُرن
 

  برگردی منتظرم_
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 :مایک
_ bye 

 
 مشکلم درباره دادن توضیح از بعد و داخل اومد لویی آقای شدو زده در

 کامل اعتماد که شخصی بزنم، کسی نام به و  اموالم بیشتر که داد پیشنهاد
 .ودب ُرزا رسید ذهنم به که کسی اولین.ندارم باهاش فامیلی هیچ و ارمد بهش

 
 
 

 
 (  مایــڪ  ) 

 
 
 چون. بود گرفته درد گ*ر*د*ن*م. شدم بیدار خواب از سوختگی بوی با

 .بود نمونده برام گردن و کم کالا  خوابیدممی مبل یو  شب چند
 
 
 زا که ایقابلمه رزی سریع. آشپزخونه توی رفتم و شدم بلند مبل یو  از 

 و کردم باز و  آشپزخونه پنجره کردم خاموش اومدمی نو بی دود داخلش
 .کردم شنو  و  هواکش
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 داخل مگذاشت برداشتم و  قابلمه. شدم بود برده خوابش که سمیه متوجه تازه
 .کردهمی درست داشته چی نیست معلوم. کردم باز و  سرد آب سینک

 
 
 یو  از مو آ نزدیکش رفتم. میزد برق تمیزی از نهخو کردم نگاه و  اطراف 

 هویک که رفتم اتاق سمت به و کردم بلندش آشپزخونه سرد هایسرامیک
 .کرد باز چشماشو

 
 ردگ سبزشو چشمای چون بود ندیده نزدیک از منو اینجور حاال تا کنم فکر

 تو زد محکم که زمین گذاشتمش مو آ. کردمی نگاهم تعجب با و بود کرده
 .آشپزخونه سمت دوید و صورتش

 
 گوشیمو. شد ناراحت خیلی کردم حس شد مواجه سوخته قابلمه با وقتی

 :نوشتم و درآوردم
 
 .بخوریم چیزی یه نو بی بریم بپوش لباس_
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 تا اتاق یتو رفتم خودم و ببینه تا لباسشویی ماشین یو  گذاشتم و  گوشی
 .بپوشم لباسمو زودتر

 
 
 شدم ماشین سوار و پوشیدم مشکی شلوار یه با ایسرمه مشکی، شرتتی یه

 .بیاد تا شدم منتظر
 

 
 تعجب با دارم دید وقتی. کرده ست من با لباساشو اونم دیدم اومد وقتی

 تا سه دو ماشین بوق یو  گذاشت دستشو و زد چشمکی کنممی نگاهش
 .زد بوق

 
 

 ینا به نه قبالا  بودن رو مغ اون به نه کنهمی دیوونه منو رفتارش این با این
 .االنش بانمکی

 
. وریمبخ ساندویچ پارک توی بریم شد توافق باالخره مشورت کلی از بعد
 .کردممی گوش و  مردم هایتیکه فقط آخر یلقمه تا پارک توی

 
 
 نفری صد هر بین از. دارم خودم همراه و  کسی چه بودم کرده فراموش من 
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 پچ پچ هم گوش دم یا کردنمی نگاه چپ چپ نفرشون 50 شدنمی رد که
 .بودن پیر یا زن یا بودن بچه یا هم بقیه. کردنمی

 
 

 دستم از گوشیمو و مشونه و  گذاشت سرشو خورد ساندویچشو وقتی
 :بود هنوشت بهم داد نوشت چیزی یه و زبان مترجم افزارنرم توی رفت. گرفت

 
 
 .ومدیا نجاتم برای که ایفرشته یه تو کنممی فکر اوقات گاهی_
 

 یفمک تو از. خونه برگشتیم شدیم ماشین سوار باهم. اومد لبم یو  لبخندی
 باسشول وقتی هم سمیه. میز یو  گذاشتم و برداشتم خودکار دوتا با برگه یه

 :نوشتم کنارم نشست اومد کرد عوض
 
 .بدم یاد بهت خودمو زبان بداخالق معلم یه مثل خواممی زو ام از_
 

 :نوشت امبر بعد کرد فکر یکم
 
 ندم؟ یاد خودمو زبان تو به من چرا_
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 هب عمرم نصف. نداشتم یادگرفتن یحوصله اصالا  ولی حرفیه اینم دیدم
 :نوشتم اشبر. بسه دیگه برام بود گذشته پزشکی مختلف مطالب یادگرفتن

 
 .یادگرفتن این به داری نیاز که کنی زندگی جایی بری قراره چون_
 

 ادی به کردم عو ش منم کرد نگاهم منتظر و کرد خاموش وگوشی خوند وقتی
 داشت دیگه چون دونستمی انگلیسی از چیزهایی یه ظاهراا  فو ح دادن

 .بردمی خوابش
 
  

 بار. نهک تمرین بره تا بهش ودادم نوشتم براش اطراف اشیاء از کلمه تا بیست
 .بگیره یاد درستشو تلفظ تا خوندم براش یکی یکی اول

 
 
 (  ُرزا  )

 
 

 باُرن زو  چند این کردممی نگاه سقف به و بودم کشیده دراز تخت یو 
 زتمی لباس ویک پاشدم تخت یو  از پیشم میاد کمتر خودشه تو خیلی

 .رفتم نو بی اتاق از دورم ریختم باز هم موهامو پوشیدم
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  داشت که هایی برگه توی اینقدر شدم باُرن اتاق وارد بعد و زدم در اول 
 یو بو  رفتم. بود نشده دمو و متوجه حتی که بود غرق کردمی کار شونو

 :گفتم و ایستادم میزش
 
 
 باُرن_
 

 :گفت لبخند وبا باال آورد سرشو
 
 جانم_
 

 ا:رز
 

 _ دیگه کن کاری یه رفته سر محوصله
 

 :گفت وبعد کرد نگام تعجب با یکم
 
 ؟ کنم کار چه برات بگی دقیق میشه_
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 ا:رز
 

  بکن بکنی میخوای کاری هر دونمنمی_
 

 :بارن
 
 .دیگه وقت یک بزار دارم کار االن من عزیزم_
 

  میزنه و حرف همین که وقته چند االن
 

 ا:رز
 
 می منو گذره؟اصالا می چی اطرافت هستی متوجه اصالا  وقت چن این_

 آره؟ بینی؟
 

 :بارن
 
 ...جان ُرزا_ 
  

 یو  نشستم خودم اتاق توی ورفتم بستم محکم و د و نو بی اومدم اتاق از
 .نباشم تنها که بود نفر یک حداقل کاش ای تخت
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 ومدپیام گوشیم ا صدای ک کردم نگاه و حیاط و نشستم پنجره پشت رفتم 

 .بود باُرن طرف از
  .منتظرم پایین بیا شو حاضر بود نوشته

 
 مرفت پوشیدم لباس وزود کمد سمت ورفتم کشیدم جیغی خوشحالی از

 توی هک یکم نو بی ورفتیم شدم سوار بود منتظر شینما توی باُرن پایین
 .کنم رانندگی من هم یکم شد قرار اصرار کلی از بعد زدیم دور هاخیابون

 
 اب رانندگی از بود پدال تا سه کردم پاهام زیر به نگاه یه کردیم عوض و جاها 

 .سهدیگ هم کنار کالج و ترمز که این مثالا  بود یادم چیزهای یه بابام ماشین
 

 دش پرتاب ماشین یکهو که گذاشتم داشت فرق شکلش ک اونی یو  پامو 
 گفت: پوزخند یک با. باُرن یخنده منو جیغ با مساوی که جلو

 
  .....جوری این رزا_
 

 :گفتم کنه تموم حرفشو که این از قبل
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  همینطوریه اولش همیشه بلدم خودم_
 

 االن ک همونی یو  گذاشتم پامو دوباره شد ساکت و گفت ایباشه
 به عو ش مو آ خیلی هم ماشین و دادم فشارش مو آ ولی کردم امتحانش

 :گفت باُرن که شدمی بیشتر سرعتم گذشتمی چی هر کرد حرکت
 
 .کن کم سرعتتو خطرناکه خیابون تو سرعت این با_
 

 می باال و  سرعت داشتم طور وهمین فهمیدمنمی حرفاشو اصالا  من ولی
 :گفت رهدوبا که بردم

 
 باش مواظب و  جلو ماشین اون_
 
 
 دادزد یکهو که نکردم توجه بازم :

 
  ُرزا کن ترمز_
 

 :گفتم داد با خودش مثل و کجاست ترمز کردم قاطی شدم شوکه یکهو
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 کدومه؟ ترمز_
 

 :باُرن
 
 .....بردا گاز یو  از پاتو کن ولش و ترمز_
 

 ......چیزی یک به خوردم محکم بشه تموم حرفش اینکه از قبل
 
 

  
 (  لئـــو  )

 
 

 هچ بدونم داشتم دوست خیلی نبود خبری گلوریا از که میشه زیو  چند 
 .پیشم اومدمی دوباره گرنه و بکنه نتونسته کاری مطمئناا  کرده کار

 
 از نمک خرید یکم نو بی برم برداشتم و سویچ بودم نخورده هیچی صبح از

 متر ده هنوز شدم ماشین سوار و کردم خرید یکم شگاهو ف تریننزدیک
 . ماشین به زد عقب از که یکی که بودم نرفته
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 یب برم خواستم و کردم باز و کمربند. فرمون به خورد محکم سرم که جوری

 .شد عوض نظرم شد خارج ماشین از که کسی دیدن با ولی نو
 

 کشیدمش جوری و سرمو  گذاشتم برداشتم عقب صندلی از دارمو لبه کاله
 به داشت هم باُرن نو بی اومدم ماشین از نشه دیده زیاد مچهره که یینپا

 :گفت و سمتم اومد کرد می نگاه ماشین
 
 کنممی پرداخت بشه چقدر هر خسارت_
 

 :گفتم و ترپایین وکشیدم وگرفتم کاله یلبه
 
 .آقا خوش زو  بود اتفاق یه این نیس الزم نه_
 

 نو بی دادم شدمو حبس نفس دمدورش ازشون سرعت وبه شدم سوارماشین
 هم اول ازاون ببره پیش از کاری نتونسته گلوریا پس بودن سالم جفتشون

 .کرد حساب شو  شهنمی فهمید شدمی
 
 
 (  فـؤاد  )
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 بعد افظمح تایه دارم و پرستا بیشترحس. باشی بچه یه محافظ چقدرسخته
 دورخودش گرفت ازم شوحوله ن،و بی اومد استخر از و کرد شناشو ازاینکه
 .نشست آفتاب وتوی پیچید

 
 :وگفت برداشت و بودن کرده آماده براش که پرتغالی آب

 
 یکن برخورد معمولی خیلی خواممی میای توهم پارتی برم خواممی امشب_

 هباش تنت نباید هم مسخره لباس این. ببرمت همراه عنوان به خواممی چون
 .شب واسه کن آماده خودتو و ب هم حاال

 
 رهدخت یه اونم زورگو قدر این نفر یه آخه و اخالقش کرد تحمل شهنمی دیگه

 هک بازش اومد گوشیم پیامک صدای که بودم اتاقم توی تاشب ساله؟ 20
 رفتمو درزدم اتاقش به شدن وارد از قبل. دارم کارت باال بیا بود نوشته کردم

 .داخل
 
 بهتر یلیخ پوشیدنمی اگر نظر به که بود پوشیده توری قرمز،سفید لباس یه

 :گفت و دستم داد بسته یک بود
 
 .بریم تا بپوش و  اینا_
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 دبو ب*ر*ه*ن*ه هیکلی مرد یه عکس شو  که بود شرتتی یه بسته داخل
 نگاهی هی که کردم تنم اجباراا . پاره لی شلوار یه با. بود بدنساز کنم فکر که

 :وگفت وخندید کرد بهم
 
 .مکن تاخوشگلت بشین حاال_
 
 :گفتم بهش اخم با
 
 پایین کنممی مراعات بابات به قولم خاطر به هم جا همین تا نکرده الزم_

 .منتظرتم
 

 .نبودم راحت زیاد بود پام که اسپرتی هایباکفش
 
 تا. ادد و آدرس ماشین تو نشست اومد دقیقه پنج بعداز شدم که سوارماشین 

 نو بی بیام ماشین از که این از قبل نزدیم حرف کدوم هیچ رسیدیم وقتی
 :گفت

 
 .بنداز و  اینا بیا_
 
 هک های اون از گوشواره لنگه یه و چرم دستبند دوتا با و بود گردنبند یه

 .هست ایگیره
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 ازش التماس که شهچهر دیدن با ولی کنم مخالفت خواستممی اول
 همو  آویز زور به که انداختم و  گوشواره و دستبند فقط و گرفتم بارید،می

 .کرد گ*ر*د*ن*م
 

 :گفت و چسبید بازومـو ساختمون، به شدن وارد از قبل
 
 .کن همراهیم کردم کاری هر باشـه؟ باش اخالق خوش امشبو یه فقط_
 

 خجالت تیپم از واقعاا  دو و از قبل. داخل رفتیم و نگفتم بهش چیزی
 تمنشس ایگوشه. شدم امیدوار خودم به مهمونا بقیه دیدن با ولی کشیدممی

 بهم و اومد دوستاش از چندتا با دقیقه چند از بعد و رفت هم سایین
  .کرد معرفیمون

 
سفم براش واقعاا   به هعشو با و نشست پاهام یو  داره دوستانی همچین که متا 

 :گفت دوستاش
 
 لکنس قراراشو از چندتا بیاد فـؤاد که کردم اصرار چقدر دونیننمی واااای_

 .نگه نه من به که کرد
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 :گفت و زد بازوم به مشت یه
 
 فؤاد؟ نه مگه_
 
 :گفتم و زدم لبخندی اجبار یو  از
 
 .داری ارزش واسم اینا از بیشتر تو_
 

 .کردمنمی درک و غشو د این واقعاا 
 
 

 
 (  مایـــڪ  )

 
 

 یهایتمرین و اتاق تو میره شب تا صبح از کردم درست دردسر خودم برای
 کنهنمی فکر هم اصالا . کنهمی تکرار بلند بلند و دهمی انجام ودادم بهش که
 بودم داده یاد بهش هم مکالمه جمله چند. بعدازظهره یا شبه نصف االن که
 .کنه تمرین همو  اونا که
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 و تمرین کلی از بعد باالخره کنم فکر نشست کنارم نو بی اومد اتاق از
 این. ومجل ذاشتگ بودمو کرده تهیه براش که دفتری. بود گرفته یاد تکرار
 هشب شه،می نیاز زو  در که اصطالحاتی و هامکالمه بیشتر کردم سعی دفعه

 :نوشتم براش و برداشتم گوشیمو. بدم آموزش
 
 آسونه؟ انگلیسی_
 

 :گفت و زد پوزخندی
 

_ Piece of cake 
 ( خوردن آب مثل )
 

 و تدف و نوشتم براش مطلب چندتا بود کرده پیشرفت که بودم خوشحال
 :گفت قشنگی لبخند یه با که دادم هشب

 
_ thanks 

 
 :نوشتم براش

 
 .داریم مکالمه هم با ساعت یک زیو  فردا از_
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 لندب بلند کرد عو ش و اتاق توی رفت دوباره و گفت ایباشه خوند وقتی
 .کردن تکرار

 
 :دادم اس براش

 
 

- can you write composition for ? 
 

 :نوشت جواب در زود
 

_ to pic 
 

 :نوشتم براش
 

- Wishes 
 ( آرزوها )
 

 :اومد جواب دوباره
 

_ dream on  
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 :نوشتم براش. بود گذاشته هم خنده استیکر(  باش خیال همین ه)ب
 
 

- Cheeky    (و پر) 
 

 یچ بفهمه بتونه تا ببرم کار به و  بندیجمله ترینساده کردممی سعی
 .گممی

 
  
 بهم زو  به زو  سمیه و من. گذشتمی سرهم پشت طورهمین زهاو 

 افلغ زندگیم از کالا  که بود سمیه پیش حواسم اینقدر شدیممی ترنزدیک
 .بودم شده

 
 خوندم آرزوهاش یدرباره و  سمیه ینوشته وقتی. پیرم پدر از شغلم از 

 خدا از آخر در و بود حسـرت فقط نبود که آرزو. شدم ناراحت خیلی
 .هنگیر ازش منو که بود خواسته

 
 .شد پاره افکارم رشته صداش با
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 :سمیه 
 
 خوری؟می قهـوه_
 

 :مایک
 
 .ممنون آره_

 یو  تگذاش و  قهوه سینی. بزنیم حرف هم با قبل از بهتر تونستیممی دیگه
 :گفت خنده با و نشست کنارم و میز

 
  شدی؟ خیره خالی تلویزیون به چی برای_
 

 انالک یک یو  باالخره تا کرد پایین باال و  هاکانال و کرد شنو  و  تلویزیون
 مزه یکم و برداشتم و  قهوه فنجون. شدیم دیدن مشغول باهم. شد متوقف

 :فتگ کردمی نگاه تلویزیون که حالی در سینی توی گذاشتم دوباره و کردم
 
 بدی؟ جواب صادقانه دیمی قول بپرسم سؤالی یه... مایک_
 

 :مایک
 
 .بپرس آره_
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 :سمیه

 
 تتونس تا افتادم که هرکسی دست شدم، جدا مخانواده از که تیمد این تو_

 نه کردی کاری نه تو.  نه تو ولی خودش نیازهای برای کرده، استفاده ازم
 توقعی؟ هیچ بدون   بده انجام کاری آدم واسه نفر یه شهمی مگه. زدی حرفی

 بود هدکر من از شواستفاده خوب االن تا بود، تو از غیر کسی اگه مطمئنم من
 کنی؟نمی کاری هیچ چرا تو
 

 و  تلویزیون ؟ باشه سؤالش جواب که گفتممی چی میدادم؟ جوابش چی
 :گفتم و سمتش چرخیدم کامل و کردم خاموش

 
 گها حتی   بگیره درس ازش باید آدم که افتهمی هاییاتفاق آدم زندگی تو_ 

 همین رایب داشتم دوست خیلی فرنگی توت بودم که بچه. باشه نداشته سنی
 خودم پیش که خوابتخت توی بردم خودم با هاموفرنگی توت بار یه

 اون شدن له هامفرنگی توت همه....  دیدم شدم بیدار که صبح... باشن
 خوابتخت تو بردممی نباید دارم دوستش که اونی فهمیدم که بود وقت
 .شکنهمی شه،می خورد شه،می لـه چون
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 هی توننمی دارن انتخاب قدرت آدما نیست نیازش چیز همه دنیا تو مرد واسه
 .کنند افتخار وجودش به همه که باشن کسی یا باشن وحشی حیوون

 .باشیم جوری چه کنیممی انتخاب که ماییم این
 ااون از کردم انتخاب که راهی چون خوامنمی چون نیستم، بقیه مثل من اگه

 .داشتم هدف من جداست
 

 :گفت و مس*ی*ن*ه یو  گذاشت سرشو و کرد ب*غ*ل*م
 
 من ، چطوریه اخالقت یا هستی چی یا هستی کی نیست مهم واسم_

 شانسی خوش آدم خیلی من میگم خودم با اوقات گاهی. مهمی برام خودت
 توأم با االن که هستم
 وجودت امآواره یخانواده بی دختر یک که کنمنمی احساس کنارمی وقتی
 .دارم ـدوسـتــ.  دهمی هویت بهم

 
 :گفتم و گوشش دم بردم مو آ سرمو

 
 بیـشتـر مـن_
 

 
 (  بــاُرن  )
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 و  ُرزا فقط من مایک از بعد. کردم ُرزا نام به و ناچیزترین حتی   اموال تمامی
 .داشتم

 
  تخت یو  کنارم. شیک و خوشگل همیشه مثل. داخل اومد و بازشد در

 :گفت و نشست
 
 ؟ بـری که واجبه حاال_
 

 :باُرن
 
 نجات خودمو بتونم شاید ببندن قرارداد باهام کنم راضیشون بتونم اگه. آره_

 یادز میکنم سعی. نمیذارن زنده منو طلبکارا... بدهی همه این با گرنه و بدم
 .گردمبرمی ایهفته یه نکشه طول
 هم خونه دورتادور داره، محافظ که خونه داخل بترسی نیست الزم اصالا 
 و محض به که هست ساختمون خارج که هم گرحس و دوربین. طورهمین

 .کنهمی خبر و  نگهبانا کسی دو
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 ا:ُرز
 
 کردی؟ من نام به و تتو ث یهمه چرا_
 

 :باُرن
 
 .منه نام به چون شهمی توقیف  اموالم تمام کنم کاری نتونم اگه چون_

 .راحته خیالم جوری این. تونننمی باشه دیگه کس نام به اگه ولی
 
  

 :گفتم و بهش دادم و برداشتم و  رنگی اینقره کلت میز کشوی ویت از
 
 .کنیمی استفاده ازش لزوم مواقع در فقط_
 

 ا:ُرز
 

 کنه؟می کار جوری چه این فقط. باشه_
 

 و  بودم کرده آماده که چمدونی زیپ. دادم یاد بهش و  اسلحه با کار طرز
 :گفت و کرد ب*غ*ل*م و سمتم اومد. بستم
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 .باش ودتخ مواظب_
 

 :باُرن
 
 .عزیزم همینطور توهم_
 

 ا:ُرز
 
  دارم دوستت_
 

 :باُرن
 
 .بیشتر من_
 
 
 (  فـــؤاد  )
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. زنهمی در طور این که خبره چه نیست معلوم پریدم خواب از در صدای با
 :زد جیغ عصبانیت با سایین. کردم باز و د و کردم تنم لباس

 
 
 من گینمی بخوابم؟ باال نهات باید من که هستی محافظی جور چه تو_

 .بترسم
 
 :گفتم اخم با و دادم تکیه در چهارچوب به
 
 بش بابت کالا  زیو شبانه نه منه، با زهاو  فقط شما، از محافظت وظیفه_

 .گیرمنمی پول کاری
 

 :گفت جیغوش جیغ صدای همون با دوباره
 
 نجاما که فرسایی طاقت و سخت کار بابت گممی بابام به خوای؟می پول_

 بخوابی؟ من پییش باال یایمی حاال. بده هم شبتو پول دیمی
 

 :فؤاد
 
 نه_
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 :گفت عصبانیت با
 
 .کنی اطاعت باید تو میگم چی هر من نه؟ چرا_
 

 :فؤاد
 
 بزار بدی دستور من به تونینمی  شما و شبه االن ، که کردم عرض_

 یاممی بگی هرجا بشه صبح..…
 

 :گفت ناراحتی با کنهنمی تغییر رفمح و ستنه جوابم دید وقتی
 
 االب کسی حاال ولی بودن قبالا  بابام و مامان تنهام باال. ترسممی من خُـب_

 .نیست
 

 :گفتم. کردمی بازی انگشتاش با و بود انداخته پایین سرشو
 
 .آممی االن باال و ب_
 
 :گفت و کرد نگاه بهم خوشحالی با
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  واقعـاا _
 

 :فؤاد
 
 .نکردی بیدار صدات این با و  بقیه تا باال و ب ...واقعا آره_
 

 :تمگف و نشستم اتاقش مبل تک یو  شدم اتاقش وارد و باال رفتم باهاش
 
 
 .بترسی نیست الزم دیگه اینجام منم بخواب حاال... خب_
 

 :سایین
 
 .بخواب تخت یو  بیا گیرهمی درد کمرت اونجا_
 

 فرهنگ خاطر به مطمئناا  که نبود دختر این وجود تو شرم نام به چیزی
 :گفتم بهش اخم با. کشورشه و خانواده

 
 .بخواب ، گیرهنمی درد کمرم نه_
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 دمخوابیمی اگه که بود این عادتم بدترین شاید. خوابید و گفت ایباشه
 شدم مطمئن اینکه از بعد. بردنمی خوابم دیگه کردممی بیدارم کسی

 .شدم خارج اتاق از برده خوابش
 
 
 (  ـــــولئ  )

 
 

 و نشده دیده کارخونه توی باُرن زهو  دو که بود داده خبر جاسوسام از یکی
 از کالا  فهمیدم تحقیق کلی از بعد. کرده مرخص فعالا  هم کارگرهاشو نصف

 .بود کارم انجام برای زمان بهترین االن. شده خارج بورلی هیلز
 

 .باشه باُرن مال خوب چیزهای همه همیشه که نباید منه مال اون... ُرزا
 شونهمه به شناختممی و  باُرن یکارخونه دارانسهام و ها شریک بیشتر
 :گفتم و زدم زنگ

 
سـتـونی_  .کرده فرار هم االن شده ورشکست ا 
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 بهم و  شراکت تا بیاد دستشون بهانه بودن منتظر فقط که هاشونبعضی
 نداره امکان سشایعه گفتنمی و کردننمی باور هم هابعضی ولی. بزنن

ستـونی  .کنه فرار ا 
 

ستونی خونه بریم که کردم راضی و شونهمه بود جور هر باالخره  این ، ا 
 .بشم باُرن خونه وارد راحت خیلی تونستممی جوری

 
 
 
 (  گالریـــا  )
 
 

 در کنارم از خدمتکار تا چند کردممی تمیز ومبل کنار گلدون که حالی در
 :گفتنمی که شدن

 
 ؛ گردهنمی بر دیگه آقا دوننمی همه هآر 
 

 :میگفت هم شوندیگه یکی
 
 باشه آدمی همچین کردمنمی فکر اصالا _
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 و شسمت رفتم عصبانیت با شدم بلند جام از و زمین یو  انداختم ودستمال
 :گفتم

 
 چه ممیگ بهش برگرده که زمانی و بینیدمی همتون حاال...  میگرده بر باُرن_

 .میگفتین سرش پشت یهایپرت و چرت
  
 گفت پوزخند با خدمتکارا از یکی :

 
 و ب برگشت جونت باُرن اگر ضمن در نیستیم که ما فقط  میگن، همه_

 .کنهمی گوش و آببی خدمتکار یه حرف به اونم حتماا  بگو، بهش
 

 شکست و دلم خیلی حرفش. شد رد کنارم از و زد بهم محکمی یتنه
 توجه حرفم به وقت هیچ باُرن ، زدم که گندی اون با گفت می درست

 . کنهنمی
 
 کیهت و سرم و نشستم مبل یو  بزنن تهمت باُرن به که نداشتم تحمل ولی 

 همهمه صدای با ولی داشتم شدیدی یگیجه سر بستم چشمامو بهش دادم
 داخل اومد سریع محافظا از یکی کردم باز چشامو ، نو بی از دعوا و

 :زد داد پایین از ساختمون
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 .خانوووم!!!! خانوووم_ 
 

 :وگفت نو بی اومد اتاقش از ُرزا
 
 خبره؟ چه_
 

 :محافظ
 
 یمتونست تا ما داخل بیان خوانمی و ساختمونن نو بی آقا طلبکارای تمام_

 ؟...یا اخلد بیان بزاریم. بگیرن طلبشونو خوان می میگن.  گرفتیم جلوشونو
 

 ا:رز
 
 .داخل بیان بزارین_
 

 انیعصب همه. داخل اومدن یکی یکی طلبکارها. اتاقش تو رفت و گفت اینو
 :زد داد محافظا از یکی که بود خونه توی بدی صدای و س و بودن شاکی و
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 .بشین ساکت_
 

 وصل ندب دوتا با باال و بود زانو باالی تا کوتاهیش که مشکی لباس یه با ُرزا
 که مویی ینهشو اون بود گ*ر*د*ن*ش هم قیمتی نو گ گردنبند و بود

 همه به و  اومد پایین ها پله از بود زده موهاش به هم بود خریده براش مایک
 :گفت

 
 .اومدین خوش_
 

 دهش ساکت و بود اومده بند زبونشون تعجب از ُرزا دیدن با طلبکارها تمام
 .بود کرده استفاده بودنش زن از ُرزا که بود معلوم کامال. بودن

 
 که ایاسلحه بود دفتر الی هم چیزی یه که ودب همراهش هم بزرگی دفتر 

 :فتگ و کرد باز و دفت. نشست خودشم و مبل یو  گذاشت و بود دفتر الی
 
 ؟ چیه مشکلتون بفرمایید خب_
 

 :گفت بود گرفته زبونش که حالی در طلبکارا از یکی
 
 .بگیریم کارخونه از و  سهممون که جا این اومدیم ما یعنی ، نه....من_
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 :گفت طلبکارا از یکی

 
 .بزنم بهم و شراکت قرارداد خواممی منم_
 

 :گفت ُرزا که افتاد راه همهمه دوباره
 
 دارین؟ و  کاری همچین قصد چرا_
 

 :گفت جمعیت بین از یکی
 
ستونی آقای شنیدیم ما_  پولمونو ما. کرده فرار هم االن و شده ورشکسته ا 

 .خوایممی
 

 :توگف گوشش پشت داد ناز با موهاشو زا ایتیکه و زد قشنگی لبخند ُرزا
 
 
 رارف استونی آقای. بوده اشتباه حدودی تا رسوندن بهتون که خبرهایی_

 ما. شرکت برای قرارداد بستن و مذاکره برای رفتن لندن به ایشون نکردن
 تا هبگ طلبشو مقدار و اسم ، خوادمی پولشو کس هر نکردیم مجبور و  کسی

 که یکس ضمناا .  کنند رسیدگی بگم برگشتن یاستون آقای خود زمانیکه
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 تونیاس آقای چون بندیمنمی پیمان باهاش دیگه ، بزنه بهم ما با وشراکتش
 .رفتن لندن به بزرگی قرارداد برای

  
 :گفت و کرد نگاه جمعیت به پوزخند با بعد

 
 ؟ بزنه بهم شراکتشو خوادمی کی حاال خُـب_
 

 دورترین ؟(  لئـو)  کردم تعجب دنشدی از که دیدم و  کسی جمعیت بین
 برم مخواستمی. میکرد نگاهش پوزخند با و بود ایستاده ایستاده ُرزا از نقطه

 .ایستادم سرجام و شدم پشیمون ولی پیشش
 
 عذرخواهی بقیه زدن بهم باُرن با شونوشراکت نفر دو فقط همه اون بین از

 .رفتن و کردن
 

 :گفت و ایستاد ُرزا جلوی اومد که بود لئو نفر آخرین
 
 
 .بگیرم پس وسهمم خواممی منم_
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 :گفت ُرزا
 
 ؟ اسمتون_
 

 :گفت زدو پوزخندی لئو
 
 .مرگریت پیتر_
 

 ا:ُرز
 
 طلبتون؟ مقدار خب_
 
 ( پیتر؟؟؟ گفت چرا بود لئو که اسمش )
 
 :گفت ایمسخره پوزخند با
 
 .ُرزاست اسمش که خوشگل شرقی دختر یه_
 

 :گفت و باال ردآو سرشو تعجب با ُرزا
 
  شمنمی منظورتون متوجه_
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 :پیتر

 
 که میفهمی ، باُرن نه منی مال تو. شدی قشنگتر خیلی قبل از دونستیمی_

 ؟ گممی چی
 

 :گفت و انداخت پیتر همون یا لئو به نگاهی تمسخر با ُرزا
 
ی از شمام؟ مال من_  زدین؟ داریخنده توهم همچین ک 
 

 :پیتر
 
 که شبی همون.  داد مزه بهم بدجور تو با شدن تخت مه که شبی همون از_

 .بودیم تو با اتاق اون توی دوستام از چندتا منو
 

 :زد داد شدو و بلند عصبانیت با ُرزا یکهو
 
 .احمق شو خفه_
 

 با داد گفت:چن تا از محافظا اومدن جلو که رزا 
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 جلو نیاین

 
 :پیتر

 
 یداشت پامون و دست زیر قتیو ُرزا دونینمی ؟ بشم خفه چرا شمنمی خفه_

 بهترین باُرن رو غ کردن لـه حس. داششتم خوبی حس چه ، دادیمی جون
 یه تونممی راحت و منی مال تو پس ، نیست باُرن که حاال. دنیاست حس

 .کنم تجربه وبودن تو با دیگه بار
 

 و تگرف پیتر سمت به و برداشت مبل یو  از و بود کنارش که ایاسلحه ُرزا
 :فتگ
 
 .میبری گور به خودت با و  آرزو این تو_
 

 :گفت زدو لبخندی پیتر
 
 قول یباش خوبی دختر اگه. کنار بزار اونو پس کنی شلیک نداری جرا ت تو_

 شد؟ چی ولی ، بکشه منو کرد سعی هم باُرن. بگذره خوش بهت دممی
 .نیوفتاد اتفاقی هیچ
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 :گفت داد با ُرزا که برد ُرزا طرف به دستشو
 
 .میریمی بخوره من به دستت_
 

 :گفت و زد قهقه بلند بلند و خنده زیر زد پیتر یکهو
 
  .شده شیـر ما کوچولوی موش 

 
 صدای همزمان که گرفت و  ُرزا بازوی و کرد دراز رزا طرف دستشو یکدفعه
 . پیچید ساختمون کل تو شلیک

 
 رفتمگ دیوار هب دستمو. شد بد حالم بود خون از پر اطرافش که لئو دیدن با

 .نکشم جیغ که گرفتم دهنم جلوی دستمو. نیوفتم که
 

 :گفت محافظا به و شد مسلط خودش به گذشت لحظه چند لرزیدمی ُرزا
 
 .نفهمه چیزی کسی که جوری کنید دفن جایی بردارید جسدشو_

 .بود پیدا راحتی به دستاش لرزش
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 (  بـاُرن  )
 

 
 .فتمگر برگشت بلیط نبود هم آسونی زیاد کار که ، قرارداد بستن از بعد

 رزم یو  که کسی با قرارداد بستن ، بگیره سخت داشت حق قراردادم طرف
 بزرگه ریسک یه ایستاده شکست

 
 

 که دفعه هر. بردنمی خوابم بود شب چند که جوری داشتم بدی یدلهره
 و شدممی پشیمون گرفتممی دستم گوشیمو تا بزنم زنگ ُرزا به خواستممی

 زو  چند من بدون تونهمی و خوبه حالش ُرزا که دادممی امید خودم به
 .باشه خودش مواظب

 
 :فتمگ و گرفتم تماس ُرزا با قبلش.  شدم هواپیما سوار و شد صبح باالخره

 .گردمبرمی دارم که 
 
 :گفت اهمیت بی خیلی ولی بشه خوشحال داشتم توقع 

 
 .منتظرتم باشه_ 
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 به تا دمش منتظر و جیبم توی گذاشتم و  گوشی.  تادهاف اتفاقی بودم مطمئن
 .برسم مقصد

 
 چیز همه و بود نیوفتاده اتفاقی هیچ ظاهراا  خونه رفتم مستقیم رسیدم وقتی

 زانوهاشو و نشسته تخت یو  ُرزا دیدم که اتاقم توی رفتم.  بود عادی
. شد حضورم متوجه تازه که نشستم کنارش و رفتم.  گرفته ب*غ*ل*ش

 :گفت و زد اجباری ندلبخ
 
 رسیدی؟ کی سالم_
 

 :باُرن
 
 افتاده؟ اتفاقی ناراحتی؟ شده چی... االن همین_

 :گفت سریع. شد هول یکم کردم حس
 
 .نیوفتاده اتفاقی...  نه... نه_
 

 :باُرن
 

 ؟ نشستی اینجا اینجوری چرا پس_
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 :گفت و بهم زد زل عصبانیت با یکهو

 
 به ، الکی هایدادن گیر به کردی عو ش و خونه توی گذاشتی پاتو تو باز_

 .کردی چکار و بودی کجا مدت این کنی تعریف باید هاحرف این جای
 

 :باُرن
 
 .بگی باید هم تو بعدش ولی میگم..  اوکی_
 

 ا:ُرز
 
 بگم؟ چی_
 

 :باُرن
 
 .کردیمی چکار و بودی کجا مدت این اینکه_
 
 :گفت و پاشد تخت یو  از
 
 .کردم مواظبت اموالت زا فقط ، نرفتم جایی_
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 .شد تبدیل یقین به شکم که کرد تلفظ غلیظ جوری و  اموالت

 
 هک منم. اتاق توی رفت و شد بلند میز سر از و خورد ساالد یکم شام موقع
 دیدم که اتاق توی رفتم گذاشتمو نصفه غذامو ، نداشتم غذا به میلی دیگه

 .کنهمی گریه داره و نشسته پنجره پشت
  

  !!!میریزه اشک اینجور که میده آزارش مهمی موضوع حتماا 
 
 

 لیخی.  نشوندمش تخت یو  کشیدمش و گرفتم بازوشو ، نزدیکش رفتم
 :گفتم و کردم نگاه بهش جدی

 
 فتعری برام باید نو بی گذاشتم خونه این از پامو که اول یثانیه همون از_

 .کنی
 

 :گفت کردو پاک اشکاشو
 
 شناسی؟می پیترمرگریت اسم به کسی_
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 خبر کسی همچین وجود از ُرزا جوری چه ، بودم کشته من و پیت پیتر؟
 :گفتم داشت؟

 
 .مرده ولی آره_
 

 :گفت و ریخت اشکاش دوباره
 
 .اره مرده ولی من کشتمش_
 

 :گفتم و سینم یو  گذاشتم سرشو و کردم ب*غ*ل*ش
 
 خرآ کردن گریه ارزشیبی آدم همچین مرگ خاطر به عزیزم باش مو آ_

 .عقلیهبی
 
 :گفت شدیدی بغض با
 
 .شد چی یکدفعه دونمنمی ولی بکشمش خواستمنمی_
 

 :باُرن
 
 ؟ بود ماجرا این شاهد کی_
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 :اُرز
 
 .گلوریا و... و محافظا از چندتا فقط_
 

 :باُرن
 
 .افتهنمی اتفاقی هیچ نباش نگران_
 
ه ای رپس اون جسد گم شده پیتر بوده از مرگش حتی ذ رفتم و ف فکر به

ناراحت نشدم اون پست فطرت باید زودتر ازاینا با زندگیش خداحافظی 
 .میکرد

 
 
 (  فـؤاد  )

 
 
 :گفت و دهنش توی گذاشت گوشتی تکه چنگال با
 
 بپوشم؟ لباسو کدوم امشب نظرت به_



 523 من یشرق یبایز

 
 :فؤاد

 
 بریم؟ جایی هم امشب قراره مگه_
 

 :گفت کردو بهم بدی نگاه
 
 مگه؟ چطور ، آره_
 

 :فؤاد
 
 مهمونی، ریممی داریم شب هر نیستن مادرت و پد که وقتی چند نای_

 نشدی؟ خسته
 

 :سایـین
 
 .نکنم کار چه کنم کار چه میگی من به که ندارم دوست ، نه_
 

 :فؤاد
 
 . نه یا داری دوست که نداره برام اهمیتی_
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 :گفت میزد برش و  استیک که طور همین

 
 میام ، خریدم جدید لباس دست دچن ، نیا دادم بهت که لباسهایی اون با_

 .دممی بهت
 

 :گفتم بهش جدی خیلی
 
 .بپوشم و  هالباس اون بینمنمی دلیلی و ترمراحت خودم هایلباس با من_
 

 :زد داد و میز یو  کرد پرت و  چنگال
 
 و چشم بگی گممی چی هر باید تو نکنی مخالفت من با اینقدر میشه_

 .بمیر و ب بگم بهت اگه حتی   کنی، موافقت
 
 ، رمب که بهش کردم و پشتم. خودشه حرف   ، حرف بایستم اینجا هم فردا تا

 :گفت
 
  ؟ بپوشم ولباسم کدوم نگفتی_
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 :فؤاد
 
 .بدم نظر تونمنمی....  پس ندیدم لباساتو حاال تا من_
 
 :گفت خشم با
 
 .رفتیم هم با مهمونی همه این_
 
 :فواد 

 
 .نبود حواسم زیاد_
 

 :سایین
 
 ؟ هستی محافظی جور چه تو پس_
 

 : فواد
 
 .شخص مواظب نه باشه اطراف مواظب باید محافظ_
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 بعد و مشد منتظر شب تا.  کنم گوش اش دیگه حرفای به تا واینستادم دیگه
 تشدس با دید منو تا.  بود موهاش کردن درست مشغول که اتاقش توی رفتم

 :گفت و کرد اشاره
 
 .تخت یو  لباسای_
 

  با ریخاکست ، مشکی شرتتی و مشکی کتون شلوار یه.  تخت سمت رفتم
 و تمبرداش و شلوار و لباس. بود تخت یو  مشکیسک جفت کفش اسپرت 

 :گفت و داد بهم ایشونه.  نو بی اومدم و لباس تعویض دیوار پشت رفتم
 
 .باال بده موهاتو_
 

 :گفتم و زدم پوزخندی
 
 .شهنمی دیگه باالتر این از_
 

 کردن شونه به کرد عو ش و صندلی یو  داد هولم و کشید دستم از و  شونه
 و کرد درخت هایشاخه شکل ، ژل لطف به موهامو همه.  زدن ژل و موهام

 :گفت لبخند با
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 .فؤاد شدی قشنگ چه وای_
 

 :گفت کشیدو لباسش به دستی سایین
 
  خوبه؟ لباسم_
 

 و داشت مندا وجب یک فقط کمرش از که بود تنش رنگی قرمز لباس
 .بود ب*ر*ه*ن*ه وجب یک پایین به و   شسرشانه از لباسم باالی

 
 زونآوی شنل صورت به پاش پایین تا لباسش پشت از هم رنگی قرمز تور
 :تمگف تفاوت بی خیلی.  داشت طالیی رنگ با قشنگی های طرح که بود

 
 .خوبه آره_
 

 :گفت و برداشت و کیفش
 
 .بریم 
 

 تمامی من نظر از. رفتیم داد سایین که آدرس قطب و شدیم ماشین سوار
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 ولی برم تکراری مهمونی که بینمنمی دلیلی و بودن هم شبیه ها مهمونی
 .بودممی همراهش جا همه باید ، بود امانت من دست سایین

 
 باالخره ید*ر*ق*ص* و زد حرف دوستاش با کلی سایین اینکه از بعد

 :گفت و نشست رمکنا اومد. بشینه لحظه یه داد افتخار
 
 ؟ نشستی تنها چرا_
 

 :گفتم بااخم
 
 .ترم راحت تنها_
 

 طرفتم به و کرد پر منم جام خورد ضرب یک کرد پر و جامش و گفت آهانی
 :گفتم و میز یو  گذاشتم و گرفتم و جام. گرفت

 
 .خورمنمی من_
 

 برای سرهم پشت طور همین و خورد اونم و برداشت و میز یو  جام
 و گرفتم و مچش پرکرد که و جامش پنجمین خوردمی و ختریمی خودش
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 :گفتم
 
 .کردی یو  زیاده خیلی امشب کنی؟ بس خوای نمی_
 
 :گفت خمار چشمای با
 
 .باشی نداشته بهم کاری میشه_
 

 یو  اومد و شد بلند جاش از.  میز یو  گذاشتم و کشیدم دستش از و جام 
 :گفت و نشست پام
 
 .گرمه خیلی فؤااااااااااااد_
 

 و یینسا کیف و شدم بلند خودمم و کردم بلندش پام یو  از و گرفتم بازوشو
 و ماشین تا ساختمون مسیر تمام رفتم جیو خ در سمت به و برداشتم هم

 .کشیدمشمی داشتم فقط
 
 

.  شدم سوار هم خودم ، صندلی یو  نشوندمش و کردم باز و ماشین در
 .افتادم راه و زدم استارت
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 :سایین
 
 .گرمه فــؤاد_
 

 و جاده به نگاهم که طور همین. بیاد پایین تا زدم و  ها شیشه جفت کلید
 خودشو و گ*ر*د*ن*م دور انداخت دستاشو یکهو بود رانندگی به حواسم

 .کرد آویزون ازم
 

 :فؤاد
 
 کاریه؟ چه این کنممی رانندگی دارم سایین_
 

 :سایین
 
  فؤاد کنار بزن_
 

 :گفتم بهش جدی خیلی
 
 .کنیممی تصادف االن کنار و ب ، بردار  دستاتو_
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 قسمت از پاشو یه ثانیه چند از بعد.  نخورد تکون هم ذره یک حتی   ولی
 یو  بدنش نصف گفت شهمی.  من سمت گذاشت و کرد رد خودش
  .داشتم نگه جاده کنار و ماشین. بود من صندلی

 
  صندلی دستی و من صندلی یو  اومد و کرد جدا صندلیش از کامل خودشو

 یو  گذاشت سرشو. شد خوابیده حالت به صندلی یکهو که کشید و
 :گفت و مس*ی*ن*ه

 
 .فؤاد دارم دوست خیـــــلـی_
 

 و رفتار تمام کردممی سعی ، نیست خودش دست حالش دونستممی
 .مبش شخانواده یشرمنده که نیوفته اتفاقی تا کنم کنترل و حرکاتش

 
 دور انداختم دستمو.  شده منظم نفساش کردم سح دقیقه چند از بعد

 وکردم جداش خودم از مو آ و پاش پشت و  دیگم دست و ششونه
 . خودش صندلی   یو  گذاشتمش

 
 لیصند بستم و شکمبربند و درآوردم خوابیده نیمه حالت به شوصندلی 

 .کردم حرکت دوباره و برگردوندم عادی حالت به خودمو
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 (  سمیـــه  )
 

 
 یو پیاده یکم از بعد.  زد لبخندی که کردم حلقه بازوش دور محکم دستمو

 .نشستیم پشتش دیدیم که خالی میز اولین و کافه یه داخل رفتیم ،
 

 به ؛ کردممی نگاه و  کافه نو بی منم.  بندازه نگاه یه تا برداشت و  نوم   مایک
 ، مو آ بعضی ، داشتن عجله هاشونبعضی.  بودن آمد و رفت در که آدمایی
 .بچه یا جوون بعضی پیر هابعضی

 
 فقط الا قب.  بود کرده فرق زندگی به نسبت دیدم ، بودم مایک با که مدت این

 رکنا از دارم دوست.  کنم زندگی دارم دوست ، حاال ولی بمیرم بودم منتظر
 یه ، م باشه خواب یه زاو  این ترسممی اوقات بعضی.  ببرم لذت بودن مایک

 .جهنمـم همون وسط دوباره ببینم و بپرم خواب این از زو  یه و باشه خواب
 

 :مایک
 
 میکنی؟ فکر عمیق اینقدر چی به_
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 :سمیه
 
 .مگذشته به_
 

 :مایک
 
 سمیه کی نشد قرار مگه ؟ کنی فراموش و  همه که ندادی قول من به مگه_

 بشه؟ متولد دیگه
 

 گلوم توی نشست بدی بغض
 

 :سمیه
 
 من ، بوده من زندگی   و سرنوشت از قسمت یه امگذشته ، مایک شهنمی_

 که زجرهایی ، دادم دست از که چیزهایی تونمنمی.  کنم فراموش تونمنمی
 .تونمنمی نـه...  نـه کنم فراموش تونمنمی کشیدمو

 
 :دادم ادامه و کردم پاک انگشت سر با بودو امگ*و*ن*ه یو  که اشکی قطره

 
 منو هایلحظه اون نبودی تو ؟ آسونه کردنش موشفرا کنیمی فکر تو_ 

 درک کس هیچ ، کنهنمی درک کس هیچ.  میگم چی کنی درک تا ببینی
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 ؟ یهک ندونی و  بچه بابای ؟ کی از ندونی ولی بارداری بفهمی وقتی کنهنمی
 نماو  بندازیش کنند مجبورت و باشی داشته رحمت توی عو نامش بچه یه
  ....بار چندین بلکه دفعه دو و دفعه یه نه

 نای.  کنم تحمل دردشو تونستمنمی دیگه ولی نشه باورت شاید ، مایک
 .خوردممی ضدبارداری قرص مشت مشت اواخر

 
 :گفت و گرفت بود میز یو  که دستمو

 
 ای کنی فراموش کنممی کمک بهت کنم پاک  وگذشتت تموم دممی قول_

 ناراحتی وقت هر دارم دوست.  باشه تررنگ کم ذهنت توی نقشش حداقل
 .کنه سنگینی دلت یو  حرفی نذاری و بزنی حرف باهام گرفته دلت یا

 شریک باهاش شوغصه و غم باشم خونههم کسی با قراره اگه خوادمی دلم
 .باشم

  
 

 :سمیه
 
 .نباشی پیشم دیگه که بیاد زو  یه ترسممی...  مایک میترسم_
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 :مایک
 
 اشب مطمئن ، باشم مواظبت نزدیک از نتونم هاگ حتی ، پیشتم همیشه من_
 .مواظبتم دور از
 
 اب و کرد پاک و گرفت پایینو اومدمی که اشکی دونه شاشاره انگشت با

 :گفت لبخند
 
 .نکن درگیر و  ذهنت پس ، نیوفتاده اتفاقی هیچ هنوز_
 
 
 (  بـاُرن  )

 
 

 االب و پایین و  اه کانال و بودم نشستهی تلویزیون و به و ی مبل و با رزا 
 :اومد در ُرزا جیغ آخر که کردممی

 
 عوض کانال که بس شد بد حالم ؟ مونینمی ثابت شبکه یه یو  چرا_

 .کردی
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 فحر شونزیستگاه و حیوانات یدرباره که داشتم نگه هاکانال از یکی یو 
 : گفتمی ُرزا دادمی نشون که حیوون هر زدمی

 
  .باُرن توئه شبیه چقدر

 
 : گفتمی ، توئه شبیه گفتممی وقتی یا.  کردممی و کا همین منم

 
  .شدی تیصشخ بحران دچار 

 
 میزت و  هاپله هم گلوریا.  ذاشتیممی هم سر به سر و کردیممی نگاه و  برنامه

ز به حواسم تمام.  کردمی  ا بود ر 
 
 :گفت خنده با
 
 .نریز بهم تمرکزمو کنممی فکر دارم_
 

 :گفتم و دادم رفشا بازوشو
 
  کنمامی اذیت کنی اذیت_
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 :گفت و کمر به زد دستاشو و ایستاد مو  بهو  و پاشد مبل یو  از
 
 نمیکنی؟ چرا.  کنی اذیت منتظرم...  خب_
 

 :باُرن
 
 .ندارم کاریت زیاد کوچولویی خیلی بینممی سوزهمی حالت به دلم_
 
 :گفت و سرم تو زد مبل یو  کوسن با
 
 .وییکوچول خودت_
 

 :باُرن
 
 .دادم فرم بهشون گذاشتم وقت کلی میشه خراب موهام نکن ئه ئه_
 

 :گفت و ریخت بهم موهامو دستاش با و مبل یو  گذاشت و کوسن
 
 .شدی کی شکل االن دونیمی_
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 :گفتم و گرفتم خودم یه متفکری حالت
 
 ؟ شدم کی شکل نه_
 

 :گفت و زد پوزخندی
 
 داشت که همونی کردمی بازی حیونا با النا داشت که سیاه   آدم اون شکل_

 و گوش اینجای خط تا چند رنگ با اگه. داد می توضیح ها حیون ی درباره
 .شیمی خودش شبیه بکشم پیشونیت یو  دایره یه
 

 می جیغ که دادممی فشارش محکم ب*غ*ل*م توی افتاد که کشیدم دستشو
 :زد
 
 .کن ولم شدم له_
 

 :باُرن
 
 .کنم اذیتت شتیدا دوست خودت تو_
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 :گفت و خندید
 
   ......عوض نظرم نه_
 
 

 پشت هب و جفتمون توجه چیزی افتادن صدای کنه تموم حرفشو اینکه از قبل
 جدا خودم از و ُرزا. بود افتاده زمین یو  که بود گلوریا.  کرد جلب سرمون

 بار چند و گرفتم دستم توی سرشو. نشستم گلوریا سر باالی رفتم و کردم
  . بود شیکهوب انگار ولی زدم اشصد

 
 بردمش کردم بلندش جا از و زانوهاش زیر یکی و بود سرش زیر دستم یک

 .بیاد دکتر بزن زنگ گفتم خدمتکارا از یکی به.  اتاقش تو
 
 رصب که یکم.  گلوریا به بود زده زل اخم با و بود ایستاده من کنار هم ُرزا 

 ، لبشق صدای به دادن گوش و گرفتن نبض از بعد اومد دکتر باالخره کردیم
 :گفت من به و  و برداشت و  عینکش

 
 _ .دارند استراحت به نیاز ایشون.  کنه کار همه این نباید باردار خانوم یه
 به مهرسکوت انگار افتاد کار از مغزم هایسلول کل حرف این زدن با

 :گفت تمسخر حالت با و کنارم اومد ُرزا.  بودند زده هاملب
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ستونی آقای مبارک شدنتون پدر  _ .ا 
 

 کونت ترس از دکتر که کوبید چنان اتاقو در و شد رد کنارم از و گفت اینو
 :گفت و زد گلوریا دست به سُرمی. خورد

 
 _ . بگیرین تماس داشتین کاری اگر

 
 خب ولی ، باشه من بچه شدنمی باورم اومدم در شوک از دکتر رفتن از بعد

 جوری چه من.  داشته رابطه من با فقط گلوریا چون ، مکن انکار تونمنمی
 ؟ کنم قبول خوامنمی مادرشو که ای بچه

 
 .نشستم کاناپه اولین یو  نو بی اومدم اتاق از
 
 

 حال باید همیشه چرا.  دادم ماساژ هاموشقیقه دستام با و بستم چشمامو
 ؟ بشه بد ، خوبم

 
 اول همون از گلوریا و من یرابطه.  خودمم مقصرش افتهمی که اتفاقاتی

 . ُرزا پیش برم نداشتم جرا ت حتی. بود اشتباه
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 باید ُرزا . خودم اتاق توی رفتم مستقیم ، باال رفتم و شدم بلند کاناپه یو  از 
 .بشه مو آ تا باشه تنها یکم

 
 خیلی از شدمی شاید اینجوری ؛ برگردوند عقب به وزمان شدمی کاش ای

 .کرد ریجلوگیـ هااتفاق
 
 
 (  سـاییـن  )

 
 

 خیلی.  نمشببی تا ن،و بی بیاد اتاقش از فـؤاد که بودم نشسته منتظر پله یو 
 . بود شده همین کارم که بود وقت

 
 تا نو بی بیاد اتاقش از شدممی منتظر و ایستادممی هانرده باالی ها ساعت 

 .ببینمش باال این از لحظه یک من
 

 کرده ریشه من قلب در چنان عشقش ولی ، گیرهمی دلم کارهاش از خیلی
 و عشق کلی با و  هالباس تک تک. گیرممی نادیده وهاشبدی تمام که

  ....اون ولی ، خریدممی براش عالقه
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 دارم دوستش که بگم بهش شجاعت با و جلو برم خوادمی دلم اوقات گاهی
 و درپ وقتی که کردممی فکر.  ترسممی فؤاد واکنش از ، ترسممی ولی ، ولی

 تباهاش در کامالا  اینکه مثل ولی بشم ترنزدیک بهش تونممی نباشن مادرم
 .بودم

 
 تحریک و باز هایلباس.  کردم امتحان توجهش جلب برای و  شیو  هر

  لی....و گرفتممی گرم بقیه با ، کردم لجبازی باهاش ، پوشیدم جلوش کننده
 

 .اتاقم توی رفتم و شدم بلند پله یو  از. نیوفتاد اتفاقی هیچ
 
 
 (  گالریـا  )

 
 

 زتمی پله داشتم یادمه فقط. دیدم تخت یو  خودمو ، کردم باز که چشمامو
 سوزش شدو کشیده سُرم سوزن که  پاشدم تخت یو  از.  همین کردممی

 اتاق از و شو  زدم چسبشو و درآوردم مو آ وسوزن.  کردم حس و  بدی
 .نو بی اومدم
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 نشون و  صبح 8 ساعت ، سالن بزرگ ساعت.  بود خونه توی دیب سکوت
 نگاهم تعجب با چنان خدمه تمام که ، آشپزخونه داخل رفتم مو آ.  دادمی
 .کردم چیزی ، قتلی من کردمی فکر بود شاهد نفر یه اگه که کردنمی

 
 :گفتم و نزدیکشون رفتم لبخند با.  دادمی آزارم هاشونزمزمه صدای

 
 _ه؟شد چیزی

 
 :گفت و داد هولم محکم و جلو اومد عصبانیت با خدمتکارا از یکی

 
 حقت تو.  ریخته بهم و نف یک زندگی که هست هم خوشحال  رچقد_

 .بمیری باید تو ؟ میگم چی فهمیمی بمیری بود
 

 :گفت دیگشون یکی
 
 ، داری نگه خودت برای و  آقا تا بردی کار به خواستیمی ترفندی هر تو_

 کردی فکر تو.  کردی باردار ازش خودتو رفتی تونینمی دیدی هم آخر
 اطربخ فقط ، شده خراب شونرابطه اگه ؟ بگیری براش و  ُرزا جای تونیمی

 ....توأم با ریمی کجا هـی.  توئه کارای
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 که بودم ایگوشه یه.  نشستم مبلها از یکی یو  و نو بی اومدم آشپزخونه از
 من . گرفتم دستام بین وسرم.  فهمیدن همه االخرهب پس.  نداشت دید زیاد
 .وقت هیچ ، بشه جوری این خواستمنمی وقتهیچ

 
 

 ینپای هاپله از داشت باُرن.  بگیرم باال سرمو شد باعث کسی پای صدای
.  پشتش نشست میزو سمت به رفت.اومدمی نظر به خسته خیلی.  اومدمی

 اهنگ میز یو  هایخوراکی به فقط.  دنکر آماده اشبر میزو خدمتکارا چندتا
 .زدنمی دست کدوم هیچ به ولی کردمی

 
 ش وغذاش ُرزا بدون باُرن چون ، بود ُرزا منتظر مطمئناا .  منتظره کردم حس

 شسمت رفتم زد صدام که ، اتاقم توی برم که شدم بلند یو  از.  کردنمی عو
 :گفتم و
 
   _داری؟ کاری من با
 

 :گفت و دکر نگاهم غمگین
 
 حالت خوبه؟_

 :گفتم و پایین انداختم وسرم
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 _.خوبم آره
 

 :باُرن
 
  ؟ بکنم ازت خواهشی یه تونممی_
 

 :گلوریا
 
 .آره_
 

 :باُرن
 
 .بندازش_
 

 :گلوریا
 
 ؟و  چی_
 

 :باُرن
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 .خوامنمی بچه من بندازش پس ، منم بچه اون بابای ، و  بچه_
 

 :گلوریا
 
 بچه یه حداقل خواممی ندارم که خودتو.  مخوامی من ولی خواینمی تو_

 .باشم داشته ازت
 

 :باُرن
 
 .کنمنمی قبول و  مسئولیتی هیچ بچه اون قبال در من_
 

 :گلوریا
 
 .نکن قبول ، نداره اشکال_
 

 :باُرن
 
 منو زندگی ، کنهمی تنگ و  همه پای و دست بچه اون ، بفهم گلوریا_

 .گلوریا و اینا بفهم کنهمی سیاه و تو زگارو  ، کنهمی خراب
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 :گلوریا
 
 .دارم نگهش خواممی ، منه مال بچه این_
 

 :گفت و برگردوند ازم صورتشو
 
   .باش خودت مواظب پس_
 
 خم. نخورد هم صبحانه حتی اتاقش سمت رفت و شد پا صندلی یو  از

 . بردم آشپزخونه به و برداشتم و  میز یو  وسایل شدم
 
 هنیومد نو بی اتاقش از حاال تا زو دی ، ُرزا گفتنیم خدمتکارا که جوراین 
 .مشکوکه خیلی ُرزا آرامش این میگفتن همه. نداده راه داخل هم و  کسی و
 

 و ختمت و  نشستم ، اتاقم توی برگشتم سرجاش گذاشتم که و  ظرفا تموم
 بزرگش دارمشومی نگه ، دارممی نگهش من.  شکمم و  گذاشتم دستمو

 .کنممی
 
 طبق.  بچینم ناهار واسه میزو رفتم هم بعد بودم اتاق توی ناهار وقعم تا

 بیشتر اخماش گذشتمی که لحظه هر ، نشست و اومد باُرن اول معمول
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 :گفت بلند کردو صدا و  خدمتکارا از یکی داد با آخر.  رفتمی توهم
 
 .باال میام من وگرنه پایین بیاد دیگه دقیقه یک تا گیمی ُرزا به_
 

 ولی گذشت دقیقه یک.  باال رفت سریع و گفت میو آ چشم هم تکارخدم
 بعدش و اتاق در بستن صدای باال بره که شد بلند باُرن تا.  نشد ُرزا از خبری

 .اومد ُرزا هایکفش تق تق صدای هم
 

 و همیشگی صندلی حرص با و اومد ُرزا.  صندلیش یو  نشست دوباره باُرن
 .نشست شو  نو بی کشید

 
 کند بود میز یو  که ایدرسته بوقلمون گوشت از ایتکیه خودش برای نباُر 

  هتک دومین ، دهنش گذاشت و  گوشت از تکه یک.  ظرفش توی گذاشت و
 ظرف. گذاشت ظرف توی دوباره ، دهنش سمت ببره اومد تا ولی کند هم و

 ُرزا جلوی و گذاشت اون برای هم تکه یک و برداشت جلوش از و  ُرزا
 اعثب که کشید محکم و ظرف کنار گذاشت دستشو ُرزا یکهو که ، گذاشت

 .بشه تکه هزار و زمین یو  بیفته ظرف شد
 
 :گفت زدو صداش باُرن که بره شد بلند صندلی یو  از
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 ؟ کجا_
 

 ا:ُرز
 
 .نبینم و تو چندش یچهره که جایی_
 

 :بارن
  

 .نمیشه پیدا جایی همچین خونه این تو_
 

 :گفت و زد پوزخندی ُرزا
  

 .مزخرفه ، خودت مثل حرفاتم_
 

 :گفت جدی خیلی باُرن
 
 .میگیرم نشنیده حرفتو_
 

 :گفت و بارن سمت برگشت کامالا  ُرزا
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 کم من .بشنون همه بزار بشنوی که گفتم اتفاقاا  ، ؟؟بگیری نشنیده چرا_
 کثیف واسه خواستیمی خیابونی ه*ر*ز*ه یه که تو نه؟ ، برات بودم

 .اینجا آوردی منو دیکر غلط هاتکاری
 

 :گفت و شد بلند صندلی یو  از و کرد اخم باُرن
 
 .باش ساکت رزا_
 

 :گفت و زد پوزخندی ُرزا
 

 ؟کی خاطر به اونم ، ؟بودن الل همه اون ، بودن ساکت همه اون نبود بسم_
  احمق یه خاطر به کرده کورش ش*ه*و*ت و نیاز که مردی خاطر به
 

 :زد داد باُرن یکهو
 
 .ُرزا  شو خفه_
 

 :زد داد متقابالا  هم ُرزا
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 هونپن و کردی مدت این کاریا کثیف ازین چقد نیست معلوم شمنمی خفه_
ستونی آقای دررفته دست از یکیش اینکه مثل ولی ؟ کردی کاری  رفک ا 

 همب ولی باشم داشته دوستت تونممی کردممی فکر شدی، عوض کردممی
 طرخابه که هستی لجنی و کثیف آدم نهمو که فهموندی بهم ، کردی ثابت

 دخترای بدن و تن به وقاحت با و اومد سعودی تا اینجا از نیاشو گذ خوش
 .دنمی بهش بیشتری حال کدومشون ببینه تا کردمی نگاه ل*خ*ت

 
 کرد اضافه پوزخند با و :

 
  .....دنیا به همینجوری خودتم البد_
 
 

 هک جوری ، صورتش تو کوبید ممحک باُرن که بود نشده تموم حرفش هنوز
 .شد بلند زمین یو  از و زمین و  گذاشت دستشو ُرزا.  زمین و  شد پرت

 
 

 به و زد پوزخندی و کشید اومد می لبش کنار از که خونی رد به و انگشتش
 .رفت اتاقش سمت
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 باُرن.  دونه می هم ُرزا بودم مطمئن بود، حساس شخانواده یو  خیلی باُرن
 زاُر  وقتی.  کرد می نگاه و  ُرزا رفتن مسیر و شده قرمز انیتعصب شدت از

 :گفت و کرد من به نگاه یه باُرن ، اتاقش توی رفت
 
 .با زندگیم کردی کار چی بینی می_
 

 شدم ماطراف متوجه تازه.  اتاقش داخل رفت مستقیم و کنا رفت میز پشت از 
 تو رفتم و شدم رد میز کنار از.  بودن ماجرا این گر مشاهده خدمتکارا یهمه
 با.  نمک تحمل و  باُرن ناراحتی تونستم نمی بود گلوم تو بدی بغض اتاقم

 .سرد آب دوش زیر رفتم لباسام
 
 . بودن من حق این ، بودم زده زل دیوار به بودم نشسته تخت یو  شام موقع تا
 
 بود هنشست میز پشت ُرزا ، بچینم و میز تا اومدم نو بی اتاق از معمول طبق 
 و کرد می طرفش اون و طرف این و بود دستش توی موهاش از تیکه یک و

 .بود لبش یو  پوزخندی
 

 هفته یک باُرن، برخورد   اون با کردم می فکر باشه اومده شد نمی باورم
 .کنه زندانی اتاق تو خودشو
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 ودب کرده تعجب ُرزا بودن از اونم  ، نشست و اومد باُرن دقیقه چند اصلهف به
 نوم اما باشم داشته کامل دید  که جایی دور نقطه یه رفتم چیدم که و میز .

 . نشستم ، نبینن
 
 بود مو آ خیلی شچهره ، نه باُرن ولی بود لبش گوشه پوزخند اون هنوز ُرزا 

 :گفت رزا که
 
  استونی؟ آقای بود زیو  چه زو  همین پیش نیم و سال یک_
 

 :گفت و کرد نگاهش سوالی باُرن
 
 .دونم مین_
 

 ا:ُرز
 
 ازدواج من تاریخ همین پیش نیم و یکسال.  بگم بهت بذار پس خب_

 .میشه تموم دیگه امشب که کردم شما با موقت
 

 :باُرن
 
 .کنیم می تمدیدش دوباره خب_
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 ا:رز
 
 منو چی هر بود بس. کنم تمدید خوام نمی من همینه مشکل ، دیگه خب_

 .کردی فرض احمق
 

 :گفت و شده خیره زاُر  به بهت با باُرن
 
 
 .ُرزا فهممنمی و  منظورت_
 

 ا:رز
 
 و اموالت تمام قبلش برم خوام می ازت شدم خسته واضحه خیلی منظورم_
 توی فرزند تک برای ارثی باید تو مثل ای نمونه پدر یک چون گردونممی بر

 ؟ دیگه میگم درست باشه داشته باید راهش
 

 :باُرن
 
 .بری ذارمنمی_
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 ا:رز
 
 ؟ ببندیم تخت به یا ، کنی زندانیم خونه تو کنی؟ کار چی خوای یم_
 
 :گفت و پاشد صندلی یو  از
 

 _ کرد اضافه پوزخند با میرم هم بعد گردونم می بر و اموالت تمام فردا
 همیشه واسه

 
 شتم بود شده کبود عصبانیت شدت از باُرن. اتاقش توی رفت و شد بلند

 زمین بریزه هاظرف تمام شد باعث که شیدک ومیزیو  زدو میز یو  محکمی
  .بشکنه و
 

 .نداشتم وباُرن ناراحتی دیدن تحمل ، میز یو  گذاشت وسرش
 
 
 (  بـاُرن  )
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 ختت یو  و اتاقم توی رفتم ؟ بره خوادمی واقعاا  یعنی.  داشتم بدی درد سر
 قعامو این چقدر.  رسیدنمی ذهنم به داشتنش نگه برای راهی هیچ.  نشستم

 .دارم مایک به نیاز
 

 خوشحال خیلی نظر به.  داد جواب سریع بوق اولین با ، گرفتم تماس
 :گفتم بهش. اومدمی

  
 
 میکنی؟ چکار ، بره بخواد زندگیت کس همه زو  یه اگه_
 

 :مایک
 
 .کنممی زندانیش شده حتی بره نذارم که کنممی کاری همه_
 

 هر با راحت خیلی که آدمی.  باشه شده عوض اینقدر مایک شدنمی باورم
 کنهمی سفارش من به و  زورگویی شو  حاال ، کردمی برخورد مشکلی

 هوگرن کردممی کاری یه باید.  تخت و  انداختم خودمو و کردم قطع تماسو.
 .دادممی دست از همیشه واسه و  ُرزا
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 . زدم سیگار به محکمی پک و بالکن داخل رفتم و کردم شنو  برگی سیگار
 و شرکت مشکالت ذهنم درگیری تنها که من ؟ رسیدم اینجا به چطور من

 .بود کارخونه
   

 .بود ُرزا ومن بین که بازی ، باختم بازی این تو من
 

 ساعت چند تونمنمی حتی من ولی بکنه دل من از تونهمی راحت خیلی اون
 مهخون یتو زندانی عنوان به و  ُرزا تونستممی چقدر من کنم تحمل ودوریش

 .رفتمی زو  یه آخرش ؟ دارم نگه
  

 زنجیر و پاهاش شده حتی ، شده که قیمتی هر به دارممی نگهش من ولی
 .کنممی

 
 ماتاق از.  بود نمونده خورشید طلوع به چیزی ، بود شب سه نزدیک ساعت

 صداش با که کردم باز محکم و د.  ُرزا اتاق توی رفتم مستقیم و نو بی رفتم
 با و ردک نگاه من به وحشت با و پرید خواب از یکهو.  ببینه منو و شهب بیدار

 :گفت لکنت
 
 ؟ کنیمی کارچه...  اینجا... تو.. تـ_
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 :گفتم پوزخند با و دادم تکیه دیوار به
 
 .رممی بخواد دلم که کجا هر ، بخوام که وقت هر و منه خونه اینجا_
 
 :گفت عصبانیت با
 
 .بـاُرن نو بی و بـ_
 
 :گفتم و سمتش رفتم و برداشتم دیوار از و  مکیهت

 
 .هباش زیادی خواسته نکنم فکر باش من با وامشب یه ، بری قراره فردا_
 

 :گفت و کرد نگاه بهم ترس با.  تختش یو  نشستم و شو بو  رفتم
 
 ؟ بکنی کاری خواینمی که تو_
 

 :گفتم و زدم پوزخندی
 
 کاری ولی یبود مکنار که مدت این عقده خواممی امشب ، اتفاقاا  چرا_

 .دربیارم و  نداشتم بهت
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 بر من که کاری و بود ُرزا التماس و گریه فقط ، شد چی نفهمیدم دیگه

 .بودم مجبور ُرزا داشتن نگه برای ولی دادم انجام میلم خالف
 
 

 شدم بیدار خواب از بود چشمام توی مستقیم که خورشید نور با صبح
 هک ، دادم فشار خودم به و  بود ب*غ*ل*م توی که یضعیف و ظریف موجود.

 .شدم بلند کنارش از و کردم بازتر دستامو حلقه.  اومد آخش صدای
 

 و شدم خم.  شد باعث خودش ولی دادمی آزارم خیلی کبودش بدن دیدن
 کشیدم گ*ر*د*ن*ش تا و  پتو و زدم کبودش بازوی به مو آ ایب*و*س*ه

 یدارب ُرزا دیگه ساعت یک تا گفتم هاخدمه از یکی به. رفتم نو بی اتاق از و
 .رفت و گفت چشمی.  کنی کمکش و باال بری خواممی ، شهمی

 
 
 (   ُرزا  )

 
 

 تمتونسنمی حتی   که کردمی درد بدنم اینقدر.  بمیرم خواستمی دلم فقط
 . بخشمشنمی وقت هیچ.  بخورم تکون
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 ولی بشم جدا تخت از هک کردم تالش دوباره وکردم پاک اشکامو 
 .تونستمنمی

 
 خجالت بدنم های کبودی از.  داخل اومد زدو در هاخدمه از یکی یکدفعه
 :گفت و کنارم اومد.  گرفتم خودم دور بیشتر و  پتو و کشیدم

 
 .کنم کمکتون بذارین_
 
 نشوند منو و گرفت ازم و  پتو ، حمام داخل بردم و شدم پا تخت یو  از مو آ

 .وان توی
 

 .ببینم و  هاکبودی تونستممی بهتر حاال
 

 سر ، دستم مچ دور سیاهی های لکه بود بازوم یو  که کبودی هایحلقه
 .مرد   یه دست جای بود مشخص  همه گ*ر*د*ن*م ام،شونه

 
 اشک خودم حال به کردم گریه بلند بلند.  کردم گریه و کردم بغل پاهامو
 و وردآ موحوله.  بیاره برام و  حوله فتمگ شدم مو آ که یکم کردم ناله و ریختم
 پشتمو مو آ و نشوندم صندلی یو .  کنم خشک و خودم کرد کمکم
 .دادمی ماساژ هاموکتف
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 همو  هازندانی.  جونم به میوفته اینجوری که کنممی چکارش من مگه

 هک کنم پاک هامواشک تا برداشتم دستمالی. نمیکنند شکنجه اینطور
 :گفت خدمتکاره

 
 ابطهر کسی با اجبار به وقت هیچ ایشون ، میکنم تعجب باُرن آقا از واقعاا _

 همچین حاال تا.  بوده خودش رضایت با اومدهمی کسی هر و نداشتن
 .بود نیوفتاده اتفاقی

 
 :گفتم و پام یو  گذاشتم سرمو

 
 .باشه دیگه جور یه باید اشرابطه کنهمی فکر ، داده پول من بابت چون_
 

 :کارخدمت
 
 رفتارهایی اوقات گاهی.  دارن دوست واقعاا  و  شما آقا کنید قبول ولی_

  .ببینم ازشون وقت هیچ کردمنمی فکر که بینممی ازشون
 

 :کردم ناله
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 بهم کاری ولی باشه متنفر من از حاضرم خوامنمی وداشتنش دوست_
 .باشه نداشته

 
 :گفت خنده با خدمتکاره

 
 . کنهمی جهنم براتون و  دنیا که باشه متنفر ازتون اگه هبدتر که طور این_
 

 ا:ُرز
 
 ؟ ترجهنم این از ؟ بدتر این از_
 

 :خدمتکار
 
 یحرف میلشون برخالف یا بیاره نه حرفشون و  کسی که داره اخالقی آقا_

 کنم فکر هم ایشون دیشب کار.  میشن عصبی شدت به کنن کاری یا بزنن
 .دعواتونه بخاطر

 
 مرفت و خوردم صبحانه لقمه چند زور به خدمتکار با زدن حرف کلی از بعد
 .اومدمنمی دنیا به وقت هیچ کاش.  تختم توی
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 ، خدمتکاراست از یکی کردم فکر ، زد در نفر یک که بود بعدازظهر نزدیک
 رتشتی یه با باُرن دیدم تعجب کمال در ولی.  داخل بیا گفتم همین برای
 تنشس تختم یو بو  ، اتاقم مبل تک یو  و اخلد اومد سفید شلوار و آبی

 :گفتم بهش اخم با. 
 
 ؟ اتاقم تو اومدی چرا. نو بی گمشـو و بـ_
 
 :گفت خاصی آرامش با
 
 .نبوده خوب حالت شنیدم عیادت اومدم_
 

 :گفتم ، زد حلقه چشمم تو مزاحم اشک
 
 .کنیمی خراب تو منو خوب حال   چون نیستم خـوب آره_
 

 :باُرن
 
 کنی؟ فراموش و دیشب شهمی_
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 ا:ُرز
 
 .کردی چکار باهام مونهمی یادم عمرم آخر تا ، وقت هیچ نه_
 

 :باُرن
 
 .بری ذارمنمی من چون کنیمی اذیت خودتو فقط اینجوری خـب_
 

 ا:ُرز
 
 ؟ چـرا بگی شهمی_ 
 
 
 

 
 :باُرن

 
 ماه سه باید تو ، خودت دین طبق ، داشتیم رابطه یه دیشب شما منو چون_

 باید دبع.  نه یا میاد دنیا به ایبچه رابطه این از بشه مشخص تا کنی صبر
 .بگیری تصمیم
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 ا:ُرز
 
 .نیومد دنیا به ای بچه شاید حاال_
 

 :گفت و زد لبخندی بدجنسانه
 
 .کنیممی امتحان دوباره نداره ایراد خوب_
 
 واشکام دستم با.  بود شده سرازیر اشکام گرفت حرصم خیلی حرفش از

 :گفتم کردمو پاک
 
 برسی؟ خوایمی کجا به کارات این با_
 

 :باُرن
 
 ...تـو بـه_
 

 ا:ُرز
 
 .نیست تو مال حمو  ، داری وجسمم فقط تو...  داره فایده چه_
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 :گفت ناراحتی با و پایین انداخت سرشو

 
 بری خوایمی گفتی وقتی. کافیه هم دور از کردنت حس حتی   من برای_

 بذاری اگه جور این.  بود همین رسید ذهنم به که راهی تنها و شدم دیوونه
 .برگردونمت و کنم شکایت قانون راه از تونممی هم بری

 
 :گفتم و شد شدیدتر امگریه

 
 ؟ برم که دارم دنیا این تو کیا ؟ برم کجا آخه_
 
 

 :باُرن
 
 ؟ چیه منظورت_
 

 ا:ُرز
 
 بارداری خبر با هک همونطور خواستممی.  زدم جوری همین حرفو اون من_

 .کنم ناراحتت منم دادی عذاب منو گلوریا
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 با.  هنکن کاری که کردمی کنترل خودشو ولی شد عصبانی خیلی کردم حس

 :گفت عصبیه بود مشخص کامالا  که لحنی
 
 حتی  .  اومدنمی سرت بال این وقت هیچ زدینمی حرفو اون تو اگه_

 .خوردنمی بهت کوچیکمم انگشت
 
 :گفت و شد بلند لیصند یو  از
 
 .من از نه ، باش متنفر خودت از و بدون مقصر وخودت پس_

 .کوبید بهم محکم و د و نو بی رفت
 
 
 
 (  مایـــڪ  )

 
 

 
 ؟ بگم کدومو اول بد یکی ، خوب یکی ، برات دارم خبر دوتا خب_
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 :گفت خنده با
 
 .بگو هم با دوتاشو_
 

 :گفتم و کشیدم ولپش
  

 .باشـه.  ندی نظر بهتره تو_
 

 :گفت و خندید
 
   باشــه_
 

 و دادم تکون هوا تو و درآوردم جیبم از و  لسانجلس به برگشت هایبلیط
 :گفتم

  
 .باهم البته ، گردیمبرمی داریم که اینه خوب خبر_
 

 :گفتم و دادم لم کاناپه یو 
  



 569 من یشرق یبایز

 غذا اینجا که طور همین شما ، که اینه بگم خواممی که بعدی خبر و_
 ....کنیمی نوکری و کشیمی تی ، شوریمی ، یپزمی

 
 :دادم ادامه و شد عوض حرفم که صورتم تو خورد مبل کوسن دیدم یکهو

 
 
 
 رابرب سه باید اونجا ، کنیدمی خانووومی اینجا که طور همین گفتممی بله_

 .بکشی زحمت
 

 :گفت و نشست زانو دو یو 
 
 ؟ چـرا_
 

 :گفتم و ریختم بهم موهاشو
 
 هستم که خودمم ، نفره دو اندازه به زحمتاش که دارم پیر پدر یه من چون_

 .نفر سـه شیممی
 
 :گفت خنده با
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 .کن کار خودت ، خدمتکارم من مگه_
 

 :مایک
  

 بش تا صبح از اونجا برسیم اینکه محض به ، نیستم که من ، دیگه نه_
 رکمتح دجس با خونه بیام هم وقتی.  مطب هم شب تا عصر از ، بیمارستانم

 بی نمت از منو خستگی و میاد مهربون یفرشته یه که اونجاست.  ندارم فرقی
 .کنهمی نو
 

 :سمیه
 
 اموفکر قبلش باید ولی ، کردم کمک یکم شاید حاال ، باشه خُـب خیلی_

 .بکنم
 
 :گفتم و شدم بلند کاناپه یو  از
 
  .کنم درست قهوه برم من کنیمی فکراتو تو تا_
 

 .خندید و گفت ایکشیده یباشـــــه
 



 571 من یشرق یبایز

 گذاشتیم و کردیم جمع و  خودمون وسائل کدوم هر قهوه خوردن از بعد
 طعق گازو و برق و برداشتیم وسائلو.  بود شب دو ساعت برای ازو پ. کنار

 مستقیم ماشین با و نو بی زدیم خونه از و کردیم
 .برایان هتل رفتیم 

 
 

 اومد وقتی.  موندیم منتظر یکل دیدنش برای و بود شلوغ سرش معمول طبق
 مدت این که زحمتی بابت و برگردوندم بهش وماشین سوئیچ و خونه کلید
 .رفت و رسوند و  سمیه منو دگاهو ف تا اونم.  کردم عذرخواهی ، دادم بهش

 
 گرفته و اکسیژن ماسک.  دادممی جواب سمیه هایسؤال به ازو پ از قبل
 ؟ چیه این گفتمی و بود

 
 و  دلیصن دسته بود نزدیک آخریا این.  کردمی بسته بازو هی وندشکمرب یا
 .بکنه جا از
 

 درهای مورد در زدن حرف به کرد عو ش و اومد مهماندارها از یکی
  ....و اکسیژن ماسک و اضطراری

 
 :گفتم و دورش انداختم دستمو.  شد ناراحت سمیه کردم حس
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 ؟ ناراحته من خوشگل چرا_
 

 :گفت و امشونه یو  گذاشت سرشو
 
 نای هامونبازی از یکی ، کردیممی بازی زیاد بودیم بچه زولما و من وقتی-

 خنده وبا ایستادمی جلو بعد ، مسافر من و شدمی مهماندار اون که بود
 دو ، بغل در درب دو مشکل زو ب صورت در عزیز مسافران:  گفتمی

 سرتون باالی در درب دو ، پایین در درب دو اول درب دو ، آخر در درب
 آخرش که آوردیمدرمی بازی مسخره کلی... که همه شون خرابه   داره قرار
 .اومدمی باال فؤاد داداش کفر

 
 :گفت و کرد قایم مس*ی*ن*ه توی سرشو

 
 .مایک شده تنگ براشون خیلی دلم_
 

 .لرزیدمی کوچکش و ظریف هایشونه
 
 

 :گفتم و کردم ب*غ*ل*ش محکم
 



 573 من یشرق یبایز

 .میدم قول بهت ، کنممی پیدا برات و  زولما_
 
 باال کوچکشو انگشت ، کردمی پاک اشکاشو که حالی در و شد جدا من از

 :گفت و آورد
  

 .بده قول اینجوری_
 

 :گفتم و انگشتش به کردم قالب و کوچکم انگشت منم
 
 .کنم پیداش برات دممی قول_
 

 یکم تودلم.  مب*و*س*ی*د محکم و کرد حلقه گ*ر*د*ن*م دور دستاشو
 ستمدوننمی ، بود همین ترکیه توی موندنم همهاین دلیل شاید ، داشتم ترس

 شونن واکنشی چه ، هستند کالیفرنیا تو فؤاد و ُرزا بفهمه سمیه که زمانی
 . دهمی

 
 اصلیش خانواده که زمانی چون ، بره و بزاره منو همیشه واسه ترسیدممی 

 :گفتم و برگشتم طرفش به.  رهندا من به نیازی دیگه ، بشند پیدا
 
 .باهاش کنیمی کار چه کنم پیدا و  زولما...  ُرز اگه_
 



wWw.Roman4u.iR  574 

 

 :گفت و گرفت خودش به متفکری حالت
 
 بعد ، میزنمش کنه پیدا منو نگشته اینکه و دوری همه این بخاطر اول_

 .کنممی گریه و کنممی ب*غ*ل*ش
 

 :فکرش طرز از بود گرفته امخنده
  

 ؟ کنیمی چکار بعد خـب_
 
 .لبنان گردمبرمی باهاش_
 

 هیچ بدون ؟ برگرده خوادمی ، چی یعنی.  شدمی کوا   سرم توی حرفش
 :گفتم حالتی تغییر

  
 یادب باهات نخواد یا ، نیاد یادش و تو و باشه گرفته فراموشی اون اگه خب_

 چی؟ لبنان
 

 :گفت مطمئن خیلی
 



 575 من یشرق یبایز

 بیهش فکرامون حتی   و رفتارمون ، حرکاتمون تموم بودیم بچه ما زمانیکه از_
 .خوادمی اونم خواممی من که چیزی مطمئنم ، بود هم

 
 
 ؟ کالیفرنیا میایی من با داری چرا پس ، لبنان برگردی خواهیمی توکه_

 .گرفتممی لبنان تا برات مستقیم بلیط یک گفتیمی بهم زودتر
 

 :گفت و بازوم به داد تکیه وسرش شد ناراحتیم متوجه فکرکنم
 
 ، اومدم باهات من االن ؟ برم کجا تو بدون من آخه ، دیگه نشو ناراحت_

 .لبنان بریم بابات و تو من ؛ برگردیم تایی سه
 

 :مایک
 
 کسی دیگه که هم تو اونجاس، همه کارم و زندگیم تمام من لبنان چرا حاال_
 .اونجا نداری و
 

 :گفت بغض با وپایین سرشوانداخت
 
 مندار ایخانواده اونجا دیگه منکه برگردم باید چرا من میگی راست تو آره_
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 :گفتم و کردم *ب*و*س* موهاشو
 
 کی االن تو.  کنیم تمومش همیشه برای وبحث این بیا اصالا  نکن گریه_

 میدم قول بهت. بابام و تو ، من از شهمی تشکیل که ، داری جدید خانواده
 .نکنی کمبود احساس وقت هیچ

 
 :گفت و کردن گریه بلند بلند به کرد عو ش یکهو

 
 .خوبی خیلی تو_
 
 گفتم خنده با و دهنش جلو گذاشتم دستمو :

 
 .خوبم خیلی من فهمیدن هواپیما کل کنم فکر_
 

 :گفت کردو پاک اشکاشو
 
 میدی؟ بهم قولی یک_
 



 577 من یشرق یبایز

 مایک :
 

 .آره_
 

 :سمیه
 
  چیه؟ حرفم بدونی نمیخوای_
 

 :مایک
 
  میشم ممنون بگی اگه_
 

 :یهسم
 

 .من فقط دیگه کس نه ، باش من برای تنها و همیشه_
 

 :مایک
 
 .باشه_
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 گفت کردو ریز چشاشو :

 
 . میارم در و چشمات ناخونام همین با داری دوس و  دیگه کس بفهمم اگه_
 

 :مایک
 
 

 .نبودی اینجوری که تو ، خشن چه وای وای_
 
 گفت و زد خندی پوز :

 
 .دیگه کنی تحمل مجبوری_
 
 

 حتی گهدی.  خونه رفتم مستقیمرسیدیم  کالیفرنیا با یک تاکسی وقتی 
 .شدم شیکهوب شو  افتاد تختم به چشمم وقتی.  بمونم بیدار تونستمنمی

 
 
 (  دافـؤ  )



 579 من یشرق یبایز

 
 

 معلوم مبدن تموم ، بود تنم لباس اینکه با.  لباس این با شدممی خفه داشتم
.  کوچکتر سایز دو ، خرهمی لباس ؟ کنهمی طور این چرا این آخه.  بود
 .بشه پاره آستینش یکهو باال ببرم دستمو ترسممی

 
 
 گفت و گرفت و دستم :

 
 .شدیم هم به شبیه چقدر_
 
 فؤاد :

 
 ظاهراا  بله_
 
 سایین :

 
 .دیگه بریم  خب_
 

 نو یب فضای.  گفتمی سایین که آدرسی به رفتیم و شدیم ماشین سوار
 نزدیک موسیقی صدای از دیمش که داخل.  بود جذاب خیلی که عمارت
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 وشهگ یک منم و دوستاش پیش رفت هم سایین معمول طبق.  بشم کر بود
 .میکردم نگاش دور از و نشستم

 
 حس . داشتم ، بود شده آشنا باهاش گیاتازه که پسری به نسبت بدی حس

 یهمه که بود گذشته نیمه از شب.  کرد حساب شو  نمیشه زیاد کردممی
 .بود شنو  ها مخفی نور و کردن موشخا و  ها چراغ

 
 :گفت داریکش خیلی لحن با سایین

 
 .گردمبرمی زود ، باال رممی دوستام با من فـــؤاد_
 

 همون اب دیدم که کردم نگاهش برگشتم آخر یلحظه در رفت.  گفتم ایباشه
 بودن منتظرش باال البد کجان؟ دوستاش پس.  باال رهمی داره پسره
 .خوردم و ریختم خودم برای آب لیوان یه.  بودم نگران اچر دونمنمی

 
 و ایستاد کنارم اومد دوستاش از یکی که گذشتمی دقیقه 15 سایین رفتن از

 :گفت
 
 ؟ کجاست سایین_
 



 581 من یشرق یبایز

 :گفتم و خوردم و  لیوان داخل آب از یکم
 
 .باال میرن دوستاش با گفت_
 
 :گفت و کرد نگاه بهم تعجب با
 
 .نرفته باال کسی ، هستیم پایین همه که ما ؟ باال_
 

 هایاتاق تک تک.  رفتم باال هاپله از سرعت با و میز یو  گذاشتم و لیوان
 رفتم سریع میاد هااتاق از یکی از جیغ صدای دیدم که کردم نگاه و  باال

 دیوار به بدی صدای با شد باعث که ، کردم باز محکم و د و اتاق طرف
 .بخوره

 
 نارشک سایین یو  از و سمتش رفتم عصبانیت با.  پسره همون ، بود خودش

 اتاق زا گرفتمو دورش پتویی کردم بلندش و گرفتم و  سایین دست مچ.  زدم
 ردمک پرتش و کردم باز ماشینو در شدیم خارج عمارت از.  کشیدمش نو بی
 .ماشین تو
 

 :گفت گریه با.  کردم حرکت خونه سمت به سرعت با و فرمون پشت نشستم
 
  فـؤاد......._
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 :فؤاد

 
 .بدی توضیح نیست الزم شو ساکت_
 

 :سایین
 
 .بدم توضیح برات باید چرا_
 

 :فؤاد
 
 از.  دمنمی اطالع هم اتخانواده به ، ندارم دیدم که چیزی با مشکلی من_

 خوبی به نیستن تخانواده که مدت این تونمنمی که ناراحتم خودم دست
 .کنم محافظت ازت

 
 :سایین

 
 .کنیمی فکر اشتباه داری ؤادف-
 



 583 من یشرق یبایز

 :فؤاد
 
 دختر و زن اینجا مردهای واسه دونممی من ، داره فرق تو با من فکر طرز_

 .نداره فرقی و یکیه
 

 :گفت جیغ حالت به و گرفت شدت اشگریه
  

 ما شاید.  کنه ت*ج*ا*و*ز* بهم خواستمی زور به اون کنیمی اشتباه_
 اریمند دوستش که کسی با ایرابطه ولی باشه داشته فرق هم با عقایدمون

 .بفهم دیم،نمی انجام
 

 :گفتم و کردم نگاه بهش تفاوت بی
  

 .داره فرقی چه تو واسه_
 

 :سایین
 
 .ایدیگه کس هیچ نه و تو فقط ، فؤاد دارم دوست و  تو من_
 

 :گفتم و زدم و  ماشین کولر درجه آخرین
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 .بزنی فحر نیست الزم.  پرهمی سرت از مستی االن_
 

 :سایین
 
 .نیستم مست من_
 

 :گفتم بهش و اتاقش تو بردمش خونه رسیدیم وقتی.  ندادم جواب هیچی
 
 دادم قول تخانواده به من چون ، کنممی محدودت خیلی دونممی_

 به.  نیستم مناسب کار این برای من فهمممی االن ولی ، باشم مراقبت
 .دممی استعفاء دخترشون دیبادیگار از برگردن تخانواده اینکه محض

 
 :گفت و کرد نگاه بهم بهت با
 
  .کنینمی من با و کا این تو_
 

 :فواد
 
 .نیست خوب حالت االن کن استراحت_
 



 585 من یشرق یبایز

 
 
 
 

 
 (  سمیـــہ  )

 
 
 

 
 ذاشتمگ کنار و وسایلم منم خوابید و اتاقش تو رفت مایک ، خونه رسیدیم تا
  دیدم دمش بیدار وقتی.  برد خوابم کی نفهمیدم و نشستم دونفره کاناپه یو  و
 زتمی لباس یه و شدم بلند تخت یو  از سریع.  مایک اتاق توی تختم و

 .نو بی رفتم پوشیدم
 

 دندی مایک از بیشتر خیلی سنش که دیگه مرد یه و مایک در حال تلویزیون
 :گفت و شونم دور انداخت دستشو که نشستم مایک کنار و رفتم.  بودن

 
 ی؟خوابید خوب_
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 :سمیه
 
 آره_
 

 :گفت و گرفت پیر مرد اون سمت دستشو
 
 .گفتممی که پدرم اینم_
 

 :گفت و جلو آورد دستشو و کرد نگاهم مهربون لبخندی با پدرش
 
 .دخترم خوشبختم دیدنت از_
 

 :گفتم و فشردم گرمی به و  دستش
 
 .ممنونم_
 

 یوارهاید. بیارن برامون تا داد غذا سفارش مایک زدن حرف کلی از بعد
 سرپ دوتا از هاعکس بیشتر ولی.  خانوادگی هایعکس قاب از بود پر خونه
 یه مه یکی و بود مایک یکیش که ، االن تا گیبچه زمان از ، بود شده گرفته



 587 من یشرق یبایز

 :گفتم مایک بهو .  جذاب ولی اخمو پسر
 
 کیه؟ ، گرفتی عکس باهاش که اینی_
 
 
 

 :مایک
 
 .مدوستا ترینصمیمی از یکی ، باُرن_
 

 :سمیه
 
 کرده؟ اخم عکسا همه تو چرا_
 

 :مایک
 
 کنهمی اخم ناراحته ، کنهمی اخم خوشحاله وقتی ، ستبیگانه خنده با کالا _
  کنهمی اخم حال همه در کنهمی اخم عصبانیه ،

 
 :سمیه
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 .جذابه خیلی ولی_
 

 :مایک
 
  ؟!بله؟؟_
 

 :سمیه
 
 .رسهیم نظر به جذاب خیلی تو کنار در یعنی...  هیچی_
 

 :مایک
 
 .شد حاال آهان_
 

 هس عکس یه.  بود مشکوک خیلی عکسا از یکی که کردممی نگاه و عکسا
 مایک هک پسره همون تعجب درکمال.  نصفی و دونفره بگم بهتره یا بود نفره

 هک دختر یک دست و بود لبش یو  قشنگ لبخند یه باُرن   اسمش گفت
 قیمتی نو گ لباس هم دختره.  دبو گرفته ، بود دار حالت و مشکی موهاش

 .شدنمی دیده چهرش ولی بود تنش
 



 589 من یشرق یبایز

 
 :گفتم و زد صدا و مایک

 
 ایستاده؟ دوستت کنار که کیه این_
 
 :گفت و کرد نگاه دقت با
 
 .دخترشه دوست_
 

 :سمیه
 
 .رسهمی خوشگل نظر به_
 

 :مایک
  

 .قشنگه شچهره آره_
 
 (. بود آشنا برام خیلی مایک دوست )
 

 :گفتم
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 یمشتر از کنم فکر ، آشناست شچهره خیلی من برای دوستت این! مایک_
 درسته؟ بوده بار های

 
 :مایک

 
 .باشه اومده ترکیه به حاال تا نکنم فکر نه_
 

 :سمیه
 
 دیدمش؟ کجا من پس_
 

 :گفت مضطربی حالت با مایک یکهو
 
 .آوردن غذامونو کنم فکر کن ولش اونو_
 
 
 (  بـاُرن  )

 
 



 591 من یشرق یبایز

 گفت بهم وقتی کردم؟ من بود کاری چه این.  زدممی قدم ماتاق تو عصبی
.  ریختم بهم خیلی کنه ناراحت و من که زده طوری همین و حرف این

 مه دقیقه یک زده بهم و حرف این وقتی از.  کرد که بود کاری ترین احمقانه
 .ذارهنمی راحتم وجدان عذاب

 
 و من ضعف طهنق و ها حساسیت اون ، بود حقش اومد سرش بالیی هر
 .کنهمی استفاده کردنم عصبی برای اونا از و دونهمی

 
 :گرفتم و  مایک شماره

  
 :مایک

 
 .عزیز دوست سالم_
 

 :بارن
 
 برگشتی؟  سالم_
 

 :مایک
 
 .مطلب اصل سر رفتی زود چه اوه_
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 :بارن

 
 نه؟ یا برگشتی ندارم حوصله_
 

 :مایک
 
 چطور؟ برگشتم-
 

 :بارن
 
 .پیشت میام االن باش منتظر_
 

 :گفت یکهو
 

  اینجا بیای خوادنمی نه نه_
 

 :بارن
 
 چرا؟_



 593 من یشرق یبایز

 
 :مایک

 
 .......چیه میدونی خوب_
 

 :بارن
 
 چیه؟_
 

 :مایک
 
 .شلوغه یکم خونه همین برای بده تغییر و  خونه چیدمان خواستمی پدرم_

  
 :بارن

 
 دبع ، بایسته پاش و  تونهمی و دا باکلی تو پدر.  تو گیمی داری چی_
 که؟ شهمی پیدا گوشه یه حاال بده چیدمان تغییر خوادمی طورچ
 

 :مایک
 
  شهنمی پیدا گوشه نه_
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  هست چی نبود مهم برام.  کنهمی مخفی داره چیزی یه کردممی حس

 
 :بارن

 
 میای؟ کجا_
 

 :مایک
 
 .من خونه نزدیک یکافه_
 

 :بارن
 

- Ok.bye 
 
 
 (  مایـڪ  )

 
 

 



 595 من یشرق یبایز

 و بوده اونجا هم سمیه ، کنه انتخاب و  ُرزا تا سعودی رفت باُرن که زیو 
 باُرنه پیش ُرزا فهمیدمی اگر اومد،نمی یادش کامل حاال ولی.  دیده و  باُرن

 .شدممی تنها من و اون پیش رفتمی حتماا  ،
 
 

 گوشیم که شدیم خوردن مشغول و میز و  گذاشتم آوردن که و ها سفارش 
 ولی.  خونم بیاد خوادمی گفت اتصال زا بعد بود باُرن طرف از خورد زنگ

 باالیی تشخیص قدرت باُرن چون شناسهمی و  سمیه باُرن بودم مطمئن
 .بسپاره خاطر به و  هاخیلی یچهره تونستمی ها مدت و داشت

 
 تیوق.  بزاریم مالقات قرار دیگه جای یه شد راضی ، آوردن بهانه کلی از بعد

  زدیکشن رفتم.  کرده کاری خراب باز مطمئنم.  بود نشسته منتظر باُرن رفتم
 :گفتم و نشستم مقابلش صندلی یو
 
 ناراحتی؟ چرا سالم_
 

 :بارن
 
 .نیستم ناراحت نه.  سالم_
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 :مایک
 
 افتاده؟ اتفاقی ، بیام گفتی چرا_
 

 :باُرن
 
 نظر به ممکن غیر هم خیال و فکر تو حتی   که افتاده اتفاقایی ، آره که اتفاق_

 .میرسه
 

 اشرابطه دیدن از.  شدممی ترمتعجب من کردمی تعریف که لحظه هر
  ُرزا خوادب گلوریا شدنمی باورم اصالا .  ُرزا دست به پیتر کشتن تا ، ُرزا توسط

 .بکشه و
 

 :مایک
 
 ؟ ناراحتی قدراین چرا حاال ُخب_
 

 :گفت و پایین انداخت وسرش
 
 .بارداره من از گلوریا_



 597 من یشرق یبایز

 
 :مایک

 
 ؟ افتاد اتفاق این دفعه این چطور ، بودی مواظب همیشه که وت ؟ چـــــی_
 

 :باُرن
 
 .بود بدی شوک خودمم برای_
 

 :مایک
 
 ؟ همینه از ناراحتیت تمام ؟ همین ، خـب_
 

 :باُرن
 
 .ُرزاست ناراحتیم دلیل ، نداره اهمیتی برام موضوع این اصالا  ، نه_
 

 :مایک
 
 ؟ داره خبر بچه وجود از اونم_
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 :باُرن
 
 .فهمیدیم هم با دوتایی ، آره_
 

 :مایک
 
 ؟ بود چی واکنشش ، خـب_
 

 :باُرن
 
 زندونی وخودش کامل زو  یه هم بعد ، گفت تبریک و  شدنم پدر که اول_

 .بره خوادمی گفت نو بی اومد که هم آخر ، بود کرده
 

 :غرید و کرد مشت و دستاش کردمی تعریف و  ُرزا یجمله این که وقتی
 
 .اومد سرش بالیی بد کارش این با و گفت غو د ولی_
 
 :گفتم بهش ترس کمی و حیرت با
 
 ؟ آوردی سرش بالیی چه_



 599 من یشرق یبایز

 
 :گفت و خورد یکم جلوش سرد آب بطری از
 
 .بره نتونه که کردم کاری_
 

 :مایک
 
 درسته؟ ، کنممی فکر که همونی_
 

 :گفت ودستاش و  گذاشت و سرش
  

 ، نداشتم آرامش هم لحظه یه زو  دچن این.  مایک داغونم خیلی ، آره_
 بدترین لحظات ترینحساس تو همیشه.  خورهمی بهم خودم از حالم

 .گیرممی و  تصمیم
 آرامش چقدر ُرزا خرید با که داشتم خبر ، سعودی رفتم که زیو  اون اگه

 .رفتمنمی وقت هیچ خورهمی بهم زندگیم
 

 :مایک
 
 ؟ داشت آرامش زندگیت موقع اون کنیمی فکر تو_
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 :باُرن
 
 به بود، کاریم یمشغله ، ذهنم درگیری تنها کههمین ، داشت آرامش آره_

 .بود آرامش با زندگی یه خودش االن نسبت
 
 :یکام
 
 ؟ کنی چکار زن بهم آرامش موجود این با خوایمی حاال_
 

 :باُرن
 
 .اومده ازش که جایی همون گردونمشبرمی_
 

 :مایک
 
 ؟ درسته خواینمی و  ُرزا دیگه االن تو ، یدمفهم درست ببینم بذار_
 

 :باُرن
 
 .عذابشه باعث من با بودنش ، آره_



 601 من یشرق یبایز

 
 ، شناسممی بهتر خودش از وباُرن که منی برای.  نبود دلش هایحرف این

 .نیست سخت چندان مسئله این فهمیدن
 

 با و زدم پوزخندی.  بود شده گرفته عصبانیت یو  از ، باُرن تصمیم این
 :گفتم کنم تحریکش کردم می سعی که حنیل

 
 .من به بده نخواستی و  ُرزا موقع هر هستم حرفم سر هنوز من_
 
 

 مسلط خودش به ولی کنه خفم خوادمی دلش که کردم احساس لحظه یک
 :گفت و شد

 
 
 .میکنم فکر شدرباره_
 

 :مایک
 
 .مونممی جوابت منتظر_
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 راضی زیاد زدم که حرفی از.  نو بی اومدم کافه از و پاشدم صندلی یو  از
 دلم تو و  ُرزا عشق من وگرنه کنم تحریک و باُرن تا زدم و حرف این نبودم

 هاگ حتی   که یکی. دارم خونم توی جدید ُرزای یک من حاال و کردم سرکوب
 .کنم دورش خودم از لحظه یک نیستم حاضر بزنه بهم هم، و زندگیم آرامش

 
 
 (  ُرزا  )
 
 
 و ردمک تنم و برداشتم ، بپوشونه و بدنم های کبودی که لباسی دکم داخل از

 هم وقتی بینممی و باُرن کم خیلی شب اون از بعد.  بستم باال و موهام
 .نیست دنیا این توی انگار بینمشمی

 
 کاناپه یو  گلوریا دیدم که پایین رفتم ها پله از و نو بی اومدم اتاق از

 :گفت آمیز تمسخر لحنی با که شدم رد شو بو  از. نشسته
 
 ناراحتی؟ چرا بینممی و کی ببین به به_
 

 ا:رز
 



 603 من یشرق یبایز

 .دهنتو ببند_
 

 :گلوریا
 
 با و عاشقانه باُرن با من ی رابطه شده حسودیت چیه ادب بی چه اوه_

 بدنته؟ کبودی هم اشنتیجه و اجباره و زور با تو مال ولی س،نتیجه
 

 ا:ُرز
 
 بودی کی اب اینجا از قبل نیست معلوم که توئه مثل خیابونی یه لیاقتش باُرن_
 .میکردی زندگی ای خرابه توچه و
 
 
 :گفت و مو بو  اومد عصبانیت با کاناپه یو  از
 
 .کنی تحقیرم و کنی توهین بهم دمنمی اجازه بهت_
 

 دیدمخن بلند و عقب بره قدم چند شد باعث که بهش کوبیدم محکم دستامو
 :گفتم و
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 لد عاشق اون به البد کنی؟ کار چه خوایمی ببینم خواممی کنممی توهین_
 آره؟ گیمی اتخسته

 
 :گفت و زد پوزخندی

 
 .بودی تر تحمل قابل بزنی حرف تونستینمی وقتی_
 
 :گفتم و گرفتم لباسش یقه از
 
 .دیمی کشتن به خودتو زبونت این با آخر_
 
 :گفتم و شد خم درد از که شکمش زیر کوبیدم محکم زانو با
 
 محکم و کنی فرار خونه این از تنتیجه و خودت شبانه که کنممی کاری_

 :زدم داد و دادم تکونش
 
 فهمیدی؟_
 
 :گفت  پوزخند با
 



 605 من یشرق یبایز

 .تویی نفهمه که اونی فهمممی من_
 
 رد کنارش از. افتاد مبل یو  و شد پرت که دهنش تو کوبیدم قدرت تمام با

 انزم هم که نو بی برم که تمگرف و د دستگیره و رفتم در سمت به و شدم
 .داخل اومد باُرن

 
 

 هادرخت پای هایچمن یو  ، شدم رد کنارش از و پایین انداختم سرمو
 صدای ، بریزه بهم موهام شدمی باعث که اومدمی خنکی باد.  نشستم

 .بردمی و ف فکر به و آدم ، هابرگ و شاخه خوردن بهم و باد هوهوی
 

 اون با بازم ، من اومدن هوش به از بعد چرا ؟ داشته گهن و  گلوریا باُرن چرا
 هم ایدیگه چراهای ولی ؟ من از نه شد دار بچه اون از چرا ؟ داشت رابطه

   !من امن به زد ولی بزنه گلوریا نام به زندگیشو تمام تونستمی باُرن ، هست
 

 من ، شناسهمی منو خوب اون وقتی.  بشناسم وباُرن نتونستم هیچوقت من
 خودش خواست به اون ولی کنممی استفاده شعلیه هاشضعف نقطه از

 خودم ضرر به که زنممی هاییحرف اوقات گاهی.  میکنه فراموش و هااون
 .شهمی تموم
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 و  کجا ؟ برم کجا ، کنه نو بی شخونه از منو و کنه لج من با باُرن واقعاا  اگه
 گردمبر تونممی نه ، غریب کشور یه تو دارم سرپناهی نه دیگه ؟ برم که دارم

  !ندارم اونجا و  کسی دیگه برگردم بتونم اگه ؛ خودم کشور
 

 وسرم کردمو بغل زانوهامو.  شده خراب اونا دست به هامونمخونه احتماالا 
 .نندازه نو بی ومن که کرده خودداری باُرن چقدر.  زانوهام یو  گذاشتم

 
 تمانداخ تخت یو  و اتاقم توی رفتم و عمارت داخل برگشتم بعد ربع یک

 زمی پشت از باُرن و برم من اگه نه؟ یا برم داشتم شک بود ناهار موقع االن.
 چی؟ بزنه َپسَـم اگه ؟ چـی بشه بلند

 
 بود اومده باُرن طرف از احتماالا  ، زد در نفر یه که بودم غرق خودم افکار تو
 نیسی دیدم کردم باز و د وقتی تعجب کمال در ولی ، پایین بیام بگه که

 :گفت ، بگم چیزی اینکه از قبل و داخل آورد غذا از پُـر متوسطی
 
 و ذاغ براتون بهتره کردیم فکر هم ما نیومدین پایین ناهار برای آقا و شما_

 .باال بیاریم
 

 ا:ُرز
 



 607 من یشرق یبایز

 ؟ نیومد هم باُرن_
 

 :خدمتکار
 
 .نباشین نگران شما برممی براشون ، نیومدن ایشونم نه_
 

 ا:ُرز
 
 .ممنون خیلی_
 

 پایین هنرفت ، نبینه منو اینکه بخاطر حتماا  باُرن.  رفت و زد قشنگی لبخند
 با و خوردم ازش ایذره و برداشتم و پرتقال آب لیوان و نشستم سینی کنار.

 .خوردم و کندم خوک های گوشت از کوچک تکه یه چنگال
 

 هم شام موقع.  نگیره درد دوباره اممعده تا خوردم زور به هم قدر همین
 .گذشت طورهمین

 
.  کشیدم گ*ر*د*ن*م زیر تا و  پتو ، تخت یو  رفتم و کردم باز موهامو

 .  بود خاموش هاغچرا تمام
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 کنم نشو  و کولر یا ، پتو زیر برم و بزارم باز و  پنجره هاشب اینکه از همیشه
 .اومدمی خوشم پتو زیر برم و
 

 بیعص باُرن ؛ شد باز محکم در ، خورد تکون در یرهدستگ که بستم چشامو
 و ایستاد مو بو  اومد ، نشستم تخت یو  و شدم بلند یکهو ، سمتم اومد

 . کشید و گرفت محکم دستمو
 
 محکم دستمو که طور همین.  پایین شدم پرت تخت یو  از گفت شهمی 

 .کشیدمی خودش دنبال ، بود گرفته دستش توی
 
 رارتک دوباره شبو اون کار خواستمی یعنی.  بود اومده بند نفسم ترس از

 بست واتاق در برگشت ، تخت یو  کرد پرت منو و کرد باز اتاقشو در ؟ کنه
 :گفت و نشست تخت یو  اومد. 
 
 .بخواب بگیـر_
 

 ا:ُرز
 
  ....مـن ولـی_
 



 609 من یشرق یبایز

 :زد داد بلند دفعه یک
 
 .بخــواب گـممـی_
 
 با . کشیدم گ*ر*د*ن*م زیر تا و  پتو و مکشید دراز تخت یو  مو آ بغض با

 :گفت مو آ ولی عصبانیت
  

 عوض خوابشو جای دوباره ولی برهمی خوابم بد اون بدون   من دونهمی_
 .کنهمی

 
 :گفتم مو آ

 
 گفتی؟ چیزی_
 
 :گفت اخم با
 
 .نـه_
 

 اُرنب.  بودم شنیده حرفشو منکه ولی.  بردم پتو زیر سرمو و زدم لبخندی
 .بود خوابیده و بود من به پشتش
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 (  بـاُرن  ) 
 

 
 واضح تونستممی حاال ، طرفش برگشتم. ببره خوابش کامالا  تا کردم صبر

کنم دل ُرزا از تونممی چطور من.  ببینمش  اگه ، مایک به بدم که و ُرزا ؟ ب 
 . کنهمی نابودم مایک کنار دیدنش ، نکنه داغونم ُرزا دوری

 
 
 اگه حتی   ، دارممی نگهت خودم پیش جا همین کشیمی نفس که زمانی تا 

 .نخوای خودت
 

 دستامو وقت هیچ ، شممی بچه صاحب گلوریا از زیو  یه دونستممی اگه
 داشته دوستش که مادری یبچه ، کردمنمی آلوده خودم یبچه خون به

 .نداری مادرش به ایعالقه هیچ که هست ایبچه از بهتر باشی
 

 هبچ که زمانی.  ندارن برام اهمیتی چون ندارم کاری شبچه و گلوریا به من
 .هرنمی ششناسنامه داخل پدرش عنوان به من اسم وقت هیچ ، بیاد دنیا به
 



 611 من یشرق یبایز

 بهش وقت هر که ،  مادرش شبیه دختری ، بودم دختر عاشق همیشه من
 ، ُرزا از خواممی دختری.  بیوفتم مادرش و خودم خاطرات یاد کنممی نگاه
 .باشه مادرش دست باال شجاعت و لجبازی از که دختری ، ُرزا هشبیـ

 
 تمام وارث که دختری ، باشه دختر فرزندم تک خواستمی دلم همیشه من

 باشه اجدادش و من اموال
 . 

 :گفتم و دادم کنار و  ُرزا صورت توی موهای
 
 .باشی من اسیر باید نرسونی هامخواسته تمام به منو که وقتی تا_
 
 

 (  فــــؤاد  ) 
 
 

 :فؤاد
 
 ؟ برگردوند و  غذا بازم_
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 :خدمتکار
 

 .ندارن میل میگن ، بله_
 

 :فؤاد
 
 .ببرم من بده و  غذا_
 

 یو . شدم اتاقش وارد وزدم در مو آ و باال رفتم هاپله از و گرفتم و  غذا سینی
 میز یو  گذاشتم و  سینی.  بود گرفته بغل زانوهاشو و بود نشسته تختش
 .نشستم کنارش و تخت

 
 :فؤاد

 
 .آوردم وناهارت_
 

 :سایین
 
 .ندارم میل ، گفتم که قبالا _
 



 613 من یشرق یبایز

 :فؤاد
 نمک مواظبت ازت باید که میدونم اینو فقط ، ندارم حرفا این به کاری من_
  ......م دست تو
 

 :گفت عصبانیت با بشه تموم حرفم اینکه از قبل
 
 چرا.  شهمی بد حرف این از حالم ؟ امانتم دستت نگی دیگه میشـه_

 عشقه یو  از کردنات توجه و کارات تموم کنم فکر خودم پیش ذارینمی
 با خوایمی ، نداری بهم ایعالقه هیچ که بفهمونی بهم خوایمی هی چرا
 ؟ آره کنی؟ تحقیرم کارات این

 
 :فؤاد

 
 ...ندارم قصدی همچین وقت هیچ من ، حرفیه چه این_
 

 :سایین
 
 ؟ بگی غو د خوایمی اچر ، داری...  داری_
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 :فؤاد
 
 کنی؟ تموم وبحث این شهمی_
 

 :سایین
 
 .بگم دلمو حرف بذار!!!  نـه_
 

 :فؤاد
 
 .شنیدم منم ، گفتی کافی یاندازه به_
 

 :گفتم و پاش یو  گذاشتم و  غذا سینی
 
 .بدم بهت زور به شممی مجبور وگرنه بخور_
 
 .کرد خوردن به عو ش مو آ

 
 
 (  ُرزا  )



 615 من یشرق یبایز

 
 
 به دست با و شد حالتم متوجه باُرن.  نره گیج سرم دوباره تا بستم شاموچ

 :گفت و دورم انداخت دستشو که نشستم کنارش.  کرد اشاره خودش کنار
 
 ؟ بده حالت_
 

 ا:ُرز
 
 .دارم سرگیجه خیـلی آره_
 

 :باُرن
 
 ؟ داری هم تهوع حالت_
 

 ا:ُرز
 
 .ذره یه آره_
 

 :باُرن
 



wWw.Roman4u.iR  616 

 

 ؟ بیارن برات ترش بتشر یه بگم خوادمی دلت_
 
 و ششونه یو  گذاشتم سرمو کردم ه*و*س* بدجوری حرفش این گفتن با

 :گفتم
  

 .خیـــــلی آره_
 

 :گفت و زد پوزخندی
  

  دونستی؟می داره دوست منو خیلی خدا_
 

 ا:ُرز
 

 ؟ چطور_
 
 :گفت کردو نگاه بهم لبخند با
 
 .دهمی بچه یه بهم تو از داره آخه_
 



 617 من یشرق یبایز

 :مگفت تعجب با
 
 مطمئنی؟ همه این کجا از_
 

 :باُرن
 
 .بده آزمایش بریم ، داری شک اگه تو ، مطمئنم که من_
 
 :گفتم ، میشه رگ وارد که بزرگ هایسرنگ اون ترس از
 
 ...نیست آزمایش به نیازی درسته پس بگی تو اگه ، نه نه_
 

 :گفت خندیدو
 
 ؟ ترسـیمی_
 

 ا:ُرز
 
 ؟ کی از_
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 :باُرن
 
 !من از_
 

 :اُرز
 .وجه هیچ به ، نخیـر_
 
 

 :باُرن
 
 چی؟ آزمایش از_
 

 :گفتم و پایین انداختم وسرم ، بگم چی دونستمنمی
 
 .دیگه کن درک داره درد خـب_
 
 نو بی کوچکی یبسته داخلش از و کیفش سمت رفت و شد پا کنارم از

 :گفت خنده با.  گرفتمش هوا توی که ، کرد پرتاب سمتم به و آورد
 



 619 من یشرق یبایز

 .ردهد بی این_
 

 و گفت که کاری همون و دستشویی داخل رفتم ازش استفاده آموزش از بعد
 :زدم داد دستشویی توی از ، نتیجه اعالم از بعد.  کردم

 
  ؟ بارداری شهمی جوری چه_
 

 :باُرن
 
 .بشه رنگی خط دو_
 

 ا:ُرز
 
  ؟ مطمئنی کجا از_
 

 :گفت و اومد باُرن یخنده صدای
  

 بچه از همسرم چون ولی ، کردم تست خودم هاموبچه از چندتا آخه_
 .کردم سقط اومدنمی خوشش
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 ا:ُرز
 
 .مـزهبی_
 

 :باُرن
 
 .بگیریم جشن باید که نو بی بیا_
 

 ا:ُرز
 
 ؟ چـرا_
 

 :باُرن
 
 .دارم بچه دوتا االن من چون_
 
 :گفتم و کردم باز و د عصبانیت با
 
 دونی؟می خودت بچه هم و  گلوریا بچه تو_
 



 621 من یشرق یبایز

 :گفت شستن تخت یو 
 

 .هستم توهم بچه بابای ، هستم اونم بابای.  نه که چرا ، خـب آره_
 

 :زدم داد
  

 .پسـتـــــی خیلی_
 
 .بستم محکم و د و
 

 :گفت که اومد شخنده صدای
 
 .دستشویی نه اتاقت توی و ب ، کنی قهر خوایمی حداقل_
 
 نگاهم ندهخ با و کمرش به بود زده دستاشو. نو بی اومدم و کردم باز و د

  .کردمی
 

 ا:ُرز
 
 ؟ خندیمی چته_
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 :باُرن
 
 .طوری همین هیچی_
 
 :گفت و گرفت ودستم که شدم رد کنارش از اخم با
 
 ؟ کجـا_
 

 ا:ُرز
 
 .خودم اتاق_
 

 :باُرن
 
 .خودت اتاق و ب بعد کتابخونه بریم اول بیا_
 

 تداشبرمی کتابی هر.  شدیم واردش. کتابخونه سمت رفت و گرفت دستمو
 .دستم دادمی و خوندمی خنده با
 



 623 من یشرق یبایز

 :باُرن
 
 داریبار دوران رژیم.  اینو بگیر باشیم؟ داشته زیبایی فرزند گ*و*ن*هچ_
.  دهیم رشو پ باهوشی جنین گ*و*ن*هچ.  خورهمی دردت به اینم.

 .....دکتر از هاییسخن ، جنین وضعیت یدرباره رازهایی
 

 ا:ُرز
 
 .دیگه بسه_
 

 :باُرن
 
 .خورهنمی دردت به حیف ولی.  کردم پیدا چی ببین ُرزا ، واااای_
 

 ا:ُرز
 
 ؟ هست چی_
 

 :باُرن
 
 .دیدم و  کتابش دیر ، خورهنمی دردت به کن ولش نه_
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 ا:ُرز
 

 _ !دیگه بگو
 

 :باُرن
 
 .شویم باردار گ*و*ن*هچ_
 

 :گفتم و ششونه به کوبیدم محکم بودو دستم که هاییکتاب
 
 شرفبی_
 

 :گفت و زد پوزخندی
 
 من هب بیاد دنیا به وقتی گیرهمی یاد بچه ، نکن توهین اتبچه بابای به_

 .شرفبی گهمی
 
 :گفت مو آ.  گرفت امخنده حرفش از
 



 625 من یشرق یبایز

 .دارم دوست هاتوخنده_
 

 .اتاق توی برگشتیم و برداشتیم و  هاکتاب
 

 رفتم . بود نشسته تختش یو  بارن.  بود شده تنگ مایک برای خیلی دلم
 :گفتم و ششونه یو  گذاشتم سرمو ، نشستم رشکنا
 
 ؟ کجاست مایک ، باُرن_
 

 :باُرن
 
  ؟ شده تنگ براش دلت_
 

 ا:ُرز
 
 .خیـــــلــی آره_
 

 :باُرن
 
 ؟ بیاد بزنم زنگ_
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 ا:ُرز
 
 ؟ اینجاست مگه_
 

 :باُرن
 
 .برگشته آره_
 

 ا:ُرز
 منو ومدامی اول ، مسافرتش هر از بعد همیشه ؟ من پیش نیومد چرا پس_

 .میدید
 

 :باُرن
 
 .بیاد تا میزنم زنگ بهش.  داشته کار خیلی حتماا _
 

 :گفتم و کردم *ب*و*س* و  لپش
 

_ thank you 
 



 627 من یشرق یبایز

 ا:ُرز
 
 ؟ باُرن_
 

 :باُرن
 
 ؟ جانم_
 

 ا:ُرز
 
 ؟ بپرسم سؤال یه_
 

 :باُرن
 
 .بپرس دوتا شما_
 

 :ُرز
 
 ؟ بینمنمی و فؤاد دیگه چرا_
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 :باُرن
 
 .هفرانس فرستادمش_
 

 ا:ُرز
 
 فرانسه؟ چرا_
 

 :باُرن
 
 .باشه اطرافت و دور اومدنمی خوشم چون_
 

 ا:ُرز
 
 ؟ کنهمی کارچه اونجا_
 

 :باُرن
 
 خانواده.  گذرهنمی بد بهش نباش نگران.  ستخونواده یه بادیگارد_

 ؟ ببینی هم اونو خوایمی نکنه.  هستند مطمئنی



 629 من یشرق یبایز

 
 ا:ُرز
 
 ؟ هست امکانش ، آره_
 

 :باُرن
 
 .بیاد بتونه نکنم فکر ، اونجاست شغلش االن اون_
 
 
 (  مایــڪ  )
 

 :گفتم و گرفتم و  سمیه دست مچ
 
 .گرفت درد ، دیگه نزن_
 

 :گفت و خندید
 
 نجاتت خواستممی ، شیمی خفه داری دیدم ، گلوت تو پرید آب آخه_

 .بدم
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 :مایک
 .شممی فلج حتمـاا  تو هایضربه از ، نمیرم آب پرش از اگه من_
 

شن میشد و زدم بارن و با لبخند دکمه اتصال گوشیم که صفحه ش خاموش 
 بود

 
 ی کاناپه نشستمو از پشت میز بلند شدم رفتم 

 
 مایک:

 
 سالم بارن

 
 بارن:

 
 سالم چیه خوشحالی؟

 
 مایک:

 
 هیچی همین طوری خوشحالم

 



 631 من یشرق یبایز

 
 بارن:

 
 رزا میدونه برگشتی 

 
 مایک:

 
 جدی؟

 
 بارن:

 
 بله کامال جدی ام 

 
 مایک:

 
 االن ناراحته؟؟

 
 بارن:

 
 اره بدجور
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 مایک:
 
 حالش چطوره؟ 
 

 بارن: 
 
 

 از من و تو سالم تره فقط میگه مایک از جونش سیر شده
 

 خندیدم و گفتم:
 
 چرا؟ 
 

 بارن :
 

 بیا میفهمی
 

 مایک :
 

 حرکت میکنماالن 



 633 من یشرق یبایز

 
 نو ز از توی کمد کشیدم بیرفتم توی اتاق یک بلو

 گفت: و گرفت و بود دستم که سیلبا عصبانیت با سمیه
 
 .نبود بیمارستان از تماس اون ، مایک نکن فرض احمق منو_
 

 :مایک
 
 که گفتن باُرن به نداشتن ومن جدید یشماره.  کنم فرضت احمق باید چرا_
 .بگه من به
 

 :سمیه
 
 بود؟ ناراحت ازت کی بعد_
 

 :مایک
 
 .بیمارستان رئیس_
 

 :گفت و دستم داد و لباس
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 ب ، نداره اشکال ولی کنیمی پنهان ازم و  چیزی یه داری دونممی اینکه با_
 .و
 

 :مایک
 
  .....سمیـه_
 

 
 تنم لی شلوار و مشکی شرتتی.  بست محکم و د و نو بی رفت اتاق از

 . رفتم باُرن خونه سمت به مستقیم و نو بی اومدم خونه از و کردم
 
 داخل بردم و ماشین و شد ازب اصلی در که زدم بوق چندتا رسیدم وقتی 

 .شدیم گرفته وقتم خیلی برم ساختمون تا ماشین بدون میخواستم اگر چون
 
 من  پایین اومد ها پله از باُرن که داخل رفتم و کردم باز و ساختمون در مو آ
  .نشستیم کاناپه یو  هم با ، دید و
 

 :مایک
  

 ؟ کجاست ُرزا_



 635 من یشرق یبایز

 
 :باُرن

 
 .میاد االن باالست_
 

.  اومدمی تر تپل نظر به یکم میز یو  گذاشت و اومد میوه از ظرفی با یاگلور
 :گفتم باُرن به مو آ. شدمی حس سنگین یکم هم رفتنش راه
 
 ؟ چندمشه ماه گلوریا_
 

 :باُرن
 

 داخل من از اسمی بیاد هم دنیا به.  نیست هم مهم برام اصالا  ، دونمنمی_
 تمام باید خودش پس ، خواستمی و  بچه گلوریا. نمیره اششناسنامه
 .بکنه و کارهاش

 
 :مایک

 
 !توئه مال بچه ولی_
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 :باُرن
 
 .کرد پافشاری خودش ، بندازش گفتم من.  باشـه خب_
 

 :مایک
 
 .رسهنمی گلوریا بچه به زورت بعد ، انداختی و  ُرزا بچه چطور_
 
 :گفت کنه کنترلش داشت سعی که عصبانیتی با
 
 اگه. بگیره قرار بینمون چیزی خواستنمی دلم مداشت دوست و  ُرزا من_

 برام ایذره گلوریا ولی.  من نه ، شدمی وابسته شبچه به شدمی داربچه
 گم؟می چی فهمیمی ، نداره ارزش

 
 :مایک

 
 .فهممنمی نه_
 

 :باُرن
 



 637 من یشرق یبایز

  نفهـ که بس _ ....
 

 
  از . ینپای اومد ها پله از مو آ ُرزا. شد قطع کفشی تق تق صدای با حرفش

 تو انداخت وخودش محکم و سمتم اومد دید منو تا شدم بلند کاناپه یو
 :گفتم و کردم حلقه دورش دستامو منم ب*غ*ل*م

 
 .بود شده تنگ برات خیلی دلم_
 

 :گفت مو آ یزمزمه یه با ُرزا
 
 .منم_
 
 :گفتم تعجب با و کردم جداش خودم از

  
 ؟ گفتی چیزی_
 

 :گفت و خندید
 
 .بود شده تنگ دلم منم گفتم آره_
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 :گفت و خندید باُرن.  شدنمی باورم بود شده وارد بهم بدی شوک
  

 ؟ دکتـر اومده بند زبونت چیه_
 

 :گفتم
 
. یا دفعه یک نه بدی انتقال طرف به ذره ذره و مو آ باید و مهمی این به خبر_

 .کنم می سکته من نگفتی
 
 وگفت مبل یو  نشوند  و گرفت دستمو رزا :

 
 خالیه؟ دستات چرا خبرا؟ چه خب ایزنده که فعالا _
 

 :مایک
 
 باشه؟ توش چیزی قرار مگه_
 
 :گفت قهر حالت به
 
 .آوردی می برام سوغاتی اومدی می که دفعه هر_



 639 من یشرق یبایز

 
 موشفرا و  ُرزا و بودم سمیه با مدت تمام ترکیه توی ؛ ُرزا نبود به یادم اصالا 
 :فتمگ و پیشونیم به کوبیدم دستمو.  بودم کرده

 
 
 هک بود شلوغ سرم اینقدر کن باور ؟ رفت یادم و  تو چطور من ، وااااای ای_

 .بخوابم خوب تونستم نمی
 
 گفت و کرد نگاهم مشکوکی حالت به :

 
 _ .گفت باُرن چون رفتی تفریح واسه کردم می فکر من ......

 
 :مایک

 
 هب همین برای شه می هدر وقتم داره دیدم ولی رفتم تفریح واسه خب آره_

 یاد و هاشونشو  و زدم حرف مختلف دکترهای با و رفتم بیمارستان تا چند
 .کردم شرکت ها عمل از بسیاری در گرفتمو

 
 گفت و کشید موهاش به دستی :
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 لقو ، بشه تکرار بعد دفعه ولی گیرم می نادیده و  دفعه این خب خیلی_
 .بزارمت زنده دمنمی

 
 :مایک

 
 .داشته توو  زیادی تاثیر باُرن قاخال که بینممی آره_
 

 :باُرن
 
 .داره برات هم دیگه خوب خبر یک ُرزا مایک ، کنید ولش و بحث این_
 

 :مایک
 
 .کنمش هضم تا بگو مو آ فقط بفرمایید منتظرم خب_
 

 :رزا
 
  !بگم جوری چه خب ، باشه_
 



 641 من یشرق یبایز

 :گفت و خندید باُرن
 
 .بگو سریع_
 

 :ُرزا
 
 .شی می عمو داری_
 

 زاُر  خبیث، نگاه باُرن گرد، چشام من بود شده ایجاد بینمون بدی سکوت
 .خندون چشمای هم

 
 :مایک

 
 شم؟ می عمو دارم واقعاا ...  نـــــه_
 

 :بارن
 
 .عمه بگه بهت بدم یادش تونم می نداری دوست اگر ولی آره_
 

 :مایک
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 .ای مزه بی خیلی_
 

 رزا:
 

 چیه؟ نظرت حاال خب_
 
 :گفتم و چرخوندمش هوا و  و گرفتم ُرزا باریک کمر از و پاشدم مبل یو  از
 
 .خوشحالم جووووور بد_
 
 
  اومد در ُرزا جیغ :

 .افتم می االن زمین بزار و من_
 

 :گفتم خنده با و زمین گذاشتمش
 
 و نم دختر بیاین شما بعد باشه پسر کنه خدا بگیرم زن یک منم شد الزم_

 .بگیرین
 بخورید حرص شماها هی ندم و دخترم منم بعد  

 



 643 من یشرق یبایز

 :باُرن
 
 . تو دختر به بدم و پسرم تک عمراا  من گیره می تحویل خودشم چه آقا اوه_
 
 

 :مایک
 
  چشه؟ من دختر مگه_
 

 :باُرن
  

 .تو به بدمش نمیاد خوشم ولی نیست چش_
 

 :رزا
 
 چی؟ بود دختر حاال اگه_

  
 :باُرن

  
 .این پسر به بدمش عمراا _
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 :مایک
 
 .مبگیر و دخترت بیام عمراا _
 

 کلی از بعد.  کردیم می بحث ولی بود، نشده مشخص بچه جنسیت هنوز
 .خونه برگشتم خندیدن و زدن حرف

 
 
 (  بـاُرن  )
 

 برای چیدیم و بود بزرگ نسبتاا  که اتاقی ، ُرزا و ومن گذشت ها ماه و زهاو 
 ، رفتمگمی دستم وقتی که خریدیم می هاییلباس.  بود راه تو که کوچولویی

 امتم. شد می جا آستیناش توی فقط انگشتام از دوتا و بود دستم اندازه
 کردم آویزون سکیو ع های آویز سقف از و کردیم سکو ع از پر و  دیوارها

.  مامانش مثل صورتش ولی ، بشه خودم مثل پسرم میخواست دلم. 
 می دختر دلم اینکه با.  غربی اخالقش و باشه شرقی شچهره خواستممی

 . خوبه هم پسر داشتن ولی خواست
 

 :گفت و نشست کنارم اومد ُرزا
 



 645 من یشرق یبایز

 ؟ میکنی فکر چی به_
 

 :باُرن
 
 بذاری؟ میخوای چی و اسمش.  پسرمون به ، خودم به ، تو به_
 

 :ُرزا
 
  چی؟ تو میاد خوشم بِـن اسم از خیلی من_
 

 :باُرن
 
 .میاد خوشم ، بیاد خوشت تو چی هر از منم_
 

 م س*ی*ن*ه یو  و وسرش کرد لقهح کمرم دور و دستاش و خندید
 :گفت و گذاشت

 
 چی هر شم می عصبانی وقتی نیست دلم ته از زنم می حرفی هر باُرن_

 هی منی، ی بچه بابای االن تو.  دارم دوست من که اینه مهم ، نکن باور میگم
 .قوی و خوب بابای
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 :باُرن
 
 .پولدار والبته_
 

 :گفت و خندید
 
 . خوشگل هم ذره یه ، پولدار البته و کردم وشفرام اونو ، گفتی شد خوب_
 

 :گفتم و مب*و*س*ی*د و موهاش
 
 ایقلوه های لب ، مشکی و ُپر موهای بشه تو شکل پسرم دارم دوست_

 . شب رنگ به هایی چشم و صورتی
 

 :گفت و گرفت خودش به متفکری حالت
  

 دهانواخ بایه تونیم نمی بشه تو شکل اگه چون ، میشه جوری همین حتماا _
 .کنیم وصلت پولدار

 
 :باُرن

 



 647 من یشرق یبایز

 _ ....دیگـه بلـه
 
 
 

 (  گالریـا  ) 
 
 
 خواستمی فقط درد از کمرم. نشستم ها صندلی از یکی یو  خستگی از

 به نلیوا هنوز ، ریختم آب خودم برای و برداشتم میز یو  از لیوانی. بشکنه
 .پیچید عمارت کل تو ُرزا جیغ صدای که بود نرسیده لبم

 
 و شدم بلند صندلی یو  از زحمت به.  صدا سمت دویدن خدمتکارا امتم

 و گرفته و شکمش زیر و شده خم ها پله وسط ُرزا دیدم که صدا سمت رفتم
 . میکنه گریه داره

 
 
 زدم نگز و برداشتم و گوشیم منم گرفتن تماس اورژانس با خدمتکارا سریع 

 خودش گفت اونم و دادم برخ ُرزا حال از بهش داد؛ جواب سریع که باُرن به
 .رسونه می و
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 شده هوش بی ُرزا درد شدت از.  شدم آمبوالنس سوار بیمار همراه عنوان به
 سریع رسیدیم وقتی.  نبودم مطمئن زیاد اما زدم می هایی حدس یک. بود
 .نشستم عمل اتاق در پشت انتظار بخش منم ، عمل اتاق بردن و  ُرزا
 
 
 و باُرن میره نمی دختره این چرا باشه؟ مضطرب و نگران باُرن باید کی تا

 رنگشون جفتشون که حالی در مایک و باُرن دقیقه15 از بعد.  کنه راحت
 .بیمارستان اومدن بود پریده

 
 نگرانی با و سمتم اومد شدو ممتوجه که دادم تکون باُرن برای و دستم

 :پرسید
 
  چطوره؟ حالش_
 

 :گلوریا
 
 .کرد می گریه و بود گرفته و دلش زیر هخون تو فقط.  نمیدونم_
 

 مشو آ میکرد سعی و نشوندش صندلی یو  و گرفت و باُرن بازوی مایک 
 و پیشش رفت باُرن ، نو بی اومد باالخره دکتر ساعت نیم از بعد.  کنه



 649 من یشرق یبایز

 :گفت
 
 نه؟؟؟ یا زندس بگین بهم فقط_
 

 :گفت و زد لبخندی دکتر
  

 کنه؟ می راضیت بودنش زنده فقط_
 
 :گفت بغض حالت با اُرنب
  

 .میمیرم نباشه بنده اون به کشیدنم نفس_
 

 :گفت و زد باُرن شونه به دستی دکتر
 
 دار بغض صداش االن محکمی اون به مردی بعیده شما از استونی آقای_

 . بدونی و مورد چند الزمه بزنم حرف باهات کلمه چند باید اتاقم بیا باشه
 
 
 (  مایـڪ  )
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 :گفت بهم و تگرف و دستم

 
 .بریم هم با بیا_
 

 به هک وقتی تا.  بگه خواد می چی دکتر بدونم که بودم کنجکاو خیلی منم
 . شد خارج تنم از حو  بار هزار رسیدیم بیمارستان

 
 
 جوری. خودم جون نگران طرف یک از و بودم رزا حال نگران طرف یک از 

 ونبرام اتفاقی که همین.  شده دیونه کردن می فکر همه که کرد می رانندگی
 .بودیم می خوشحال باید نیفتاد

 
 

 :گفت دفریا با و شکمش یو  گذاشت دستشو بکدفعه ، نگفت چیزی کسی
 
 
 ؟ کجاست مبچه میگم ، توأم با باُرن ؟ کو امبچه_



 651 من یشرق یبایز

 
 :مایک

 
 !باش مو آ جان ُرزا_
 

 :ُرزا
 
 ؟ مرد مبچه ، باُرن آره ؟ مــــُـرد...مـ_
 

 :گفت و پایین ختاندا سرشو بارن
 
 .اومد دنیا به مرده آره_
 

 از چندتا.  کردن گریه بلند بلند کرد عو ش و شکست ُرزا بغض یکهو
 ننشوو بی و نذاشتم ولی ، بزنند بهش بخشآرام که داخل اومدن پرستارا

 :گفت و دستش توی گرفت و  ُرزا دست بارن.  کردم
 
 

 _ جا ُرزا .....
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 داد وبا نو بی کشید بارن دست از دستشو ُرزا شهب تموم حرفش اینکه از قبل
 :گفت

 
 .تویی مقصرش اتفاقا این تمام ، نزن دست من به_
 

 :باُرن
 
 ؟ چیه من تقصیر نمیداره نگه و  بچه که داره مشکل رحمت ؟ من چرا_
 

 :ُرزا
 
 نو بی گمشو و ب ، باُرن ازت متنفرم!  نشدم متولد طوراین اول از منکه_

 .شد خراب بازه*و*س* عوضیه توی بخاطر زندگیم
 

 :باُرن
 
 و تو منکه ، بشی داربچه هم بعداا  تونیمی ، نداری سنی هنوز تو جان ُرزا_

 .نداشتم نگه بچه برای
 



 653 من یشرق یبایز

 :گفت بلند صدای با رزا
 
 ارمد دوست خیلی کردی فکر نکنه چیه.  موندم تو با بچه خاطر به من ولی_
 ؟
 

 دستاش که جوری بود کرده مشت شودستا ، پایین انداخت سرشو باُرن
 ولی دهش عصبی خیلی فهمیدم. زدمی نبض اششقیقه کنار و بود شده سفید

 .نگه رزا به چیزی تا کنهمی خودداری داره
 

 :زد داد بلند صدای با رزا
 
 .نو بی گمشـــــو_
 

 :گفتم مو آ و بارن پشت گذاشتم دستمو
 
 .نو بی و ب بیا_
 

 رزا متس برگشتم و بستم و  اتاق در ، رفتن نو بی اقات از که بارن و گلوریا
 :گفتم جدی خیلی و
 



wWw.Roman4u.iR  654 

 

 وابج ، رزا ؟ گفتی بارن به که بود حرفایی چه این ؟ بود رفتاری چه این_
 .بده منو

 
 .گفتنمی هیچی و بود کرده پنجره سمت صورتشو

   
 :مایک

 
 تو بارن بدون که دونیمی همه از بهتر خودت.  بگـی که نداری چیزی_

 ؟ کردی فکر ، شیمی بیچاره تو کنه ولت بارن اگه.  هیچــی
 عفاتوض نقطه کردی فکر.  باشه کرده ناراحتت حرفاش با بارن ندارم یاد به 

 استفاده ازشون داره دوستت چون ولی ، دونهمی و  همه...  چرا ؟ دونهنمی
  ؟ چـی تو ولی.  کنهنمی

 
 :فتمگ جدی خیلی و گرفتم سمتش به انگشتمو

 
 یایهم ، شدن لیاقت بی آدم یه عاشق.  شد تو عاشق که متأسفم بارن برای_

 دی؟می عذاب و باُرن حرفات با که هستی کی کردی فکر تو.  ننگه
 
 :گفت و کرد نگاه بهم بهت با
  



 655 من یشرق یبایز

  .....مایـک_
 

 :مایک
 
 هم گلوریا از حتی   تو.  خورهمی بهم ازت حالم دیگه ، رزا شو خفه_

 و  تو و کرد لطف بهت باُرن که مادری و پدر بی دختر یه تو.  تریانگیزرقت
 فکرشم حتی   بودی خودت کشور تو وقتی تو.  داشت نگه خودش پیش
 .بشی قصری همچین یملکه زیو  یه کردینمی

 ، واردتر هم بهتر تو از هم هستن هاخیلی نو بی بری باُرن زندگی از اگه تو
 ارک چه خوایمی باُرن بدون ، چی تو ولی.  کنن ُپر باُرن برای و تو جای که

 عدب کن فکر اول پس ، تو به اون نه داری نیاز اون به که تویی این ، کنی
 .بزن حرف

 دنیا به اون اگه.  بود باُرن مال هم باز نبود تو مال ، مرد که ایبچه اون
ون چ تو نه دادنمی پدرش به و  بچه ، بشی جدا ازش خواستیمی و اومدمی

  .تو لیا قت سرپرستی نداری
 

 :گفتم و رفتم در سمت به و بهش کردم وپشتم
 
 .کن فکر خوب حرفام به_
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 :گفتم بهش و طرفش برگشتم و رسوندم در دستگیره به دستمو
 
 بلیط یه ، بگی بهم کافیه برگردی کردی ه*و*س* موقع هر ضمن در_

 .بهتره جوری این.  لبنان تا گیرممی برات اینجا از مستقیم طرفهیک
 
 
 ، بودم عصبانی خیلی خودم دست از.  بستم و د و نو بی اومدم اتاق از

 بیدار و وجدانش خواستممی بود الزم ولی زدممی بهش و  حرفا اون نباید
 تهخس رزا از اگه باُرن.  نگفتم خودم میل با و حرفام بیشتر نصف.  کنم
 توی دفعهاین ولی شدمی آواره دوباره ُرزا وقت اون ، زدمی پس اونو شدمی

 .نمیدونه هم و  میکنه زندگی توش که خیابونی اسم حتی که شهری
 

 :گفتم و پشتش گذاشتم دستمو.  نشستم باُرن کنار صندلی یو 
  

 .شهمی درست چی همه_
 

 :گفت و زد پوزخندی
 
  گفتی؟ بهش چی_
 



 657 من یشرق یبایز

 :مایک
 
 .کردم یادآوری براش وواقعیت تا چند فقط ، هیچـی_
 

 :باُرن
 
  !خودت نفع به البـد_
 

 :گفتم و کردم اخمی
 
 باُرن؟ کنیمی فکر چی من یدرباره تو_
 

 :گفت و داد تکیه دیوار به وسرش و بست چشماشو
 
 .کنمنمی فکری هیچ من_
 
 :گفتم و ایستادم شو بو  و شدم بلند کنارش صندلی یو  از
 
 شنید االن که فاییحر و خودش با داره الزم وقت پیشش و ن زیو  چند_

 ....فقط داشتی کاری خونه گردممیبر من.  بیاد کنار
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 :باُرن
 
 .و ب باشه ، زنممی زنگ_
 
 .شدم دور ازش و اششونه به زدم مو آ

 
 
 

 (  بـاُرن  ) 
 

 
 ولی بود بهش حواسم دورادور ، گذشتمی بیمارستان اتفاقات از زو  چند

 زندگی های واقعیت با ، شدم آشنا زاُر  با که زمانی از.  رفتمنمی نزدیکش
  .شممی و  بهو  دارم

 
 انهکارخ مشکالت از غیر اییمسئله خاطربه که بود نشده هیچوقت قبال من
 دیوانه آخر برم پیش همینجوری بخوام اگر.  کنم فکر و بشینم جور این

 .میشم
 
 



 659 من یشرق یبایز

 االن زو  چند بعد.  ُرزا اتاق سمت رفتم مستقیم و نو بی اومدم اتاق از 
 یو  ، داخل رفتم و زدم در مو آ خودش مثل.  ببینمش بود وقتش دیگه

 مو آ و تمنشس کنارش رفتم. بود کرده بغل و بالشتش و بود نشسته تختش
 :گفتم

 
 چیزهای خیلی و زندگی از تو حق خودت، خودم، درباره کردم، فکر خیلی_

 .جداست من از تو راه بفهمم که شد این شنتیجه ، دیگه
 

 و شدی آفریده آزاد که هستی انسانی تو. دارم نگه زور به و تو نباید من ُرزا 
 یک وارد که بود من از اشتباه آره. بگیرم تو از نباید من و  آزادی حق این

 .کنم جبران خواممی حاال شدم طرفه یک رابطه
 

 یتیله وتاد با که ، ببینم حرفامو تأثیر تا کنم نگاه صورتش توی برگشتم
 .کرد حلقه گ*ر*د*ن*م دور دستاشو یکهو.  شدم و بو  نیو با کیمش

 
 :گفت بغض با و مس*ی*ن*ه یو  گذاشت سرشو

 
 هیچی تو بدون من گفتمی درست مایک کنی؟ نو بی منو خوایمی_

 حرفی دیگه دممی قول.  بمونم پیشت خواممی من...  خواممی من.  نیستم
 .کنه ناراحتت که نزنم
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 :گفت و کرد حلقه گ*ر*د*ن*م دور ترممحک دستاشو
 
 .نکن جدا خودت از منو_
 
 :گفتم بهش مو آ
 

 خودت خاطر به من.  ندارم و  تو از دوری طاقت وقتهیچ من_
 که حاال.  ناراحتی اینجایی وقتی کنممی حس چون ، بری خواستممی

 .خوشحالم منم بمونی داری دوست
 

 لرزیدمی گریه از که هاششونه یو  دستمو.  مب*و*س*ی*د موهاشو
 ( (منه زندگی همه کوچولو خانم این ، گذاشتم

 
 :گفتم کردمو جداش خودم از
 
 با ،منم کردی رد توهم دادم احمقانه پیشنهاد یه من ، نداره گریه دیگه اینکه_

 .موافقم کردنش رد
 

 :گفت و کرد پاک واشکاش
 



 661 من یشرق یبایز

 .کنمنمی گریه باشه_
 

 :گفتم و ریختم بهم وموهاش
 
  ...عزیـزم آفرین_ 
 
 :گفت جیغ با
 
  شهمی گره موهام ، نکـــــن_
 
 .نو بی اومدم اتاق از و زدم اشگ*و*ن*ه یو  *ب*و*س* یه
 

  
 از ، شگذشته از.  بدونم ُرزا از بیشتر باید میکنم حس گذرهمی که زیو  هر

 .لبنان نوشتم و نشستم سیستم پشت.  دینش از یا خودش
 
 
 

 
 (  مایـڪ  )
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 :گفت حوصلهبی و مشونه یو  گذاشت و سرش و نشست کنارم مو آ

 
 .سکننده خسته زندگی جور این ، ستهم شبیه اینجا زهایو  چقدر_
 

 :گفتم و زدم کنار صورتش یو  از موهاشو
 
  ببینی؟ بذارم فیلم برات_
 

 دستگاه وارد و آشامخون یک خاطرات دیسی ، کرد اعالم که وموافقتش
 فکر و ارزیدمی دیدنش دوباره ولی ، نبود جدید فیلمش اینکه اب.  کردم

 .باشه دیده نباید حاال تا سمیه که کردممی
 

 :گفتم و نشستم قبلی جای برگشتم
 
 .بدم نشونت خواممی دیدمو حاال تا که فیلمی ترینقشنگ حاال خب_
 

 :گفت زدو پوزخندی
 



 663 من یشرق یبایز

 .قشنگه که اینه منظورت_
 

 :مایک
 
 که یلمیف و کنهمی جذب بیننده بیشتر این ، بقیه نسبت به لیو نه هم زیاد_

 .من نظر از البته.  خوبیه فیلم ، کنه جذب بیننده
 

 :سمیه
 
 ؟ چیه ژانرش_
 
 

 تلویزیون بود گفتم: به نگاهم که طور همین
  

 ه؟ن مگه نیستی ترسو که تو ، ترسناک یکم البته تخیلی ، عاشقانه_
 

 :گفت و کرد نگاهم چپ چپ
 
  !کنینمی پیدا ترشجاع من از_
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 به کردممی عو ش دادمی نشون که قسمتی هر.  شد عو ش فیلم باالخره
 ، بینهمی وفیلم فقط و کنهنمی توجهی سمیه دیدم وقتی ولی.  دادن توضیح
 .نگم چیزی دادم ترجیح

 
هدیه  به   عنوان به و گردن بند  ربکا استیفن که بود رسیده قسمتی به فیلم

 :گفت و داشت نگه و  فیلم سمیه ،داد  یناال
 
 کسگردن   خودته شخص به متعلق که گردن بند ت و سخته چقدر_

   ببینی ایدیگه
 

 :مایک
 

 اره خب دیگه تو بودی چه کار میکردی؟
 

 :سمیه
 
 آخر تا و کردممی آشامخون به تبدیل واون و کردممی انتخاب و نف یک_

 ولی داشت خبر دو این نفرت از کاترین یول ، موندممی باهاش هم عمرم
 .کرد و کا این هم باز
 



 665 من یشرق یبایز

 :مایک
 دیمن؟ یا کردیمی انتخاب و استفان تو خب_
 
 

 :گفت درنگ بی سمیه
 
 .کردممی انتخاب و  تو من ، کدوم هیچ_
 

 :گفتم و زدم لبخندی
 
 معلومه ، خوبت انتخاب این به گممی آفرین ولی ، نیستم اونجا که من_

  .هستی هم قهسلی خوش
 

 :گفت و خندید سمیه
 
 ادهسوءاستف هاشقدرت از چون ، کردمی انتخاب و  استیفن باید مکاترین_

 ، ستنی اینطور دیمن ولی باشه هاانسان بین خوادمی دلش بیشتر و کنهنمی
 .خودخواهه پسر یه اون

 
 :مایڪ
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 .خوشگله ولی_
 

 :سمیه
 
 .اشهب زیبا باید که انسانه نو د ممه ، شهمی تکراری آدم برای زیبا صورت_
 

 :مایک
 
 ؟ مادسته کدوم جزء من بگی بهم تونیمی_
 
 :گفت و زد زل بهم شیطونش چشمای اون با
 
 .زیـبـا نو د_
 

 :مایک
 
 ؟ نیست زیبا صورتم که اینه منظورت_
 

 :گفت و صورتم سمت آورد دستاشو و خندید بلند
 



 667 من یشرق یبایز

 اب و کنیم طالیی موهاتو گها نیستی هم تحمل غیرقابل همچین ، خـب_
 ادامه و کشید و  مبینی دستش با و)  و  اتبینی این و ترخلوت یکم هاتمو

 پوستم به من که چیزهایی این از آخر در و ماهر دکتر یه پیش ببریم( داد
 تتصور گفت شهمی موقع اون ، بزنی که بدم بهت ، بشم سفید تا زنممی
 .زیباست هم

 
 

 :گفتم و خندیدم
 
 .باشم زیبا نو د با انسانی دممی ترجیح من_
 

 :گفت و خندید اونم
 
 .پسـرم کنممی افتخار تو به من.  گرفتی ایعاقالنه تصمیم_
 

 ب*غ*ل*ش و گرفتش هوا یو  که صورتش توی کردم پرت و  مبل کوَسن
 :گفت و کرد

 
 .بدم نظر دوباره ببینیم وفیلم بقیه تا بزن_
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 نمشغولمو قدراین ، کردن نگاه به کردیم عو ش و مکرد پلی و  فیلم دوباره
 .نشدیم زمان گذر متوجه کدوم هیچ که کرد

 
 همه این  بود 12 نزدیک ساعت ، شدنمی باورم افتاد ساعت به چشمم وقتی
تراحت رفتیم تا اس نفرمون دو توافق با.  دیدیم فیلم تحرکی هیچ بدون مدت
  کنیم.

 
 :گفتم خنده با بود من به پشتش هم سمیه کشیدیم دراز تخت یو 

 
 .کنم شکارت اومدم خووونااااشامم من_
 

 :گفت.  سمتم کرد پرت و گرفتمی ب*غ*ل*ش همیشه که بالشتی
 

 _مایک بخواب بگیر
 

 منظم با.  ببره خوابم تا کشیدمی طول مدتی ، خواب از قبل همیشه من
 که کردم شخامو و  آباژور. برده خوابش که فهمیدم سمیه هاینفس شدن

 عکس کردم شصفحه به نگاهی.  شد بلند بود میز یو  که گوشیم صدای
 .شدمی خاموش و شنو  باُرن

 



 669 من یشرق یبایز

 هداشت مهمی کار حتماا  که کردم فکر این به ولی کنم ریجکت خواستم اول
 :فتگ مضطربی صدای با باُرن که زدم و  اتصال.  گرفته تماس موقع این که
 
 کرده خودکشـی ُرزا... اینجا برسون خودتو ممیکن خواهش مایک...  مایـ_
 
 بی های لباس بشه بیدار خواب از خواستم نمی شدم بلند سمیه کنار از مو ا
 .شدم خارج اتاق از و برداشتم و نمو
 

 بود خلوت ها خیابون چون شدم خارج خونه از و پوشیدم و ها لباس سریع
   رسیدم سریع بود داده ادرس که بیمارستانی به
 
  مسو طبقه ادرس اونم که پرسیدم و رزا اتاق شماره بیمارستان پذیرش از

 داد و 111شماره اتاق
 

 هنشست رزا تخت یو  بهو  کاناپه یو   بارن دیدم که شدم اتاق وارد باارامش
  گرفته دستاش بین و سرش و
 

 یک و بود صورتش یو  اکسیژن ماسک و بود شیکهوب تخت یو  هم رزا
  مو ا و کنارش رفتم بود صلو دستش به هم سرم
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 :گفتم
 

 بارن؟
 

 :گفت باناراحتی و کرد بلند سرش
 
 

 .بیای کردم نمی فکر.نشدم اومدنت متوجه رسیدی؟اصال کی
 

 :گفتم حرفش گرفتن نظر در بدون و ش شونه یو  گذاشتم و دستم
 
 

 :گفت و کشید عمیقی نفس شد؟ بحثتون افتاد؟دوباره اتفاقی چه رزا برای
 

 اتاق زا میخواستم همین برای بود خوابی بیدار جور یک انگار یبردنم خوابم
 بگیره خوابم شاید بشه عوض حالم یکم تا حیاط برم که نو بی اومدم

 
 دهنبر خوابش اونم شاید کردم فکر خودم با رسیدم رزا اتاق در به که همین

 کردم باز که و اتاق در باشیم باهم که بهتره باشه
 



 671 من یشرق یبایز

 زیر از ضعیفی نور فقط بود تاریک هم جا همه نبود اتاق داخل کس هیچ 
  میشد دیده حمام در
 

 .....کردم باز که و در شد نمی شنیده صدایی ولی
 راث بر که هایی رگ و هاش شقیقه یو  گذاشت و دستش و شد قطع صداش

 :داد ادامه و ماساژداد و بود شده متورم عصبانیت
 

 کشیدمش ها ابه خون از وقتی بود نوا داخل هم رزا خون از بود پر وان توی
  نو بی
 

 الی سریع نداد جوابی  کردم صداش هرچه ولی بود باز نیمه هاش چشم
 .اوردمش و پیچوندمش تختش پتوی

 
 :گفت و کرد ش معاینه دکتر

 
 تو بره اینکه امکان و داده دست از زیادی خون فقط و رسوندمش موقع به

 .کمه کما
 

 :مایک
 

 ...که بود نیوفتاده اتفاقی نمیبینم رزا کار این برای دلیلی من
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 :بارن 
 
 می راگ گفتم بهش و  اتاقش توی رفتم من قبلش زو  سواله همین منم برای 

  نیس مشکلی و ازاده پیشم از بره  خواد
 

 :گفت و کرد مخالفت اونم
 
  میمونه بامن اخرش تا 

 
 دستاش. بود خوب چی همه زدیم باهم حرف کلی و کردم ب*غ*ل*ش منم

  و کرد مشت
 

 : گفت
 

 .نمیبخشمش کارش این خاطر به وقت هیچ
 

 بود شده سفید که بود کرده مشت جوری و دستاش
 
 



 673 من یشرق یبایز

 :گفتم مو وآ ششده مشت دستای یو  گذاشتم ودستم
 
 ولی ، بکنه هرکاری حاضره که داره ارزش براش قـدری به هرکسی جون 

 از که هباش کرده ناراحت را ُرزا نهتومی حرفی یا اتفاقی چه ببین.  بمونه زنده
 .بزنه خودکشی به دست و بگذره جونش

 
 بمون پیشش بیا تو صبح مونم،می پیشش صبح تا من خونه و ب شو بلند
 .میرم من

 
 .نشستم بیدار ُرزا باالسر صبح تا رفت و گفت ایباشه 

 
 
 
 
 
 

 
 (  گالریـــا )
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 تو وپت یه الی ُرزا دیدم که ، نو بی رفتم اتاق واز پریدم خواب از باُرن داد با
 خون های قطره. میرفت جیو خ در سمت به سرعت با هم بارن ، باُرن   بغل

 .میچکید رفتنش مسیر تو
 

 زا ساعت دو.  نبرد خوابم ولی کشیدم دراز تخت یو  دوباره رفت که باُرن
 .اومد در صدای که بود گذشته باُرن رفتن

 
 اه پله از داغون یقیافه با که دیدم و  باُرن در الی زا و بازکردم مو آ واتاق در 

 هی حتی   ذاشتنمی کردممی ایجاد براش مشکل همه این من اگه.  رفت باال
 .....ُرزا ولی ، بمونم اینجا لحظه

 
 قتو خیلی.  ذاشتنمی گیتار صدای ولی بخوابم دوباره تا بستم وچشمام

 .زدنمی گیتار که بود
 

 و نشسته زمین یو  دیدم که زدم کنار و  پرده و نشستم هپنجر کنار رفتم 
 .بود دلنشین ولی ، میزد غمگین خیلی. زنهمی

 
 

 اب وناراحتیش آخرعمرم تا حاضرم بگم بهش و کنارش برم خواستمی دلم
 .کنهنمی قبول منو باُرن بودم مطمئن ولی ، کنه قسمت من



 675 من یشرق یبایز

 
 و بستم وچشمام و کردم پاک بودو اومده هام گ*و*ن*ه یو  که هاییاشک
 .غمگین و مو آ ، بود الالیی یه مثل صداش.  دادم تکیه دیوار به وسرم

 
 دیدم ، نمیزنه دیگه چرا ببینم که کردم باز وچشمام.  شد قطع صدا لحظه یه

 . زمین به کوبید محکم و گیتا و شد بلند
 
 مونده هک شدسته ، شد تکه هزار و شد جدا شدسته از گیتار پهن قسمت 

 . اومد ساختمون سمت به و انداخت زمین به ودستش تو بود
 
 
 
 
 

 
 
 (  مـایـــڪ )
 

 
 :گفتم و گرفتم دستام توی و بود باندپیچی که دستی.  کرد باز مو آ چشماشو
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 ؟ بینیمی منو ُرزا_
 

 حلقه. کرد نگاه منو صورت و چرخوند و بود باز سقف به و  که چشماش
 :گفت بغض با و شد جمع چشماش توی اشکی

 
 ؟ بمیرم نذاشتی چرا_
 
 :گفتم داشتم خندوندنش در سعی که لحنی با و لبخند با
 
 ، کمتر آدم هرچه من نظر به وگرنه بود باُرن تقصیر همش که نبود من کار_

 ....و سوراخه اوزن الیه که دونیمی چون.  ترپاک زندگی
 

 :گفت و پرید حرفم وسط
 
 ؟ کجاست باُرن_
 

 :مایک
 
 .بشه پیداش باید دیگه خونه فرستادمش_
 



 677 من یشرق یبایز

 :گفت ترس با
 
  ؟ بود عصبانی خیلی_
 

 :گفتم صادقانه
 
 .خیلی از فراتر چیزی_
 

 :گفت و کرد پاک واشکاش
 
 ؟ داری ،آب تشنمه_
 

 :مایک
 
 ؟ باشه نکن گریه هم تو خرم،می میوه آب برات رممی االن_
 

 و زدم دستش پشت تاهیکو یب*و*س*ه.  داد تکون باشه معنی به سرشو
 و رفتمگ طبیعی یآبمیوه بیمارستان به سوپر تریننزدیک از.  شدم جدا ازش
 .شدم بیمارستان وارد
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 که اقات توی رفتم سریع.  شنیدم و باُرن داد صدای ، شدم که اتاقش نزدیک 
 ، نبود که حرف البته.  زنهمی حرف ُرزا با داره بلندی صدای با باُرن دیدم

 .بود دعوا جوریه
 

 :گفتم جدی و گرفتم وباُرن بازوی
 
 .نیست بیمار یه با برخورد طرز این_
 

 :گفت لحن همون با باُرن
 
 هب خوادمی کی تا ، نگفتم بهش هیچی کرد هرکاری.  بسه ، مایک بسـه_

 ؟ بده ادامه کاراش این
 

 بهم اخم با.  صندلی یو  نشوندمش و نو بی آوردمش اتاق از کشیدمش
 .کردمی نگاه

 
 :مایک

 
 ، کنی مشو آ اینکه جای به داره قرار انیو  شرایط بدترین توی االن اون_

 .بیام تا باش جا همین.  کنیمی بدتر هست که اینی از واوضاع



 679 من یشرق یبایز

 
 صورتش یو  کشید وبیمارستان سفید   ملحفه ُرزا ، که اتاق توی رفتم دوباره

 هدار بود مشخص کامالا  ، سفید یملحفه اون زیر کوچولوش بدن لرزش از. 
 .کنهمی گریه

 
 :گفتم و دادم کنار صورتش یو  از و سفید یپارچه مو آ

 
 !پرتقال!!!  داری دوست که ایمیوه همون.  خریدم آبمیوه برات_
 
 :گفت بغض با
 
 .خوامنمی_
 

 :گفتم و کردم ساختگی اخم
 
 .هااااورهخمی باُرن نخوری تو ؟ نخـوری خوایمی ، دادم پول همه این_
 

 ا:ُرز
 
 ؟ کنهمی نو بی شخونه از منو نظرت به_
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 :مایک
 
 هیچ.  خودم خونه میارمت ، کنه نو بی خـب ؟ هستی چی ناراحت تو_

 .نباش نگران وقت
 ندتاچ من مگه.  پشتتم من باش مطمئن کنن پشت بهت دنیا تمام اگه حتی  

 ؟ دارم ُرزا
 

 :گفتم و کردم *ب*و*س* شولپ
 
.  خونه رمب بعد ، نزنه داد سرت دیگه که کنم تنبیه و  بداخالقه پسر این برم_

  نخـورده باُرن تا بخور هم واین
 
 و ش شونه یو  گذاشتم و دستم باُرن پیش رفتم و نو بی اومدم اتاق از

 :گفتم
 

 .باش مواظبش.  برم باید من_
 

 حال در اباب و سمیه دیدم ، شدم که خونه وارد. خونه اومدم مستقیم هم بعد
 :گفتم و پیششون رفتم.  هستن خوردن صبحانه

 



 681 من یشرق یبایز

 .....نگـــ منم برای میرسه نظر به خوشمزه چه واای_
 

. شد مفراموش کلی به بزنم خواستممی که حرفی افتاد سمیه به نگاهم وقتی
 :گفتم و زدم ای احمقانه لبخند

 
 .میام کنم عوض و هام لباس_
 

 و  بهو  آینه از کردم باز و لباسم های دکمه و اتاقم توی رفتم مستقیم
 از ادد تکیه در به بااخم و داخل اومد سمیه.  ببینم و سرم پشت تونستممی

 :گفتم و کردم نگاهش آینه توی
 
 کرده؟ اخم من خوشگل چرا وااای وااای_
 

 :گفت پایین صدای با ولی خشک و جدی خیلی
 
 ؟ بودی کجا االن تا دیشب از_
 

 :مایک
 
 .بیمارستان_
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 :سمیه
 
  داشتی؟ مریض البد_
 

 :مایک
 
 . آره خب_
 
 

 :سمیه
  

  بود؟ هم زیتو  اون مریض   همون حتماا _
 

 :گفتم لبخند با و زدم بشکنی
 
 .دختر تو باهوشی چه آفرین_
 
 :گفت عصبانیت با
 
 .خودتی احمق_



 683 من یشرق یبایز

 
 ستانبیمار دیشب باهاشون که هایی لباس.  نو بی رفت اتاق واز گفت و این

 .انداختم لباسشویی ماشین لداخ و بودم
 

 :گفت همیشگیش لبخند با بابام.  نشستم میز پشت
 
  بودی؟ شیفت هم دیشب_
 

 :مایک
 
  شده یچ ببینم رفتم منم بود اومده پیش مشکلی مریضام از یکی برای بله_
 

 :گفت و جوید و بود دهنش تو که ای لقمه
 
 تو لمث شناس ظیفهو پسری که خودم به هم تو به هم ، میکنم افتخار بهت_

 .کردم تربیت
 

 .برداشتم و شیر لیوان و زدم بهش لبخندی 
 
 
 (  بـاُرن  )
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 بدون و کردم فراموش و موقعیتم لحظه یک ، دیدم حال اون تو و  ُرزا وقتی
 .سوندمر بیمارستان به و  ُرزا ، داشتم که زمانی از ثانیه یک کردن   تلف حتی  

 
 

 کمای شب اون شد قرار.  میشد بیشتر عصبانیتم گذشتمی که هرلحظه
 این شاید.  برداشتم و گیتار و اتاقم تو رفتم خونه رسیدم وقتی.  بمونه پیشش

 .باشه تسکین تونستمی ، بودم ناراحت خیلی وقتی که بود ای وسیله تنها
 
 ، نمبز آهنگی چه اینکه به کردن فکر بدون و نشستم حیاط سرد زمین یو  

.  داد نمی آرامش بهم گذشته مثل دیگه.  شدم نمی مو آ ولی.  کردم عو ش
 بیعتط این میکنم نابود ، باشه نداشته سودی برام و نخوره دردم به که چیزی

 .بود من
 

 فرمتن خودم از دیدم حال اون توی و  ُرزا وقتی ، بیمارستان رفتم که صبح
 هک بود اییهآدم شکل.  نبود قبالا  سرحال و رو مغ دختر اون دیگه ُرزا.  شدم

 .کردمی دیوونه منو این و ، رسیدن خط ته به و خوردن شکست
 



 685 من یشرق یبایز

 فقط ، بودم نگران براش چقدر که کردممی حالیش داشتم فریاد و داد با وقتی
 ربیشت منو ، چکیدمی که اشکی قطره هر.  کردمی نگاهم اشکی چشمای با

 .ریختمی بهم
 

 بو  تمنشس.  پرسیدم ُرزا یرهدربا و دکترش پیش رفتم ، مایک رفتن از بعد
 :گفت دکتر و شو
 
 ماش و داره و  مشکل این که وقته خیلی احتماالا  ، داره افسردگی همسرتون_

 .ندارین خبر
 آمار ، زده خودکشی به دست شما همسر ، کرده فرق وضعیت االن ولی 

 موندن زنده صورت در ، زننمی خودکشی به دست که کسانی میده نشون
  .کنندمی تکرار و  خودشون رکا بازهم

 ادیع زندگی به بتونید اگه و باشید ایشون مواظب خیلی خواممی شما از من
 .میشه عالی برگردونیدش

 
 :باُرن

 
 .باشم موفق امیدوارم میکنم وخودم سعی_
 

 :دکتر
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 .همینطوره حتماا _
 

 پنجره به سرشو مدت تمام ماشین توی شد مرخص ُرزا کامل زو  یه از بعد
 .بود بسته چشماشو و بود داده تکیه

 
 

  .باال رفت ها پله از حرفی هیچ بدون شدیم که خونه داخل
 

 ولی ، ایستاد.  کردم صداش جدی خیلی بود نرسیده اتاقش در به هنوز
 :گفتم لحن همون با.  برنگشت

 
 دوست اگه یا ، خوابیممی هم با و من اتاق توی گردیبرمی یا امشب از_

  خوایمی و نداری
 و تخت زیر حتی   ، میذارم دوربین و  اتاق تموم من ، باشی خودت اتاق توی

 .کنند چک مرتب که میگم محافظا به و حمام داخل
 
 :کردم اضافه کنه تحریکش که لحنی با
 
 .اعتمادی غیرقابل چون_
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 شام واسه . اتاقم توی رفتم مستقیم و نشدم العملشعکس منتظر و گفتم اینو
 نه غذا دنش تمام تا.  نشسته میز پشت من از زودتر دیدم پایین مرفت وقتی ،

 .ُرزا نه زدم حرف من
 

 ازب در که کردممی نگاه سقف به و بودم کشیده دراز تخت یو  شام از بعد
 .شد

 
 نم به پشت ، تخت یو  و داخل اومد بود دستش بالشت یه که درحالی ُرزا 

 خودم به و کمرش دور انداختم مودست و کردم خاموش و آباژور.  کشید دراز
  .کردم نزدیکش

 
 :مگفت و گرفتمش ترمحکم.  نو بی بیاد ب*غ*ل*م از تا کرد تقال یکم

 
 .تـــرهراحت خیالم جوریاین_
 

 یو  گذاشت و سرش ، چرخید اونم که بودیم حال همون توی دقیقه چند
 . کرد حلقه کمرم دور و دستاش و بازوم

 
 ، شدم بیدار که صبح.  بستم و چشمام و زدم اشموه یو  ای ب*و*س*ه 

 دارشموج موهای توی شانه مثل بود آزاد که راستم دست.  بود خواب هنوز
 ...، بار سه دوبار بار یک کردم و ف
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 زدم لبخندی ، خورد بهم نگاهمون وقتی.  کرد باز و چشماش مو آ اینکه تا

 :گفتم و زدم موهاش یو  ای ب*و*س*ه.  کرد نگاهم طور همون ُرزا ولی
 
 
 آشتـی؟_
 

 :گفت و کرد خیس زبونش با و لباش
  

 !نبودم قهر که من_
 

 :بارن
 پ
  درسته؟ حله مشکل دیگه پس_
 

 ا:ُرز
 
 .درسته آره_
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 سرد آب دوش صبح اینکه از.  رفتم حمام داخل و شدم بلند تخت یو  از 
 .بردممی لذت بگیرم

 
 
 

 (  مـایــــڪ  ) 
 
 

 
 هنوز سمیه ولی ، گذشته هفته یک حدود چیزی شب ناو ماجرای از 

 میری؟ کجا االن که ده می گیر چی همه به و شکاکه
  

 ؟ میری چرا
 

 ؟ برمیگردی کی 
 

 با سمیه ، بردارمش اومدم تا خورد، زنگ که بود مبل یو  کنارم گوشیم
 :گفت بلند صدای

 
 !!!کیه ببینم نزن دست بهش_
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 . انداخت باال قیدی بی با هاشو شونه که کردم نگاه بهش عصبانیت با 
 وقتی.  زد و اتصال راحت خیلی.  شدمی وخاموش شنو  باُرن اسم و عکس

 :گفت پوزخند با کرد صحبت ایکلمه چند
 
 .مایکم دوست من ؟ امکی من_
 

 :گفت خنده با دادمی گوش باُرن های حرف به بود ساکت که درحالی بعد
 
 .کن صحبت خودش با بیا باشه ، جـدی چه اوه_
 

 :گفت و طرفم وگرفت گوشی
 
 
  !دوستت این عصبانـی   چـه_
 

 :گفتم مو ا گرفتم و گوشی وقتی
 
 ؟ داشتی کاری_
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 :گفت کنهمی مسخره داره انگار که لحنی با باُرن
 
 ؟ تخونه آوردی دختر_
 

 :مایک
 

 .میدم توضیح برات بعداا  داره فرق یکی این نه،_
 

 :بارن
 
 که هست مشکلی یه ، بیا داشتی آزاد وقت   موقع هر بگم خواستممی فقط_

 .کنی حلش بتونی بهتر تو کنم فکر
 

 :مایک
 
 ؟ مشکلی چه مثالا _
 

 :بارن
 
 ارمد دوست ، بشه درمان خواممی ، گرفته افسردگی ُرزا که گفت ُرزا کترد_
 .گذشته  مثل بشه چی همه و برگرده اولش حالت به
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 :مایک

 
 .بیام تونممی فردا ولی ، شیفتم امشب_
 

 :بارن
 
 .منتظرم پس_
 

 :گفتم سمیه به اخم با و کردم قطع و تماس
 
 .نیومد خوشم کارت این از ، بود ناپسند و بد خیلی کارت_
 
 :گفت پوزخند با
 
 یاک درارتباطی باهاش که کسانی ببینم خواممی چون کنی عادت بهتره_

 .هستن
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 نبینمی و  دیگه هم وقتی ، میهس و ُرزا واکنش بدونم داشتم دوست خیلی
 ، ریهگ زیر زنهمی احتماالا  ، دارم ُرزا از هاتازگی که شناختی به توجه با!  چیه
 .شهمی شوکه اونم حتماا .  دونمنمی و  سمیه ولی

 
 

 (  گالریـا  )    
 
 

 
 براش اسمی هنوز.  شممی خم درد از که زنهمی لگد جوری اوقات گاهی

  .کنه انتخاب واسمش باُرن باشه بهتر ایدش.  نکردم انتخاب
 
 دیگه.  زنهمی حرف ُرزا یدرباره باُرن با داره و اینجا اومده مایک صبح از

 خوشحال زیاد ، توجه مرکز شده اینکه از ولی ، ندارم بهش و قبل تنفر اون
 یول. نیست تحمل قابل ، هم کنم پنهان ازش خودمو باید اینکه و نیستم

 برای باُرن از بچه و رسیدم خواستممی که چیزی اون به من که اینه مهم
 .داشتم نگه خودم

 
 وجود فقط.  برممی خودم با هم هدیه یک که حاال ، برم باید من زود یا دیر
 .ببره باال شرایط این توی ومن تحمل تونهمی بچه این
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 اریک نگین سفید کفش دوتا که کنم تمیز دستمال با و میز یو  شدم خم
 یه ، کشیده هاییاستخوان و باریک پاهایی ، باالتر اومدم یکم.  دیدم شده
 .بود ُرزا صورت آخر در و مشکی بلیز یک و کوتاه دامن

 
 :گفت تمسخرآمیزی لحن با
 
 .ادهم اورانگوتان   یه شبیه شدی دقیقاا  ؟ شدی ریختبی خیلی دونستیمی_
 

 من ثلم یکی اونم چون ، کنه تحقیرم که بیارم طاقت تونستمنمی وقت هیچ
 :گفتم ساختگی لبخندی با و ایستادم صاف.  بود

  
 لیاقت بیاد دنیا به قراره که شیرینی موجود خاطربه شدن اورانگوتان_

 .نداشتی تو اینکه مثل ، خــب که خوادمی
 
 :گفت و گرفت و لباسم یقه و سابید هم یو  و هاشدندون حرص با
 
 .فرستممی درک به و لعنتی بچه اون و تو ؟ رهآ ، نداشتـم لیاقت من که_
 

 :گلوریا
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 .بکنی تونینمی غلطی هیچ تو_
 

 ا:ُرز
 
 .بینیـممی حاال_
 

 رسید بدنم کل به زمانهم درد.  شکـمم زیر زد محکم زانو با و گفت اینو
 زمین یو  و زدم جیغی درد از.  شدمی نصف داشت کمرم انگار که جوری
  .افتادم

 
 :گفت و امس*ی*ن*ه یقفسه یو  گذاشت پاشو و ایستاد سرم باال

 
 .کنی فرار خونه از کنممی کاری_
 

 هر هامدنده کردممی حس که جوری کردمی زیادتر لحظه هر و پاش فشار
 هب که دیدم و  باُرن.  شد برداشته پاشو یهـو که.  شدنه پودر حال در لحظه
 .بودش کشیده عقب

 
  لندیب نسبتاا  صدای با باُرن.  شم بلند کرد کمکم آهسته و کنارم اومد مایک

 :گفت رزا به و
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 این بودی تو مسئولش و افتاد می اتفاقی اگر دونی می ؟ بود کاری چه این_
 ؟ کنی نمی تمومش چرا ؟ رزا میده معنی چه ها بازی بچه

 
 :گفت و کنه دخالت اومد مایک

  
 .....کا از پشیمونه خودش رزا باُرن بسه_
 
 
 :گفت بلند صدای و بغض با رزا هویک 

 
  !!!نیستم پشیمون کارم از نه_
 

 ناولی یو .  اتاق کدوم نشدم متوجه ولی باال رفت مستقیم و گفت و این
 جوری مو آ خیلی صدایی ولی عصبانیت با مایک.  نشستم نزدیکم صندلی

 نیم مه باُرن ، کرد حرکت ها پله سمت به و گفت چیزی باُرن به نشنیدم که
  .رفت مایک سر پشت و کرد من به نگاهی

 
 و  رزا جوری چه بدونم داشتم دوست خیلی ولی نبودم کنجکاوی آدم کالا 

 و مرفت مو آ.  اومد می بچه اتاق از صداشون باال رسیدم وقتی.  میکنن راضی
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 و دست شنیدم که چیزی از ولی ، در یو  گذاشتم و سرم و ایستادم پشتش
 !!!!بکنن و کا این تونستن نمی ها این نداشت امکان این!!  شد حس بی پام
 
 

 (  بـاُرن  ) 
 
 

 تمد یک که داد پیشنهاد ، کردم صحبت ُرزا مشکل مورد در مایک با وقتی
 قیمنط آدم نمیذاره حتی رزا این ولی کنم برخورد باهاش بیشتری آرامش با

  .کنه فکر
 
 

 ریاگلو از و  ُرزا عسری و پیششون رفتیم مایک و من گلوریا جیغ باصدای
 :گفتم بهش عصبانیت با.  کردم جدا

 
 ینا بودی تو مسئولش افتاد می اتفاقی اگر دونی می بود؟ کاری چه این_

  کنی نمی تمومش چرا رزا چیه ها بازی بچه
 

 :گفت مو آ خیلی لحن با و کرد دخالت اومد مایک
 
 ....کا از پشیمونه خودش ُرزا ، باُرن بسه_
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 که حالی در بلندی صدای با ُرزا بکنه کامل و  جمله بخواد اینکه از قبل ولی

 :گفت داشت بغض
 
 .نیستم پشیمون کارم از نه_
 

 :فتگ نره باالتر میکرد سعی که باصدایی مایک.  باال رفت و گفت و این
 
 .زدی گند ، باُرن زدی گند_
 

 نبالد به خوبه حالش گلوریا دیدم وقتی منم باال رفت سریع و گفت و این
 بچمون برای که اومد می اتاقی داخل از ُرزا گریه صدای.  رفتم مایک

 ....شد وارد و زد در آهسته مایک.  بودیم کرده درست
 

 و نشست ُرزا یو بو  رفت مایک.  بستم مو آ و د ، شدم داخل وقتی منم
 :گفت

  
 .برم و بزنم حرف تا چند ، بپرسم سوال چند اومدم_
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 . کرد نگاهش اشک از پر چشمای با و برداشت ستاشد یو  از و سرش ُرزا
 کردو پاک و بود هاشگ*و*ن*ه یو  که ُرزا های اشک دستمالی با مایک
 :گفت

 
 چیه؟ گلوریا با تو مشکل_
 

 .نداد جوابی هیچ رزا ولی
 

 :مایک
 
 داری؟ اون با هم دیگه مشکل ، نداری تو و داره بچه  اون اینکه از غیر_
 

 گذاشت و دستش مایک.  پایین انداخت و سرش و کرد پاک و اشکاش ُرزا
 :گفت و اش چونه زیر

 
 هم ای دیگه مشکل میگم.  کنممی سؤال ازت دارم ، باال بیار و سرت_

 ؟ داری
 

 :گفت مو آ خیلی
 
 . نه_
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 :مایک

 
 داری؟ دوست بچه_
 

 ا:رز
 
 .آره_
 

 وقتی و کرد بهم نگاهی نیم ، بود کرده مایک و کردممی من که فکری همون
 :گفت و گرفت و  ُرزا دست ، موافقم منم فهمید

 
 هم تو باشه پدرش باُرن که زمانی و هست هم باُرن بچه ، گلوریا بچه_

 .باشی مادرش تونیمی
 

 ا:ُرز
 
 ؟ چیه منظورت_
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 :مایک
 
 خوبی مادر تو مطمئنم من.  تو به دیممی و گیریممی گلوریا از و  بچه_

 ، بده رشی بهش و ببینه و اشبچه گلوریا بده ازهاج اوقات گاهی فقط ، میشی
 .بگیره گلوریا از نباید کسی و حق این چون

 
 ولقب من و میگه مایک که و  چیزی ببینه خواستمی ، کرد من به نگاهی ُرزا
 :پرسید مایک یکهو که نه یا کنممی

 
 
 ؟ درست موافقی هم تو باُرن_
 
 :گفتم لبخند با
 
 .موافقم منم ، باشه راضی ُرزا اگه_
 

 و ُرزا موهای و شد خم مایک اومد ُرزا صورت یو  لبخندی کم کم
 :گفت و ب*و*س*ی*د

 
 ؟ بگردیم یکم نو بی بریم میای_
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   .داشتم مهم خیلی جلسه یک زو  اون من
 

 :باُرن
  

 .بیام تونمنمی من ، بری ُرزا با تونیمی_
 

 سه هر . بفرستم تنها اون با و ُرزا تونستممی که داشتم اعتماد مایک به انقدر
 اونم بود عجیب چیز یه ولی.  شدیم خارج خونه از شدن آماده از بعد نفر

 !!!زد غیبش کجا یکهو گلوریا اینکه
 
 
 

 (  سمیــہ  )    
 

 
 ایصد اینکه محض به.  خوابم هنوز بود کرده فکر ، نو بی رفت که خونه از
 سر پشت و پوشیدم سلبا سریع و نو بی اومدم تخت از شنیدم و در

 داخل رفت و شد متوقف ای خونه در ماشینش.  گرفتم تاکسی یک ماشینش
 به شبیه ای خونه.  دید ها افسانه و ها قصه توی شد می فقط که ای خونه
   ....قصر
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 مایک که زمانی از.  رهو مغ پسر همون ، باشه دوستش خونه زدممی حدس
 هخست هم.  بود نیومده نو بی وزهن ولی بود گذشته خیلی خونه توی رفت
 .گرسنه هم ، بودم

 
 بی اومد ماشینی و شد باز ، قصر اون آهنی و بزرگ در که بود ظهر نزدیک

 مامت اگه دونستممی فقط ماشینیه چه دونستمنمی بود قشنگ خیلی.  نو
 .بخرم وچراغش یه تونمنمی ، کنم کار سخت هم عمرمو

 
 اب شدن خارج از بعد.  نبود پیدا خلشدا و بود مشکی ماشین های شیشه

 . شد دور سرعت
 
 راننده به.  شد خارج خونه از مایک ماشین ، اون رفتن از بعد لحظه چند 

 :گفتم تاکسی
 
  .کن تعقیب و ماشین اون مو آ و فاصله با خیلی_
 

 دور کلی از بعد.  کردمی تعقیب و  مایک ماهرانه و دقیق خیلی هم راننده
 یک هم بعد خودش اول.  ایستاد بزرگی پارک جلوی ، هاونخیاب توی زدن

 .شد پیاده ماشین از مشکی مو دختر
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 حس بود هرکی ولی.  بود من به پشتش چون ، نبود مشخص دختره یچهره

  !!!!!اینه مریضش پس.  نداشتم بهش خوبی
 
 

 .کردممی تعقیبشون محتاط و فاصله با.  رفت ، دادم و تاکسی پول 
 
 

 ، رسیدمی کمرش تا و بود دارموج که ، براق و مشکی موهایی دختره
 .داشت

 
 تمام.  ندبل پاشنه هایکفش با لی کوتاه خیلی دامن و بود تنش سفیدی تاپ

 مثل ، هم زدنش قدم و رفتن راه حالت.  نو گ و بود دارمارک هاشلباس
 . بود پاییو ا هایمدل

 
 . کرد نزدیک خودش به اونو و دختره هایشونه دور انداخت دستشو مایک

 که  برداشت ششونه دور از و مایک دست دختر ، تعجب کمال در ولی
 .بود گلوم توی بدی بغض.  بخنده بلند بلند مایک شد باعث

 



 705 من یشرق یبایز

 هدید که جوری ، صندلی یو  منم ، نشستن نزدیکشون صندلی اولین یو 
 خترد و مایک از عکسی ، آوردم نو بی جیبم توی از و گوشیم.  نشستم نشم

 امهخف داشت بغض.  داشتم محکمی مدرک.  گرفتم بود من به پشتش که
 .کردمی

 
 زدن حرف موقع کردم سعی.  گرفتم و مایک یشماره عکس گرفتن از بعد

 :داد جواب مایک اتصال از بعد.  باشم بوده موفق نکنم فکر ولی نلرزه صدام
 
 .عزیزم سالم_
 

 :گفتم سرد خیلی
 
 ؟ االن ییکجا ، سالم_
 

 :مایک
 
 .دیگه بیمارستانم خــب ؟ االن_
 
 :گفتم نلرزه بغض از کردم می سعی که صدای با
 
 نداشتی! شیفت که زو ام_
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 :مایک

 
 ضمن در ، شدم مجبور بود اورژانسی بیمارانم از یکی وضع خب ، آره_

 .رستوران ریم می نکن درست چیزی شام برای
 
 :گفتم بود جدید خودمم برای که خشکی و سرد سخن با
 
 .خونه بیا سریع شد تموم کارت فقط ، نیست الزم_
 

 غو د شاهد و وایستم اونجا که نداشتم تحمل دیگه.  کردم قطع و تماس
 . باشم مایک های

 
 پدر دمش که خونه وارد.  خونه وبرگشتم کردم بلند دستم تاکسی اولین برای 

 :گفت و جلو اومد مایک
 
 بودی؟ رفته کجا زود صبح.  دخترم بخیر صبحت_
 

 :گفتم خونسرد خیلی و کنم رفتار طبیعی کردم سعی
 



 707 من یشرق یبایز

 .بدم انجام رفتم داشتم نو بی کوچک کار یک_
 

 :گفت و زد مهربونی لبخند
 
 ؟ کردی گریه_
 

 :گفتم و شدم هول یکهو
  

 ؟ چطور نه_
 
 

 با شک گفت:
 
  خیسه هات مژه_
 
 .نیست مشکلی نه_
 

 :وگفت گرفت ازوموب که بشم رد کنارش از خواستم
 
 .نباشه جدی مشکل امیدوارم_
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 :گفتم و زدم بخشی اطمینان لبخند
 
 .باشین مطمئن نه_
 
 دایص و د شدن بسته صدای شد تاریک هوا وقتی موندم اتاقم توی شب تا

 :پرسید پدرش از.  اومد مایک کردن سالم
 
 ؟ کجاست سمیه_
 

 :داد جواب اونم که
 
 .نیومده نو بی و اتاقش تو رفته ظهر از_
 
 داوم مو آ میکندم و دستم پوست عصبانیت از و بودم نشسته تخت یو  

 :گفت خنده با و ایستاد مو بو  و داخل
 
 .دنیا زن ترین خوشگل به سالم_
 
 :گفتم بهش اخم با
 



 709 من یشرق یبایز

 .شو خفه_
 

 تعجب کرد و گفت:
 

  ؟ افتاده اتفاقی_
 

 :سمیه
  

  ؟ بودی کجا زو ام_
 

 :مایک
 
  بیمارستان_
 

 :یهسم
 
  نده من تحویل غو د مایک کردی فرض احمق چقدر و من_
 

 :مایک
 
 ؟ سمیه تو میگی چی_
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 :گفتم و جلوش گرفتم و عکس و برداشتم میز یو  از و گوشی

  
 .بینم می پارک شکل من یا ؟ بیمارستان اینجا_
 

 .تصویر به زد زل اخم با و گرفت ازم و گوشی
 

 :سمیه
 
 دوست و کسی که تو.  کردم اعتماد بهش من و بودی مریض آدم یک تو_

 .اینجا آوردی و من کردی غلط داشتی
 

 :گفت اخم با مایک
 
 دادم؟ نجاتت خراب مردهای و زوری های رابطه و فساد خونه از بده_
 

 :سمیه
 
 .داد نمی فریبم کسی حداقل دیگه ، بود بهتر اونجا_
 



 711 من یشرق یبایز

 :مایک
 
 توی و خودم وقت چهی شی می ناراحت دادنت نجات با دونستم می اگه_

 .انداختم نمی دردسر
 

 :سمیه
 
 و  دیگه کسی که حالی در مردی هیچ گرنه و ، تری خراب اونا از خودت_

 ؟ نفرم چندمین من.  نمیده راه خونه زن داره دوست
 

 :مایک
 
 از بعد که هستی زنی آخرین و اولین تو.  سمیه باش زدنت حرف مواظب_

 ایدب قبلش ولی ، ترکیه گردونمت می بر . گذاشته خونه این توی پا مادرم
 بدم  نشون بهت چیزو تا چند هم من و کنی ثابت و زدی بهم که های تهمت

. 
 
 
 

 (  مایک  )    
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 عسری معمول طبق.  گرفتم و بارن شماره و آوردم در و  گوشی جیبم توی از

 :گفتم و داد جواب
 
 
 رانسهف بره گفتی که یگاردیباد اون به.  کن آماده سورپرایز یک برای و  رزا_

 .برسونه فردا تا خودشو بگو
 

 :بارن
 
  افتاده؟ اتفاقی ؟ چرا ولی ، باشه_
 

 :مایک
  

 .بشه معلوم چیز تا چند قرار فقط نه_
 

 :بارن
 
  .خوش شب ، بینمت می باشه_



 713 من یشرق یبایز

 
 :مایک

 
 .چنین هم_
 

 :گفتم بهش  میکرد نگام تعجب با سمیه که حالی در
 
 جات نجاای دیگه ، ترکیه برمت می مستقیم بعدش بارن ی خونه رفتم وقتی_

 .نیست
 

 که میدم انجام غلطی کار میکردم حس.  نو بی اومدم خونه واز گفتم و این
 اگه.  داشتم دوست و  سمیه واقعا من.  کنم جمع هم دور خوام می و  همه
 .میره اون با احتماال ببینه فواد اون

 
 چه النا چه افتاد می باید که بود اتفاقی این ولی ، داشتم بدی سردرگمی یه

 .  ان زنده ها اون بدونه که س سمیه حق این.  دیگه سال یا ماه چند
 

 چیزی ولی دونستم می  و  چیزا این من مدت تمام که فهمید می سمیه اگر
 .میشد متنفر ازم ، نگفتم

 
 دوباره تماسی با بارن گرفتم و گفتم:
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 ؟ گفت چی فواد_
 

 :بارن
 
 ؟ افتاده اتفاقی چه واقعا حاال میرسونه و خودش سریع گفت_
 

 :مایک
 
 .میگی رزا به نشده صبح بگم بهت االن اگه.  میگم بهت فردا_
 

 :گفت و خندید
 
 .منتظرتم فردا باشه_
 

 :مایک
 
 .شرکت میام ، کنیم صحبت تنها باید قبلش_
 



 715 من یشرق یبایز

 :بارن
  

 .باشه_
 

 .کردم قطع و تماس
 
 
 

 
 (  گالریــا  ) 

 
 

 
 ، یدکشمی تیر کمرم ، شدید درد سر.  داشتم بدی حس شدم بیدار که حصب
 .کردمی درد و بود شده سفت شدت به شکمم زیر

 
   بود ساکت هم خونه و نبود باُرن صبح زو  هر مثل ، نو بی رفتم اتاقم از
 :گفت بداخالقی با خدمتکارا از یکی که نشستم صندلی یک یو
 
 در دربه اینکه خاطر به.  کنیمی استراحت همش چرا مایی از یکی هم تو_

 .نو بی کردمی پرتت وگرنه بمونی اینجا گذاشته آقا نشی هاخیابون



wWw.Roman4u.iR  716 

 

 
 بود شده اضافه هم بقیه زدن زبون زخم و حرف ، بود کم خودم مشکالت

 دچن هنوز ، رفتم آشپزخونه سمت به و شدم بلند جام از سختی به.  بهش
  .شد عو ش شکمم زیر بدی درد که بودم نرفته قدمی

 
گاه.  بود اومده بند نفسم که جوری  خودم دست.  زدم بلندی جیغ ناخودآ

 و  صداها فقط دیدمنمی هیچی دیگه.  شدمی بیشتر ثانیه به ثانیه دردش نبود
 :گفتنمی که شنیدممی

 
 

  .بیاد دنیا خوادمی اشبچه_
 

 :گفتمی که ُرزا صدای بعد
 
 .اورژانس بزنید زنگ سریع_
 

 .نشستم صندلی یه یو  کردن کمکم
 

 :گفت نگران یچهره با و نشست زمین یو  کنارم اومد ُرزا
 



 717 من یشرق یبایز

 .رسندمی االن ، کن تحمل_
 

 حال در هاماستخوان تمام.  بود خارج توانم از دردش.  بود اومده در اشکم
 اومد من با  همراهم عنوان به ُرزا ، اومد که اورژانس.  بود شکستن

  .بیمارستان
 

 ، اومدم هوش به وقتی.  نفهمیدم چیزی دیگه مبچه صدای شنیدن از بعد
 هم کوچیک خیلی نوزاد یه و ایستادن اتاقم تو ُرزا و باُرن دیدم

 خم ُرزا که سمتش بردم و دستم.  باشه پسرم زدم حدس.  ونهب*غ*ل*ش
 . کنارم گذاشت و م بچه و شد

 
 :گفتم لبخند با 

 
 ؟ خوبه حالش مامان سامی  _
 

 با مایک.  شدن متوجه هم مایک و ُرزا ، باُرن حتی   ، داشت عجیبی یچهره
 :گفت خنده و طعنه

 
 وننظرت به ، نیست هم مامانش شکل که جالبه ؟ نیست باباش شکل چرا_

 ؟ نشده عوض
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 :گفت جدی باُرن
 
 مادرم مادر   من بعدشم ، بشه بزرگ باید کیه شکل شهنمی مشخص االن_

 .داشت رنگی گندم وستپ و آبی چشمای
 

 :مایک
  

 ؟ چیـه ما گندمی پوست ، آبی چشم این اسم حاال_
 

 :گفتیم زمان هم ُرزا و من
  

  .سـامی_
 

 ا:ُرز
 
 .بِـن_
 
 

 :گفتم. کردن  نگاهمون تعجب با باُرن و لبخند با مایک
 



 719 من یشرق یبایز

 .میزنم صداش سامی و ساموئل میذارم و اسمش_
 

 :گفت جدی خیلی ُرزا
 
 .بزاره چی اسمشو گیرهمی تصمیم کنه بزرگش قراره که کسی_

  
 :گلوریا

 
 .منم مادرش ولی_
 

 ا:ُرز
 
 نم آوردیش دنیا به فقط که هستی کسی تو ، گلوریا نکن اشتباه نه_

 .مادرشم
 

 :گفت صحبتامون وسط در مایک
 
 خوبه؟ کنیممی قسمت دو را بچه میارم بابامو برقی اره میرم من اصال_
 

 :تیمگف هم با ُرزا و من
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 .مایک شو ساکت_
 

 :گفت و گرفت پناه باُرن پشت و زد لبخندی اونم
 
 

 .میزنن منو زنات دوتا این کن کمکم باُرن_
 

 :باُرن
 
 

 .یبش تقسیم نامساوی قسمت شش به میزنم برقی اره همون با ، خفه تو_
 

 :مایک
 
 !همینه تو به موندن وفادار سال همه این عاقبت_
 
 
 

 (  فـؤاد  )   



 721 من یشرق یبایز

 
 

 با زیاد بعد به شب اون از.  گذرهمی سایین یخانواده اومدن از ماهی یک
  .نداشتیم برخورد هم

 
 کاری نه و زدمی حرف کسی با نه و بود شده گیر گوشه خیلی هم سایین
 کردن شک بهش شخانواده.  رفتنمی دوستاشم دیدن دیگه حتی  . میکرد
 خبری سابقش رو غ اون از دیگه میره اون ، هستم من که کجا هر چون

 .نیست
 

 :گفت و گرفت تماس باُرن دیشب
 
  .ز(هیل بورلیلسانجلس) برگردم ازو پ اولین با_
 

 ارشلو و کت همیشه مثل. بود شده تمام سایین یخانواده با من قرارداد مدت
 . شدم وارد زدن در از بعد و رفتم اتاق سمت به و پوشیدم و ممشکی

 
 :نگفت و شدن بلند ییو خوش با
  

 .جان فؤاد سالم_
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 :گفتم رسمی خیلی
 
 .شدم مزاحمتون که داشتم عرضی من ، سالم_
 

 :گفت مهربونش لبخند همون با سایین پدر
 
 .بفرما امر شما پسرم چیه مزاحمت_
 

 :فؤاد
 
 .رسیده پایان به شما با من قرارداد مهلت بگم خواستممی_
 

 :گفت و کرد اخمی
  

 ببندی؟ ایخونمی جدید قرارداد یعنی_
 

 :فؤاد
 
 .مباش شما کنار در که منه افتخار باعث ، بودین راضی من کار از شما اگر_
 



 723 من یشرق یبایز

 :گفت مهربونش لحن با
  

 چیه؟ مشکل پس_
 

 :فؤاد
 
 .کالیفرنیا برگردم باید من_
 
 

 :گفت و داخل اومد عصبانیت با سایین و شد باز در یکهو
 
 مکرد تغییر که من.  دادم انجام گفتی کاری هر که تو بری؟ خوایمی چرا_

 ؟ بزاری تنهام خوایمی چرا چیه؟ رفتن برای تبهونه پس
 

 :گفت مادرش که کردن گریه به کرد عو ش و کرد حلقه کمرم دور دستاشو
 
 اطالعات ، دیگه شهمی همین دیمی گوش و وایمستی در پشت وقتی_

 .بره نیست قرار فؤاد.  آدمی دستت غلط
 
 :گفت تعجب با
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 .کالیفرنیا برگردم خواممی گفت شنیدم مخود_
 

 :گفت و زد لبخندی مادرش
 
 .گردهبرمی اما ، میره_
 

 :گفت و شد جا جابه کمی صندلی یو  پدرش
 
  .خودته با گیری تصمیم ، بدم بهت پیشنهاد یه خواممی پسرم_
 
 :گفتم تواضع با
  

 .بفرمایید_
 

 :گفت ، رسیدمی نظر به مضطرب کمی پدرش
 
 .باشی تو سایین یآینده همسر امخومی_
 

 :گفتم و زدم لبخندی احمقانه.  بودم کرده تعجب واقعاا 
 



 725 من یشرق یبایز

 نیست بهتر شما ولی.  شما درخواست این با شدم غافلگیر واقعاا  من_
 سطح یک در شما با اقتصادی لحاظ از حداقل که بدید نفر یه به و  دخترتون

 !باشه
 

 :سایین پدر
 
 و پول هک کسی نه ، میکنم قبول باشه داشته شدوست سایین که هرکسی من_

 ؟ چیه جوابت حاال.  باشه داشته تو ث
 

 متصمی یه با کردن فکر بدون.  نخواست خدا ولی ، خواستممی و  ُرزا منکه
 :گفتم عجوالنه

  
  ندارم حرفی من ، باشه نداشته مشکلی شما دختر اگه_
 

 . بود پیدا نفر سه هر چشمای توی شادی برق
 
 
 گفت: سایین درپ 
 

  .بیا سریع و بده انجام کارتو ، کالیفرنیا برگرد_
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 :فؤاد
 
 .چشم_
 
 

 (  بـــاُرن  )      
 

 
 ، ادد توضیح و  بکنه خواستمی که کاری مایک ، شرکت توی وقتی صبح

 اون و بوده مایک پیش ، فؤاد خواهر ، سمیه مدت همه این.  کردم تعجب
 !!!نگفته هیچی

 
 رفتیم.  شده بد گلوریا حال گفتن و زدند زنگ خونه از لحظه همون

 :گفتم ُرزا به.  خونه برگشتیم پر دست با بعد و بیمارستان
 
 و.بپوش و  لباست بهترین و ب و گلوریا به بده و  بچه_
 

 ا:ُرز
 
  ؟ چرا_



 727 من یشرق یبایز

 
 :باُرن

 
 .تـــو برای مخصوصاا  ، داریم ویژه مهمون یه امشب_
 

 :گفت و کرد اخمی
 
  ؟ کنیمی شوخی داری.  ندارم بازی خرهمس یحوصله_
 

 :باُرن
 
 .جدیه کامالا  ، نـه_
 
.  نندک کمکش داشت مشکلی رزا اگه تا باال برند گفتم خدمتکارا از دوتا به
 لداخ ، بود فؤاد شبیه العادهفوق که دختری با همراه مایک ، بعد ساعت دو

 .شد
 

 داشت انگار بود بمتعج خیلی نظر به.  بود ایقهوه موهاش و سبز چشم
  .برگشتن همه کفش تق تق صدای با که.  کردمی آنالیز و  خونه فضای
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 سرش.  بود نشده هامهمان متوجه ، بودیم نشسته سالن چپ سمت ما چون
 :گفتم که بود پایین

 
 .نشستیم اینجا ما ، جان ُرزا
 

 گاهشن مشتاقانه که بود سمیه دید که چیزی اولین ، آورد باال و  سرش وقتی
 هسمی به فقط حرکت بی چون ، بود خورده جا خیلی ُرزا کردم حس.  میکرد

  .کردمی نگاه
 

 قشنگی یصحنه. ُرزا بغل تو انداخت خودش و شد بلند مبل یو  از سمیه
 :گفت آهسته مایک کردنمی گریه هم بغل دو هر بود

 
 !کنممی گ*ن*ا*ه* احساس_
 

 :باُرن
 
 ؟ چرا_
 

 :مایک
 



 729 من یشرق یبایز

 زود تونستمی که حالی در داشتم نگه دور بقیه از و  سمیه تمد همه این_
 دیدار صورت بگیره این

 
 :وگفت داخل اومد محافظا از یکی

 
 .اومدن بودین منتظر که کسی ، آقا_
 

 :باُرن
 
 .بیاد بگو_
 

 شد هکشید صدا طرف به ُرزا و سمیه نگاه در شدن بسته با دقیقه چند از بعد
 :گفت ، ودب کرده تعجب هم فؤاد حتی  

 
 !!!یاستو  یک این_
 

 :گفت و کرد ب*غ*ل*ش سمیه
 
 .واقعیه یایو  یه این واقعیته نیست یاو  نه ، نه_ 
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 گفت و ب*و*س*ی*د و  خواهرش موهای فؤاد :
 
 .ببینمت دیگه کردمنمی فکر_
 
 .کرد ب*غ*ل*ش محکم بعد و
 

 :گفت آهسته دوباره مایک
 
 تنگ دلت اصالا  باشی دور نم از هم قرن یک اگه تو بندممی شرط_

 .شهنمی
 

 :باُرن
 
 ؟؟ دارم کم مشکل و دردس ؟ بشه تنگ دلم چی برای_
 

 :مایک
 
 .شده تنگ دلت کنی تظاهر تونیمی حداقل_
 



 731 من یشرق یبایز

 :باُرن
 
 .نیستم متظاهری آدم من_
 

 :مایک
 
 اشیب داشته من به نیاز و کنهمی گیر کارت وقتی ولی میگی اینو االن ، آره_

 .نیستم دردسر و مشکل دیگه
 

 :باُرن
 
 .شد تنگ برات دلم شاید که بینممی کنممی فکر که حاال_
 

 :مایک
 

 .کن دقت بیشتر_ 
 

 :باُرن
 
 شاید شهمی تنگ برات دلم خیلی گرفتم، نتیجه کردم دقت بیشتر که حاال_

 .کنم زندگی نتونم تو بدون اصال
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 :مایک

 
 .بمونی همینجوری کن ،سعی همینه آره_
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (  سمیـه  )    

 
 

 با و  ُرزا وقتی.  دیدمنمی و  زیو  همچین هم خواب تو حتی   شه،نمی باورم
 .بود شده هاشاهزاده مثل دیدم لباس اون

  



 733 من یشرق یبایز

 یدهکش زمین یو  هم پشت از که پاش پایین تا زدمی برق که مشکی لباس
 .شدمی

  
 زدممی حدس که طالیی ایشونه با هم دارشو موج مشکی موهای اون

 .بود فرستاده چپ سمت به ، باشه اصل الماس   هاش نگین
 

 و  فؤاد که کردم زمانی و  واقعی تعجب ولی بود، کرده تعجب دیدنم از اونم
 . مرده کردممی فکر که برادری.  دیدم

 
 بار یک و  دیگه هم اینکه باور.  افتادم پدرم یاد کردم ب*غ*ل*ش وقتی 

 .بود سخت واقعاا  داریم دیگه
  

 و کرد ای سرفه تک ، بود قصر همون صاحب ظاهراا  که ایقهوه مو پسر اون
 :گفت

 
 ما؟ پیش بیاین نیست بهتر_
 

  باُرن و مایک سمت رفتیم ؛ گرفت و  ُرزا و من دست و زد لبخندی فؤاد
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 تمنشس مایک کنار منم ، مبل تک یو  هم فؤاد.  نشست باُرن کنار رفت ُرزا
 :گفت من به ، ونبشن همه که جوری مایک. 
 
 ؟ شناختی_
 

 :سمیه
 
 ؟ شناختم وکی_
 

 :گفت و زد پوزخندی مایک
 
 اون. بود ُرزا ، بود پیدا موهاش از تکه یه فقط عکس اون تو که دختری اون_

 نامزد که شما زولمای همین.  بود ُرزا هم اون ، بود گوشیت توی که دختری
 .بود تهمت فقط حرفات تمام فهمیدی حاال.  منه دوست

 
 :گفتم مو آ.  زدم بهش که حرفایی بابت بودم ناراحت خیلی

  
  .متأسفم واقعاا  ، دونستمنمی من_
 



 735 من یشرق یبایز

 :گفت جدی خیلی
 
  .هستم حرفم سر هم هنوز من ، خورهنمی من درد به تو تأسف_
 

 . رکیهت برهمی مستقیم منو و خونش برم نباید دیگه که بود همونی منظورش
 :گفت فؤاد و باُرن به ابخط و شد بلند کنارم از
 .برم باید دیگه ، شد تموم کارم من_
 
 :گفت بهش باُرن بره خواست وقتی و کرد خداحافظی بقیه از
 
 .ببری رفته یادت چیزی یک_
 

 :مایک
 
 ؟ چی_
 
 :گفت و کرد اشاره من به دست با
 
 .همسرت_
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 :گفت و زد لبخندی هم فؤاد
 
 منم کاش ای ، دارین نامزد همتون ؟ شده شما مال خواهرم نبودم من_

 .بودم آورده و نامزدم
 

 :گفت کوتاهی مکث با باُرن که شدن خیره فؤاد به تعجب با همه
 
 
 ؟ کنممی و فکرش که هست همونی نگو_
 

 :گفت و زد لبخندی دوباره فؤاد
 
 .برگردم من منتظرن هم االن ، همونه اتفاقاا _
 

 :گفت مو آ ُرزا
 
 ؟ سیشونو ع ریممی باُرن ، شهنمی باورم من خدای وای_
 
 :گفت مهربونی با بارن 

 



 737 من یشرق یبایز

 .آره ، بخوای تو اگه_ 
 

 :گفتم بود کرده اخم بهم که مایک به شرمنده خیلی
 
 ؟ بریم میای_
 

 :گفت و موهاش به کشید دستی
 
 .ندارم اومدن برای دلیلی_
 

 :سمیه
 
 ؟ کنم خواهش اگه_
 

 :گفت و زد پوزخندی
 
 .نـه_
 
 :گفتم بهش اخم با
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 ایدب انقدر که هست کسی کرده فکر نیست مهم واسم ، درک به نیا صالا ا_
 .میرم تنهایی خودم.  بکشی و نازش

 
 :گفت و خندید بلند مایک

 
 .ذارممی من مگه بری تنها کردی غلط_
 
 

 (  بـاُرن  )     
 
 

 همه و اول زو  مثل دوباره شده چی همه.  گذرهمی فؤاد رفتن از ماهی یک
 ، مونهنمی وفادار من به آرامش که اونجایی از ولی ، برقراره آرامش جا

  .هستم زندگیم تو جدید سونامی یه منتظر هرلحظه
 

 ما و بگیرن سیو ع باهم دو هر شد قرار و فرانسه رفتن فؤاد و مایک و سمیه
 .کنن خبر هم را
 

 اریگلو جالبه خیلی.  نهو گذمی بِـن همون یا سامی با و وقتش تمام هم ُرزا
 . بن ُرزا و کنهمی صداش سامی



 739 من یشرق یبایز

 
 فهمهمی و میده نشون واکنش اسم دو هر به بچه ، اینکه ترجالب این از 

 .اسمشه
 
 
ن پیش که ُرزا کنار و پایین رفتم ها پله از .  بود ایزهم با یبچه.  نشستم بود ب 

 پوستی و پررنگ ولی ، ایقهوه موهای و داشت ایتیله آبی های چشم
 من بتنس به ولی نبود تیره هم زیاد البته.  سیاه مایک یگفته به ای گندمی

 .رسیدمی نظر به تیره کمی
 

ن کردن بازی یکم از بعد  و کرد ب*غ*ل*ش ُرزا.  کردن گریه به کرد عو ش ب 
 و  بچه و اومد گلوریا.  نشد ساکت ولی ، زد حرف باهاش کمی و بردش راه
 .گرفت ُرزا از
 

ن وقتی ، دبو آورتعجب واقعاا  .  شد ساکت زود خیلی رفت گلوریا بغل ب 
 :تگف ناراحتی با و کنارم نشست دوباره ُرزا.  اتاقش توی رفت هم گلوریا

 
 دیدی؟_
 

 :باُرن
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 ؟و  چی_
 

 ا:ُرز
 
 .نه گلوریا بغل و کنهمی گریه من بغل اینکه_
 

 :باُرن
 
 تو ، کرده حس مادرشو بوده گلوریا با ماه 9 بچه اون ، طبیعیه این خوب_

 .شناسهمی هم و  تو کم کم ولی.  ای غریبه یه براش
 

 ا:ُرز
 

ن ، باشه خونه این تو گلوریا وقتی تا_  .کنهنمی عادت من به ب 
 

 :باُرن
 
 ؟ کنی چیکار خوایمی خب_
 



 741 من یشرق یبایز

 ا:رز
 
 .کن نو بی خونه این از و  گلوریا ، نداره کاری_
 

 :باُرن
 
  هضرب کار این.  کنهنمی و کا این هم آدم ترین ظالم حتی حرفیه؟؟ چه این_
 .زنهمی جفتشون به حیو
 

 :گفت عصبانیت با و ایستاد و  به و  و شد بلند کنارم از ُرزا
 
 چرا ، اون نه زنتم من ؟ یی گلوریا طرف همش چرا چی؟ من حیو  ضربه_

 نیستم؟ مهم برات من
 

 :باُرن
 
 .ستظالمانه قعاا وا کارا این ولی ، مهمتری برام همه از تو جان ُرزا_
 

 ا:ُرز
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.  باشم من مادرش خواممی فقط ، بدم زجر و  بچه اون خوامنمی که من_
 .بشه دار بچه دوباره و کنه ازدواج تونهمی و جوونه هنوز هم گلوریا

 
 :باُرن

 
 .کنم فکر باید_
 

 ا:ُرز
 
 .سریعتر فقط.  کن فکر ، باشه_
 

 دندا راه یک.  بودم کرده گیر هیرا دو بین.  باال رفت ها پله واز گفت اینو
 . بچه ندادن دیگه راه و بود ُرزا به بچه

 
 دوست و  گلوریا بچه و شدنمی دار بچه ُرزا ؛ داشتن حق طرف هردو 

 . داشت
 
 نکنم فکر ولی ، بشه دار بچه دوباره و کنه ازدواج تونستمی گلوریا 

 .کنه تحمل شوبچه دوری تونستمی
 



 743 من یشرق یبایز

 اگه بچه اون ؟ سخت تصمیمات گرفتن به میشم محکوم همیشه من چرا
 ؟ کنم قانعش باید جوری چه من ، بخواد مادرشو و بشه بزرگ

 
 ذاشتشمی وسط اوایل.  بخوابه که خودمون پیش میاره و  بن ُرزا ها شب
 .خوابهمی باهاش تنها و کنهمی من به و پشتش ها تازگی ولی

 
ن یکهو که ، زسرمی آورد و کرد بغل را بن ُرزا شام موقع  غجی به کرد عو ش ب 
 .  افتاده خطر یه تو انگار که میزد جیغ جوری زدن

 
 ای بچه جوریچه من.  کرد ساکتش و کرد بغل و  بچه و اومد سریع گلوریا

 ؟ کنم جدا ازشو  ستوابسته مادرش به اینقدر که
 

 :گفتم ای مقدمه هیچ بدون.  گلوریا اتاق توی رفتم شد که صبح
 
 .بری خونه این از باید_
 

 :پرسید و کرد تعجب
 
 .ندارم ایدیگه جای اینجا از غیر من برم؟ کجا نکردم کاری که من ؟ چرا_
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 بارن :
 
 سمترمی من.  میده آزار و  ُرزا موضوع این ، سوابسته خیلی تو به بچه این_

 .شد سامی اومدن دنیا به از قبل که بشه دعوایی همون دوباره
 
 گلوریا :

 
 ؟ کنی جدا من از موبچه خوایمی تو_
 

 :بارن
 
 .شهمی براش خوبی مادر ُرزا دممی قول بهت ولی ، آره_
 
 گلوریا :

 
 _ ؟مُـردم من مگه ، بشه مادرش من غیر کس هیچ خوادنمی دلم من

 
 :بارن

 



 745 من یشرق یبایز

 شهب که بزرگ و داره کامل رفاه جا این تبچه بری باید تو ، همینه راه تنها_
 .رسهمی هشب من تو ث تمام

 
 :گلوریا

 
  نمیدم و مبچه من ، خوامنمی...  نه_
 

 این بخوام که بود سخت هم خودم برای.  دمشنمی گفتمی و کردمی گریه
 و سهترمی گلوریا کردممی احساس ، کردمی بغل و بن ُرزا وقتی.  بکنم و کا

 .نو بی بندازیم اونو و بگیریم و بچه داره امکان کردمی فکر
 
 و  گلوریا نتونستم شدم وارد هم راهی هر از گرفت زور به و  بچه شدینم

 .کنم راضی
 

 :گفتم و اتاقش رفتم ، زدم حرف گلوریا با که زو  اون از بعد شب سه
  

 .دوتونه هر نجات برای راه یک فقط_
 

 :گلوریا
 
 ؟ راهی چه_
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 :بارن

 
 خودت، به دمیم و بچه این هویت من ، برین اینجا از شبانه تون دو هر-

 .بدی من به قولی یه باید ولی زنم،می خودت نام به هم شو شناسنامه
 

 :گلوریا
 
 .قبوله باشه چی هر_
 

 :بارن
 
 یحساب به عمرم آخر تا ماه هر.  برنگرد وقت هیچ دیگه و و ب کالیفرنیا از_

 بایدن اون ولی ریزممی پول براش پدرش عنوان به کنممی باز سامی برای که
 قبوله؟ ، نداره من اموال از هم سهمی هیچ ، پدرشم من نهبدو

 
 :گلوریا

 
 .آره_
 



 747 من یشرق یبایز

 :بارن
 
 ااونج تا ، داره ازو پ آمریکا به هواپیما یه شب فردا.  باش آماده شب فردا_

 وقتی  یبرگرد نباید شرایطی هیچ تحت تو.  خودت با شبقیه ببرنت گممی
 ....بزن زنگ بهم رسیدی

 
 زا.  بودم مجبور ولی ، بخشتمنمی کارم این خاطر به اُرز هرگز دونستممی

 :گفت و کرد نگاهم اخم با ، ُرزا پیش رفتم نو بی اومدم اتاق
 
 نگرفتی؟ تصمیم هنوز_
 

 :بارن
 
 .کنممی فکر دارم نه_
 

 ا:ُرز
 
 .بشه تموم کردنت فکر زود خیلی امیدوارم_
 

 :بارن
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 .امیدوارم_
 
 

 (  گالریــا  )      
 

 
 مه و سامی گذاشت که ممنونم باُرن از واقعاا .  برم باید زیو  یه تمدونسمی

 .بریم خونه از سامی با شب شد قرار.  ببرم خودم با
 

  و بودن کرده خاموش و  خونه هایچراغ تمام.  کردم جمع و وسایلم تمام
 .بودن خواب همه

 
 و یسام و اومد نو بی اتاقش از ، بود ب*غ*ل*ش سامی که حالی در باُرن

 :گفت آهسته و ب*غ*ل*م تو گذاشت
 
 تر عسری ، بود کرده بغل و سامی محکم خیلی ُرزا ، شد دیر یکم ببخشید_

   نشده بیدار ُرزا تا نو بی و ب
 ، شهخود دست هم ها بلیط.  دگاهو ف برتتمی که منتظرته نو بی ماشین یه

 .باشی موفق امیدوارم
 



 749 من یشرق یبایز

 :گلوریا
 
 .کردی کمکم که ونمممن کنمنمی فراموشت هیچوقت_
 

 :بارن
 
 !؟ نه یا درسته کارم دونمنمی هنوز_
 

 و بود شداخل وسایلم که بزرگی ساک.  اتاق توی برگشت دوباره و گفت اینو
 از ، حیاط مسافت کردن طی از بعد و پایین رفتم ها پله از مو آ و برداشتم

 .شدم خارج کامالا  خونه
 

 عالمت و شدمی شنو  و شخامو چراغاش که رنگی مشکی ماشین سوار
 :گفت و گرفت طرفم بلیط یک.  شدم دادمی

 
 .بلیطتون اینم_
 

 کرد حرکت که ماشین.  گذاشتم دستی کیف توی وبلیط و کردم تشکری
 بشصاح که بزرگ عمارتی ، کردم نگاه خونه به بار آخرین برای و برگشتم

 .مهربونه ولی ، جذاب و رو مغ مردی
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 هیچ.  کنم فرار خونه از که کرد کاری.  بود گفته ُرزا که شد همونی دقیقاا 
 .ـتـــــــوقـ ـچـــهیــ ، رهنمی دلم از نفرتش وقت

 
 

 
 (  ُرزا  )    

 
 آ خیلی باُرن و نبود بِـن.  شد باز یکهو چشمام ، کنارم بودن   خالی حس با
 مالا کا اینکه از بعد.  کردم صداش و دادم تکونش ترس با.  بود خوابیده مو

 :گفتم ، شد هوشیار
 
 .نیست بِـن ، باُرن_
 

 :باُرن
 
 .باشیش نیاورده دیشب داره امکان_
 
 :گفتم اخم با
 
 .آوردمش دیشب خودم.  نداره امکان_



 751 من یشرق یبایز

 
 :باُرن

 
 ؟ نیست گلوریا پیش ببین و ب_
 

 خالی تختش.  شدم اتاقش وارد زدن در بدون و نو بی اومدم اتاق از سریع
  .بود باز ، نبود داخلش چیزی که حالی در کمدش در و بود

 
 از گفتن همشون که ، پرسیدم خدمتکارا چندتا از و نو بی اومدم اتاق از

 .ندیدنش دیگه دیشب
 

 :گفت و پایین اومد ها پله از باُرن
 
 کردی؟ پیداش_
 

 ا:ُرز
 
 .نـه_
 

 :باُرن
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 .نیمکمی فکری یه نیومد اگه کن صبر ، پارک باشه برده و  بن داره امکان_
 

 .نشد گلوریا از خبری ولی ، شد بعدازظهر هم ظهر و شد ظهر ، صبح
 
 

 و داخل اومد باُرن که رفتممی راه طرف اون و طرف این اتاق توی کالفه
 :گفت

 
 ؟ برنگشته هنوز_
 

 ا:ُرز
 
 .نــه_
 

 :باُرن
 
 .گردهبرنمی دیگه پس_
 

 ا:ُرز
 



 753 من یشرق یبایز

 ؟ مطمئنی قدراین کجا از_
 

 :گفت و شد هول یکم
 
 بعد ، بگیرم دوش رممی من.  گممی گمان حسب بر...  نیستم نمطمئ_

 .کنیممی فکری یه میام
 

 چرا ؟ شد طوریاین چرا ، بستم چشمامو ، انداختم تخت یو  خودمو
 آب صدای با باُرن گوشی زنگ صدای ؟ نداره تمومی من هایبدشانسی

 .بود شده یکی حمام
 

 بینمب کنم چک وگوشی یا مبکش سرک کاراش توی نداشتم عادت وقت هیچ
 گیرپیغام یو  ، خورد زنگ خوب که مدت یه از بعد ، زنهمی حرف کیا با

 . رفت
 

  هک گوشی به رسوندم خودمو سریع.  کردمی صدا و باُرن که بود زنی صدای
 وشت خوشحالی که صدایی با.  بود گلوریا ، بود خودش.  بود اتاق مبل یو

 :گفت زدمی موج
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 ازو پ ، نباش نگران بگم بهت که گرفتم تماس ؟ دینمی جواب اچر باُرن_
 دل . کمکت بابت ممنونم اینکه و رسیدیم باألخره ولی داشت تأخیر یکم
 .خدافظ ، شهمی تنگ برات سامی و من

 
 اورمب.  بودم شده خیره گوشی یصفحه به هنوز من ولی بود شده قطع تماس

 وشدنمی
  

 بدون ، داد فریب و من ، زندگیم توی آدم ترینعزیز ، بودم احمق چقدر من
 .کنم شک بهش حتی   من اینکه

 
 حمام از باُرن.  مبل یو  نشستم و کردم پاک و پایین بود اومده که اشکی

 :گفت شادی لحن با و نو بی اومد
 
 .نمیاره جا و آدم حال ، سرد آب حمام یه مثل هیچی_
 

 :گفت و نزدیک مداو.  نکردم نگاهشم حتی   ، ندادم و جوابش
  

  ؟! کنهمی چکار تو دست من گوشی_
 



 755 من یشرق یبایز

 :گفتم و کردم نگاه چشماش توی نفرت با و باال گرفتم سرمو
 
 که هم حاال ، شدمی ناراحت ندم جواب بود حیف ، بود زده زنگ گلوریا_

 آقای گممی درست داره احتیاج ما به بیشتر ، افتاده غریب کشور یک توی
ستونی باُرن  ؟ ا 

 
 :گفت و کشید خیسش موهای به تیدس

 
 بچه بدون تونیممی تو و من.  شدم مجبور ، بودی نذاشته برام ایچاره_

 . میرهمی اشبچه بدون مادر یه ولی کنیم زندگی
 

 ا:ُرز
 
 .نداره و  بچه از دارینگه لیاقت اون_
 

 :باُرن
 
 ولقب و سرپرستبی بچه یه تونیممی تو و من ، مادره اون باشه هرچی ولی_

 .کنیم
 



wWw.Roman4u.iR  756 

 

 ا:ُرز
 
 .سرپرستهبی هم بِـن_
 

 :گفت بلندی صدای با باُرن
 
ن ، ُرزا فهمینمی چرا_  واگه تو این سن بفهمی مادر  ؟ فهمیمی داره مادر ب 

 تونیمی میشی؟ حالی چه ، کردن جدا اصلیت مادر از زور به و تو پدرت
 ؟ ببخشی و اونا

 
 ا:ُرز
 
 .کیه اصلیش مادر که نگیم بن به تونستیممی ما خب_
 

 :بارن
 
 ما با بچه که تفاوتی همه اون با فهمید می زیو  یه باالخره!  میشه مگه_

 این اب بهتره هم تو ، گرده نمی بر هم دیگه رفته اش بچه با گلوریا ، داشت
  بیای کنار موضوع

 



 757 من یشرق یبایز

 ا:رز
 
 .تونمنمی_
 

 :بارن
 
 هخست ؟ کنم گیر هیدورا سر من کی تا.  خودته مشکل نداره ربطی من به_

 که نبود ای بچه همون بِـن مگه.  کردم انتخاب و  بد بدتر و بد بین من شدم
 .مرده کن فکر هم حاال ؟ بمیره خواستیمی

 
 
 
 
 

 
 

 (  بـاُرن  )    
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 کردم فکر نزد زنگ دیدم وقتی ولی بودم گلوریا منتظر و نو بی اومدم اتاق از
 .بده خبر رسیدی وقتی گفتم بهش خودم ، زنه نمی هم دیگه

 
 اتاق از.  نمیزد حرف کسی با خودش تو بود رفته خیلی ُرزا بعد به زو  اون از

 .  نشستم حیاط داخل تاب یو  رفتم و نو بی اومدم
 
 و شدمی شنو  و خاموش گوشیم ی صفحه دادم تکونش مو آ پاهام با 

 .دادمی نشون و  مایک عکس
 
 

 :گفتم و زدم و  اتصال
 
  را؟خب چه_
 

 :مایک
 
 کردم پست دعوت کارت تا2و برگشت و رفت بلیط تا2 ، خوب خبرای_

 .برات
 



 759 من یشرق یبایز

 :بارن
 
 ؟ کارت تا2 چرا ولی.  کردی ازدواج توأم باالخره ، خوبه_
 

 :مایک
 
 کشیده زحمت فؤاد خانوم پدر ، فؤاد   ماله یکیش داریم، سیو ع تا دو آخه_
 .گرفت عهده به و  سیو ع دوتا خرج و
 

 :بارن
 
 .مهربون چه ، آفرین_
 
 مایک :

 
 ؟ دیگه میای_
 

 :بارن
 
 .بدم ُرزا به و خب این برم من ، حتماا _
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 :مایک
 
 .دمکر پستش پیش زو  چند آخه ، بیارن برات و  بسته دیگه االن شاید_
 

 :بارن
 
 .مونممی منتظرش ، باشه_
 

 :مایک
 
 .مونممی منتظرتون منم_
 

 و  اُرز بلند و نشستم مبل یو .  تمونساخ توی رفتم و کردم قطع و  تماس
 دلبخن با.  داد و  جوابم کردمی صاف لباسشو داشت که حالی در.  زدم صدا
 :گفت اخم با که کردم نگاه بهش

  
 خاطر به هنوز.  کردم آشتی باهات که نیست معنی این به دادم جوابتو_

  .ناراحتم ازت کردی بهم که یخ*ی*ا*ن*ت
 



 761 من یشرق یبایز

 :بارن
 
 ؟ ستگلوریا به بچه دادن همون *ی*ا*ن*تخ از منظورت_
 

 ا:رز
 
 .آره_
 

 :بارن
 
 !!!راهه تو بهتری اتفاق  ؟ کنی فراموش و  موضوع اون کالا  میشه_
 

 ا:رز
 
 ؟ مثالا _
 

 :بارن
 
 .مایک با سمیه ازدواج_
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 :گفت و کرد نگام تعجب با
  

  .....مایک بیچاره_
 

 :باُرن
 
 چرا؟؟؟_
 

 ا:ُرز
 

 .بشو بیخیالش_
 

 :باُرن
 

 !دیگه خوب خبر یک_
 

 ا:ُرز
 

 چی؟؟؟_
 



 763 من یشرق یبایز

 :باُرن
 
 .سایین با فؤاد ازدواج_
 

 ا:ُرز
 

 ؟ کیه سایین_
 

 :باُرن
 
 .فرانسوی لگخوش دختر یک_
 

 ا:ُرز
 

 ؟ بریم باید کجا ؟ بریم باید کی جالب، چه_
 

 :باُرن
 

 _ ـــ.....مای و  ما های بلیط فرانسه بریم باید
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 :خدمتکار
 

 .ماستش مال بسته این آقا_
 

 :باُرن
 
 .بریم که شو حاضر و ب ، رسید هم ها بلیط_
 
 

 (  ُرزا   )    
 

 
 هم ارب یک حتی   بیشترشونو که این با ، کردم باز و  شبم هایلباس کمد

 سی  و ع تو خواستمی دلم.  بود سخت برام انتخاب ولی ، بودم نپوشیده
 .باشم چشم توی ، سمیه

 
 لباس رنگ همه.  نشستم صندلی یو  و تختم یو  ریختم هامو لباس تمام

.  داخل اومد و زد در مو آ باُرن میومد؟ بهم بیشتر کدوم ولی ، داشتم
 :گفت و زد پوزخندی

 



 765 من یشرق یبایز

 بوده؟؟؟ جنگ اینجا ، من خدای اوه_
 

 ا:ُرز
 
 .انداختن بمب ، نه_
 

 :گفت و زد لبخندی
 
 .بزنم حدس بزار_
 

 :گفت و گرفتش خود به متفکری حالت
 
 درسته؟؟ بپوشی چی دونینمی ونیمهم برای_
 

 ا:ُرز
 
 .آره_
 

 :باُرن
 
 کنم؟ کمکت تونممی_
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 ُرزا :

 
 .آره_
 

 هک مشکی لباس.  کرد نگاهشون دقت با یکی یکی و شد ها لباس نزدیک 
 نگاهی من به و برداشت و داشت دامن زانوم یو  تا بود تور باالش قسمت

 :گفت و کرد
 
  ......ولی قشنگه این_
 

 ا:ُرز
 
 ؟ چی ولی_
 

 :باُرن
 
 .نیستی دید تو زیاد و یکیه موهات بارنگ_
 



 767 من یشرق یبایز

 و  رنگی طالیی لباس دفعه این.  لباسا زدن دید به کرد عو ش دوباره
 .یزدم برق لباس تمام و بود ها شاهزاده لباس شبیه خیلی لباس برداشت،

 
 :گفت و سمتم گرفت و  لباس

 
 .بود بــِـل اسمش که دخترست اون لباس شبیه_
 

 ا:ُرز
 

 دختره؟؟؟ کدوم_
 

 :بارن
 
 و نهمومی اونجا بعد میرسه دیو قصر یک به ، باباش دنبال میره که همونی_

 .شهمی زیبا شاهزاده یک به تبدیل دیوه آخرش داره رز گل یک دیوه
 

 ا:رز
 
 .قشنگتره خیلی این ولی ، همونه شکل دقیقاا  جالب چه ، آره_
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 :باُرن
 
 .تنت توی ببینمش بپوش_
 

 و لباس چوبی دیوار پشت رفتم و کشیدم نو بی کاور توی از و  لباس
 و گفتم: باُرن جلوی اومدم پوشیدمو

 
 .ببند وزیپش_
 

 واقعاا  . ایستادم آینه یو بو  رفتم بست و زیپ وقتی ، کردم بهش وپشتم
 .بود قشنگ

 
 :باُرن

 
 ؟ چیه نظرت خُـب_
 

 ا:ُرز
 
 ؟ کنیم حرکت قراره کی.  پوشممی وهمین ، عالیه_
 



 769 من یشرق یبایز

 :باُرن
 
 .امشب همین ، شبه مال ازشو پ_
 

  خدمتکارا از یکی کردم باز و درش و نو بی کشیدم تخت زیر از و چمدون
 :گفتم و کردم صدا و
  

 
 بزار الزم وسایل تمامی با لباسو این ، بپوشم و  طالیی لباس این خواممی_

 .چمدون توی
 

  .کردن جمع به کرد عو ش و گفت چشمی
 

 از عدب.  خوردن به کردیم عو ش و نشستیم میز پشت باُرن با.  بود نهار موقع
 .خوردممی خوشحالی با که بود غذایی وعده اولین این ، مدت این

 
 

 
 (  سمیــه  )    

 



wWw.Roman4u.iR  770 

 

.  دادممی تکون و پام یا جویدممی هاموناخن یا ، داشتم استرس خیلی
 .بیوفته بدی اتفاق ترسیدممی ، اومدنمی همه امشب

 
 یدرباره هم هاخواب تمام ، دیدممی بد هایخواب شب هر که بود ماه یک
 دمافتا و خورد پیچ پام دیدم خواب یکبار.  ریزهمی بهم مجلس که بود این

 .شد پاره دامنم و موند کفشم زیر دامنم هم یکبار ، زمین
 

 ؟ یچـ بیوفته هااتفاق این اگه ولی.  بود خواب که کنممی شکر و  خدا ولی
 

 :گفت دید منو حال وقتی و داخل اومد مایک
 
 .افتهنمی اتفاقی باش مطمئن.  نگرانی هنوز که تو ، واااای_
 

 :سمیه
 
 ؟ بینیمی و  آینده مگه ؟ طور چه_
 

 :مایک
 
 .افتهنمی اتفاقی که دونممی ولی بینمنمی نه_



 771 من یشرق یبایز

 
 :وگفتم گرفتم دستام بین وسرم

 
 اونم ، کنم لگد و پارتن پای محکم من دونفره *ر*ق*ص* موقع فکرکن_

  .بشه کیکی دامنم کیک برش موقع یا دادبزنه
 

 :مایک
 
 .حساسی خیلی ، نداره اشکالی ، بشه خب_
 

 :سمیه
 
 مجلس وسط کن فکر مایک واای خندنمی بهم کلی ، داره اشکال چرا_

 هُـل بخوان امهمون و نشه شنو  ماشین یا ، بشه پاره و کنه گیر جایی به دامنم
 ومگل یا ، بشه قاطی آرایشم و بشه گرمم من که اینه بدترش همه از و بدند

 .بگم بله نتونم و بشه خشک
 

 زیر زد بلند مایک یکهو که زدممی حرف و زدممی قدم اتاق توی طور همین
  .....خنده
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 :وگفت نزدیکم اومد
 
 ، نتظرتهم  آرایشگر که بپوش و لباست. باش مطمئن ، افتهنمی هااتفاق این_

 قاطی باهم آرایشت ، شد گرمت وقتی که کنه آرایشت خوب میگم بهش
  .نشه

 
 :داد ادامه و خندید مو آ
  

 تآرایش دوباره شد قاطی وقتی یه اگر که اونجا میاریمش خودمون با اصالا _
 ؟ خوبه!کنه

 
 :سمیه

 
 .آره_
 

 :مایک
 
 و بیاره در و وسوزنش نخ دش ایجاد پارگی اگر که میارم هم ماهر خیاط یک_

 .مشکل این از اینم.  دوختن به بشینه
 



 773 من یشرق یبایز

 :گفت دستمو توی گذاشت و درآورد جیبش از دستمالی
 
 اگر که دادم پول هم نفر سه به.  کن پاک شد کیکی دامنت اگه بگیر اینم_

 قبل از بله گفتن هم بهت یک لیوان اب میدم بدند هُـل نشد شنو  ماشین
 نیست؟ مشکلی دیگه خب.  

 
 :سمیه

 
 !!!پاش لگدکردن   ، دونفره *ر*ق*ص* ، پارتنر!  هست چرا_
 

 :مایک
 
 ؟ خوبه نزنم داد کردی لگد اگه میدم قول ، منم پارتنرت_
 

 :سمیه
 
 .نگرانم یکم هنوز ولی ، آره_
 

 :مایک
 
 .هست چی همه به حواسم من نباش نگران دیگه نه_
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 نو بی کاور از.  بود شده کشیده کاور که سفیدی لباس سمت رفتم

 هب و صندلی یو  نشستم و بست مایک و زیپش.  کردم تنم و کشیدمش
 :گفتم مایک

 
 .بیاد آرایشگر بگو_
 

 :وگفت زد لبخندی
 
 .بینمتمی امشب_
 
 
 

 (  بـاُرن  )   
 
 

 
 دوباره طرفش اون رفتمی اتاق طرف این از.  شدممی دیوونه داشتم دیگه
  میزد حرف خودش با ها دیوونه این مثل و شتگبرمی بودو رفته که راهی



 775 من یشرق یبایز

 :پرسیدم جدی خیلی
 
  چته؟؟ بپرسم تونممی_
 

 :گفت بهم نگرانی با و وایساد
  

 ؟ نیست بلند خیلی لباسم نظرت به_
 

 :بارن
 
 ؟ پرسیمی چرا! نه_
 

 ا:رز
 

 خورممی جمعیت همه اون جلوی چی؟ رفتن راه موقع پام زیر کنه گیر اگه_
 .زمین

 
 :باُرن

 
 .زمین نخوری که میدارم نگهت من نه_
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 ا:ُرز
 
 ؟ چی نو بی بپره بود دهنم توی که اونایی از چیزی یه زدن حرف موقع اگه_
 

 :گفتم باخنده
  

 .نزن حرف کاریه چه این خب_
 

 ا:ُرز
 
  .....اگر_
 

 :بارن
 

  .افتهنمی اتفاقی هیج امشب ، کن تمومش ُرزا
 یقیهب مثل.  بیوفته چیزی نه نو بی پرهب چیزی نه شه پاره چیزی قراره نه

 .توئه دوست و من دوست سیو ع که اینه فرقش فقط ، هاستمهمونی
 
 خودم . اتاق توی بیاد گفتم آوردم خودم با هیلز بورلی از که آرایشگری به

 .بشم آماده که رفتم هم



 777 من یشرق یبایز

 
 
 
 
 

 
 (  فـــــؤاد  )    

 
 .کنیم ازدواج قراره امشب انگار نه انگار.  بود نشسته راحت مبل یو  

 
 :فؤاد

 
 کنی؟ حرکتی یه خواینمی!  جان سایین_
 

 :گفت باخنده
 
 ؟ حرکتی چه_
 

 :فؤاد
 
 ؟ ایزنونه کار یا لباس پوشیدن مثالا _
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 :سایین

 
 

 .ظهره بعداز االن شبه مهمونی ، نه_
 

 :فؤاد
 
 .شهمی عو ش دیگه ساعت سه ولی_
 

 :سایین
 
 .باش نداشته من به ریکا بپوش خودتو لباس و ب تو_
 

 :فؤاد
 
 از قبل زو  سه ، بود من خواهر اگه ، خیالیبی قدر این تو که خوبه چقدر_
 !آوردمی کم وقت آخرشم تازه.  کردمی ریزی برنامه نشستمی سیو ع
 



 779 من یشرق یبایز

 :سایین
 
 

 !رسممی مهمونی آخر همیشه کالا  من نه.  جالبی خواهر چه_
 

 :فؤاد
 
 .بریم زودتر باید پس ماییم مهمونی این صاحب.  االن نه ولی خوبه این_
 

 :سایین
 
 !داری عجله چقدر دیگه کن بس فؤاد وای_
 

 :فؤاد
 
 .بشی آماده باید گممی ولی ، ندارم عجله نه_
 

 :سایین
 
 !شمنمی آماده اصالا _
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 گفتم و کردم بلندش صندلی و  از و گرفتم دستشو :

 
 .منتظره آرایشگر که بپوش لباستو و ب بدو_
 

 :سایین
 
 ؟! بیاد زودتر ساعت سه گفته بهش کی ، باشه منتظر خـب_
 

 :فؤاد
 
.  کنن شتآرای بعد بپوشم لباس منم بپوشی لباس باید االن تو جان ینیسا_

 عکس و راهیم تو که ساعت یک.  کشهمی طول دوساعت خودش این
 .رسیممی سرموقع بگیریم

 
 :گفت خیالیبی لحن با
 
 

 .کردم عجله یکم شاید حاال باشه_
 



 781 من یشرق یبایز

 :گفتم و زدم لبخندی
 
 .بینمتمی شب_
 
 
 

 (  مـایـــڪ  )   
 

 مآرایش ؟ خوبه لباسم پرسید،می که بس بود کرده مدیوونه ماشین توی
 صدای آخرش که کرد کاری ؟ صافه گردنبندم ؟ رنگه خوش چی؟رژم

 .نشنوم صداشو که باال ببرم ضبطو
 

 دو طفق چون ، بودیم رسیده زودتر همه از گفت شهمی باغ به رسیدیم وقتی
 .بود شده پارک باغ یگوشه ماشین تا
 
 شدیم اتاقی وارد خدمه راهنمایی با و شدیم باغ وسط عمارت وارد سمیه با

 خیلی بودیم فرانسه سمیه و من که مدت این.  بودن سایین مادر و پدر که
 .کردن لطف بهمون

 
 داد کونت سالم ینشانه به سرشو طفق هم سمیه کردم سالم بهشون فرانسه به
 . بیاد هم فؤاد تا نشستیم منتظر. 



wWw.Roman4u.iR  782 

 

 
 ، یدکشمی و سایین دست عصبانیت با فؤاد که حالی در دقیقه چند از بعد 

 .نشست و کرد همه به سالمی.  شد سالن وارد
 

 یک های ژست انواع و رفتیم عکس اتاق به ، خدمتکارها پذیرایی   از بعد
 .شدیم آماده هم ما و اومدن مهمونا کم کم.  گرفتیم نفره چهار تا نفره

 
 و شد باز بزرگ درهای.  کردن اعالم و  سایین و فؤاد اول ، دو و اعالم برای

 . شدن ها مهمون سالن وارد فؤاد و سایین
 

 ُرزا و باُرن مهمونت بین.  کردن اعالم و بودیم سمیه و من که بعدی زوج
  !!!نبودن

 
 عدب و گفتیم آمدخوش بودن اومده که مهمونایی به و گرفتم و  سمیه دست

 . ایستادیم سایین و فؤاد کنار
 
 و گرفت دست به و فونو میک سایین پدر.  اومدن هم سایین مادر و پدر 

 :کرد سخنرانی به عو ش
 
 



 783 من یشرق یبایز

 
 و کشور از چه و فرانسه از چه اومدن و کردن لطف که مهمانانی تمامی از_

 .هباش همتون برای خوبی شب امیدوارم.  پاسگذارمس واقعاا  دیگه هایایالت
 
 :گفت و باال آورد شوجام بعد و
 
 .مهمونا همه شادی و سالمتی به_
 

 :گفتم فؤاد به مو آ.  کردن تکرار و آوردن باال و هاشونجام همه
 
 ؟ دیدی و باُرن_
 

 :فؤاد
 
 .کنممی نگاه دارم ، نه_
 

 تمگرف وباُرن یشماره و آوردم در گوشیمو
 

 :باُرن
 
 ؟ بله_
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 :مایک

 
 ؟ کجایی_
 

 :باُرن
 
 .شیممی سالن وارد داریم ، رسیدیم_
 

 :مایک
 
 .منتظرتم_
 

 :بارن
 
 .بینمتمی دارم_
 
 شیدهپو رنگی ایقهوه شلوار و کت باُرن دیدم که برگشتم دیو و در سمت به
 صورتش تمام و پوشیده و بلندی شنل که گرفته و نف یک دست و

 .بود ُرزا احتماالا  ، ستپوشیده



 785 من یشرق یبایز

 
 و شنلش ُرزا.  پیششون رفتیم فؤاد و سمیه همراه و کردم قطع و تماس

 شوکه چهارتامون هر لحظه یک.  خدمتکارها از یکی به داد و برداشت
 .شدیم

 
 کردمی لباسش رنگ ، طالیی وهم موهاش اگر.  باشه ُرزا این شدنمی باورم

 .شناختمشنمی اصالا  ،
 

 .بود فرانسوی هایشاهزاده لباس شکل لباسش
 
 
 :گفتم باُرن به مو آ

 
 ، آوردی مجلس تو اینجوری و  ُرزا که ایدفعه آخرین از کردممی فکر_

 !باشی گرفته عبرت درس
 

 :گفت و زد لبخندی
 
 بخواد بشه سیر جونش از کسی اینکه مگه.  مواظبشم خودم نباش نگران تو_

 .بیاد ُرزا سمت
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 در هم سایین و فؤاد ، سمیه ، من.  نشستن و رفتن یمیز سمت باُرن و ُرزا
 و  سایین و فؤاد اول ، کرد عو ش حانیو  پدر.  ایستادیم خودمون جایگاه

 :پرسید من از بعد کرد اعالم شوهر و زن
 
 پارکر سمیه خانم همراه عمر آخر تا حاضرین شما ، پارکر کیما آقای_

 ؟ بمانید وفادار همیشه و کنید زندگی
 

 :مایک
 
 .حتماا  بله_
 
 :گفت ، سمیه دادن جواب از بعد و پرسید هم سمیه از
 
 .کنممی اعالم شوهر و زن و شما من_
 

 .کردن دعا چهارنفرمون هر خوشبختی برای و زدن دست همگی
 
 

 (  بـــاُرن  )   



 787 من یشرق یبایز

 
 
 اهنگ اطراف به بیشتر ، زدمی حرف کم خیلی نشستیم اومدیم وقتی از

 دستام توی کامالا  اخالقش ، باهاش زندگی سال چند از بعد دیگه. کردمی
 :گفتم بهش مو آ.  بود

 
 ؟ افتاده اتفاقی_
 

 ا:ُرز
 
  ؟ چطور ، نه_
 

 :باُرن
 
 .ستگرفته حالت کردم حس_
 
 :گفت و داد تکیه صندلیش به
 
 .خـوبم من نه_
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 :باُرن
 
 ؟ نه مگه قشنگیه مهمونیه_
 

 ا:ُرز
 
 .آره_
 

 :باُرن
 
 .ناراحتی چیزی یه از شدم ئنمطم االن دیگه نه_
 
 :گفت و کرد نگاه بهم اخم با
 
 ؟ چی که ، ناراحتم آره خُـب_
 

 :باُرن
 
 .بکنم کمکی بتونم شاید ناراحتی چی از بگو خب_
 



 789 من یشرق یبایز

 ا:ُرز
 

 .دادیمی قبالا  ، بدی انجام خواستیمی اگه تو_
 

 :باُرن
 
 همیدمف که اینجاشو تا خب ؛ نکردم من که بوده کاری یه پس آهـــان_

 ؟ نکردم کاری چه بگو حاال
 

 ا:ُرز
 
 .لطفاا  نکن خراب و امشب باُرن،_
 

 :باُرن
 
 چه شما همسر عنوان به بدونم خواممی فقط ، نکردم کاری که من_

 !ندادم انجام و وظایفم از ایوظیفه
 

 ا:ُرز
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 جشن یه نباید ، دونینمی من همسر وخودتون که شما ، همینه دیگه آره_
 ؟ هـااااا کردیدمی معرفی همه به ومن و گرفتینمی

 
 :باُرن

 
 !اینه مشکلت پس_
 

 ا:ُرز
 
 .نیست این مشکلم من نه_
 

 :باُرن
 
 .شدی ناراحت خاطرش به چون ، همینه مشکلت چرا_
 
 :گفتم و کردم نگاه بهش لبخند با
  

 .همیم با ما که دونهنمی کسهیچ فؤاد و سایین سمیه، ، مایک از غیر_
 



 791 من یشرق یبایز

 ا:ُرز
 
 ؟ چـی که خُـب_
 

 :باُرن
 
 به رسیدن محض به که ، داریم بزرگ جشن یک به نیاز ما اینکه یعنی_

ورلی  .گیریممی جشن ، هیلزب 
 

 ا:ُرز
 

 .خواهشاا  بردار دست_
 

 :باُرن
 
 شنج اون توی و گرفتنمی دختراشون برای هاشاه که میگیرم جشنی برات_

 .شیممی ماعال شوهر و زن رسماا  زیبا پرنسس   یک ومن
 

 سمیه یشپ رفت و شد بلند.  داره کارت سمیه کنم فکر وگفتم گرفتم دستشو
 :گفتم بهش مو آ.  رفتم بود ایستاده کناری که مایک پیش منم
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 ؟ خوشحالی خیلی_
 

 :مایک
 
 پیدا خانم یک خودش برای مخونه سال 31 بعد ، نباشم چرا خب آره_

 .کرده
 

 :گفت خنده با بعد
 
 .باشم نفر یک با دفعه هر که نبودم وت مثل که من_
 

 :بارن
 
 .کالا  رهمی ذارهمی بشنوه ُرزا وحرف این کافیه فقط_
 

 :مایک
 
 ؟ نگفتی بهش درخشانت سابقه از چیزی االن تا یعنی_
 



 793 من یشرق یبایز

 :بارن
 

 _ ! نه!  من
 

 :مایک
 
 ؟ بگی نیست قرار_
 

 :باُرن
 
 !شدم سیر زندگیم از مگه_
 

 :گفت خندهبا و مشونه و  گذاشت دستشو
 
 .باشی موفق_
 

 :بارن
 
 .هستم_
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 :مایک
 
 .داری نفس به اعتماد خیلی_
 

 :بارن
 
 .دونممی_
 

 :وگفت زد بدجنسی پوزخند
  

 .چه جونوری بودی گممی ُرزا به شخصاا  خودم_
 

 :بارن
 
 .گممی منم بگی اگه_
 

 :مایک
 
 هرچی من نداریم، اینگفته حرف هیچ همسرم با من عزیز دوست ببین_
 بگی؟ خوایمی چی ، همینه باطن و ظاهر ستمه



 795 من یشرق یبایز

 
 :بارن

 
 .کردیمی دزدی بودی، معتاد قبالا  گممی نداره کاری_
 

 .کردمی نگاهم تعجب با و بود شده گرد چشماش
 

 :مایک
 
 .کشمنمی سیگارم من ؟ بودم معتاد کی من_
 

 :بارن
 
 .بگیرم نظر یه ازت اومدم شوخی از جدا_
 

 :مایک
  

 .بفرمایید_
 
 :رنبا
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 .بگیرم جشن ُرزا برای خواممی_
 

 :مایک
 
  ؟ تولد_
 

 :بارن
 
 .نامزدی نه_
 

 :مایک
 
 .افتادی فکر به دیر هم خیلی درضمن بگیری باید آره_
 

 :بارن
 
 .کنم اعالم همسرم و  ُرزا رسماا  خواممی_
 

 :مایک
 



 797 من یشرق یبایز

 !نیست؟ که دائم ازدواج منظورت_
 

 :بارن
 
 .همینه منظورم اتفاقاا  چرا_
 

 :مایک
 
  بکنی و کا این تونینمی تو ولی_
 

 :بارن
 
 ؟ بگیره جلومو خوادمی کسی ، نتونم چرا_
 

 :مایک
 
 نز اون هم باز ُرزا با کنی ازدواج هم صدبار اگر تو گیرهنمی جلوتو کسی_

 .شهنمی قانونیت
 

 :بارن
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 چیه؟ دلیلش چراخُـب_
 

 :مایک
 
 .لمونهمس ُرزا ولی هستی مسیحی یک تو ، توئه دین دلیلش_
 

 :بارن
 
 چی؟ یعنی این خب_
 

 :مایک
 
 نه، ونا ولی شناسیمی مریم فرزند عیسی و دینت پیشوای تو اینه دلیلش_

 .اسفرستاده آخرین محمد معتقده اون
 

 :بارن
 
 کنم؟ ازدواج باهاش نتونم من شده باعث موضوع همین فقط_
 



 799 من یشرق یبایز

 :مایک
 
 ونهتنمی وجه هیچ به نمسلمو یک و کاملترینه دینشون اونا دین نظر از آره_

  باشه داشته مسلمون غیر یک با دائم ازدواج
 

 :بارن
 
  .....تو نکنه...  تو چرا پس باشه مسلمون باید هم سمیه_
 

 :مایک
 
 .شدم مسلمون من آره_
 

 :بارن
 
 کردی؟ عوض دینتو چی برای_
 

 :مایک
 
 این یرغ در کنیمی و کا این توأم مطمئنم داشتم، سمیه به که عشقی بخاطر_

 .کنی ازدواج ُرزا با تونینمی صورت
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 :بارن

 
 چی؟ سایین و فؤاد پس_
 

 :مایک
 
 مسلمون اگه که گفت بهم و  موضوع این ،فؤاد شده مسلمون هم سایین_

 .باشم داشته همیشه برای و  سمیه تونمنمی نشم
 

 :بارن
 
 و بزرگم پدر و پدر منه اجداد دین این کنم عوض دینمو تونمنمی من ولی_

 .بودن مسیحی بزرگمم پدر پدرای
 

 :مایک
 
 .داری دوست و  ُرزا چون میدی تغییر دینتو تو_
 



 801 من یشرق یبایز

 :بارن
 
 .شناسمنمی کامل اسالمو دین وقتی کنم و کا این چطوری من ولی_
 

 :مایک
 
 سالما دین دونستی،می اسمشو فقط شناسینمی خودتم دین حتی   تو بارن_

 خودته نفع به که داره و  ها دودیتمح سری یک و خودته دین کننده کامل
 ....برهمی بین از کم کم مغزتو چون نخور و  دستته که همین مثال

 
 .میز و  گذاشتم و بود دستم که بیو مش لیوان

 
 :بارن

 
 ؟؟ میگه چی دیگه خوب_
 

 :مایک
 
 مکن فکر که هست دیگه چیز یه ممنوعه، هم نامحرم زنای با داشتن رابطه_

 ُرزا ذارن،می زیادی احترام ها زن به اسالم دین تو باشه، جالب هم تو برای
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 و رهبگی پول ازت تونهمی تبچه به دادن شیر و تخونه تو کردن کار بابت
 .بدی دیه بهش باید بشه کبود بدنش و بزنی اونو تو اگه

 
 :بارن

 
 _ من.... خدای اوه
 

 :مایک
 
 .ببر لذت مهمونی از نکن درگیر فکرتو_
 
 
 

 (  ریـــاگال  )    
 

 
 کیهت پشتم دیوار به تاریکی توی ، چیدمپی دورش محکم و  سامی پتوی
 یه حداقل کاش ، کردم فرار دستشون از کوچه تا چهار گفت شهمی دادم

پولی که بارن میریزه به حساب فقط چتد دست لباس  داشتم خواب جای
 برای سامی شد.



 803 من یشرق یبایز

 
 :گفت کلفتی صدایی بعدش م،شونه یو  اومد دستی

 
 .عزیزم شدی قایم اینجا پس_
 
 دندونای فقط کردم نگاه بود افتاده سایه تاریکی تو که صورتش به ترس با

 دیدم سفیدشو
 

 :گلوریا
 
 !!عوضی کن ولم_
 

 :گفت زدو پوزخندی
 
 یلیخ ببینه و تو رئیس اگه.  کردم پیدات تازه کنم ولت که مدیونه مگه_

  نشه بیدار تبچه که نکنی صدا و س زیاد بهتره شهمی خوشحال
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 (  بعـــــد مـاه 2  ) 
 

 
 (  بـــاُرن  )
 

 :گفتم و میز یو  گذاشتم و لیست
 
 ؟ دادی انجام دادم بهت که ای برنامه طبق وچی همه لیندا_
 

 ا:لیند
 
 ارت  عم کردن تمیز برا هم و نفر چند حاضرن افراد تمامی استونی آقای بله_

 ، دهش آماده پذیرایی برای وسیله مهمونا عدادت به ، فرستادم باغتون وسط
 با هم خارجی هایمهمان رسیده هامهمان دست به برنامه طبق ها کارت

 .شد ارسال براشون  کارت بلیط
 

 :بارن
 
 ؟ چی لباسم_
 



 805 من یشرق یبایز

 ا:لیند
 
 .کنین تنتون شما دیگه بار یک باید فقط ، آمادس گفته خیاط_
 

 :بارن
 
 ؟ چی ُرزا لباس_
 

 ا:لیند
 

 برامون نیاز مورد لوازم یبقیه همراه به گفتن سآماده ایشون سلبا_
 .فرستنمی

 
 :بارن

 
 ؟ کردی صحبت هم شهردار با_
 
 

 ا:لیند
 



wWw.Roman4u.iR  806 

 

 ، ندارن یمشکل هیلز بورلی هایخیابون بستن   آذین با که گفتن ایشون بله_
 .آوردن پیش دقیقه ده همین هم ماشینتون

 
 :بارن

 
 .بری تونیمی ممنون،_
 

 ا:لیند
 
 .مونده دیگه مورد یک فقط_
 

 :گفت مو آ و گذاشت جلوم برگه تا چند
 
 

  .....شرکت با بستن قرارداد_
 
 :گفتم عصبانیت با
 
 .فرستنمی قرارداد که هستند وقیح خیلی کردم رد و  پیشنهادشون من_
 



 807 من یشرق یبایز

 ا:لیند
 
 ونایش نجات راه تنها شما و استونی آقای بزرگه خیلی مشکلشون ایشون_

 .هستید
 

 :بارن
 
ه غیر از این بود ک  ؟ کردن چیکار اونا داشتم حمایتشون به نیاز من وقتی_

 از وبگ بهشون نههمه شون ریختن توی خونم تا قراراشون و با من بهم بزنن؟
.  اندازمنمی قراردادهاش پای امضاء وقتهیچ دیگه من.  کنه امید قطع من

 .بری تونیمی حاال
 

 بهغری صدای یک بوق اولین با گرفتم و  ُرزا شماره و برداشتم و  گوشیم
 :داد جواب

 
 ؟ بله_
 

 :بارن
 
 ؟ شما_
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 :گفت و خندید بلند
 
 .مسمیه منم_
 

 :بارن
 
 ؟ ُرزا بدی و گوشی شهمی سمیه سالم_
 

 :سمیه
 
 .نه_
 

 :بارن
 
 ؟ چرا بدونم شهمی_
 

 :سمیه
 
 .برسونم بهش تا بگین دارین پیغامی اگر شلوغه سرش ُرزا_
 



 809 من یشرق یبایز

 :بارن
 
 .دیدنش برای کنممی شماری لحظه بگو بهش فقط ، نه_
 

 :سمیه
 
 ؟ درسته بود قرارمون سه ساعت باشه_
 

 :بارن
 
 .میام سه آره_
 

 :گفت مقدمه بدون و زد زنگ مایک که کردم قطع و تماس
  

 !؟ خودش پیش بُـرده و من باردار   زن که اطرافشه کم خدمتکار تو زن این_
 

 :بارن
 
 هم و ُرزا جواب ببرش، و بگیر و دستش خونه و ب دارهن ربطی من به_

  بده خودت
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 :مایک
 

، فهمیده که زمانی از خورممی حرص َبس از شدم دیوونه_  بی باردار 
 .شده ترمالحظه

 
 :بارن

 
 ؟ شدن دار بچه برای کردین اقدام زود یکم کنینمی فکر_
 

 :مایک
 
 نه،بز صدام پدربزرگ شد گبزر وقتی مبچه خوایمی ، باُرن سالمه 30 من_

 کارشی به دست وقتشه توهم
 

 :بارن
 
 .نمیاد وجود به ایزنده موجود هیچ ُرزا و من از دونیمی بهتر خودت_
 

 :مایک
 



 811 من یشرق یبایز

 چی؟ بدونم من واگر_
 

 :بارن
 
 ؟ چیه منظورت_
 

 مایک:
 
 .میدم قول بهت میشی پدر زیو  یه_
 

 :بارن
 
 ؟ کنیمی شوخی داری_
 

 :مایک
 
 زیچی ُرزا به.  کنه فرزند صاحب و شما تونهمی که کردم پیدا پزشکی نه_

 .من طرف از سیشهو ع هدیه این نگو
 

 :بارن
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 .چی همه بابت...  ممنونم_
 
 

 :مایک
 
 .بینمتمی شب.  دارم دوست و دوستیمون_
 

 .شد قط تماس
 

 
 
 (  مایـــڪ  )

 
 

 بین اومد بارن.  ایستادیم هامهمون یبقیه کنار.  گرفتم و  سمیه دست
 . نبود ُرزا از خبری هنوز ولی گفت آمد خوش همه به و جمعیت

 
 لیخی.  داره ُرزا و سمیه برای مخصوص سورپرایز یک بود گفته بهم بارن 

 .باشه تونهمی چی سورپرایزش بدونم داشتم دوست
 



 813 من یشرق یبایز

بااین که مسلمون شده بود ولی مراسم و مثل مسیحی ها برگذار کرد  چون 
 .متوجه این تغییردین بشه نمی خواست کسی

 
 جا همه دستگاه با و شد شنو  سالن هایمخفی نور و شد خاموش ها چراغ

 . گرفت بخار و
 
 که بخارها کم کم شدن متمرکز نقطه یک یو  سقف از پراژکتور تا سه 

 ناختمشنمی که دیدم و کسی ،از بین رفتن بودن آورده بوجود مه مثل فضایی
 .شریب فوق زیبایی با دختری

 
 

 و بود رلیانب لباسش های نگین تمام که بود تنش رنگی سفید پرنسسی لباس
 های نخ با اون تمامی که شدمی کشیده زمین یو  تا هاشسرشونه از شنلی

 .بود شده کار طال
 
 

 یو  که موهایی یو .  کردمی خودنمایی بیشتر همیشه از موهاش های موج
 .بود برلیان اب برف های دونه شکل به هایی نگین بود شده ریخته هاش شونه

 صدای تق تق کفش های بلوریش توی سالن پیچیده بود. 
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 نرمی آهنگ. گرفت و  ُرزا دست و اومد بارن ،ُرزا اطراف   تاریکی بین از
  .یدن*ر*ق*ص*می مو آ باُرن و ُرزا. شدمی پخش

 
 تا سهو هسمی و من یو  هم پراژکتور تا سه وسط رفتم و گرفتم و  سمیه دست

 جفت جفت ازهم فاصله با فرضی مثلث یک یو   وسایین فواد یو  هم
 .یدیم*ر*ق*ص*می

 
 

 (  ُرزا  ) 
 

 دلم همیشه.  داشتم دوست خیلی و جمعیت توی حضورم شکل  
 . بشم وارد هافیلم جادوگرهای مثل خواستمی

 
 بشه یهمون که کرد جور موقعیتی برام و نکرد مخالفت گفتم باُرن به وقتی 

 .دارم دوست که
 

 هم کنار نفری شش و اومدن هم فؤاد و سمیه ، دونفره *ر*ق*ص* موقع
 :گفت مو آ باُرن.  بودیم

 
 



 815 من یشرق یبایز

 ترخوشگل من از تو سیو ع شب کردمنمی فکر شدی خوشگل خیلی_
 !بشی

 
 ا:رز
 
 ازتو خیلی هم اول از من ضمن، در گفتن پسری گفتن دختری آقا خب_

 .بودم ترخوشگل
 

 :بارن
 
 .قبول باشه_ 
 

 :وگفت کشید آه کردو نگاه عمیق چشمام توی
 
 تا تونیممی تو و من و شد تموم اب*و*س*هکا همه باألخره شهنمی مو با_

 .نکنی ترکم وقتهیچ که بده قول ُرزا.  بمونیم هم با آخر
 

 ا:رز
 
 .کنم ترکت که نکنی کاری وقت هیچ که بده قول تو_
 



wWw.Roman4u.iR  816 

 

 :بارن
 
 .گیب تو چی هر ، باشه_
 

 ا:رز
 
 .کردم قبول منم شاید حاال_
 

 با هم باُرن.  بود فؤاد دستای توی دستام شد عوض پارتنر و زدم چرخی
 فؤاد جلوی جوریاین اینکه از.  سایین با هم مایک ید*ر*ق*ص*می سمیه

 .کشیدممی خجالت بودم، ایستاده
 
 :گفت میو آ صدای با
 
 کنم عو ش تو با و جدیدم زندگی که دیدممی و شب این یایو  همیشه_

 تو تلیاق بارن که خوشحالم خیلی االن اما.  بود ننوشته و این سرنوشت ولی
 .کنه خوشبختت امیدوارم خوبیه مرد بارن.  داره و
 

 خواهرش با فؤاد و بود مایک دستای توی دستام دفعه این چرخیدم دوباره
 مو آ آهنگ ریتم با که طور همین.  باُرن با هم سایین و بود



 817 من یشرق یبایز

 :گفت مو آ مایک یدم،*ر*ق*ص*می
 
 ؟ کنی عمو منو خواینمی تو.  عمه هم و شیمی خاله هم  زودی به_
 

 ا:رز
 
 شانسی هیچ دیگ بارن و من سمزه بی شوخیت ، مایک بردار دست_

 .نداریم
 

 :مایک
 
 ؟ چی باشین داشته اگه_
 

 ا:ُرز
 

 .زنیمی مشکوک ؟ چیه منظورت_
 

 :تگف و زیرخنده زد بلند
 
 مشکلتون برای که کردم پیدا دکتری.  منه طرف از سیتو ع هدیه این_

 .داره درمانی
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 ا:رز
 
 .عاشقتم ، مایک شهنمی باورم_
 

 خندید کردم ب*غ*ل*ش محکم و کردم حلقه گ*ر*د*ن*ش دور و دستام
 .کرد جدا خودش از و من و
 

 :مایک
 
 و عمارت کل کنه مجبورم بارن مهموني آخر خواهيمي و  کارها این نکن_

 ؟ کنم تمیز
 

 ا:رز
 
 .کنه اذیتت بخواد کرده غلط بارن_
 

 :بارن
 
 !ُرزا شیو فمی آدم راحت چه_



 819 من یشرق یبایز

 
 :مایك

  
 .کنم قایم و خودم جا یك برم من شنیده و حرفات اومد در کارم رزا_
 

 وت دستام دوباره ما بین اومدن هم بقیه کم کم.  سمیه پیش رفت و خندید
 :گفتم خوشحالي با بود بارن دستاي

  
 
 ؟ گفت چی مایك شنیدي_
 

 :بارن
 
.  لبتها اون ازطرف باشه، امشبت سورپرایز بود قرار ، بود گفته بهم صبح_

 .داری من ازطرف هم سورپرایز یك
 

 ا:رز
 
 ؟ چی_
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 :بارن
  

 .فهمیمی موقعش به_
 

 سه کیك بود باز که سقف از قسمتی از و شد شنو  همه ولوسترها ها چراغ
 یکهت برداشتیم چنگال یه نفري و رفتیم بارن با.  پایین اومد مو آ مو آ متري
.  گذاشت دهنم اون هم تیکه یك.  گذاشتم باُرن دهن توي و بریدم کیکي
 .بود شده خوشمزه واقعاا 

 
  مه بارن و من و کنن تقسیم هامهمون تمامي بین و کیك که داد دستور بارن

 .تیمنشس مجلس صدر در دونفر مبل یه يو
 

 :بارن
  

 .خوشحالم خیلي_ 
 

 ا:رز
 
 .کردی عوض و دینت اینکه خاطر به ممنونم_
 



 821 من یشرق یبایز

 :بارن
  

  هچ دونستممی نه داشتم کار عقایدشون به نه بودم هم مسیحی وقتی من_
  .باشم دیني چه يو پي نداره فرقي برام.  کننمی کارهایي چه زهایيو
 

 ا:رز
 
 .ممنون بازم_
 
 

 (  فـــــؤاد  )   
 

 
 همه  دادن اي تیکه پیکرغول کیك اون از مهمونها تمامي به اینکه از بعد

 . شد قطع موزیك صداي و کردن خلوت و سالن وسط هامهمون
 
 ها چراغ تمامی.  آورد گرفت همو  سمیه دست وسط آورد و  رزا ، بارن 

 دبلن صدای با عربی آهنگ یکهو که شد شنو  پرژکتور دوتا و شد خاموش
 .شد پخش
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 :گفت مو آ سایین بود اومده خوشم واقعاا  که من بود این بارن سوپرایز پس
 
 ؟ آهنگیه چه این_
 

 :فؤاد
  

 .عربی_
 

 :سایین
 
 ؟ ن*ر*ق*ص* می باهاش جور چه_
 

 :فؤاد
  

 .میدن نشون بهت ُرزا و سمیه االن_
 

 بودن شده ها گذشته مثل کردند جدا لباسش از و  رزا شنل خدمتکار دوتا
 .دوستان بهترین زولما و سمیه

 



 823 من یشرق یبایز

 هنگا وسمیه رزا عیب بی *ر*ق*ص* به و بودم ایستاده مایک و بارن کنار
 .کردممی

 
 :گفت باخنده مایک

 
 اومدممی عمراا  من گرنه و کرد خودش عاشق و من کارهاش همین با_

 .کنم ازدواج باخواهرت
 

 :فؤاد
 
 .خودم به بده شدی سیر ازش هرموقع خب_
 

 :مایک
 

 !!!ییو پر چه تو ، نمیدم_
 

 :گفت و خندید بارن
 
 بودم عاشقش.  ه*ر*ق*ص*می مدلی این خودم جلوی که سدفعه اولین_

 شریب هیچ به بگیره ازم تونهمی خدا فقط بعد به ایناز  و رزا.  کرد ترم عاشق
 .بشه نزدیک حتی بهش نمیدم اجازه
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 :مایک

 
 زن دمیا کی ثالا م خب.  کنیمی صحبت وحشتناک داری دیگه خیلی بسه_

 که هم هاتازگی هست، هم عصبی ، نقو نق هم زشته هم ؟ ببره و تو زشت
 تو لهگـُـ خانومم دارم حق خب بزنم و  حرفا این من اگر شده هم بدجنس

 ؟. چی
 

 :گفت ساختگی اخم با بارن
 
 حداقل اینجا کردن تمیز آخه خونه، بری شب دو نذارم نکن کاری مایک_

 .همیکش طول هفته دو
 

 :مایک
 
 از وت اصالا  خوبیه دختر خیلی رزا بینممی کنممی فکر بیشتر که حاال_

 .نیومد گیرم چیزی ، رسیدم دیر من داشتی شانس هم اول همون
 

 .شد ثبت همه خاطر   تو شب اون خندیدیم تامون سه
 



 825 من یشرق یبایز

 
 

 ★★★بعـــــد ســــال پـنـج ★★★
 

 
 (  بـــــاُرن  )
 

 بین یهوسم رزا ، شو ترنزدیک جانی به یکم ینسای ، دنی کنار بشین دخترم
 . بزنید لبخند ، شد عالی خب وایستید مایک و فؤاد

 
 دخترم دست مایک شهمی خاطره ها خیلی واسه که عکسی گرفتم و عکس

 :گفت و پیشم آورد و گرفت و
 
 ؟ داری دوست ودنی عزیزم_
 

 :دخترم
 
 .جون عمو آره_
 

 :مایک
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  .کنی جازدوا باهاش داری دوست_
 

 :دخترم
 
 . وقتهیچ ، نه_
 

 از و دستش. کردن نگاه و برگشتن همگی که کرد اعالم جوری را مخالفتش
 و ونجفتش بازو ایستادو جانی و دنی کنار رفت و کشید نو بی مایک دست
 :گفت و گرفت

 
 .عموجوون کنمنمی ازدواج برادرام با وقتهیچ من_
 

 :مایک
 
 لیخی ولی ترهکوچیک بقیه از سال یک کهاین با.  داری شیطونی دختر_

 .میکنه راهنمایی و جفتشون خوب
 

 :بارن
 
 .دیگه منه دختر_



 827 من یشرق یبایز

 
 ا:رز
 
 .من دختر و_
 
 
 (  گالریـــــا  )

 
 

 :سامی
 
 ؟ میاد دردت مامانم_
 

 :گلوریا
 
 .کبودیه یکم فقط عزیزم نه_
 

 :سامی
 
 کردی؟نمی کاری تو زدنتمی وقتی چرا_
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 :گلوریا
 
 و بشی بزرگ زود که بده قول بهم.  پسرم دونمنمی سامی، مدوننمی_

 .بدی نجات و مامانت
 

 :سامی
 
 .دارن بابا کوچه های بچه تمام ؟ ندارم بابا من چرا ، مامان_
 

 :گلوریا
 
 داشت دوستت هم خیلی بود خوبی خیلی مرد   اون سامی، مرده تو بابای_

 .کرد فدا و نشجو کنن جدا من از و  تو نذارن اینکه برای ولی
 

 :سامی
 
 جوری؟ چه_
 

 :گلوریا
 



 829 من یشرق یبایز

  .فهمیمی چراشو شدی تربزرگ وقتی_
 

 :سامی
 
 باید چرا ، کنیممی زندگی ها آشغال توی اینکه از شدم خسته من مامان_

چرا به اون اقایی که برام پول   بخوریم و مردم های غذا مونده پس همیشه
صال نمیریم پیش خودش میفرسته نمیگی که وضع ما اینجوریه؟ چرا ا

 ؟زندگی کنیم
 

 :گلوریا
 
 دست زیر مادرش که دختری از.  کنم تعریف داستان یک برات تا اینجا بیا_
 مست هرشب پدرش که دختری از خورد،می کتک زو  هر پدرش پای و

 گرگ گرفتار و کرد فرار آرامشش خاطر به که دختری از خونه، اومدمی
 .شد هاصفت

 
 و جونش نیمه جسد دکتر یک.  زد و خونش در زو  یک خوب شانس یه ولی

 عمارت یک بردش هم اونجا از.  خونش برد و کرد جمع خیابون کنار از
 .بود مهربون مردی مال که بزرگ
 .کرد زیادی خطاهای دختر اون.  بود واقعی جنتلمن یک مرد اون سامی
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 ازب نشه، هاابونخی یآواره دوباره دختر اون اینکه برای مهربون مرد اون ولی
 .داشت نگهش اشخونه توی اونو هم
 مهربون مرد اون خواستمی دلش و شد مهربون مرد اون عاشق دختر اون
 رنف یک پیش دلش مهربون مرد اون.  کردمی اشتباه ولی.  باشه خودش مال

 .بود دیگه
 

 :سامی
 

 ؟ مامان کی_
 

 :گلوریا
 
 ذوب و مهربون مرد دل   هاشخنده که دختری مشکی، مو دختر یک پیش_

 ددی وقتی ما یقصه دختر.  مهربون مرد نفس بود شده که دختری.  کردمی
 کارهای به دست آوردنش دست به برای نیست، اون پیش مهربون مرد دل  

 آخر در و کردمی دورتر خودش از و مهربون مرد زو  به زو  ولی زد دیگه
 ناراحتی طاقت دیگه چون کنه، فرار مهربون مرد خونه از شبانه بود مجبور

 .نداشت و اون
 دخترک.  نداشت ناراحتی جز چیزی مهربون مرد برای دخترک اون وجود
 این به زو  هر ولی. شد دور مردماش و عمارت اون از همیشه واسه ما قصه



 831 من یشرق یبایز

 د  امی به هم فقط و.  دنبالش بیاد مهربون مرد زو  یک که شهمی بیدار امید
 .ستزنده ، آورده خونه اون از که یادگاری تنها

 
 :سامی

 
 .سوزهمی خیلی دختر اون واسه دلم من مامان_
 

 :گلوریا
 
 .بود این سرنوشتش چون ، نه من ولی_
 

 
 "اول جلد پایان"           

 
1395/5/22 

 
 

امید وارم از این مجموعه خوش تون اومده باشه و تونسته باشم انتظاراتی که 
رده باشم جا داره از خانم لیال زمانی راد برای خوانندگان دارن و برطرف ک

تایپ و ویرایش این رمان قدردانی کنم  و دیگر دوستانی که در به اتمام 
 .رسیدن کمک کردن.
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 بابت نوشتن این رمان زیبا عزیز فائزهبا تشکر از 


